






























w ramach CbJklu~&NEf TeatrMłodYSh 

Aladyn 

jasmin 

Jakub Mróz 

Olga Kalicka 

Dżin Robert Rozmus, Tomasz Steciuk 

DżaFar Wojciech Paszkowski, Jakub Szydłowski 

Jago Jerzy Połoński, Monika Rowińska 

Sułtan Damian Aleksander, Jacek Lenartowicz 

Raza ul Grzegorz Pierczyński 

latający Dywan Ewa Lachowicz 

Gwardziści Paweł i Piotr Kamińscy 

Operator Paweł Owsikowski, Krzyszt of Sobieszek 

Młodzi Artyśc i Teatru Muzycznego Roma: 

Sylwia Banasik 
Justvna Bojczuk (Jasm1n) 

Justyna Cichomska 
Malwina Dubowska 
Agnieszka Fąferek 

Dominika Konopielko 
Melania Kowalczyk 

Alicja Kozieja 
Magda Kusa 

Magdalena Osińska 
Eliza Rycembel 

Katarzyna Sawczuk (lasrnin) 

Lukasz Denkiewicz 
lukasz Dzwoniarski 

Karol Jankiew icz 
Mateusz Narloch 

Dominik Ochociński 
Sergiusz Olejnik (Aladyn) 

Karol Osentowski 
Wojciech Rotowski (Aladyn) 

Zespół Aktorski· 

Weronika Bochat 
Małgorzata Regent 
Marcin Wor t mann 
Mirosław Woźniak 

Krzysztof Cybiński - swing 

Zespół Taneczny· 

Anna Andrzejewska 
Zyta Bujacz 

Anna Janikowska 
Joanna Ziemczyk 

Patryk Gładyś 
Paweł lrmiński 
Maciej Kuchta 
Piotr Nawrocki 

Paulina Andrzejewska - swing 
Patryk Rybarski - swing 

Premiera : Teatr Muzyczny ROMA, 26 listopada 2011 
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Jakub Mróz I Aladyn 

Absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowe1 \IJyzszej 
Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Te ~.ralneJ im L ona 
Sciiillera w l udzi. Uczył się u znakom tych prd~· 
Janusza Ga1osa, Jana Machulshte!ło Wo1c1echa 
Malajkata. Zagrał jedną z Rfównych w sprktaklu 
dyplomowym .Plastelina· w reż. M 8CJ!!a1ew5kiej 
(Grand Pnx Festiwalu Szkół Teatralnych w l odzi) oraz 
główną rolę w spektaklu .Equus" w reż. WaldP.rnara 
Zawodzi~ego . Na czwartym roku studiów ro począl współpracę z Teatrem 
im. Stefana Jaracza w lodzi (.Graj klezmerska kaµ.lo"), współpracował z Teatrem 
im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (. Milosz~ reż. Bar Uomlej Wyszomirski). Zagrał 
w serialach: Samo życie· • • Klan", .M jak miłość", „Przepis na zyc1e". -Czas honoru IV". 
Użycza glosu postaciom w serialu .Kickn' it". Wziąl udział w ltu:nyc:.h studenckich 
i .offowych" produkcjach filmowycii m on • W na . rtd.. P.Litwin - I nagroda na Węgi~l 
Film Festlwal, euudach .Za strefą" (2009) i .Raskołntkow' (2010). 

Olga Kalicka I lasrnłn 
Ur. 04.08.1993 r. w l.llal'IDltJle. Pierwszy raz 
pojawiła się na !ICenll! w !'tiku 2000 w musi lu 
• Wigiha z Tint.ilo" wyst.aw13nym w Tatne Ram pa 
Do 2010 współpracowała z Tnt19111 Muzycznym 
Tintilo działającym pod kierunkiem Teray l<urpłas 

Zagrała w musicalach .Ania z Zielonego \aflFm~ 
.Dziewczyna i chłopak. czyli heca na czt.ema!lae f"ateiiik~ 
.O dobry dz1eri'; .Obcy~ .Przygody Sary~ _5...Aat Ba!it81a" 

Brała udział w pokazach Auto~j Szkoły Musicalowej, m.in. w .Tamecu Wamptrdw" 
i .Grease~ W 2005 r. piel\tJSZy raz pojawiła się na ekranie w serialu . N1an1a• 
w roli Andżeliki . Gra na stałe w serialu .Plebania~ Gościnnie zagrała także w senalach 
.Na Wspólnej" (Ruda), .Prosto w serce" (Sabrina) .• Rodzinka.pl" (Magda), .Instynkt" 
(Andżelika) oraz w pełnometraiowym filmie w reż. Andrzeja Barańskiego .Księstwo", 
gdzie zagrała Małgorzatę. dziewczynę glównego bohatera. 

Robert Rozmus I Dżin 
Absolwent wydziału aktorskiego PWSFiTV w Lodzi. 
Karierę rozpoczynał w Teatrze Powszechnym w Lodzi. 
Za swoje najwa2nlejsze role uznaje min.: Tuzenbacha 
w .Trzech siostrach" Czechowa (reż. A. Hanuszkiewicz). 
tytułową rolę w .Zapomnieć o Herostratesie" Golina, 
Puka w .Śnie nocy letniej" Szekspira, oraz rolę Gospo
darza w .Weselu" (reż. A. Hanuszkiewicza), którą 
zadebiutowal na scenie warszawskiej. jest laureatem 
I Nagrody Przeglądu Proser1ki Aktorskiej we Wrocławiu. Współpracuje ze Zbigniewem 
Górnym i [ego Orkiesuą. Kabaretem Olgi lipińskiej Razem;. Hanną Śleszyńską i Piotrem 
Gąsowskim tworzą Tercet. tzyłi Kwartet. 2agral rolę Kantora w . Sztukmistrzu z Lublina~ 
Mary Sunshine w musicalu . Chicago", brata Four-eyed Moe w .Pięciu braciach Mae" 
(TM ROMA) W1elokrot.nie występował za granicą (USA. Kanada, Australia, Niemcy, 
Anglia. Włochy). jest producentem. a także odtwórcą roli tytulow ej w przedst.awieniu 
.Przypadki Roberta R." •JJ SŁDleanym Teatrze Capitol. Nagra! dwie płyty solowe, 
min. popularny album .Wniebowzięty" (1999, Sony). 

TM ROMA. 
,Mtss Saigon" {Szef), „Ta ~ \Al'amp1rów' (Profesor Abronsius), ..Akademia Pana Kleksa" 
(Pan Kleks), . Najlepsze z ROMY (\IJOkalista) 

Jacek Lenartowicz I Sułtan 
Aktor teatralny i filmowy (dyplom 1989) I~ WUlch 
stronny dorobek illot.or.iki 
clramatiiune i ~ 
t lHtlem Zydowskm 111 ~ (1984 1990} 
lll!IO wazn rula Wll'lllnl to rn tn. OClf1 "*' 
w .Don luanll Mołltn Pwc?lk w .Słln'yplw na dachu". 
Bot.kw .Sz~ 1 Lubbna" Połiqant 1 Prokurator 
w .Ch1i:ago• Bernard w .Goto 1 wesoło" \Al'ysląp~ tak.te 

w wielu Filmach fabul mych m In .Edl" .Ian PllU!l'ł Il'. .Kat)/'\". Znany jeSt rówrnez 
z populam h '>l!nall teleo.ill)lfnyth .M jak mlłosC, .Camera care· t .Na wspćlne1· 
\.lly!lt.ąpd - iako Matko z Bogdańca - w piel'llJSlej od llM!lu lat polsf.1e1 rock-operze 
.Krzyzacy· (muzyka Hadnan Filip Tabęcl<•) 

IM ROMA 
.Upt r w operze• (Buquet/llcytator) 

2 Ali tJ n )r 

Tomasz Steciuk I Dżin 
Absolwent Pa,...twowe!lo Studium Wokalno -Aktor
skie , im. D. Badu:;2kowej przy Teatrze MuLycznym 
w Gdvni Od 1990 roku .'WiąL<my z Teatrem Muzycznym 
w Gdyni. Już w czasie studiów zagra! rolę Marius<a 
w .N dzni~ach". Perczyka w .Skrzypku na dachu• 
i Chino w mUSI lu .West Side Story . W 1994 został 
laureatem Przeglądu Pi0senk1 Aktorsk1e1 we Wrocla11J1u 
Wykonawca głównych ról w musicalach: „Evita" (Che) 

i . Jesus Chnc; Stipe tar" (ludasz). Brał udział w licznych przedstawieniach muzycznych, 
min .• Czamoksięznlk l krainy Oz~ • Wichrowe wzgorza", .Szachy". Zagrał brata No 
Mae w muslealu „Pięciu braci Mae" (TM ROMA). Gra pana Fagina, glówną rolę daroGł~ 
w musicalu . Oliver!" w Teatne Roz')IWkl w Ch~owie Osobną sferą jego aktywności 
zawodowej jest praca w dubbingu filmowym ~ 'ltlAIOrz)/ł blisko sto kreacji, m.łn. 
w Rlmach „Happy Feet: Tupot małych stóp", .Madagaskar" Charlie t l'abryka czekolady", 
„Król Lew Ili : Hakuna Mał:.ata", .Shrek" 

TM ROMA: 
„Miss Saigon· (Szef, John), .Grease" (Anioł Stróż), . Koty" (Kot Bywalec. Karmazyn, Gus), 
„Akademia Pana Kleksa (Golarz F1hp. Pan Kl ks), .Upiór w operze· (Upiór), .Les M15e
rables" (Monsieur Thenard1er) 

Jakub Szydłowski I DżaFar 
Absolwent liceum muzycznego w Szczecinie w klasie 
altówki Ukończył Państwowe Sludlum Wokalno-Ak
torskie im O. Baduszkowej przy Teat:rze Muzycznym 
w Gdym Grai tam główne role w spektaklach: .Hair" 
(nagroda za Debiut Roku 1999), .Muzyka Queen" 
i .Sen nocy letn1e1". bral także udzlal w wielu kon
certach. Gościnnie występował jako Bernardo 
w „West Side Story" w Schwedth w Niemczech i 
jako Riff w szczecińskiej w ersji tego musicalu. Współpracował z Teatrem Muzycznym 
we Wroclawtu gdzie zagra! Mackie Ma1chra w .Operze za trzy grosze", a także główną 
rolę w spektaklu .A Chorus Line''. Brał udział w koncertach TVP, m.in. „Kombinat" 
i .Gorączka~ Pubhczność zabawiał jako na1śmieszniejszy z „ Pięciu braci Mae (TM ROMA 
i Teatr Muzyczny w Gdyni). Występował przed szwajcarską publicznością, grając glówną 
rolę w anglojęzyczna1 wersji musicalu „Hair''. Od 2004 roku grał Ojca Laurentego 
w produkcji teatru Studio Buffo .Romeo i j ułia~ Na deskach stołecznego Teatru Komedia 
gośctt w spektaklach .Kieszonkowa orkiestra" (główna nagroda na Festiwalu Korczak 
w 2010 roku), .Na1lepsz1! l na1lepszych" i . Niebezpieczne związki" Pracuje również 
jako aktor dubbingowy LJ.życza głosu w serialach i Rlmach dla najmłodszych widzów. 
Od roku 2002 związany na stałe z Teatrem Muzycznym ROMA. W 2011 roku 
debiutował jako reżyser i aut.or tekstów pKJSenek w spektaklu .Adonis ma gościa ", na 
który serdecznie zaprasza na NOl.IQ Scenę TM RO MA. 

TM ROMA: 
. Grease" (Danny Zuko, Kenickie, JOhimy Casino), „Koty' (Ram Tarn Tarnek) . • Taniec 
Wampirów" (Kukał) .• Akademia Pa11a eksa" (Weronik Czyściocii}. „Upiór w operze" 
(Firmin}. Les Misl!rables" (lavert) 

Wojciech Paszkowski I DżaFa r 

Ab5olwent PWST w \Jarsawie Deb1uŁował w Teatrze 
Ateneum w spektaklu ..211! iacl1owanie" (1985) 
w reżyseri i Andm ja Stnelecklego z chcnog Rą 
janusza Józef'owicza. Od 1987 byt roku akt.or ~atru 
Rampa, gd~ie brał udział we wszi1sl:.kich premierach, 
min .Zwierzęta doktora Dolittle" (11!2 J Biełunas), 
.Bratiam...' (ru A Rozhin) .• Brassms"(l'I!.'. W.~) 
Uczest.mczyt w "'' I konceruch galo h Pr.eg o 

Akt.onilliel we Wrociawtu. Zagrał w musicalu • ou • 111 Teatne 
fW~m)r'!mROMA. M nakonc1 po 150ról w gulil m 1n .<Ą"""~"""" 

iwiw•" .Aut.a" .Kun Fu Pa11da~ .~ski!(", .Chart1 
Pau.er I l<am111f1 F11ozoficznv~ . Potwory 

się regulamie rezy1eną dubbmqu 
(m 1n_ .OdlOl", ,.lllltja w łnlnił cntów': .Zllilll4iilnl: .Gnomeo I lulia1. Grał w senalach 
.Klan" M tak rrnłośt" .• Facec.i do wzięcia: .Płeblnil ~ z .Dz1Cnniklem 
Telewizyinym" Jącka Fedorowicza 

TMAO"IĄ 

.Piotnlś Pan" (Pan DarunlJIKall1tan Hak), .Grease (Vincent FontameJ, .Koty• (Kot By
walec, Gu~. Kąrma..>yn) • Taniec \Al'ampirów" (Chagal), ,.Al<ademia Pana Kleksa· Pan 
Kleks), .Upiór w opem· (BuqUllJl.icytator), .Najlepsze z ROMY" (wokalista) 

Damian Aleksander I Sułtan 
Absol1>.ient Panstwowego Studium Wokalno-Ak ors
kiego 1m. D. BadL5Zkowej przy i trze Muzycznym 
w Gdyni. Od dn1g1ego roku studiów wyslępowal 
w gdyńskim t eatrze, a na trzecim roku o~r.,.mał 
etat we wroclawskim teatrze m 1r.alowym, gdzie 
zagrał główną rolę w sp kl.aklu muzycznym .Księga 
dżungli~ )est finalist.ą Ptzeglądu P1osenk1 Akt.orskiej 
we Wroct.i11.11u Zagrał 1ed z głó"'"Yth ról w senalu 
• Zost.at M1 s 1 · (u boku Jana N ), wystąpH t.ak.!e w serialach .Klan· . • Lokatorzy~ 
.Kasia i Tornek • .• Kryminalrlr .Facen dD ""2ięcia' oraz w niezależnym filmie nagrodzonym 
w USA 73 scenariusz. T01let OF O a Discovery Channel zrealizował polską wersję 
10-odcinkowego sen lu popu! ukowego • Test Case". Studinwał psvchoterapię 
zorientowaną n11 proces llJ!I m~A Mindella jest propagatorem amuykańskiej me
tody pracy z ~resią ARt sklerowantl do niei:>r.vsŁosowanej młudZ1 

TM ROMA: 
.Piotniś Pan" (Indianin), ,Miss Saigon" (Chris, john} .Grea5c!° ( nny Zuko, l<en•d<ie), 
.Koty" (Myszobp) . ..Akademia Pana Kleksa" (Golarz Ftłip. lewl<orvkJ .• Upiór w opPrz1( 
(Upiór), .Najlepsze z ROMY" (wokalista) .• Les Miserables' ()can Vat1e ) 

Piotr Kamiński I Gwardzista 1 

Aktor, tancerz, w okalista. Wraz z brat.em Pawiem 
założył niezależną grupę artystyczną Pub 700. 
Ukończył Państwowe Studium Wokalno-Akl:Dr'ii<le 
im. Danuty Badu52kowef przy Teatrze Muzycznym 
w Gdyni (gdzie występowal w spektaklach .Skrzypek 
na dachu': „Nędznicy", . \/Jest Side Story", .Hair ", .Sen 
nocy letniej" i in.). W roku 1999 uhonorowany nagrodą 
prezydenta miasta Gdyni za 051ągnięcia w pracy sce

nicznej. Od roku 2003 był aktorem Teatru Muzycznego Capitol we Wroclawiu, gdzie 
występowal m.in. w spektaklach „Scat'', „Opera za trzy grosze~ .śmierdź w górach" 
i w musicalu .My Fair Lady ·: do którego przygotował choreograRę. Laureat Brązowego 
Tukana 2006 na PPA we Wroclawiu. Brał udział w wielu koncertacii telewizyjnych, 
m. in. „Mandarynki i pomarańcze ", . Kombinat·: „Gorączka", .Wiatry z mózgu", „Galeria", 
„Muzykanty wielkiego pola " oraz „C-Aktiv". Realizuje filmy artyst yczne 1 teledyski 
Od 2008 roku związany z Teatrem Muzycznym ROMA Występuje w głównej roli 
w spektaklu . jesteś moją siostrą" z plOsenkaml zespołu Antony and the johnsons 
na Novej Scenie TM ROMA (reż Danusz Siastacz). 

TM ROMA 
„Upiór w operze" (Reyer), „Les Miserables" (zespół) 

Paweł Kamiński I Gwardzista 2 

Aktor. tancerz. wokalista. Wraz z bratem Piotrem 
założył niezależną !jrupę artystyczną Pub 700. 
Ukońc;:yl Pań~t.wowe Studium Wokalno-Aktorskie im. 
Danuty Baduszl<owe1 przy Teatr.e Mu.-:ycznym w Gdyni 
(gdzie występował w spektaklach .Skrzypek na dachu·, 
.Nędznicy", .W.:St Side Story", .Halr • .• Sen nocy letnie( 
I in.). W roku 1999 uhonorowany nagrodą prezydenta 
mi sta Gdyni za osiągnięcia w pracy sceni nej. 
Od rollu 2003 byt aktorem Teatru Mu~cznego Capi tol we 1Atnx:ław1u, gdzie występo· 
wał m.in. w spektaklach „S t" .• Opera za trzy grosze·. Sm111rdi w gor.ich" 1 w musicalu 
„My Fair Lady~ do któ pr.!)lgot.owal chore~ Laureat Brązowego Tukana 2006 
na PPA we Wrocł"""'-1 . Brał udz•i!I w wi u knncertad telewizy1nych, m.in .• Mandarynki 
i pomar-dńcze~ .l<óm at• .Gorączk<I·. \Al'ial.ly z mózgu·: „Galeria", .Muzykanty wielkiego 
pola" oraz .C -Aktlu" Re.ałuu1e lilmy nF t teledyski. Od 2008 roku związany 
z Teatrem Muzycznym ROMA \!lystępu1e w głównej roli w spektaklu .jesteś rnoją 
slD5tfą" z pmseokami zespołu Antony and the )ohnsons na Nove1 Scenie TM ROMA 
(ru Danus.z Siastacz) 

MA· 

.Uplórw oplll"la" (Chór Opera Populaire) .• Les Miserables" (zespół) 

Monika Rowińska I Jago 

Absolwentka Pańsl.llJOllJego Studium Wokalno-Aktor
skiego im. D. Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym 
w Gdyni. Na scenie gdyńskiego Teatru Muzycznego 
występowała w musicalach .Czarnoksiężnik z krainy 
Oz" (Dorotka) .• The rant.asUt!>" (luizaJ . . Hair'' (Sheila). 
a także w bydgoskiej Opera Nova w przeds• awieniu 
.Promises, Promises" Zagrala również rolę Marii 
w .West Side Story" w t.eatrze muzycznym w Niem

czech. jest laureat.kę nagrody akt.orsl-Jej za na1lepszą rolę kobiecą w farsie .O co bie!!a?" . 

TM ROMA 
.Miss Saigon" (zespół wokalny), .Grease" (Frenchy), . Koty" (Pumpemdueł) . .Akademia 
Pana Klek.w (1espół wokalny. swing), .Upu~ w opem?" (Car1otta. swing), .Najh!psze 
z ROMY" (wokallltka). Les Mł8l\rables " liespól) 

lerq Jan Półońskl I lago 

Ul'adlllny w Krakowie w 1979 iuku. Absolwent Uc.eum 
MUZ)IC ego im. Karola Szymanowskiego w Kat.OWI 
cach oraz Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we 
Wroclawiu (wydział lalkarski). Przez w iele lat związany 
z kabaretową krakowską .Formacją Chatelet" oraz tele
wizyjnymi programa wiele innych nic nie znaczących 
epizodów. W stolicy można go zobaczyć na scenie 
teatrów .Capitol" oraz • Teatru Konsekwentnego". 
Z nagród najbardziej ceni sobie nagrodę .Nosa Teatralnego~ 1:1rzyznaw1ną rnłodyrn 
aktorom we Wrocławiu z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, ktdil otrzymał 
w 2001 roku. Jest również laureatem XXII Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. 
li Festiwalu Jnterpretac)f Piosenki Akwrskiej w Bydgoszczy, li Festiwalu Piosenki 
Kabaretowej O.B.0.R.A w Poznaniu i wielu Innych 

W teatrze ROMA Muzycznym był na dwóch castingach. ale raz byt za młody, a drugi raz 
też za młody. Teraz jest stary i się cieszy, że może grać mlodego 

Ewa Lachowicz I Latający Dywan 

Absolwentka Studium Wokalno - Aktorskiego 
im. O. Baduszkowej przy Teatrze MulYUnym w Gdyni. 
Ukończyła również Poznańską Szłlołę Baletową. 
Wystąpiła w wielu spektaklach na deskach Teatru 
Muzycznego w Gdyni, m m .• Sen nocy letniej" (Hermia) 
- reż. W. Kościelniak. m uz. L. Możdżer, choreograRa 
j Staniek; „Scrooge" (Mała Kate) - reż. M. Korwin; 
„Hair" - reż. W. Kościelniak, c:horeograRa J. Stan

iek; . Chicago' (węgierka Hunyak) - reż. M. Kor\Alin, J. Staniek Od wielu lat zwiijlana 
z Teatrem Muzycznym ROMA. 

TM ROMA: 
.Grease Sandy Dumbrowski), Kot y" (Demeter), • Taniec Wampirów" (zespół wokalny. 
'Ming) . ..Akademia Pana Kleksa" (zespól wokalny) .• Upiór w operze" (Meg Giri) .• Najlep
sze· ROMY" (wokalistł<a), .Les Miserables· (Eponine) 

Grzegorz Pierczyński I Razoul 

Absolwent Państwowego Studium Wokalno -Aktor
skiego im. D. Baduszkowej przy Teatrze Mu nym 
w Gdyni W lat.ach 1996-2001 zwtązany z Teatrem 
Muzycznym w Gdyni. Współpracował z Teatrem 
Powszechnym w Radomiu. Zagral m.in. Symeona 
i Podczaszego w musicalu .Józef i cudowny płaszcz 
snów w technikolorze·. Mata w .Romantycznych· oraz 
Krawca MoUe w .Skrzypku na dachu' 

TM ROMA 
Crazy for You· (Perkins), .Miss Saigon· (adiutant fhuya), . Grease" (Eugene, johnny 

Casino), .Koty" (Kara Kotek), . Taniec Wampirów" (Profesor Abronsius), „Akademia Pana 
Kleksa" {Weronik Czyścioch), .Upiór w operze· (Armin, LeFevre), . Les Miserables" (Mon
sieur Thenardier) 

Aladyn Jr 3 



Paweł Owsikowski I Operator 

W 2001 roku zadebiutował jako tancen w rnu&ICl!lu 
„West Side Story" (rola Chinol w Opem! na ZamkU 
w Szczecinie Od tamtej pory W)IS4ptł m 1n w przed· 
stawieniach .Chicago" w Teatrze Komedia war
szawie (jako tancerz i Fred Casley), • "1l!st Slde Story 
w St lsundzie, .Zaczarowany krawiec· w Teatrze 
Żydowskim w Warszawie, .Sex. metro i mp)" - pek kl 
w rezy!ienl Stefana Friedmanna (w roli główne) 

-Katarzyna Skrzynecka) oraz .Diva FOr rent" w f'1!ZY51!l'll lemi~o Bończaka (u boku 
AliCJ Węgorzewsk1e1). Zrealizował. jako operator i montażysta, kilkadziesiąt filmów 
krótkometrażowych oraz projektów filmowych. 

Weronika Bochat 

KrzysztoFSobieszek I Operator 

Absolwent Polltecilnłllł Ulblllklej i s.złooly filmowej 
Camerinlili& llkO k9mel)I prac~ał w TVP 
oflubłan. Od 1998 roku ownokiem Telewizji 
P t na st.anoWillłw a obra2u. Brał udział 

w rnl!!l)lll.laniu t:.aklch produłq m.ln .Idol': „fak oni 
5piewają~ .Top Trendy", .MU!t BI 'nie Music". Na co 
dzień prac I przy t\1łOf3111U fl"l9'l'T16w. .Slę Kręc.I" 
Wydarzenia·, .Atletl" .CM !'ut.bal': również 

zwiastunów reklamowych 

Wokalistka, aktolila i t.renelila wokalna. Pochodzi 
z Solca Kujawskiego. Śpiewa od najmłodszych lat. 
Zdobywczyni wielu nagród głó1tJ11ych na najbardziej 
prestiżowych festiwalach piosenki (Grand Prix na 
Festlwalu 1m. Anny Jantar we Wrześni, Grand Prix 
na Festiwalu Piosenki w Koninie, liczne nagrody 
na festiwalach za granicą). Przez kilka lat 
prowadzda program .S-10-15" w TVP l. Regu
larnie nagrywa piosenki dla dzieci i młodzieży, prowadzi koncerty i Festiwale 
Prowadzi warsztaty wokalne oraz ud2iela prywatJ1ych lekcji poaątku;ącym 

wokalistom. Za1muje się takze dubblnglem. lei głos można usłyszeć w produkcjach 
animowanych oraz popularnych filmach dla młodzieży (np. seria "Cheet.ah Girts") .. 

TM ROMA: 
„Akademia Pana Kleksa" (Piwonia). .Upiór w operze" (swing), .Les Miserables" 
(Cosette, swing) 

Małgorzata Regent 

Absolwentka Studium Wokalno-Aktorskiego im. 
O. Baduszkowe1 przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. 
W spektaklu dyplomowym .Niech no tylko zakwitną 
1abłon e" zagrała Kokotę Mlml Na scenie gdyńskiego 
teatru mo2na ją było oglądać w rolach: Beatrycze 
w mus calu Francesco" (reż. 'W. Kościelniak), Sereny 
Catz i Carmen w . Farne• (reż. I. Staniek), więźniarki 

)une w „Chicago" (rei M. Korwin) Grała także w spek
taklach: ,Footloose", Kiss me Kaw· .• My Fair Lady'', „Spamalot·: .Skrzypek na Dachu". 
Piękna i Bestia", .Dracula" Brał udział w lagranicznych t.oumee spekta~lu „Kiss me 

Kate" oraz .Chess~ Zagrała w przedstawieniu .Zorba" (no• f. Siunniej) na Scenie l.etn e) 
Teatru 1ejskiego im Witolda Gombrowicza w Gdyni. Występowała w serialach 
I programach telew1z)oljnych m. In. „Sąs1edz1 ·: . Iskra", .Ola Ciebie 1 ~nia" - żeńska rola 
pierwszoplanowa Ania (2007). www.malgorzataregenl.com 

TM ROMA· 
„Najlepsze z ROMY" (wokalistka) . • Les Miserables (~) 

Pawal lnnlńskl 

Absolwent Warszaws1«e1 Szkoły Balet1111.1e1 1m Ro
mana Turczynowicza. Tancerz 1 akrobata. Laureat 
trzeciej nagrody na '/IN Ogólnopolski Konkursie Tańc.a 
w Gdań5ku oraz zdobywca wyróm ienia Na1lepszy 
Absolwent S kół Baletowych w Polsce 2007 
w Szc:zecm1e Ooskonaltt technikę podczas UJtelu 
warsztatów w kra1u 1 na sw1ecie. Były t.Bncerz Teatru 
Wielkiego Opery Narodowel w Warszawie, Teal.l\J 
Sabat Małgorzaty Potockiej. Obecnie tancerz Teatru Muzycznego ROMA w Warszawie. 

4 

Marcin Wortmann 

Aktor muslculowy, wokalisł:.d , tanccr.:' 1 skrzypek 
Przygodę z musicalem rozpoczął w 2000 roku 
w TM ROMA l!flllą< w prP.mierowej obsad.:1 .M•-;s 
Saj~n· Tańa).11 śpiewał w pr.edstawie111acti .P10trus 
Pan • • Gfl!aSe . „Koty·. a tak.ze w mustcalu Taniec 
Wam irów", którym zagrał Alfreda. Od styc1111a 
2007 roku współpracuje l Teatrem Mu.:ycznym 
w Gdyni, gdzie wy>t.ępuje gościnnie w mus "lu .Farne· 

jako Sthłomo t.renbaum W musicalu .A Chorus Line· re.: Mit.li Harnilton, W)!!>· 

taW1anym w Teatrze ~nym Capitol we Wrocławiu, wcielił się w rolę Mike'a. Jest 
studentem wydziału wokalnl!ljO Uniwersytetu Muzycznego 1m. Fryderyka Choprna 
w Warszawie w klasie proF. Włod21m1ern Zllewskll!8o Absolwent Policealnego Studium 
jazzu im. Henryka Majewskiego na wydl181e ~ iazwwej w Warszaw1l' 
Absolwent wydziału instrumentalnego (skrzypC" ) ~ Mulyaniq I i li stopri 
im. Oskara Kolberga w Radomiu. Catycuis kształci warszt.a wokalny 1 taneczny pod aldem 
polskich i zagranicznych pedagogow . 

TM ROMA: 
.,Miss Saigon" (zespól wokalny), Grease" (Mlodzież Rydelł High Schooł}, .Koty" (Dyzio), 
.Taniec wampirów" (Alfred), ..Akademia Pana Kleksa" (zespół wokalny. swinl_!) .• Upiór 
w operze" (Chór OpeJG Populaire) .• Najlepsze z ROMY" (wokalista) . • Les M~rabłes" 
(Manus) 

Mirosław Woźniak 

Tancerz I wokalista. Debiutował na scenie Teatru 
Komedia 1ako solista w musicalu „Chicago" Od tego 
czasu występował na wielu scenach krajowych 
i zagranionych m.in. 1ako solista w spektaklu „Dziadek 
do orzechów" w Margot Fonteyn Academy oF Ballet 
w Nowym jorku i jako uczestnik Międzynarodowego 
M!stiwalu vl Miami. lako solista współtworzył pierwszy 
polski show taneczny „Opentaniec", spektakle „Romeo 

1 Julia~ .Carmen" prezentowane w ramach Festiwalu Sacrum-ProFanurn w Krakowie, 
oraz tango oper1t11 .Szare kwiaty". Do jego osiągnięć należy wielokrotne mistrzostwo 
Polski w tańcu sporiowym oraz aerobiku sportowym, zwieńczone reprezentowaniem 
naszego kraju na Mistrzostwach Świat.a w Helsinkach (1999). jest członkiem zespołu 
t.aneczne90 Kompa11111 Pnmauera znanego ze spektakli „Ostatnie takie lato", „Madryt 
03", .Short story~ \Jspólpracuje z Operą Narodową. występując w spektaklu „Sudden 
Rain/Between" w reży911'1i Mai Kleczewskiej. 

TM ROMA: 
.Miss Sai90n" (tancerz-akrobata), „Upiór w operze" (tancerz), „Les Miserables· (aktor 
wokalista) 

Krzysztof Cybiński 

Absolwent Państwowego Studium \l/okalno-Aktor
skiego im. O. Badus2kowe1 przy Teat.ne Muzycznym 
w Gdyni. Zagrał rolę ludy w musicalu .Jónf i cudowny 
płaszcz snow w technikolorze· 1 Nicka Piazza"' .Farne''. 
W Teatrze Nowym w Warszawie brał udział w spaktak
lach „Chopin i jego życie· o= Kobieta be1 ska y . I 
główną ro lę w musicalu . Prom1ses, Prom1ses • na ~ceni! 
Opera Nova w Bydgoszczy. Odtwórca roli Boki w spek
taklu .Chłopcy z Placu Broni" w Teatrze Na Woli, a także Pnu1CZi! "". 
w MTM Operetka Prowadzi! t eleturniej .Na maksa w TVP 2. 

TM ROMA 
.C y Fi:ir You· (Perki ) .• Mrss Sargon· (Harrison), .Gll>ase (Sanny Lal• l Akadem a 
Pana Kle~sa (l.ewkonlk, 1e'lpół wokalny. swing), .Upiór w operze" (Lefi re) .• l~ M1-
serables • (swin!I) 

TM ROMA 

Patryk Gładyś 

kl.or ca jazz~ Deb1utowal 
Muzycznego ROMA w m1111calu l<Dty" 

Od t.eso CD5U ~ na woeł se.en h w kraju 
1 za graruc , m .1n brał udzlll w 5w11Wwym toumee 
proJektu • od< Loves Chopin• 1 ..., pr.zedstaW1eniu 
.Notre Dame - Hrstona" W ostatrnm okresie 111.11ąZany 
także l ramlhjnym spektaklem .Magiczny Sklep 
z Zabawkami" (Teatr Palad1um). 

.Ml55 Sa1gon· (zespOI taneciny), .Grease" (zespół taneczny), .Koty" (Melistofi!łiks, 
Turbo Ptyś), .Akaderrna Pana Kleksa" (zespół taneczny), .Up1or w operze· (Fl)IZ)er. Balet 
Opera Populalre), .Na1lepsze z ROMY" (Mefistoteliks zespół taneczny) 

J 

Anna Andrzejewska 

Absolwentka Szkoły Bail!towe1 'W kcie 9-letmej 
nauki poznała Wiei!! l'Od ów tan Nab)IWata także 
umre1ętrulŚCl aklOrskich Jczęc ~tę tec.hnik wyrazu 
scenicznegti I btorąc ud;? iał w sp.!kt.akl r h l eatru 
Wielkiego w lodZI. Zatańczyła głown m l w spektak
lu • Wesele w Ojcow ie , wzięła też l.ldział w konkUrs1e 
.Na1leps~y Absolwent 2003". S?kolił-9 się w londyńskim 
P10eapple Dance Studio. sz tańca w Ham
burgu. uczest.ni a u1 Will">llalKh W\ca współczesn~ w Poznaniu i w Bytomiu. 
Bezpośn!dn10 po ukońcanlU koły pda w show tariec:nym .OpentaM!C !!dl•e 
powierzono iej 1ed"ł 1 ~wnych \l/ystępowała prn1ekc1e teatralnym .12 ławek". 
w spektaklu .$WlllŁ ~a 3 iirosze• na festiwalu Fama ornz multttnedialnym show .Olza 
przy współpracy z artyst..11n1 1 c:ad1 Znst..ała zaproszona do wykonania rołi julll 
w widowisku m~ ,.Romeo I ]Ulta" Wraz z grupą fair Play Crew 1 IAIHSB wzięła 
udii w proiekc11 teatrnlriym .Morosophus", któly na międlynarodcwyrn festlwaJu Bruk 
zdobył ~ą nasrodę \l/ystępuie w spektakla TM ROMA. bierz11 udll8I f'9111lzaqi 
programów telewizy1nych I koncertl'.Jw gwiazd Podaas pólmcznBBO t.cunea (Ntemcy. 
Austna. Szwajcaria, Włochy, Francja) tańczyła w lllł!mlec.kle1 pł'O!lul<q 51)81<laldu 
.Moulin Rouge". \Afyslępu1e w multimedialnym prze~niu .Grnchf lltewsk1e1 
produkcji .Notre Dame - Hlstona" i w musicalu .Rocky HOl"l'Dr Show· w eh-Teatrze 
Krystyny landy ĆwierćRnalistka programu • You Can Dant9 5 •. jast tel 1ednym 
z choreografów koncertów Bryxon „Pop M!tish Show" i teledysku lułi1 Man::eł 

Zyta Bujacz 

Absolwentka Państ...,owe1 Szkoły Baletowej, kt.Orą 
ukończyła w 2003 rokU. Zna Wiele rodzajów tańca. 
m.in. klasyczny, współczesny, ludowy I historyczny. 
Brała udział w spektakl.ach Tealru Wielkiego w lodzi 
(m.in . „Śpiąca Królewna'; , Król Maciuś I"). Po ukończeniu 
szkoły wzięła udział w shOllJ t:.anecznym .Opent:.a 
niec" (choreografia j. Staniek) Spektakl zaproszono 
do reprezentowania kultury polskiej przy wstąpieniu 

Polski do Unii Europejskiej. Wzięła udział w projekcie hip hopowym „12 lawek" w Teatrze 
Muzycznym w Gdyni, reprezentowała z nim Polskę podczas fes walu t eatralnego .Bruk 
Summer Street". Brała udział w musicalu „Dracula" w Teatrze Muzycznym w Gdyni, 
a także w spektaklu „Świat za 3 grosze" na Festiwalu Fama w Świnoujściu oraz 
w multimedialnym show ,,Olza" w reż. L Adamika , realizowanym przy wspćłprac.y 

z artystami z Czech. Brała udzral w widowisku muzycznym .Romeo i julia · 
(rat M Sobociński, chor J Stamek), który odbył się na 3. Festiwalu .Sacrum - Profanum" 
w Krakowie. Tańczyła w Teatrze na Woli w spektaklu dla dzieci .Czerwony Kapturelt" 
Do doświadczeń medialnych zalicza m.in. oprawę tanl!C2ną w programach 
rozrywkowych .lak Oni Śpiewalą" .• Fabryka Gwiazd· i .Top Trendy 2007. 2008 
a także udział w pierwszej edycji programu .U Can Dance - Po prostu tańcz" Os~ 
w11stępuje jako aktorka-tancelila w telewizyjnym serialu . Tancerze (TVP). 

TM MA· 
.Koty" (Tymoteusz) . ..Akademia Pana Kleksa" [zespół tan czny) 

Anna Janikowska 

Absolwentka Pan5twowe1 Szkoły Baleto""'I w war
szawie. Przez 5 lat p cowala w m dzynarodowym 
zespole tańca irlandzkie90 IC or the Dance", z 
którym występowała na całym SW1ec1e W kraju ljlrała 
w pierwszym tanecinym serialu Tancerze·. gdzle 
była też asystent.11.ą cho o~raf"a Występu1e "' .... 1ełu 
produkcj eh t.eleW11Y!nYth m in. jaka to melodia", 
lak oni Sp•P.w 1ą· .Fabryka Gwiazd .Must Be Th!' 

M •· 1er1 udział w spek kiach tea lnych ,lraviata" (Teatr Wielki w War
sziłlil'e), Carmen (Teatr PoWSl chny w Radomiu), „Sex metro i mp3" (były Teatr 
B.lfka "'Warszawie) 

'TMRQMĄ 

• W ielka lllioia Ul art. .Orfeusz w piekle~ .Księżniczka Czardasza", „Carmen'', 
.KopcuJSZek" .Cnizy f"or you 

Joanna Ziemczyk 

Tancerka. etnolog, 1ns1:11Jktor taru I menad,:er kultury. 
Ukor'lczyła kurs instruktorski w Mazowieckim Centrum 
Kultury {profil: niec współt2esny) Uczestnic<0a 
·arówno w projektach ofrowych, jak 1 komercyjnych. 
Brala ud!iał w programach t elewt.zyjnych: . lak oni 
sp1ewają i „Fabryka gwta;:d" występowała w spek
taklach .B~•bend" w l trze Komedia, w ba1ce 
. Czerwony Kapturek" w Teatrze na Wali 1 w produk

Cf h m1 zynarodowych .Vichry . • Notre Dame - H1stona· a tak.ze w spektaklu 
~ oka;-ji 30- lec.ia Sot.damości .2 1 • {Hut.a Warszawa) i w projektach niekomercyjnych, 
m.1n . • Ooskonała para ', .Niewidzialna", „Trzy Gracia. trzy Raq (Teatr Akademia). 
W roku 2009 rokU brała ud:1al w Festiwalu .Rewiz1e" 1ako perforrnen.a na tn1pez1e 
W 2010 ~ st.ala uproszona na resuwal MoD!I Ride w ~eh, również w 1mprowrzaq1 
na trap IP rall udział w pn:llllkoe .Chopin ~ jlZ:zOINO. rockowo", l kt.Ol)lm 
gołclłl na tarpch E~po 2010 w 5ani1haju, Zlgrabłu. Bel1inil, lysłilWlf! Kairze. 
~le 1 "' Od IW. do Ili pasji ~ ... tant11c na nisko 
z~ tioop Otal pole dlnca. 

Nawrocki 

Tancerz. aktor. kaskader filmowy. Ma na koncie udział 
w licznych spektaklach teatralnych, m.in .• La Boheme·. 
.lucja z Lammermooru·: . Mandragora", .Halka" 
w Tel.rze Wielkim oraz .Dancing" w Teatrze Polonia. 
„Carmen Latina" w Teatrze Powszechnym w Radomiu 
i „Opentaniec· w Teatrze Muzycznym w Gdyni, a także 
„Chicago" w stołecznym Teatrze Komedia. Ponadto 
jako kaskader udzielał się w filmach „1920 - wo
jna i mHo5ć", „Usty do M", „ Trzy minuty", „ Koń trojański': „Chichot losu·, .Usta ust.a" 
„Iron cross·, .Orambuie': a także jako tancerz-aktor w serialu TVP • Tancerze'. Swoje 
umiejętności I doświadczenie opiera główn ie o techniki taneczne I akrobatykę, ale tez 
capoeirę, le parkour i free running. 

TM ROMA. 
„Koty" (ze ' taneczny), „Taniec Wampirów" (zespół tanecmy), .Akademia Pana Klek
sa" (zespól taneczny), „Najlepsze z ROMY" (zespół taneczny) 

Maciej Kuchta 

Urodzony w 1992 roku w Warsawie. Tancerz 
Swoją przygodę z tańcem ro:począl IUŻ jako d~1ecko 
w ZPiT Varsovla w 199B roku. Po kliku lat.ach zastąpH 
taniec ludowy tańcem wspt'llczesnym - od 2006 
roku związany i zespołem Caro Dance, następnie 

z Teatrem Tańca Caro Dance \l/yst pował w spektaklu 
„Carmen" wystawianym prze1 TICO. Regularnie 
szkoli stę w wielu technikac.h tanecznych pod okrem 

choreografów ~ całego świata, uaęszcza także na treningi akrobatyki. Występował 
w t...iedyskach. rn in. zespołu . .Afrornent.ar oraz w nagraniach takich programów jak 
Mam Talent:' i . You Can Dance· Bral udział w programie leleW1zyJnym. You Can Dance 6" 

na etapie elłmlna ji w Casablance 

Patryk Rybarski 

Rocznik B<I , związany z tańcem od ósmego roku iycia. 
Przygodę z teatrem ro;:począł od musicalu .Metro 
(Teatr Studio Bufro). "'1'5tępował również w sen lu 
. T~ncerze' (TVP 2) oraz w spektaklu „Magiczny sklep 
z bawkami" (Teatr Palladłum ). jego nowl) pasją jest 
tar11Pt na rurze (jest instruktorem w szkole Oh la ) 
i J<!ko pierwsz>• w Polsce pokazał swoje umte1ętnośc1 

w tym zakresie w finałowym od 'nku VI edyq1 
pro!1r3mu • You Can Dance''. )est tak."!! wspotu.Jórcą multimedialnego show muzyczno
t.anecznego „Bryxone - Pop Fetish Show" 

TM ROMA. 
.Koty" (zespół taneczny) .• Taniec Wampirów' (zespół taneczny). „Akademia Pana Kleksa* 
zespół t.anet";ony), .Up1ćr w operze" (2ł!społ taneczny), . Najlepsze z ROMY" ( zespół 

taneczny) 

Aladyn Ir 



Ur. 1994 w Warszawie. Absolwent.ha Pań!A.~j 
Szkoły Muzycznej I Stopnia tm F Chop111 w \llarazawte 
w klasie saksofonu. Laureatka programu l.ełewul't· 
ne~u .Od przedszkola do Opola" (2004) oniz Wielu 
konkursów wokalnych dla dzieci W lat.ach 2006- 201 1 
występowała na deskach teatru Rampa w musicalach 
Teatru Muzycznego Tintilo (pien..r;:o 1 drugoplan e 
role w spektaklach .Przygody Sary" (2006) . • Obcy 
(2008) .• Świat Basliana· (2009) .• lao:arowani" (2011) W 2011 roku zagrała główną 
rolę dziewczęcą w musicalu .C.A S.T.l.N G w rezyseru Mac.1e1kl Mazan. Brała udzial 
w licznych warsztatach musicalowych. 

Malwina Dubowska 

UrodzOlll w lodll w 1989 r Na sa!llle debiutowała 
w 2010 roku. !lłco IHdlr zesi>O'J taneanego 
.Odonko' w~ ~fęc;ym sazon (Teatr 
1m SŁ fa111CZ11 w Uldz~ lld ~ roku zycia trenuje 
łyżwiarstwo figurowe w~ zd hyl.rając 
między innymi drugą lólmt.ę w iftlDdkh w Pllr)ml 
"" 2010 r. Jako uuelltllik Ml9tnowslcli:h 'Warsztatów 
Tanecinych. IZOWllrl\ICh prim ASM Macie1a 

Pawłowskiego w Serwach (2011), wzięła ud ał ,ako ft!dna 90hltlk Widowisku 
.Szambalia" (równie: w wersji Filmowej}. 

Agnieszka Fąferek 

Ur. w Pile w 1992 r. Słuchaczka Studium Musicalowego 
w Poznaniu (2009-2011). Studentka Unl11.1ersytelU 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
na kierunku Kult.uroznallJStwo. Debiutuje na scenie 
TM ROMA w spektaklu .Aladyn Jr~ Odbyła praktyki 
na sa:me Teatru Muzycznego 11.1 Poznaniu w spek
taklu .Skrzypek na dachu~ Ukończyła kurs musicalowy 
West E \.Veek w Arts Educational Schoots London. 
której dyrektorem jest Andrew Lloyd Webber. Brała udział w widowisku muzycznym 
.Uśm1echmj się Polaku" organizowanym przez Poznańską Scenę Młodych. Zdobyła 
I mie1sc.e w VII Międzyszkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek w Wałczu. Jest Finalistką 
programu t.elew ilyjnego ,Oollna Kreatywna" w kat.egoni taniec Brata udztal w 1111elu 
warsztatach tanecznych orgammwanych przez Egurr.ola Oance Studio oraz w warsz
tatach Speech Level Singing. 

Justyna Bojczuk I lasmin 

W w ieku 12 lat zadebiuto~11ala na scenie Tealru Muzy
cznego ROMA w m uS1calu ..Akademia Pana Kleksa" 
w rolo Rezedy. \.Vspólpracuje z Teatrem Polskiego 
Radia. Od 2007 roku za1muje się dubbingiem Filmowym. 
W swoim dorobku ma ponad 7 0 ról, głownie 
w Filmach pr.odukcll Walt Disney Company. Wzięła 
udzial w nagraniach ses;i z piosenkami dla dZieco: 
.Mini Mini Maluchy" .Kinder Niespodzianka·: 5pełmatą 

się marzenia" .• Zuchy Maluchy" Można ją oglądać w serialu „Barwy szczęścia " w roll 
Zanely (TVP 2) oraz w młodz1eżowym serialu .Do dz11.1onka" w roll Bea~ki (Disney 
Cha nel). Gościnnie występowała takze w sen l;ich „Na dobre i na złe~ „Uklad 
Warszav.r.iki", "Prosto w serce Od 2008 ruku ut.i:ęSZ1:za do Autorskiej Szkoły Musi
calowet Macieja Pawło11.1Skiego. gdzie cWJczy głos, aktorsl\JO 1 taniec. 

TM ROMA 
..Akademia Pana Kleksa" (Rezeda) .• Najlepsze z ROMY" (wol-altst.ka) .Ll!s Miserabłes" 
(Five Lines) 

Karol Jankiewicz 

li* ucmem ii!l Spoteczneso Liceum IJSOlno
km.alcQCego Im lerzegn Gro~ w \Val"azawie. 
s~ pl'Z}l!!Odę t mus1atem rozpą w wtel<u 
11 łat w WarS<tatowel Akademia MUStcalowej Od 
2008 roku uczęsza.a do AIAŁOrsklet ~ Muslcalowt!f 
MacieJ P~k!eF gdlle pod okiem lnstnJktorów 
kszta1t.u1e wans.."'tat \/JOklllny. t.aneuny 1 aktorski Na 
deskach Teatru Ml.IZ)lun~ ROMA wyst.ąp~ w musicalu 
.Gruse" przygolowanym w ramach zajęć ASM, jako Danny Zuko 1est odtwórt:lj 
stOwnej roli w musicalu 2aczarowani" (reż. Teresa Kurp1as) przyg towanyrn przez Teatr 
Muzyczny Ttnuło w Teatrre Rampa w Warszawie. 

6 AJ dyn Jr 

Justyna Cichomska 

Ur. w Wa~zawie w 1992 r. AbsolwenU<a Wars.·t..i 
towej Akademii Musicalowej. do kt rej i.a;.: szuala 
w latach 2006-2011. W tym cz~sw zdobyw a 
te.z dOSW1adczeme pod~ iiun)lth "')IStępow tane
c1no -Ul{Jkafnych. Uczest111czl<a projektu Horn Oarice 
Company. Brała ud.-1al w warsztat.ach tanec.-nych 
prowadzonych przez chnnmgrarow krajowych i za
granicznych. w takich techno eh jak tani c klasyczny, 

współczesny. mOdern jazz i hop hop. Ma na swoim koncie udział w produkqach tełew1l)I 
1nych I reklamowych • także w t eledysku dla rrancuskitj wytwórm Atmosphenques.. 
Wystąpiła na koncercie Muś!Cllll. 1'11.1 ale" 11.1 Teatr::e Muzycznym ROMA. 

Melania Kowalczyk 

Uczennica klasy o profilu mueycznym 11.1 LXXV 
Liceum Ogólnokształcącym im. lana Ul Sobieskiego 
w Warszawte. Uczęszczała do Ogniska Muzycznrgo 
im. S. Moniuszki w Warszawie (f'ort.ep1an). Jest 
laureatką wielu dziecięcych konkursów tanecznych 
oraz wokalnych. Absolwentka Warsztatowej Akademii 
Musicalowej Pawła Podgórskiego w Warszawie Zagrała 
w musicalu „Lato Miłości' na scenie Tealru RozmalWścl 
oraz Klubu Do11.1ództwa Garnizonu w Warszawie, a takze w spektaklach „Music All the 
tJrn - za kulisami historii" (Centralny Basen Artystyczny w Warszawie) oraz „Bo życie 
mlalCalem jest" (Młodzieżowy Ośrodek Kultury w Pionkach). Obecnie bierze udzial 
w Prajlkcie Proscenium we współpracy z warszawskim Klubem Tabu, realizując 
m In spaktikle musicalowe oraz przedstawienie ,Kynolog w rozterce" według utworu 
scen1un~ Slawomlra Mrożka 

Magda Kusa 

Ur. w 1999 roku w Częstochowie . Od 8 roku życia 
związana z czolowymi studiami dubbingowymi: 
START International, SOI Media, Masterfilm, Sonica, 
Genetix, gdzie użycza glosu dziecięcym postaciom 
w serialach telewizyjnych i Filmach kinowych. 
\.VspólpracuJe ze Studiem Miniatur Filmowych 
w Warszawie przy tworzeniu serialu „Przewodnik 
Przyrodniczy". W przedstawieniu Teatru Robotycznego 

w Centrum Nauki Kopl!J'nłk zagrala jedną z głównych ról - Zosię. Dla wydawnictwa 
Nasza Księgarnia nagrała audiobook .Zuźka O. 2ołzik''. Współpracuje z Teatrem Polskie
go Radia, występując w wtalu rolach w słuchowiskach dla dzieci i dorosłych 

TM ROMA: 
.Najl~ps:?e z ROMY- (Rezeda. \.lll!ndy). "Les Miserabłes·· (Mala Cosette i Mała Eponine) 

Alicja Kozieja 

Ur. 24 maja 2002r. w Warsl3W1e Ucz11m11ca .Szkoty 
Marzeń" nr 72 w Piasecznie Uczy "'C !lpie11.1u 
w chórze .Alla Polacca" przy Te rze \Jielh1rn Operze 
Narodowej oraz grać na lnrt.epoame Uczl'Stlliaka 
.:a1ęć ball!towych I letnich oboiów sLud1a tanecz 
nego Ouet. oraz Akademu Młodego Aktora AMA Star 
Laureat~a kanlwr;Ow pt052nl<J ang1elsk1e1 i s:kcol,,.,..11 
ko11kur;ów artystycmych. Uwielbia sptew • ńc..:yć . 
~ ciekawe ksi~żlu 1 jP.żd11t na nartach. Prze da za 
W5kazanoem na tel psa Nut.ę 

Eliza Rycembel 

Ur w 1992 r w \Vaf'!mlWtR. Uemnnca SLO Od 
ckilcll'lst tańczy I śpiewa Od go roku l)IDa 

w 5ŁUdto t.10eczno-lictor>t..im Hanny 
Ogólnokszt.alcącei Szli.ole Balet01ut!J 

w Teatne na 1 w S.lt 
~ Oo lldo'!lo z "'llślłiJÓW samodz1eln1e 
przygotowała choreosrafię WrllZ t mipolem Flick 
lll)l!lrała konkurs taneciny .,Ast.er111da Brwi. udział 

w wielu wal'!iZ!:atach wokillno-tanec:zno-aktorskith Występowllla "' sp ktaklilch 
.D21ec1 z Bullerbyn" (Sllidlb Machulsktch przy teatrze Ochot.ii) .~wtnlop · 
(w P;iiacu l<ult.uly I Nauki). ,Dziady" (gimnazjum 1 scena dumu lwlUJry na Ż bborzu). 
tuz taka kdkuletn!I ~ śpiewali! w scł-iołt jako solostl<a Uc:zyta s gry 
na keyboan!zte. W łat.ach 2004/2006 należała do SzJ..oły usic.al01Uef przy TM Roma 
Od 2010 roku uczęszcza do Autorsktej Szkoły MuSJcalowl!) Maclt!fa Pawłowskiego. 
l kt.orą wyst.ępowala w t.akk:h sptdltaldach mu:ycznych. jak. Taniec \Jamp.fll\u Sara). 
• Czarnoksiężnik z Kramy ez· (Lew) oraz Grt'ase·. 

Magdalena Osińska 

Ur. w 1993 roku w Warszawie. Od dziecmslwa ~ra 
śpiewa I tańczy. Na scen e ~Pa i zadebiutnw. 
w wieku 7 lat. w przed 11.1ieniu t w Butar.h (m ia 
tytułowa) Jako aktorka grupy tea e1 p Anny Kn;:ioł 
zagrała w licznych przestawieniach (m.1n. „Małv Ksiązę 
- rola glówna. Jstnle1ę" - rola glówna, c I Dwie 
stron~· medalu"). wystawianych podczas Festiwali 

przet:lądów teatralny· h Od 2009 roku uczy się 
w Autors 1 S;:ko1e Music .1lo1..ie1 M.ae1a Pil\Ułowskiego. a od 2010 iest uGestniczką 
warszt.atowej grupy Anima An.. p dzaneJ przez Manusz.a Gawrysia Wspćlpraai1e 
_ Teatrem nad Dolinką" •:iraz O klem Teatralnym u Machulskich" Od kilku lat 
uc.:esuuczy w prote+<t.ach telewilyfn\dl między innymi zagrala w produkcjach: .I Licealna· 

• Grzegorz S111dleckl .Do O.."'\olOl\ka" reiTomasz SzaFrańskl , "Prosto 11.1 serce 
ll•er::e ud;:iał w uc..-nych łconcenach organiz011.1anych przez studio • Voice and More . 
w którym "5ztalct głos. 

Karol Osentowski 

Dominika Konopielko 

Ur. 8 marca 2002 "' Warszawie moeszka 
w Warszawie. lest uczem1q Pry11.1at.ne1 Szkoły 
Żeńskiej im. Cecylii Plater-l)lberkówny. P1en..isz 
kroki na scenie stawiała w Ti atm Polskim jako An1o1 
w „Pastoralce" w reż. Jarosława Kiliana. Uczęszcz 
do Ogniska Mus1calo11.1ego, uczy się grać na poamn1e test 
wielbicielką musicali. 

Ur. w 1997 r. w Sosnowcu. Obecnie uczeń Gimnazjum 
w Piasecznie. jak również Autorskiej Szkoły 

Musicalowej Macieja Pawłowskiego. W wieku 6 lat brał 
udzial w zajęciach teatralnych w teatrze „Nic Pewnego" 
w Piasecznie. Od 2004 do 2008 uczestniczył 

w zajęciach tańca towarzyskiego w studiu „Rytm" 
•>J Warszawie . Debiut aktor.ski w Autorskiej Szkole 
Musicalowej m.in. spektakle „Taniec \>Jamp1rów~ 
.,Grease", „Czarnoksiężnik z krainy 02··. \Alystąpd r6wnlez w spektaklu .zaczarowani" 
w Teatrze Rampa przygotow anym przez Teatr Muzyczny Tintilo. Niedawno zaczął 
pracować w dubbingu i gra jedną z głównych ról w serialu telewizy1nym „K1ckin 'il", 
emitowanym na kanale OiStley XO. 

Wojciech Rotowski I Aladyn 

Ur.w 1993 r. Ukonczył Szkołę Muzyczną I st. w klllil 
saksofonu, równoległe grając na fortepianie i na 
Oeb1uto\1Jał w Teatr.:e Rampa w musicalu .O tklb!'y 
dl1en . wystąpi! także w prcedst.awieniach .DZllW
uyna i chłopak, czyli heca na 14 Fajerek· (!I rola) 
.Mały Ksiązę: "Przygodii 5ary", .O y· (gł rola) .Swiat 
Basliana" (także wykonanie efliktów •IUll0"15tyQnych 
I pirotechnicznych) LlZ)ICZ.ll ~oso 111 produkqach 

t.ell!Wl..'Yjnydi t Uczestniczy! w wielu *rchowis radiOVJ)lch m.in 
.W l~•oranadt" \llystępowal gościnnie w Teatnł! Wielkim w ~llWte 1ako sohst.1 
Wystal.IJla autorskie spe~.t.akle iluz1omst.yczne w nait>ard.111! prl!Stllowyc.h m1e1scach 
w całej Połsca. twor.iąc scunosrafię. rek11.11zyty 1 op~ muiyczną Jest propil'lator.em 
mtęd2}'11arodowel akql OtSney Friends r-or Ch-." \li produ cjadt tell!lłJtzyjnyrh 
zagrał rolę Patry eriału Hotel 52' 1 mne wiowne role, jak MatJ w .Oo Orwnnka" 
i Kuba w P w Rn:e Prow!td.'11 Teleranek. Jest c.~onk1em el tarn 
Kr.:ijo11.1ego Klubu lluzjanilŁól..i 
T 1 ROMA ,.Akademia Pana Kleksa" lAdas Nie.zgódka) 

Sergiusz Olejnik I Aladyn 

Urodzciny w 28 k et ia 1994 roku. Absol-
nt Ogótnol<s.ztałące1 S:koly Muzycznej I s. pnia im 

Henryka 'w'oeniaW5klll!lo w ladzt 1.11 klasie !::' ry 
U< 2ęs."'l:zał u-zy I ta du OSM li Im. \•l'•ema"'5kie~ 
w ~1 w klasie obo1u Obecni VI LO Im 
!. Lelewela w klasie o profi lu t ill.nllno-lilmawyin Od 
kwietnia 2008 r uc estruzy w raięciach IOdzklego 
odd2ialu Aut015kief 57koł)i Mus1c~1 Matlt!ta 
P a11.1lowsk1~0. w remach kló1e1 zagnił w 
. Grease· (Danny Zuko) 1 " Taniec Wampirów - (°'91alj \iJ1ełokl'Otn11 ~-~._ 
11.1arsztatów musicalowych ASM Od lutego 011 n:>Jui wyst.ępUj w serialU 
.Barwy szczęścia" (jako Jacek Sobłslak) 

Katarzyna Sawczuk I lasmin 

Ma 15 lat. jest uczennicą Ili klasy Katohl k1ego 
Gomnazjum 1m CK Norwida 11.1 Bialej l>odlaskiej. Śpit'W 
1 taniec to jej pa5ja. Od polowy 2003 r. do ch11.11h 
obecnr.1 mzw11a S\..iOIP zdolnoSci 11.1 zespole w okalnym 
Chwlii..a· pr .-y Klubie Kultury )'tast· 11.1 Białej Podlaskie1 

pod okiem Ireneusza Parafin1ul.a. Równocześnie brała 
udział w łit.znych koncertac~ i konkursach. Dwu
krotn• ~tępowała 11.1 prog, mtł' .Od pr.edslkola 

do Opoła" -w 2003 z KatMZyną Gam.ner t Halmą Frąckowiak. w 2005 7 fdytą Gomiak 
W lipcu 2006 została zaproszona do wzięcia udziału w speqalnym koncercie charyta
tywnym na rzecz Fundac,t Ewy Błaszczyk AkDP,O w ramach Festiwalu Gwiazd w Gdańsku. 
Za!.p ewała w duecie 2 l>1otrem Machalicą utwór pt .Lud ie gadanie· \.Vys4p~a t.akze 
w li eclyqt IJtOinlmu Mam Talent" (2009) 5wclaTl wyka iarnem piosenki Tanczące 

ELH)ldylu" z rvp11rtu111\1 Anny German zachwyclła l.ałell.lldzOW 1 "'Yl"ołala falę pro-
t..estów M1t.eJ ów, którzy ządall po..Jlt!W 1<1$ do programu Po ~ wydarzeniu była 
l\lłkakltlt.111 plil5lllll8 do fll'OllWhl Ozlel'I Dobry TVN Ma na 9WQln1 koncie nagranie 
M~~ ,ku do viamtj 11mcll.llaj p1osenk1 Na cafei poład ~ni ~· (11.ISpÓłnie 
l AnM GaFI~ 1 Madoxem) udZJal w aud\lci• rnd1uwe1 lasoek" Rado Lubłm. Sl.loją 
pnyaodę l musicalem rozpoco:ęła w 2010. Oosuła wU?d)I propozyqę wspolpracy 
i aspolem musicalowym .Białe Amoły~ gdzie pod kierunkiem Artura Chomiuka sta1.111ała 
pien..isze kroki tej dztedzinie. Na stałe m tes::ka w 81ałet Podlaskiej. lecz na CLas pracy 
ill'\.ystycznej 11.1 Teatrze Muzycznym ROMA zamieszkała w Warszawie. 

TM ROMA: „Najlepsze z ROMY" (wokalistka) 

lukasz Denkiewicz 

Urodzony w 1993 r w Warszawie. Uczeń Liceum 
Ogólnokształcącego. jako tancerz Teatru Tańca Caro 
Dance zdobywał liczne tytuły mistrzowskie Polski, 
Europy i Świata w lazz i Modern Dance. Br.al takie udzlal 
w spektaklach „Car.men" (TT Caro Dance), "Romeo 
i Julia" (TT Caro Dance) i •... być ... " (All Purpose Dancers) 
oraz w wielu pokazach i koncertach okolicznościowych . 

TM ROMA: .Akademia Pana Kleksa" (zespól) 

Mateusz Narloch 

Ur. 24 listopada 1994 r. Młodzleżowy akt.or teatralny 
or.az dubbingowy, podkładający gł do Almów, seriali 
dla dzieci or.az słuchowisk rad10\lofi/Ch S11.1oją prace 
artystyczną rozpoczął w 2000 r na deskach TM 
ROMA w musicalu .Miss Sai!llln· iicme wcielil się w rolę 
synka głównej bohaterki Kim. Sw ię przygodę teatralną 
kontynuoll.lał w 2007, grając w spektaklu . .Akademia 
Pana Kleksa" ratę Adasia 1~ i ucznia Antoniego. 

fako aktor głosowy uczestniczył w nagrywaniu polsku:J $Cieżk1 d1alogowe1 do takich 
Filmów i seriali jak m.in. „Hannah Mont.ana· (Oltver), .Suite Ufu Nie ma to jak statek" 
1 . Nie ma to jak hotel" (Zack Martin). „Rneasz i Ferb" (Ferb} Od 2009 roku użycza 
gloso postaci Freddie'go w senalu .iCarly" Brady"ego w serialu Para Królów~ Grał rolę 
SledZ1ka w nominowanej do Oscara produkq1 studia Pixar .Jak wytresować smoka" 
(2010) 

TMRUMA Sa~on· (Tam) . .Akad Pan Kleksa• (Antool, Adaś Niezgódka) 

Dominik Ochociński 

Urodzony w 1993 r. w Lodzi Ab went Pa1\st.wowe1 
S:zkoly Muzyu.rte1 I stopnia <fll. Aleksandra Tansmana 
w l od;:i (w klasie git.ary). Uczeń XXI LO om. Bolesława 
Prusa w Lodzi I Auto kie1 Szkoły Music 1 Macieja 
Pawław5k•e!lo (oddział w lodzi). Grał w prz~dstawieniu 
„Plotk - w re.-y~• ri1 No rta Rakowskiego w Teatrze 
Pou.r.;zechnym w l od~i. 

lukasz Dzwoniarskl 

Ur. w 1990 r. w Bydgoszczy Student Politechniko 
Warszaw skiej. Tancerz. Wielokrotny medalista okręgu 
ł<l,Jjawsko-Pomorsklego w tańcu towarzyskim. Flnallsta 
1.11lel tum1e;ów rangi ogólnopolskie! 1 międzynarodowej 
Pólfinałlst.a turnietu IOSF Raslng St.ars Latin w 5ałou 
Uczen Autorskiej Szkoły Musicalowej Macieja 
Pawłowskiego. Warszt.at wokalny ksi!talci pod okiem 
mgr !oanny Lukaszewsklet . 

Aladyn Jr 7 I 



Aladyn Jakub Mróz 

Jasmin Olga Kalicka 

Dżin Robert. Rozmus, Tomasz Steciuk 

DżaFar Wojciech Paszkowski, Jakub Szydłowski 

Jago Jerzy Połoński, Monika Rowińska 

Sułtan Damian Aleksander, Jacek Lenartowicz 

Raza ul 

latający Dywan 

Grzegorz Pierczyński 

Ewa Lachowicz 

Gwardziści Paweł i Piotr Kamińscy 

Operator Paweł Owsikowski, Krzysztof Sobieszek 

Młodzi Artyści Teatru Muzycznego Roma. 

Sylwia Banasik 
Just.yna Bojczuk (Jasmin) 

Justyna Cichomska 
Malwina Dubowska 
Agnieszka Fąferek 

Dominika Konopielko 
Melania Kowalczyk 

Alicja Kozieja 
Magda Kusa 

Magdalena Osińska 
Eliza Rycembel 

Katarzyna Sawczuk (lasm1n) 

lukasz Denkiewicz 
Łukasz Dzwoniarski 

Karol Jankiewicz 
Mateusz Narloch 

Dominik Ochociński 
Sergiusz Olejnik (Aladyn) 

Karol Osentowski 
Wojciech Rotowski (Aladyn) 

Zespół Aktorski· 

Weronika Bochat 
Małgorzata Regent 
Marcin Wor t mann 
Mirosław Woźniak 

Krzysztof Cybiński - swing 

Zespół Taneczny. 

Anna Andrzejewska 
Zyta Bujacz 

Anna Janikowska 
Joanna Ziemczyk 

Patryk Gładyś 
Paweł lrmiński 
Maciej Kuchta 
Piotr Nawrocki 

Paulina Andrzejewska - swing 
Patryk Rybarski - swing 

Premiera: Teatr Muzyczny ROMA, 26 listopada 2011 
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