


~HAR~ ~OMAGAłA 
ADAPTACJA. TEKSTY PIOSENEK. REZYSERIA 

To co mnie łączy z Kornelem Makuszyńskim 
to niewątpliwie twórczość dla dzieci i młodzieży . 

Makuszyński pisał książki dla nich, ja tworzę 
spektakle często też z ich udziałem. Dziwnym 
zbiegiem okoliczności w naszych datach 
urodzenia mamy ten sam dzień i miesiąc: ósmy 
stycznia! znak koziorożca (może stąd się wziął 
Koziołek Matołek?J i choć dzielił nas cały wiek, 
to parokrotnie doszło do naszych wspólnych 
spotkań za sprawą twórczości pana Kornela. 

CEZARY DOMAGAŁA 

OJa mama! zachwycając się jego książkami, 
zachęciła i mnie do ich lektury. Co z kolei 
z owo owało przeniesieniem przeze mnie 
na se nę dwóch tytułów O dwóch takich 
co ukrad/1 księżyc oraz Awantury o Basię. 

mej Jednak zetknąłem się z twórczością 
Ma uszynsk1ego grając rolę Zadory w Pannie 
z mokrą głową w reżyserii Kazimierza Tarnasa. 
Kilka lat temu, wspólnie z Krzesimirem Dębskim , 

napisałem piosenki do kolejnej filmowej wersji 
książki Kornela Makuszyńskiego Szatan 
z siódmej klasy, również w reżyserii Kazimierza 
Tarnasa. Wielka to była dla mnie przyjemność 
móc zanurzyć się w świat wykreowany przez 
tego wspaniałego pisarza. Jego twórczość 1est 
pogodna, pełna optymizmu, krzepiąca i radosna. 
Jest w niej również dobroduszny humor, często 
z łezką w oku. Sam pisał o swojej dobroci 
i miłości tak: I po nas zostanie to tylko na wieczne 

---- KORNEL MAKUSZYŃSKI ---
czasy, co duch pięknego, a myśl nasza 
wspaniałego dokona. 
Swoje pisanie zaczął w wieku lat 11 ~stu 
od satyry na księdza. Został za to wyrzucony 
z gimnazjum w Stryju koło Lwowa, gdzie 
mieszkał od urodzenia. Następnie przez rok uczył 
się w gimnazjum w Przemyślu, skąd też został 
usunięty za pojedynek na pistolety o ukochaną 
Następną klasę gimnazjalną zaliczał już e 

Lwowie gdzie zagościł na dłużej. Kiedy miał 14 lat 
po raz pierwszy opublikowano jego wiersze - tak 
pisał o tym wydarzeniu. Chciałem krzyczeć 

i śpiewać z rado
sc1 chciałem 

ściskać każdego 
przechodnia. 
każdemu powie
dzieć: panie to 
moje wiersze! 
Zakochany był 

wtedy również 

w teatrze. By
wało, że w ciągu 
jednego mie
siąca oglądał 34 
przedstawienia 
(i jak tu nie adaptować jego książek?). Będąc 
studentem filozofii Uniwersytetu Lwowskiego 
pisał recenzje teatralne oraz poezje. Później 

studiował w Paryżu literaturę francuską. Przez 
szereg lat zamieszkiwał w Warszawie, gdzie 
napisał większość książek adresowanych do 
młodzieży, m.in.: Bezgrzeszne lata, Przyjaciel 
wesołego diabła, Panna z mokrą głową, 

120 przygód Koziołka Matołka, Awantury 
i wybryki małej małpki Fiki Miki Szatan z siódmej 
klasy, Awantura o Basię, Szaleństwa panny Ewy. 
Jednak jego serce najmocniej związane było 
z Zakopanem. Kochał to miasto i jego 
mieszkańców z wzajemnością: kiedy nadare
mnie w promieniu 1 OO km szukam usmiechu, 
Zakopane wola mnie z oddali i już nazajutrz 
widzę tysiące uśmiechów. W Zakopanem 
wszystko się do mnie śmieje. Nic więc 
dziwnego, że od ukochanego miasta otrzymał 
tytuł Honorowego Obywatela Zakopanego oraz 
·Honorowego Członka Związku Górali. 
Organizował fundusze na zakup nart dla 

najuboższej młodzieży. Warunek był 

trzeba się było dobrze uczyc. Tylko 19 
podarował 1 OOO par nart. Po wojnie prze 

się na s ał 
do Zakopane o 
gdzie m eszkał do 
. rd (1953 rok). 
Pozostawił po 
sobie ok. 70 
książek Są to 
zbiory wierszy, 
felietonów hu
moresek recen
zji teatralnych, 
noweli po 
komlksó 
czekaly 1ę one 

przekładów na wiele języków. Część z m 
również zagościło na ekranach kin i telewizorow 
w postaci ekranizacji filmowych. Książka 

Awantura o Basię była wielokrotnie adaptowana 
zarówno dla potrzeb filmu jak i teatru. Cieszę 
się, że również i ja mogę zaproponować widzom 
jedną z tych interpretacji. Nasza premiera 
zbiega się z kilkoma jubileuszami. W tym roku 
mija 60 lat od śmierci Kornela Makuszyńskiego. 
Ja 30 lat temu stawiałem pierwsze aktorskie 
kroki na deskach Teatru Rampa a 20 lat temu 
napisałem pierwszą swoją adaptację sceniczną 

i pierwsze teksty piose.nek (do tej pory powstało 
ich kilkaset). Wyreżyserowałem wówczas swój 
pierwszy spektakl (do dziś zrealizowałem ich 
kilkadziesiąt). Mam nadzieję, że nasza wspólna 
premiera Awantury o Basią przyniesie Wam 
Drodzy Widzowie wiele radości i wzruszeń oraz 
zagości na wiele lat na scenie naszego teatru, 
czego Wam, sobie i Makuszyńskiemu życzę. 

Cezary Domagała 
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Kto tutaj miał 
czekać na ciebie? 
Nie wiem, kto miał czekać. 

AL Kl: Pan czy pani? Odpowiadaj! 
Nie odpowiadasz? 
oczywiście ... Tak jest 
najwygodniej! Udaje 
dziecko, a sprytna jak 
stara baba. zostańże 
tutaj sobie i czekaj. 
za stary jestem na niańkę. 

SZOT· An · tos ! 
z 

wnie je eś 

damo, mam 
inę wódk.: ... 
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AŃSKA: 

w gazetach 
Tak babciu 
Tak moje 
ziemią. 

Znajdz.i m ,! 



OLSZOWSKI: Oto jest odpowiedź Basi. 

TANSKA: Panie Olszowski, czy nie 
uważa pan, że można by tę 

sprawe załatwić ugodowo? 

OLSZOWSKI: W jaki sposób? 

TAŃSKA: 
Przez sąd polubowny. Zaprosimy dwie niezainteresowane 
osoby i niech nas sądzą . To chyba uczciwe? 

Niech 
za m 

w 

r n e upiera. Niech Bóg panu zapłaci 
idzę ~aki pan jest dla niej 
C~dłabyrn abys~ się rozeszli 

leź~ j ~ieś możliwe 
uacJi? 





T 

bo 

babcia 

szystko 

w wie kie ta ·em.nicy ... 

ie wiem, ale! dwóch 
ys jednego odst 
niej uciekł już 

narzeczony. 

zy wujaszek zna 
Tego słynnego geog 
Tak . 

I: Znam, a czemu o to pytas . 
Zauważyłem os a n·o, że 

eresujesz się geo a ą.„ 

-y mogłbys mi nap o n 
polecają y? 



Jak mu 1 to udało, z pelffl 

nigdy i juz nie dowiemy 

IA Jak to nigdy? 

B 1 OJC ee stracił p ęc. 
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Kompozytor, aranżer, pianista, producent - słowem 

człowiek-orkiestra"? Absolwent wydziału jazzu 
i muzyki rozrywkowej Akademii Muzycznej w Kato
wicach o specjalności aran~acja - kompozyCJa. 
Wybrana dyskografia. Pejzaż, Niebo w dobrym 
humorze - nagrania z Jackiem Wójcickim i Ewą 
Urygą, Brel przy współpracy z Wojciechem Młynarskim. 
Komponuje muzykę filmową - współpracował 

Mm~~ŁAWA ~~ 
BABCIA TA~SKA 

o zyła z wyróżnieniem Pans ową yzszą 

eatralną w Warszawie. Co cieka e, będąc 
uden ką 111 roku wyjechała do A rnionu razem 

z polską delegacją zaproszoną po raz pierwszy 
na słynny francuski Festiwal Teatralny. Przygodę 

z zawodowym aktor
stwem rozpoczęła 

w T a rze Śl skim 
im. S. Wysp1anskiego 
w Kat Tu zagrała 
m.ln. w: Mas adz1e 
(za rolę Niny otrzymała 
nagrodę za debiut 
aktorski na festlwalu 
Sztuk Rosyjskich 
i Radzieckich), Don 

e Ham ecie, Ońeuszu i Eurydyce. Następ
" o a srę do Teatru Dramatycznego 

za e w orym grała m.in. w: Szkole żon 
P d u Millera, Idiocie Dostojewskiego, 

r Smiesznym staruszku Rózewicza, 
arakach Rózewicza (za rolę Dziennikarki 

m spektaklu otrzymała nagrodę aktorską 

ze studiem produkcji filmowej „Akson Studio 
w Warszawie przy serialach m.in. Twarzą w twarz, 
Czas honoru, Blondynka oraz muzykę teatralną -
przedstawienia Zagraj to jeszcze raz, Sam, 
Raskolnikow, reż. Marek Gaj Matka Courage 
i Różowe małżenstwo, reż. Katarzyna Deszcz, 
Balladyna, reż. Jerzy Głybin, Awantura o Basię 
reż. Cezary Domagała (Teatr Powszechny w Radomiu). 

na Festiwalu Szt k Współczesnych e Wro a iu). 
Najważniejsze e akie na macierzy t J cenie o: 
U mety Rostworowskiego Zabobon czyl Krako 1acy 
i Górale Kaminskiego i Kurpińskiego Człowiek 

z La Manchy Wassermana W Teatrze Dra tycznym 
w Wałbrzychu goscmnie przygotowała s OJ 
p·arwszy monodram Podroż do szczęścia Franza 
X era Kroetza (wyrozn e na Festiwalu Monodramu 
w Torun u), zag ła ro n ez Małgorzatę w pr ze 
w Pol ce adaptac1i M strza i Małgorzat} 

w rez Andrzeja Ma 1 Marcz wskiego. 
T ea rze Komedia grała Królu Mac us1u 

Pierwszym razem z lre K ratkowską (premiera 
1998) Współpracowała równrez z Teatrem Rampa, 
gdz grała w spektaklach Siódme - mniej kradnij 
r Sztukmistrz z miasta Lublina oraz z Teatrem Capitol, 
występując w spektaklu Klimakterium i już.„ 
W maju 2012 podczas Xll Festiwalu Dwa Teatry 
w Sopocie otrzymała nagrodę aktorską za rolę 

drugoplanową w słuchowisku radiowym Dziura w niebie. 
W listopadzie 2012 roku w Teatrze im. Stefana 
Zeromskiego w Kielcach kreowała postac Babci -
głównej bohaterki w spektaklu Happy Birthday -
specjalnie zrealizowanym z okazji 50-lecia pracy 
aktorki. Rola nestorki rodu - Babci Tańskiej 

w naszym musicalu 1est kontynuacją świętowania 
tak szlachetnego jublleu zu. Gra w tym spektaklu 
na przemian ze swo1ą co - Katarzyną Kozak -
wieloletn ą aktorką T ea pa. 



MAł~~~lAIA ~W~~A 
SCENOGRAFIA I KOSTIUMY 

Na początku swej artystycznej drogi trafiła 

do Bydgoszczy. Ukończyła tam Liceum Plastyczne 
im. Leona Wyczółkowskiego. Niczym Basia, wsiadła 
samotnie do pociągu, posiadając jedną teczkę 

na swoim ramieniu. Wysiadła na stacji Warszawa, 
a że Warszawa jest miastem żarłocznym, pozarła 
i ją. Cudowna zapowiadała się awantura, gdyby nie 
przyjęto jej w poczet studentów Akademii Sztuk 
Pięknych. Miała być wielka, wesoła zabawa, 

MA~IA ~~MA~AłA 
CHOREOGRAFIA 

Mimo swojego młodego 
wieku - instruktor tańca, 
choreograf, pedagog, 
animator kultury! 
W październiku 2007 
ukończyła instruktorskie 
kursy kwalifikacyjne na 
wydziale taniec jazzo
wy przy Mazowieckim 
Centrum Kultury i Sztuki 
w WarszE.'łire. W czerwcu 

20~ O obroniła tytul magistra na Akademii Pedagogiki 
pecJalnej w Warszawie. Tańczy od ósmego roku 

Pierwsze kroki taneczne stawiała w Akademii 
hu Tanca 1 Mody "Artim", później tańczyła 

u u Artystycznym Metro przy Teatrze Buffo 
Mus1calowe1 przy Teatrze Muzycznym 

a M a a do czynienia z różnymi stylami 
funky, street jazz, jazz, broadway 

p z y, modern jazz, step. Tych i innych 
uczyła się pod okiem wielu wybitnych peda

(tak1ch jak Izabel~ Borkowska, Michał Piróg, 
rzyna Skawlnska, Piotr Galiński, Piotr Jagielski). 

polączona ze skakaniem 
przez krzesła i łapaniem 
za nogę. Nie chcąc 
narażać na nagłe 

pęknięcie, ani własnego 
bardzo czułego erca, 
ani tkliwych serc czytel
ników, nie wypada opi· 
sać trudów studiowa
nia. Ważne, że nabie
rała umiejętności, które 

wykorzystuje przy realizacji spektaklu Awantura 
o Basię, a gdyby tak nie było, to byłby dopiero powód 
do prawdziwej awantury. 

Obecnie tańczy w przedstawieniu Daj mi tę noc 
w Domu Kultury Śródmieście. 
Od 1999 roku pracowała jako asystent choreografa 
i reżysera przy różnych festiwalach piosenki 
dziecięcej i młodzieżowej, a od roku 2009 pracuje 
już jako choreograf (m.in. Feryjne Otwarte Spotkania 
Artystyczne - FOSA) oraz przy produkcjach 
teatralnych. W 2006 roku stworzyta choreografię 

do spektaklu Co może biedny Anioł Stróż dla Teatru 
im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. W 2011 
stworzyła choreografię do spektaklu Mały Książę 
w Teatrze Dramatycznym w Tarnowie, a w 2012 
do spektaklu Alicja w krainie czarów dla Teatru 
Powszechnego w Radomiu. 
W czerwcu 2012 miała miejsce premiera 
jej autorskiego spektaklu tanecznego Metamorfozy 
w Starej Prochowni w Warszawie. Pełniła funkcję 

asystenta choreografa przy realizacjach musicali 
familijnych w Teatrze Rampa: Tajemniczy ogród. 
Awantura w piekle, Pinokio czyli świerszczowe 

opowieści. W pogoni za bajką, w których rownież 
występowała. Zagrała także w Królu Macwsiu 
Pierwszym w Teatrze Komedia oraz w spektaklu 
Teatru TV Strzeż się pamięci. Stworzyła choreografie 
do dwóch polskich teledysków - Cudowna noc 
zespołu Leszcze i Porcelana Kasi Klich. 
Zajmowala wysokie lokaty na wielu międzyna

rodowych onkursach tańca 

Alf ~~A~~~A M~~lr~~~A 
SCENOGRAFIA I KOSTIUMY 

Jak przystało na porządnego scenografa 
baśniowego urodziła się za lasami a przed górami, 
na skraju miejscowości o wdzięcznej nazwie -
Prandocin Wysiołęk. Swoje- szczęśliwe dzieciństwo 
spędzone wśród łąk i lasów zwieńczyła dyplomem 

~Awm ~~lŁOW~~I 
ANIMACJE 

Artysta wideo, motion designer, fotograf, widżej. 

Asystent w Katedrze Sztuk Wizualnych krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. 

su cesem łączy teatr z intermediami. Przygo
uje p 01ekcje wideo i oprawy wizualne do spek-

k ralnych i operowych dla teatrów w całej 
Pol ce m.m. Teatru Roma, Żydowskiego i Rampa 

Warszawie oraz Opery Nova w Bydgoszczy, 
Tea ru Bagatela w Krakowie Teatru Współczesnego 

f I Ir ~~MAGAŁA 
PROJEKT PLAKATU, PROGRAMU I PŁYTY 

Studen dru ego roku studiów magisterskich 
ry Wnętrz warszawskiej ASP. Ponieważ 

na świat w rodzinie aktorskiej jego zaintereso
JUZ od najmłodszych lat związane byly ze sztuką. 

na I plan filmowy kształtowały jego 
wrm~iwast artystyczną jednak nie poszedł w ślady 
TCXlZl'OO-łJ. wybrał ną drogę kreacji twórczej Już jako 

ował, budował makiety, projektował 
szko e ś edniej zrealizował swój pierwszy 

scenogra 1czny do koncertu Kocham cię na rzecz 
CJI Ewy Błaszczyk A kogo, w Teatrze Roma. 

krakowskiej szkoły 

plastycznej. Los zapro
wadził ją do miasta 
stołecznego, gdzie 
z powodzeniem i zado
w o Ie n iem studiuje 
scenografię do dziś. 

Pierwsze efekty jej 
pracy możemy 

podziwiać w tym 
przedstawieniu. 

w Szczecinie, Teatru 
Muzycznego w Gdyni i Te
atru Wybrzeże w Gdańsku. 
Poza teatrem zajmuje 
się widżejowaniem - tworze
n iem wizualizacji muzy
cznych oraz oprawą 

wideo koncertów wydarzeń 
kulturalnych i festiwali, 
m.in. Festiwalu Piosenki 

Studenckiej, FAMA Dwa Brzegi Boska Komedia. 
Współpracuje również z telewizją tworząc oprawy 
graficzne jej programów. 
Blisko związany z Teatrem Łaźnia Nowa w Krakowie 
i krakowskim kabaretem Formacja Chatelet. 

Ta artystyczna pasja po
zwoliła mu ukończyć z wy
różnieniem studia licencja
ckie. Za wybitne osiąg
nięcia w nauce otrzymał 
w 2011 roku Stypendium 
Ministra Kultury i Dziedzk:twa 
Narodowego. Po pieM'SzylT1 

roku studiów podjął pracę w cenionej. warszawskiej 
pracowni projektowania wnętrz, gdzie realizuje się 

do dziś, tworząc niepowtarzalne przestrzenie. Swoje 
działania artystyczne prowadzi rown ez w dziedzinie 
wzornictwa przemysłowego fotografii i grafiki. 
Zrealizował kilka autorskich projektów związanych 
z identyfikacją wizualną rm i festiwali. Wszystkie 
te · dczema zawado nily go do stworzenia 
własnej marki pod szyi m mia.pl. 



~LrnA ~~lA musicalefamilijne ~CrnA ~AMrnAlNA spektakle dla na1rńłodszych 
W POGONI ZA BAJKĄ 
autorzy 

CALINECZKA 

MONIKA MUSKAŁA, JANUSZ MARGAŃSKI 
muzyka PIOTR RUBIK 

autor MARTA GUŚNIOWSKA 
muzyka GABRIEL MENET 
reżyseria WITOLD MAZURKIEWICZ 

adaptacja i reżyseria CEZARY DOMAGAŁA 

PINOKIO 
według książki 

WIELKA WYPRAWA 
scenariusz i reżyseria PIOTR FURMAN 

CARLA COLLODI EGO 
muzyka TOMASZ BAJERSKI 

CZERWONY KAPTUREK 
scenariusz i reżyseria 
WITOLD MAZURKIEWICZ adaptacja i reżyseria CEZARY DOMAGAŁA 

TAJEMNICZY OGRÓD 
według powieści 

FRANCES HODGSON BURNETT 
muzyka TOMASZ BAJERSKI 
adaptacja i reżyseria CEZARY DOMAGAŁA 

partnerzy: 

Teatr RAMPA, Warszawa, ul. Kołowa 20 
bilety on-line: www.teatr-rampa.pl, www.eBilet.pl 

Dyrektor +48 (22) 679 71 OO 
Centrala +48 (22) 679 50 51 , 679 50 52 

Sekretariat +48 (22) 679 34 28 
Biuro obsługi widzów +48 (22) 679 89 76 

Kasa czynna: 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00 

w soboty w godz. 16.00-20.00 
w niedziele, w których grane są spektakle w godz. 16.00-20 OO 

Rezerwacja biletów indywidualnych i zbiorowych, 
informacje o repertuarze 1 spektaklach: 

Teatr RAMPA, ul. Kotowa 20 
tel: +48 (22) 679 89 76 

tel./fax +48 (22) 679 05 35 

Proiekt okładki (plakatu), projekt graficzny programu, zdjęcia FILIP DOMAGAŁA 
Koncepcja programu CEZARY DOMAGAŁA 

Redakcja programu, korekta 
MALGORZATA CIEMNIEWSKA. AGNIESZKA WYSZOMIRSKA 

Zdjęcia twórców z archiwow prywatnych 

TIG~ET 
CLUB 

Druk 
Print Management 
Wo1c1ech Pietrzak 
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