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Kopciuszek żyje w naszej wyobraźni jako wspaniała baśń z nie do końca rze

czywistymi bohaterami. To jednak również opowieść o kobiecie si lnej, która nie 

odrzuca szansy na lepsze życ i e . 

Akcja naszego spektaklu usytuowana jest na przełomie lat 30. i 40 . a Kop

ciuszek to robotnica w fabryce - ignorowana przez pozostałych pracowników. 

zdana na łaskę macochy. kierującej jednocześnie fabryką , i swoich przyrodnich 

sióstr. które zmuszają Kopciuszka, by za nie pracowała. 

W tym wrogim otoczeniu Kopciuszkowi pozostaje jedynie jej wyobraźnia i po

moc jednej z pracownic fabryki. która bardzo różni się od pozostałych. przypo

minając o minionych. lepszych czasach. To dz i ęk i niej, idąc na przyjęcie . dziew

czyna może uc iec na kilka godzin od monotonii i szarości swojego życia. 

Kopciuszek spotka tam młodego mężczyznę i spełni się jej marzenie - marze

nie wielu kobiet bez względu na czas. w którym żyją - zakochać s i ę .. 

Eugenio Scig/iono 



l<im byłby l<opciuszel< 
gdyby żył dzisiaj? 

W dzisiejszym świecie Kopciuszków nie trzeba daleko szukać. Żyją za ścianą 

w tym mieszkaniu. w którym zawsze jest głośno, a pijany toto czasem śpi na 

klatce. Wyciągają rękę po pomoc no dworcowych schodach. Przychodzą do świe

tlic w poszukiwaniu ciepłego posiłku i dobrego słowa. Mieszkają w Domach dla 

Dzieci. bo dom rodzinny dolel<i by/ od bojl<i Kopciuszków. którym nie potrzebna 

jest dobro wróżko - tylko mądra pomoc - oby wyrosły no Królewny i Królewi

czów. którzy sami będą zmieniać świat. Nasza mądra pomoc 

Piotr Wróblewski 
Dyrektor Domów dla Dzieci 

Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej 

Gdyby Kopciuszek żył w dzisiejszych czasach. no pewno życie jej upływa/oby 
w domu dziecko. W nich nie ma dobrych wróżek, więc musiałoby liczyć no serce, 

radę i pomoc dobrych ludzi. którzy pomogliby jej wejść w dorosłe życie. 

Spotykam no swojej drodze tol<ich Kopciuszków, do których zawsze wyciągom 

pomocną dłoń. 

Henryka Krzywonos-Strycharska 
prowadzi ła rodzinny dom dziecka. 

współautorka książki Bieda. Przewodnik dla dzieci 

„ Było sobie raz pewno mamo. Dobro, łagodna i niezwykle pracowita. Miało dwie 

córki - sliczne i inteligentne dziewczynki - Filomenę i Manuelę. Kocha/o je bar

dzo i niebo im chciało przychylić. chociaż czasami bywało byciem mamą zmę

czono". Tol< zaczyna się historio mojego „Kopciuszka'' z „Siedmiu wspaniałych". 

Bo wokół nos wciąż żyją miliony Kopciuszl<ów w kopciach. Kobiet, i<tóre w próbie 

sprostania byciu matką. żoną i pracownicą idealną. zapomniały kim są napraw

dę i czego naprawdę chcą. 

Co sprawiłoby, oby poczuły się piękne i szczęsliwe.1 Biegają pomiędzy procą 

o domem. czasem przed snem morząc o księciu - wybawicielu. Ale książę się nie 

zjawi, bo też nie książę jest odpowiedzialny za przemianę Kopciuszka w księż

niczkę. On bywa jedynie nagrodą finalną. A za to. czy nosze życie jest szarym 

losem Kopciuszka czy barwną baśnią o spełnionej księżniczce odpowiadamy 

tylko i wyłącznie my same. Może zagubiony pantofelek no obcasie to po prostu 
odnaleziono miłość do siebie somej.1 Może tylko l<0chojąe, szanując i realizując 
siebie możemy sprawić, że nosze córki nie staną się kolejnym pol<0leniem Kop

ciuszków .i 

Roksana Jędrzejewska-Wróbel 
Doktor literatury i autorka książek dla dzieci. 

min . Malerikie królestwo królewny Aurell<i, seria o ryjówce Florce. Gębo/ud 

Kopciuszek jest dla mnie historią o tęsknocie . Za czym mogą tęsknić nasze 

dzieciJ Myślę, że w dzisiejszych. zabieganych czasach, dzieci tęsknią za tym. co 

najistotniejsze dla ich rozwoju - za miłością rodziców przejawiającą się w cza

sie dla dziecko. w autentycznej uwadze. w akceptacji dzieci takimi. jakimi są. 

w cierpliwości i czułosci. 

Tęsknoto za byciem l<0chanym. nigdy nie troci na znaczeniu. 

Małgorzata Brajner 
Aktorka Teatru Wybrzeże . 

zai n i cjowała i prowadzi akcję „Gdańs k czyta dzieciom " 



Eugenio Scigliano 
choreografia 

Urodził się w Cosenza we Włoszech w 1968 roku. Naukę tańca rozpoczął pod kie

runkiem profesorów z opery w Bukareszcie. by następnie rozwijać swoje umiej ęt

ności w szkole przy National Ballet w l<anadzie. 
Jako osiemnastolatek powrócił do Wioch, by rozpocząć współpracę z Balletto di 
Tosca na. gdzie wykonywał główne partie we wszystkich produkcjach zespołu. 

W sezonie 1992/93 został solistą londyńskiego English National Bal let. gdzie tań

czył między innym i w choreografiach Struczkowej Ueziara łabędzie), Ashtona (Ro

mea i Julia) czy Tetleya (Sfinks) . 
Po powrocie do Bal letto di Tascana tańczył główne part ie w kreacjach czołowych 

włoskich choreografów, takich jak Bigonzetti , Monteverde i Sieni , a także u uzna

nych choreografów europejskich, jak Van Manen, Bruce. Preljocaj, Gelabert, Christie, 

Wubbe. 
W 1994 został nominowany przez magazyn „Danza&Danza" do „Nagrody dla Naj

lepszego Włoskiego Tancerza ". W połowie lat dziewięćd z ie siątyc h stworzył. na 

zaproszenie Bozzolini. swoje pierwsze choreografie: Passaggia do muzyki Bacha, 

Quasi un fantasia z muzyką Góreckiego, Naan do muzyki Serry oraz Crief z muzyką 

Sakamoto - wszystkie dla Ba lletto di Toscana. 
Po zako ńczeniu współpracy z Balletto di Tosca na został zaproszony przez Bigon

zettiego do Aterballetto . Występował tam w part iach solowych w przedstawie

niach Bigonzettiego i Forsytha. Stworzył też dla tego zespołu własną choreogra

fię do spektaklu Blue z muzyką Parta. 
W 2004 roku zrezygnował z występowania na scenie jako tancerz i całkowicie 

poświęcił się tworzeniu choreografii i nauczaniu . W tym samym roku reżyser Paolo 
Mohovic zaprosił go do pracy przy Metamarphis natturna dla Balletto dell'Esperia. 

z muzyką Ligettiego. Następnie z Balletto di Parna powtórnie wystawił Naan oraz. 
pierwotnie stworzone dla Versilia Danza . Waiting far white visians do muzyki Parta. 

Dla Junior Balletto di Toscana stworzył w 2005 roku balet Shabby do muzyki Parta , 

a w 2007 roku podwójne pas de deux Oust z muzyką Chopina . 
Marzec 2008 p rzyn ió sł choreografię do jeux z muzyką Debussy 'ego, w ramach 

programu „Sulle tracce di Diagh ilev ", koprodukowanego przez Fundację I Teatri di 

Regg io Emilia. 
W lipcu 2009 roku z Aterballetto przygotował choreografię do baletu Casanova. 

Do dziś spektakl wystawiony został w najważniejszych teatrach we Włoszech i za 

granicą. 

W marcu 2010 roku dla Balletto dell'Esperia przygotował nową i nterpretację 

Popołudnia Fauna Debussy'ego. Przedstawienie zostało wyróżnione przez maga

zyn „Danza&Danza" nagrodą dla najlepszego projektu roku. W grudniu tego sa
mego roku. dla junior Balletto di Tosca na , przygotował choreografię do spektaklu 

Del daman non v'e certe. inspirowanego przez słynne przepowiednie Lorenza 

Medycejskiego. 



Jakub Kontz 
kierownictwo muzyczne 

Polski dyrygent młodego pokolenia . Ukończył dyrygenturę w Akademii Muzycz

nej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz filozofię na Uniwersytecie im . 

Adama Mickiewicza w Poznaniu. Edukację muzyczną rozpoczął jako skrzypek. 

Współpracował z wieloma orkiestrami w Polsce i za granicą. Doskonalił swoje 

umiejętności na kursach orkiestrowych w Niemczech i we Włoszech, gdzie w la

tach 1997-2004 koncertował w repertuarze symfonicznym i operowym współ
pracując z wybitnymi włoskimi dyrygentami. 

Jako dyrygent debiutował w 2004 roku prowadząc Orkiestrę Symfoniczną Fil

harmonii Wrocławskiej podczas koncertu wieńczącego międzynarodowy kurs 

dyrygencki, prowadzony przez Maestro Kurta Masura. Został wtedy wybrany 

przez Maestro, z ponad stu kandydatów z niemal całego świata , na aktywnego 

uczestnika kursu . Od tego czasu ro z począł działalność dyrygencką uczestnicząc 

w ważniejszych projektach orkiestry wrocławskiej Akademii Muzycznej. 

Uczestniczył także w kursach dyrygenckich prowadzonych przez Maestro Gian
luigi Gelmettiego oraz Maestro Gabriela Chmurę. 

W 2006 roku, prowadząc koncert dyplomowy z Orkiestrą Symfoniczną Filhar

monii Wrocławskiej , ukończył studia dyrygenckie we wrocławskiej Akademii 
Muzycznej (klasa prof Mieczysława Gawrońskiego) . 

W tym samym roku podjął współpracę z Ogólnokształcącą Szkolą Muzyczną 

im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu w charakterze dyrygenta orkiestry 

symfonicznej i kameralnej. Z tymi zespołami regularnie koncertował na terenie 

Wrocławia oraz odbył podróże do Austrii i Czech . 

W latach 2006 - 2007 współpracował z wrocławskim Teatrem Polskim . 

W 2007 roku uzupełnił studia w zakresie dyrygentury operowej pod okiem Ma

estro Donato Renzettiego, podczas kursów organizowanych przez Accademia 

Musicale Pescarese we Włoszech. gdzie dyrygował Traviatą Verdiego. 

Od 2008 jest dyrygentem asystentem w Operze Bałtyckiej w Gdańsku . w swo

im macierzystym teatrze dyrygował spektaklami Don Giovanniego Mozarta , 

Rigo/etto Verdiego , Dziadka do orzechów Czajkowskiego i Barona Cygańskiego 

Straussa. Brał udział w przygotowaniach wszystkich premier operowych teatru. 

Dotychczas dyrygował następującymi zespołami: Orkiestra Symfoniczna Fil

harmon ii Narodowej w Warszawie , Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Wro

cławskiej, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Sofia 

Festival Orchestra, Szeged Symphony Orchestra, Orchestra Sinfonica lnter
nazionale Giovanile di Pescara, Capella Bydgostiensis, Orkiestra Symfoniczna 

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Orkiestra Kameralna 

Akademii Muzycznej im . Karola Lipińskiego we Wrocławiu , Orkiestra Symfo 

niczna OSM im . Karola Szymanowskiego we Wrocławiu, Orkiestra Kameralna 

OSM im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu . 

Carlo Cerri 
scenografia, światła 

Pochodzi z Rzymu . Zdobywał doświadczenie jako scenograf i reżyser światła we 

włoskim kręgu operowym. 
Przez lata współpracował też z Fabrizio Monteverde . Przygotował liczne projekty 

świateł do prac choreografa, które ten realizował ze swoim i tancerzami z Rzymu, 

a także z zespołami Balletto di Toscana, Maggi o Danza. Opery w Rzymie oraz Areny 

w Weronie. W latach 1989-2000 pracował jako realizator świateł dla Balletto 
di Toscana , który był w tamtym czasie kużnią talentów włoskich choreografów. 

Tam spotkał się ponownie. co zaowocowało kolejnymi produkcjami scenicznymi. 
z Fabrizio Monteverde oraz choreografam i takimi ja k Maura Bigonzetti, Virgilio 

Sieni, Vasco Wellemkamp, Cesc Gelabert czy Stephan Thoss. 
Współpraca z Mau ro Bigonzettim stwo rzyła mu możliwość realizowania projektów 

artystycznych m.in. z English National Ballet. Ballet du Capitol w Tuluzie , Baletem 
w Sttutgardzie. Deutsche Oper w Berlinie, Baletem Narodowym w Ankarze, Bale 

tem Narodowym w Marsylii, Baletem Gulbenkian w Lizbonie. Sem pe ro per w Drez

nie. Aterballetto w Reggio Emil ia. Bale da Cidade w Sao Paolo oraz w Grands 

Ballets w Kanadzie . 
Współtworzył również produkcje taneczne z Lucianem Cannito dla Teatra di San 

Carlo w Neapolu , Compagnie Bat-Dor w Tel Avivie oraz Estońs k iej Opery Narodowej 

w Talinie. 
Od 2001 roku realizuje światła dla Aterbaletto we włoskim mieście Reggio Emilia. 

Kristopher Millar & Lais Swandale 
kostiumy 

Kristopher Millar i Lais Swandale to. mieszkający we Włoszech, angie lscy kreatorzy 

mody. 
Po ukończeniu studiów w Wielkiej Brytanii, przenieśli się do Florencj i, by pracować 

jako asystenci słynnego projektanta. 
Kilka lat później otworzyli własne studio, które obecnie współpracuje z najważniej 

szymi domami mody we Włoszech, Francji i Japonii. Ich kolekcje sprzedawane są 

w najlepszych butikach świata . 

Współpracę przy spektaklach baletowych rozpoczę l i od stworzenia kostiumów do 

Xntricities Maura Bigonzettiego, w English National Ballet Zaprojektowali także 

kostiumy do Cape/Iii dla Teatra dell'Opera w Rzymie. lnterference dla Ballet du 

Capitole, Pression dla Balletto di Toscana. Caravaggio dla Berlin Staatsoper oraz 

Les noces i La sagra della primavera dla Aterballetto . 
Projektowali również kostiumy do spektakli Cesca Gelaberta czy Fabrizio Monte

verde dla Balletto di Toscana i Maggio Musicale . 

Z Eugenio Scigliano współpracowali przy Casanovie dla Aterballeto. 
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Franciszka Kierc 
Edukację taneczną rozpoczęła od treningów gimnastyki artystycznej. Uczęszczała do Ogól
nokształcącej Szkoły Baletowej w Poznaniu oraz Szkoły Baletowej przy Teatrze Muzycznym 
„Capitol'' we Wrocławiu. prowadzonej przez Ałłę i Giviego Abesadze. We wrzesniu 2009 roku 
otrzymała Dyplom Tancerza ZASP. Uczestniczka i laureatka m iędzynarodowyc h konkursów 
tańca. między innymi Tanzolymp w Berlin ie. )ugend Tanzt we Fre iburgu . Dance Word Cu p. 
Tańczyła zarówno w produkcjach klasycznych. w tym jeziorze łabędzim - koprodukcja Ope
ry Wrocławskiej z Moscow City Ballet. w choreografii Victora Smirnova -Golovanova i Ewy 
Wycichowskiej. jak i współczesnych m.in .. Eurazja w reżyserii i choreografii lzadory Weiss. 
czy Swingi w reżyser i i i choreografii Jarosława Starika. 
Od stycznia 2008 roku jest solistką Bałtyckiego Teatru Tari ca. Występuje w partii Julii w Ro
meo i Julia lzadory Weiss oraz w partiach pierwszoplanowych w spektaklach lzadory Weiss . 

OUT. 5więta wiosny. Czekając na .. 
Na deskach Opery Bałtyck iej występuje w tanecznej partii Salome w operze Richarda Straus
sa Salome. w reżyserii Marka Weissa. Laureatka nagród teat ra lnych za rok 2009 - Marszałka 

Województwa Pomorskiego i Miasta Gdariska za partię Julii w spektaklu Romeo i Julia oraz 
Teatralnej Nagrody Muzycznej im. )ana Kiepury dla najlepszej tancerki. 

Beata Giza 
Absolwentka Ogó l nokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie 
W roku 1998 otrzymała stypendium artystyczne Fundacji Ba let. Po ukończeniu szkoły pra
cowała w Operze Wrocławskiej. początkowo jako koryfej, a następnie jako so listka baletu. 
W latach 2005-2006 była solistką zespołu baletowego w Theater Gbrlitz . a od roku 2006 do 
2008 so l istką baletu Opery Nova w Bydgoszczy. 
Tańczyła partie Klary w Dziadku do orzechów. Odylii w jeziorze łabędzim. Aurory w 5piącej 
królewnie. Primabaleriny w Paquicie, Amorka i Flory w Don Kichocie. tytułową rolę w Królew
nie 5nieżce . Wykonywała także partie solowe m.in. w spektaklach Carmina burana. Chopin. 

Reigen. Synopsis. 
Od kwietnia 2008 jest solistką BTT. Aktualnie można ją zobaczyć w spektaklach Chopinart 
Emila Wesołowskiego. Romeo i Julia. OUT. 5więto wiosny, Czekając na ... lzadory Weiss oraz 
Sen Wojciecha Misiuro, w których kreuje role pierwszoplanowe 
Laureatka Nagrody Teatralnej Prezydenta Miasta Gdańsk za kreację w balecie Chopinart oraz 
Teatralnej Nagrody Muzycznej im . )ana Kiepury za rok 2010 dla najlepszej tancerki. za rolę 

w spektaklu Chopinart oraz partię Białej w spektaklu OUT 

luliia Lavrenova 
Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warsza 
wie. Edukację artystyczną rozpoczęła uczęszcza j ąc na zajęcia zespołu ba letowego „Arabe
ski" w Kaliningradzie. Laureatka nagrody publicznosci na Międzynarodowym Konkursie Tańca 
w Biarritz we Francji w 2000 r. Uczestniczka XVI Ogólnopolskiego Konkursu Tańca im. Wojcie
cha Wiesiołłowskiego w Gdańsku. w kategorii tańca współczesnego. 
Swoje umiejętnosc i doskonal i ła na deskach Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w Warsza
wie . gdzie tańczyła w przedstawien iach Dziadek do orzechów, 5piąco królewno. W krainie 

czarodziejskiego fletu. Mandragoro. 
Od września 2009 roku jest tancerką Bałtyckiego Teatru Tańca . Występuj e w pierwszoplano
wych rolach w spektaklach OUT. 5więto wiosny. Czekając no ... lzadory Weiss. 
Na deskach Opery Bałtyck i ej występuje także w pa rtiach tanecznych w spektaklach opero 
wych Marka Weissa: Salome w operze Richarda Straussa Salome oraz w partii Lrne Ful ler 

w operze Elżbiety Sikory Madame Curie. 

Michał Łabuś 
Dyplomowany tancerz ZASP. choreograf Uczestnik i laurea t li cznych turn iejów tanecznych 
w Polsce i za granicą . Dwukrotny Mistrz Polsk i oraz Wicemistrz Świata w Hip-Hopie. Grun
towne umiejęt nosc i zdobywa ł podczas wielu warsztatów tańca . gdzie szkol i ł się z zakresu 
licznych technik m. in. : tańca współczesnego. jazzu . tańca klasycznego. salsy oraz hip-hopu. 
Następnie związał się z teatrem. Od 2003 roku współpracował z Teatrem Muzycznym „Ca 
pitol " we Wrocławiu, gdzie wystąpił m.in. w West Side Story. Swing.I, Duke Ellington Show. 
Gorączce. Mandarynkach i pomarańczach oraz Eurazji lzadory We iss. 
W styczniu 2008 roku. jako jeden z pierwszych, dołączył do zespołu Bałtyckiego Teatru Tań 

ca. gdzie występował w spektaklach Men's dance. 4cr4 i Eurazji Obecnie kreuje pierwszo 
planowe role w Chopinort. a tak że w sektaklach lzadory Weiss Romeo i Juli , OUT. Swięcie 
wiosny oraz Czekając na ... Na scenie Opery Bałtyckiej można go zobaczyć w partii )ochanaana 
w spektaklu Salome w reżyserii Marka Weissa. a także w scenach zbiorowych w operach : 
Halko oraz Traviota. W 2011 roku wystąpił w autorsk ich projektach. jako choreograf i tancerz . 
pt. Uwikłani oraz jesteś majo siostrą. 
Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Gdańsk Dla Młodych Twórców w dziedzinie Kultury 
2010. Zwycięzca plebiscytu czytelników „Gazety Wyborczej " Trójmiasto oraz portalu www. 
trojmiasto. gazeta .pl 

Filip Michalak 
Absolwent Ogólnokształcą cej Szkoły Baletowej w Gdar"1sku Po ukończeniu nauki rozpoczął 
pracę w Opera Nova w Bydgoszczy. a w roku 1999 przen iósł się do Opery Bałtyckiej, gdzie 
debiutował partią Merkucja w spektak lu Romeo i Julia Prokofiewa. 
Od roku 2006 jest solistą Bałtyck i ego Teatru Tańca. Na scenie Opery Bałtyckiej występo
wał w partiach Chłopaka w ... z nieba. Piotrusia w Piotrusiu i Wilku. Gamachea w Don Ki 
chocie, Hilariona w Ciselle . Tancerzyka Jerzyka w Abolecodle oraz Gońca w operze La servo 
podrono Pergolesiego. a także w Dziadku do orzechów. 4cr4. Eurazji i Men 's dance . Poza re
pertuarem klasycznym znakomicie sprawdza się we współczesnych realizacjach . Brał udział 
w widowiskach ta necznych Open taniec oraz Vichry w reżyseri i Jarosława Stańka. 

Obecnie można go oglądać w spektaklach Chopinort. Romeo i Julio . Sen, Tomoshi. Swięto 
wiosny oraz Czekając no ... 

Piotr Nowak 
Absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi. Uczestnik Kon 
kursu Ba letowego im. Wojciecha Wiesiołłowskiego w Gcl ńsku ws zonie 2005/2006 Pod
czas nauki współpracował z Teatrem Wielkim w Łodzi 
Od połowy 2008 roku jest solis tą Bałtyckiego Teatru Tańca. Występuje we wszystkich spek
taklach BTT. m.in. jako Tybalt w spektak lu lzadory Weiss Romeo i Julia . Ostatnio można go 
zobaczyć w spektaklach 5więto wiosny oraz Czekając no ... 



Marzena Socha 
Absolwentka Ogó l nokształcące j Szkoły Baletowej w Gdańsku. Współpracowała z Gdań
skim Teatrem Tańca Melisy Montero s. Teatrem Ekspresji Woj ciec ha Misiuro. grupą Dada 
von Bzdulbw. Występowała w wielu produkcjach . w tym Szachy, Chicago. Hair i Sen nocy 
letniej w Teat rze Muzycznym w Gdyni. a także w Operze za trzy grosze, West S1de Story, 
śmierdź w górach. Swing i Euraz1i we wrocławskim Teatrze Muzycznym „Capitol" Współ 

pracowała z Przeglądem Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. przygotowując choreografie do 
przedstawień i koncertów finałowych. Była wykładowcą tar1ca współczesnego w Studiu m 
Wokalno-Aktorskim we Wrocławiu. Występowała w licznych programach t elewizyjnych 
i teledyskach. Final istka Przeglądu Piosenki Aktorskiej (nurt OFF) z autorskim projektem 
Kobieta 
Od stycznia 2008 roku 1est solistką Bałtyck i ego Teatru Tańca. Można ją było oglądać w par
tiach: Kobiety w Tango life (Men's dance). Śmierci w 4G-4 oraz w spektaklach Eurazja. Kilka 
krótkich sekwencji Aktualnie kreuje partię Oficera w spektaklu Romeo i Julio. występuje 
w Tamashii Wo1c iecha Misiuro. oraz w spektaklach lzadory We iss OUT i Swięto wiosny Na 
deskach Opery Bałtyckiej można ją także zobaczyć w partii Cyganki w operze Travioto 
jest także instruktorem tańca modern w Bałtyckiej Szkole Tar1ca BTT oraz zastępcą kierow
nika Bałtyckiego Teatru Tańca 

Sylwia Kowalska-Borowy 
Abso lwentka Ogólnokształcące1 Szkoły Ba letowej w Gd ar1sk u. Zdobyła wyróżnienie w Ogól
nopolsk im Konkursie Tańca im. Wojciecha Wies i ołłowskiego w Gdańsku. Po ukończeniu szko
ły rozpoczęła pracę w Paristwowej Operze Bałtyckiej . Od sezonu 2006/07 1est solistką BTT. 
Na scenie Opery Bałtyckiej występowała jako: Kró lewna w Królewnie Snieżce i siedmiu kro
sno/udkach Pawłowskiego, Medora w Korsarzu Adama. Mercedes w Don Kichocie M1nku 
sa. Batylda w Ciselle Adama. Wdowa oraz Ona w ... z nieba lzadory Weiss. Edith zmysłowa 
w spektaklu Edith Sławomira Gidia oraz jako George Sand w Chopinort Ho Sin Hanga. Można 
ją było zobaczyć w spektaklach 4er4 i Eurazja lzadory Weiss oraz Men 's dance. Tańczyła ta k
że w spektaklach dziec i ęcyc h. kreując partie Baleriny Karoli ny w Abalecodle oraz Kaczuszki 
w Piotrusiu i Wilku. a także w Dziadku do orzechów. Na deskach Opery Bałtyckiej można Ją 
także zobaczyć w partii Cyganki w operze Traviata. 
Obecn ie można Ją oglądać w spektaklach lzadory Weiss. w roli Niani w Romeo i Julio oraz 
w partii Szafirowej w OUT, a ostatnio również w spektaklu Wojciecha Misiuro Sen. 

Agnieszka Wojciechowska 
Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej 1m. Romana Turczynowicza w Warszawie. 
Edukację taneczną rozpoczęła od zajęć tańca klasycznego, nowoczesnego oraz jazzu. Po uzy
skaniu dyplomu tancerza zawodowego wyjechciła na studia do Rotterdamse Dansacademie
-Codarts w Rotterdamie 
Od początku sezonu artystycznego 2008/2009 współpracuje z BTT. którego jest solistką od 
stycznia 2009 roku. Do tej pory występowała w Eurazji. Romeo i Julii, OUT. Kilko krótkich 
sekwencji (Men's dance). Chopinart. Swięto wiosny, Czekając no ... oraz Sen 

Natalia Madejczyl< 
Edukację artystyczną rozpoczęła od t reningów gimnastyki artystycznej. Następnie umie
jętności taneczne rozwijała w najlepszych szkołach tańca na świecie m.1n. Hubbard Street 
Dance Chicago. joe ll Hal l Dance Center w Chicago. Pineapple Dance Studio w Lo ndyn ie. Bro
adway Dance Center w Nowym jorku. W 2011 roku została dyp lomowanym tancerzem ZASP. 
Była główną ta ncerk ą oraz choreografem „Teatru V6" w Łodz i . 

Zwyc i ężczyn i konkursu tanecznego „Selections Th e Carefree Dance Academy", nadawane 
go na VIVA POLSKA. którego pomysłodawcą 1 real izatorem był jay Windsor Rob inson. Uczest
niczka oraz cho reogra f programu .,Vou Can Dance - Po Prostu Tańcz" realizowanego przez 
TVN . 
Od stycznia 2011 roku jest tancerką Bałtyckiego Tea tru Tańca. Można ją zobaczyć m. in . 
w spektaklach Romeo i Julio . Euroz/10. Sen. Święto wiosny, Czekając na 

Zuzanna Marszał 
Absolwentka Ogólnokształcące1 Szkoły Ba letowej w Gdańsku (2010) Uczestniczka licznvch 
warsztatów oraz konkursów tanecznych na teren ie Polsk i. m.1n. XIV 1 XV Ogólnopolskiego 
Konkursu Baletowego im. Wojciecha W1es iołłowsk i ego w Gdańsku oraz Międzynarodowego 
Konkursu Choreograficznego w Bytomiu (2009 - li miejsce. 2010 - wyróżnienie specjalne) . 
Stypendystka Prezydenta Miasta Gdyn i 2009 za osiągnięc i a artystyczne 
Występowała na deskach Teatru Muzycznego vv Gdyni. Teatru M1n1atura w Gdańsku. Opery 
Bałtyckiej. a także w spektak lach i koncertach szkolnych gdańskiej Akadem ii 1v1uzycznej. 
Od 2010 roku na lezy do zespołu Bałtyckiego Teat ru Tańca . Można Ją zobaczyć w spektak lach 
lzadory Weiss OUT, święto wiosny. 

Paulina Wojtkowska 
EdukacJę rozpoczęła od treningów akrobatyk i sportowej . Pierwsze kroki taneczne staw i ała 

w wa rsza wskich zespołach jazzowych „Jazz One" oraz „V2", z którymi brała udział w produk
cj ach telewizy1nych oraz li cznych turniejach. 
Uczestnicząc w warsztatach i projektach w Polsce. Franc1i i Izrae lu doskonal i ła umie1ętności 

róż nych technik tanecznych, m.in. tańca współczesnego . modern. hip -hop. liryca l jazz. street 
jazz. underground. W 2011 roku została dyplomowanym ta ncerzem ZASP. 
Od roku 2010 jest tancerką Bałtyckiego Teatru Tańca . Wvstępuje w spektaklac h Euraz;a. Ro
meo i Julia, OUT. Mens Dance. Święto wiosny oraz Czekając no .. 

Leszek Alabrudziński 
Ukończył Szkołę Baletową w Gdańsku. Debiutował na scen ie Opery Bałtyckie1. z którą ja ko 
so lista związany jest do dz i ś. Za swe dotych czasowe osiągn1ęc 1 a został uhonorowanv Nagro
dą Wojewody Gdańskiego. 
W większośc i przedstawie ń baletowych Opery Bałtyckiej występował w pierwszoplanowych 
rolach. Grał Księc i a w Dziadku do orzechów Cza1kowskiego. Alberta w Cisel/e Adama. Al1ego 
w Korsarzu Adama. Basilio w Oon Kichocie Minkusa. Pająka w Abolecodle. Występował także 
w spektaklach lzadory Weiss 4G-4 oraz Eurazja. 
Obecnie kreu1e partie Ojca w spektak lu lzadory Weiss Romeo i Julio , występuje w spekta
klach: OUT lza dory Weiss. Chopinart Emila Wesołowsk i ego oraz Sen Wojciecha Mis iuro. 



Radosław Palutkiewicz 
Absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Ba letowej im . Fel iksa Parnella w Łodzi. Po ukończeniu 
nauki tańczył 1ako koryfej w Operze Wrocławskiej. W latach 2000-2002 współpracował z Ga
stspiel Theaterdirektion Gerhartz. tańcząc w produkc1i Fire of dance oraz musicalu Mamma 
Mia. Następnie uczestn i czył w projekcie Jarosława Stańka Opentaniec w Teat rze Muzycznym 
w Gdyni. Był tancerzem w Teatrze Muzycznym „Capitol " we Wrocław i u. Od stycznia 2008 

roku jest solistą Bałtyckiego Teatru Tańca. Tańczył w spektaklach Eurazja, 4G-4, Tanga oraz 
Chopinort. Obecnie można go zobaczyć w spektaklach lzadory Weiss OUT. Romeo i Julia 
oraz )więto wiosny, a także w spektaklu Wojciecha Misiuro Tamashii. 

Ireneusz Stencel 
Absolwent gdańsk i ej Szkoły Baletowej (1995) Deb i utował na scenie Opery Bałtyckiej par t ią 

Romea w balecie Prokofiewa. W sezon ie 1997/98 występował w Teatrze Wielkim w Łodz i . 

Współpracuje takze z Ballet School Koz lova w Osace. gdzie uczy Japońską młodzież ta ń ca 
klasycznego oraz partnerowania 
Tańczył Księcia w Dziadku do orzechów. lsaaka w Korsarzu. Basilia i Gamache w Don Kichocie. 
Hilariona i Alberta w Ciselle. Posłańca w Księżniczce czardasza. Wil ka w widowisku baleto 
wym dla dzieci Piotrek i Wilk oraz Mężczyznę w bieli w Edith. 
Tancerz Bałtyckiego Teatru Tańca. Występuj e we wszystkich spektaklach zespołu. 

Michał Ośka 
Absolwent Studium Aktorskiego przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie (2004) oraz 
Wyższej Szkoły Um i ejętności w Kielcach (kierunek taniec) W roku 2007 uzyskał dyplom 
zawodowego tancerza ZASP. Współpracował z Kieleckim Teatrem Tańca. gdzie przez pięć 
lat szkolił się w technice tańca jazzowego. uczestnicząc jednocześnie w Międzynarodowych 
Warsztatach Tańca jazzowego. Specja lizuje się w technice modern jazz underground, przy
wiez ionej z Paryza przez Thierrego Vergera. 
Od stycznia 2009 jest tancerzem Bałtyckiego Teatru Tańca. Tańczy jedną z głównych ról 
w spektaklu OUT Ostatnio można go zobaczyć w spektaklach )więto wiosny oraz Czeko1ąc 
na ... Na scenie Opery Bałtyckiej można go zobaczyć w partii jochanaana w spektak lu Salome 
w reżyser i i Marka Weissa. 

Marta Śrama 
Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku (2009) Edukację artystyczną 

rozpoczęła w wie ku przedszkolnym, uczęszczając na zajęcia gimnastyki artystycznej. Dwu
krotnie zdoby ł a pierwsze miejsce na V i VI Pomorsk im Fest iwa lu Form Tanecznych w kate 
gorii taniec współczesny. Uczestniczyfa w wielu warsztatach tanecznych w Polsce (Gdańsk, 
Warszawa. Poznań . Bytom). W latach 2003 - 2007 była uczennicą Kuźn i Talentów New Voice 
w Gdańsku. Obecnie jest choreografem Kuźni Talentów New Voice w Poznaniu. 
Od kwietnia 2009 roku jest tancerką Bałtyckiego Teatru Tańca. Do tej pory można ją było 
zobaczyć w spektaklach: Men's dance . Eurazjo, Chopinort (pa rt ia Solange) Aktualnie tańczy 
w Romeo i Julii, OUT Tomoshi oraz )nie 

Elżbieta Czajkowska-l<łos 
Absolwentka Ogó l nokształcącej Szkoły Baletowej w Gd ańsku. Po ukończen i u nauki wyje
chała na stypendium do Francji. gdzie doskona l iła swoje umiej ętności w Ba llet des jeunes 
d'Europe u Jeana Charlesa Gila. Od roku 2000 pracuje w Państwowej Operze Bałtyckiej, po
czątkowo jako koryfej, a od stycznia 2008 jako sol istka Bałtyckiego Teatru Tańca. Na sce
nie Opery występowała jako: Ona i Wdowa w spektaklu lzadory Weiss . z niebo. Batylda 

w Ciselle w choreografii Romana Komassy oraz w spektaklach Sławomira Gidia jako Edith 
Romantyczna w Edith. Śmierć w widowisk u ba letowym Fantazjo polska. Krecik w Piotrusiu 
i Wilku Prokofiewa oraz Krówka Agentka w Abolecodle. Obecn ie można ją oglądać w spekta 
klach: OUT, Romeo i Julio lzadory Weiss oraz Sen i Tamashi Wojciecha Misiuro 

Agnieszka Artych 
Edukację taneczną rozpoczęła w zespole tanecznym w Sied lcach. Um1ejęt n ośc1 szkoliła na 
licznych warsztatach tanecznych. zarówno u polsk ich Jak i zagranicznych choreografów 
Absolvventka kierun ku Ta ni ec w Wyższej Sz kole Um 1 eJętnoś ci . jest ta nc erką BTT od styczn ia 
2011 roku. W tym samym roku została dyplomowaną tancerk ą ZASP Można ją zoba c zyć 

w spektak lu lzadory Weiss Eurazjo 

Aleksandra Michalak 
Abso lwentka Ogó l nokształcące\ Szkoły Ba letowej w Gdańsku. jest solistką Bałtyckiego Tea 
tru Tańca. a także koordynatorem 1 pedagogiem Szkoły Tańca Bałtyckiego Teatru Tańca. Moż 

na j ą było zobaczyć w spektaklach BTT: Men 's Dance. 4ir4 i Eurazjo lzadory We iss. Obecnie 
występuje w spektaklach Romeo i Julio, OUT lzadory Weiss oraz )nie Wojc iecha Misiuro 

Bartosz Kondracki 
Swoje pierwsze kroki taneczne stawiał w zespo le tańca nowoczesnego „Caro Dance" Zdo 
był liczne tytuły i nagrody w Krajowych Mistrzostwach oraz Mistrzostwach Europy 1 Świata . 

m.in. Wicem istrz Polski modern dance solo. Ukończył Wyższą Szkołę Umiejętności w Kiel 
cach (k ierunek Ta niec). Brał udział w licznych warsztatach tanecz nych. m.in. z zakresu lyrical 
jazz. modern jazz. modern jazz underground. funky jazz. hip -hop. Oo grudnia 2008 roku był 
tancerzem Kieleckiego Teatru Tańca. W 2011 roku u zyskał dyplom tancerza ZASP. 
Od stycznia 2009 roku 1est tancerzem Bałtyckiego Teatru Tańca . gdzie występuje w spekta 
klach Romeo i Julio. Men 's dance . Chop/nart. OUT. Sen oraz Czekając no ... W kwietniu 2010. 

wraz z Agnieszką Artych . zrealizował spektak l Ad Infinitum. Przedstawienie powstało w ra 
mach kon kursu „Rezydencja 2010 ',ogłoszonego przez klub ZAK w Gdańsku. 

Bartłomiej Szymalski 
Absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Ba letowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie. 
jako u czeń występował na corocznych koncertach tanecznych w Teatrze Wielkim. Umiejęt
nośc i doskona l ił uczęszczając na za j ęcia akrobatyki sportową Brał równ i eż udz i ał w różnych 
projektach tanecznych i medialnych. Od najmłodszych lat wykazywał duże za interesowanie 
oraz zdolności w kierunku aktorstwa. kom1k11 parodii. Od września 2009 jest tancerzem Bał 

tyckiego Teatru Tańca. Można zobaczyć go w wszystk ich spektaklach zespołu. 

Maciej Szymczak 
Edukację taneczną rozpoczął w Państwowej Szkole Baletowej im. Fe li ksa Parnella w Łodzi 
Podczas nauki współpracował z Teatrem Wielkim w Łodzi. Kształcił s i ę w innych stylach tań
ca i uczestniczył w wielu warsztatach tanecz nych w Niemczech i Wiel kiej Brytanii. Współpra 

cował z Grand Theatre w Swensea w Wali i 
Przez ostatnie trzy lata pracował w Teatrze Muzycznym w Łodz i . Od sierpn ia 2011 jest tance
rzem Bałtyckiego Teatru Tańca. 



Na prace czekamy do 30 stycznia 2012 r. 
Rysunki można przysyłać pocztą : 

Dział Promocji. Opera Bałtycka. Al.Zwycięstwa 15, Gdańsk 80-219 
lube-mailem: promocja@operabaltycka.pl 

Najpiękniejsze rysunki nagrodzimy upominkami 
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I Szkoła „My School" przygotowała całe rzesze uczniów 
11 do swobodnego posługiwania się językiem obcym - - - -- - ---

Dziś prowadzimy kursy dla wszystkich grup wiekowych 
w ponad 20 placówkach na terenie Trójmiasta i okolic 

e kursy angielskiego grupowe ( 4 - 10 osób) 
• kursy odświeżające refreshers 
e kursy intensywne i konwersacyjne 
• kursy indywidualne 

Mamy świetne wyniki w przygotowywaniu do egzaminów: 

• • • 
gimnazjalnego i kompetencji 
matury podstawowej i rozszerzonej 
Cambridge FCE CAE CPE 

,----
1 
I 
I 

Firmom i osobom indywidualnym oferujemy ponadto: l 

kursy general i business English 
język polski dla obcokrajowców 
język francuski, niemiecki, rosyjski 
kursy tematyane specjalne 

I 

--- - -- - - -
Nasze profesjonalne biuro tłumaczeń obsługuje wszystkie języki! 
- - - -- - ------- -- -- -
UCZYMY NIEPRZERWANIE OD 1989 ROKU 

--- - -- - - -
Centrum Edukacyjno-Usługowe „My School" IR\ 
Wrzeszcz ul.Matejki 1/1 (róg ul. Do Studzienki) Q; 
tel 58 341 2754 666 20 21 22 
www.myschool.uk.com 

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej 
dobro wspólne 

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej działa od 2007 roku. 
Tworzymy bezpieczne Domy dla Dzieci pozbawionych opieki 
rodzicielskiej, które we własnych rodzinach nie zaznały szczęścia. 

Opiekujemy się młodzieżą ze środowisk trudnych, która 
potrzebuje dobrego startu. Wspieramy społeczności lokalne 
zagrożone wykluczeniem. Utworzyliśmy i prowadzimy 
„Gościnną Przystań" - Dom Sąsiedzki na gdańskiej Oruni. 

Razem możemy zdziałać jeszcze więcej. 

Pomóż nam pomagać 
4011 6022 0200 0000 0088 2742 SS 
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