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TEATR im. D. Baduszkowej GDYlllA 

NOWY WYMIAR, EMOCJE DLA KAŻDEGO 

Największy teatr muzyczny w Polsce: 

3 sceny! 

1580 miejsc na 3 widowniach! 

Największe inscenizacje musicalowe! 
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EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO 

Projekt finansowany w ramach regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 

Zespół artystyczny Teatru Muzycznego 
w sezonie 2013/2014 

p.o. dyrektor naczelny Wojciech Dmochowski 

p.o. z-ca dyrektora naczelnego Bogdan Gasik 

p.o. dyrektor artystyczny: Bernard Szyc 

kierownik muzyczny: Dariusz Różankiewicz 

kierownik baletu: Joanna Semeńczuk 

asystent kierownika muzycznego, chórmistrz: Agnieszka Szydlowska 

asystent reżysera: Paweł Bernaciak 

soliści: Anna Andrzejewska, Paweł Bernaciak, Łukasz Dziedzic, Tomasz Fogiel, Renia Gosławska, Ewa Gierlińska, 

Marek Kaliszuk, Dorota Kowalewska, Aleksandra Meller, Jerzy Michalski, Rafał Ostrowski, Alicja Piotrowska, Marek Richter, 

Magdalena Smuk, Bernard Szyc, Andrzej Śledż , Karolina Trębacz , Jacek Wester, Tomasz Więcek 

aktorzy: Marta Bacajewska, Tomasz Bacajewski , Dorota Białkowska , Anna Czajka, Paweł Czajka, Tomasz Valldal Czarnecki, 

Mateusz Deskiewicz, Ewa Gregor, Tomasz Gregor, Artur Guza, Agnieszka Kaczor, Krzysztof Kowalski, Katarzyna Kurdej, 

Mariola Kurnicka, Agnieszka Król-Karecka, Paulina Łaba, Karolina Merda, Sebastian Munch, Aleksy Perski, 

Sasza Reznikow, Zbigniew Sikora, Marta Smuk, Anna-Maria Urbanowska, Katarzyna Więcek, Sebastian Wisłocki , 

Katarzyna Wojasińska, Krzysztof Wojciechowski, Julia Zacharek 

balet: Urszula Bańka, Ewelina Dańko , Kamil Frącek, Paulina Kroszel, 

Eliza Kujawska, Stavros Pittas, Jarosław Rzepiak, Izabela Rojek, 

Vilde Valldal Johannessen, Marta Vielrose 

orkiestra: Jolanta Arasimowicz, Marcin Bożek, Jarogniew Dąbrowski 

(koncertmistrz) , Elżbieta Deputat, Elżbieta Górka, Piotr Górka (inspektor 

orkiestry) , Aleksander Kamiński Tomasz Kiel, Aleksandra Kowalska, 

Krzysztof Krakowski, Krzysztof Krawiec, Michał Leo, 

Małgorzata Lewosińska, Michał Mieczkowski, Renata Nehrebecka, 

Joanna Ostrowska, Tomasz Pawłowski, Jacek Piastowski, 

Kamila Pietrzak, Marcin Pietrzak, Dominik Rosłon 

Piotr Schiller, Małgorzata Siewert, Kamila Słodkowska, 

Tadeusz Wiśniewski 

inspicjentki: Małgorzata Kałpowicz , Iwona Warszycka-Kot, 

Ewa Wielebska 

akompaniatorzy/korepetytorzy: Marian Benedyka, 

Izabela Jaworska 

koordynator pracy artystycznej: Izabela Bielińska 



Szanowni Państwo 

W dziejach każdego teatru zdarzają się chwile niezwykle, chwile ważne i doniosłe , wreszcie chwile trudne, ale histo

ria Teatru Muzycznego imienia Danuty Baduszkowej obfituje w nie szczególnie. To ponad p ięćdziesiąt pięć lat wypeł

nionych procesem cierpliwego tworzenia niepowtarzalnego wizerunku tej sceny, przez tysiące spektakli: od Orfeusza 

w piekle Offenbacha - pierwszego gdyńskiego przedstawienia w reżyserii patronki Teatru - po Chlopów w reżyserii 

Wojciecha Kościelniaka - pierwszej premiery w zmodernizowanym gmachu. 

Danuta Baduszkowa - jeszcze w czasach, gdy królowała rozrywkowa operetka - marzyła o nowoczesnym teatrze 

muzycznym, czerpiącym nie tylko z polskiej tradycji, ale s ięgającym także po światowe hity musicalowe. Marzy

ła o reprezentacyjnej scenie, godnej nowoczesnej Gdyni. I marzenia te się ziściły, choć Jej niedane już byto zoba

czyć pierwszej premiery. 

Publiczność natychmiast pokochała swój teatr i przez dziesięciolecia wiernie śledziła kolejne propozycje repertu

arowe. Kiedy fotel dyrektorski objął Jerzy Gruza, powiało tu naprawdę wielkim światem , a do legendy przeszły takie 

spektakle, jak choćby Skrzypek na dachu. 

Niemal dwie dekady temu teatrem zaczął kierować Maciej Korwin . Wiedział doskonale, że widzowie pragną wiel

kich widowisk, jak Evita czy Hair, ale zaproponował im również dzieła tak niezwykle i, zdawałoby się , niemusicalo

we, jak Sen nocy letniej z muzyką Leszka Możdżera czy adaptacja Lalki Prusa w reżyserii Wojciecha Kościelniaka . 

Maciej Korwin, tak jak Danuta Baduszkowa, marzył o teatrze ogromnym: nie tylko ze wspaniałą sceną, ale też z do

równującą jej imponującą widownią . I potrafił przekonać do tej idei swój zespól, Zarząd Województwa Pomorskiego 

oraz Prezydenta Gdyni. Walczył o ukochany teatr każdego dnia. Niestety, przedwczesna śmierć i Jemu - jak niegdyś 

Danucie Baduszkowej - nie pozwoliła cieszyć się spełnionym dziełem . Wszystkim nam bardzo Go tu brakuje, choć 

wierzymy, że gdzieś z góry czuwa nad Teatrem .. . 

W 1979 roku spektakl Krakowiaków i górali zainaugurował działalność nowej sceny. Na widowni zasiadło wtedy 

mniej osób, niż teatr zatrudniał pracowników. Taka była specyfika tamtych czasów. Życzę Państwu , by te proporcje 

nigdy się nie powtórzyły, a rozbudowany Teatr Muzyczny niech zawsze pęka w szwach, przyjmując w swoje roz

śpiewane progi wielokrotnie więcej widzów niż kiedykolwiek w ciągu pięćdziesięciu pięciu minionych lat. 

Wszystkim, którzy w dzieło rozbudowy włożyli moc swojej pracy, ale i serca, po wielekroć dziękuję. Bez tego wysił

ku byłby to tylko zwykły gmach, a to przecież żywy, wspaniały Teatr! 

Mieczyslaw Struk 

Marszałek Województwa Pomorskiego 
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Szanowni Państwo 

Jeszcze nie tak dawno pierwsze skojarzenia z Gdynią , zarówno mieszkańców, jak i gości naszego Miasta, wiązały 

się ze wszystkim, co morskie - ze stoczniami, portem, Marynarką Wojenną , rybołówstwem , plażami. Trudno zresz

tą się temu dziwić - Gdynia powstała przecież z morza i dla morza. 

W ostatnich latach jednak nie tylko baczni obserwatorzy i uczestnicy życia kulturalnego w Polsce Gdynię kojarzą 

głównie z kulturą. I to oczywiście nie jest przypadek. Czasy się zmieniają. Gospodarka morska już nie jest dominan

tą , lecz jedną z ważnych dziedzin życia Gdyni. Na czoło wybiła się kultura. A jedną z gdyńskich ikon kultury stal się 

Teatr Muzyczny imienia Danuty Baduszkowej. 

Dzięki wizjonerstwu i pasji jego twórczyni i patronki, a potem jej następców, zwłaszcza Andrzeja Cybulskiego, Jerze

go Gruzy i nieodżałowanego , zmarłego tak nagle, Macieja Korwina, gdyński teatr wraz ze Studium Wokalno Aktor

skim wyrósł na największą scenę muzyczną w Polsce. Gdynia stała się swoistym laboratorium dla ambitnych i od

ważnych twórców, kużnią kadr dla innych scen muzycznych w kraju oraz mekką miłośników musicalu, pragnących 

tu słuchać i oglądać mistrzowskie wykonania światowych przebojów oraz prapremiery, które przebojami się stają . 

Teatr Muzyczny w nowej odsłonie , rozbudowany i zmodernizowany, to nowa jakość , nowe możliwości i wielkie na

dzieje - na świetne spektakle, znakomite kreacje, radość publiczności. To zarazem życzenia dla całego Zespołu Te

atru, z którego Gdynia zawsze była i jest bardzo dumna. 

Wojciech Szczurek 

Prezydent Gdyni 



Szanowni Państwo 

Przez ponad trzydzieści pięć lat budynek Teatru Muzycznego łączył się nierozerwalnie z wizerunkiem Gdyni. Dyrektor 

Danuta Baduszkowa swoim uporem i konsekwencją doprowadziła do powstania tego obiektu. Od wielu lat budynek spełnia 

funkcję jednej z najważniejszych instytucji kulturalnych Wybrzeża . Poziom artystyczny spektakli Teatru Muzycznego oraz 

możliwości inscenizacji kolejnych musicali powodują, że Gdynia nazywana jest przez wielu „ musicalową stolicą Polski". 

Sukcesy Teatru sprawiły, że pojawiła się chęć pokazania naszych spektakli większej liczbie widzów, a wraz z nią marze

nie dyrektora Macieja Korwina o rozbudowie obiektu. Przez ponad dziesięć lat walczył o uzyskanie odpowiednich fun

duszy. Dopiero jednak możliwość częściowego dofinansowania rozbudowy z Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 spowodowała, że projekt nabrał realnych kształtów. Dzięki przychylności 

Marszałków Województwa Pomorskiego Jana Kozłowskiego oraz Mieczysława Struka, a także Prezydenta Gdyni Wojciecha 

Szczurka udało się umieścić Teatr Muzyczny na liście dofinansowywanych przedsięwzięć . W 201 O roku ruszyła rozbu

dowa Teatru według założeń zaproponowanych przez jego pierwotnego projektanta profesora Józefa Chmiela. Przetarg na 

wykonanie rozbudowy wygrała firma Mostostal Warszawa SA. Po oddaniu w kwietniu 2012 roku .Nowej Sceny" na trzysta 

pięćdziesiąt widzów rozbudowa objęła Scenę Główną , a tym samym w dużym stopniu zostały ograniczone możliwości 

wystawiania spektakli. Pomimo znacznych utrudnień w działalności , spowodowanych rozbudową , w sezonach 2010-2013 

nasze spektakle oglądało ponad trzysta czterdzieści tysięcy widzów. To zasługa całego zespołu , ale głównie dyrektora Ma

cieja Korwina, który tak umiejętnie dopasowywał repertuar, realizatorów i inspirował zespół aktorski , aby widzowie nie za

pominali o Teatrze i aby kupienie biletów było sporym osiągnięciem . Niestety, podobnie jak Danuta Baduszkowa nie dożyła 

otwarcia budynku Teatru Muzycznego, tak Maciej Korwin nie zobaczy nowego obiektu. Tragedia, która dotknęła wszystkich 

związanych z Teatrem Muzycznym, spowodowana przedwczesną śmiercią Dyrektora w styczniu tego roku , zmusiła cały 

zespół do dostosowania się do nowej rzeczywistości. Trzeba też było przezwyciężyć głęboki żal i zmierzyć się z poczuciem 

straty, jaką poniósł nasz Teatr. Postanowiliśmy kontynuować linię repertuarową wytyczoną przez Macieja Korwina oraz 

dostosować organizację Teatru do nowego obiektu zgodnie z planami i wytycznymi Dyrektora. 

Otwieramy „nowy-stary" Teatr Muzyczny imienia Danuty Baduszkowej w Gdyni. Obecnie dysponujemy trzema widowniami 

na łącznie tysiąc pięćset widzów, z czego największa ma tysiąc siedemdziesiąt miejsc. W znacznym stopniu powiększyło 

się foyer. Unowocześniono zarówno sprzęt akustyczny, jak i oświetlenie sceniczne, co stawia nasz Teatr pośród najlepiej 

wyposażonych scen w kraju . Profesjonalny i wyjątkowo zgrany zespół artystów, techników i pracowników zaplecza za

trudnionych w Teatrze w połączeniu z nowoczesnym, dobrze wyposażonym obiektem stwarza podstawy do dalszych 

sukcesów. 

Dziękujemy naszym widzom za dotychczasowe wsparcie i zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań , aby również 

w przyszłości Teatr Muzyczny imienia Danuty Baduszkowej w Gdyni był kojarzony z najlepszą sceną musicalową w kraju . 

. I 

Wojciech Dmochowski 

p.o. Dyrektor Naczelny 

~~-

Szanowni Widzowie, Drodzy Przyjaciele 

Jeszcze niedawno Maciej Korwin prowokacyjnie, ale i z niekłamanym respektem mówił: „Zobaczycie, za chwilę 

obudzimy się w nowej rzeczywistości ". No i stało się : rozbudowa zakończona, uciążliwie zabawna koegzys

tencja świata teatralnego z budowlanym przechodzi do wspomnień , zostaje ogromna przestrzeń do zagospoda

rowania. Zespół Teatru, choć nieoczekiwanie osierocony, przetrwał w całości i w dobrej kondycji. Do ulubionych 

powiedzeń Pana Dyrektora należały też : .Teatr musi grać " oraz , Życie nie znosi pustki" - idziemy zatem dalej . Trzy 

niezależne sceny to dla nas wielkie możliwości , ale i spore ryzyko. Podejmujemy to wyzwanie . Rozpoczynający 

się prapremierą Chtopów pięćdziesiąty piąty sezon działalności naszego Teatru nazwaliśmy ,Sezonem Polskim". 

Chcemy w ten sposób złożyć hołd kulturze narodowej, a także rozwijać dzieło twórczyni nowoczesnego polskiego 

teatru muzycznego Danuty Baduszkowej - naszej patronki . W nadchodzącym sezonie zatem będą mogli Państwo 

zobaczyć : baśniowe widowisko Przygody Sindbada Żeglarza według Bolesława Leśmiana z muzyką Grzegorza 

Turnaua, komedię muzyczną Klub kawalerów według Michała Bałuckiego , z okazji Roku Tuwimowskiego powstaną 

dwa kontrastowe spektakle: Tuwim dla dzieci oraz Tuwim dla dorostych , rozszerzające plastykę wyrazu o tech

niki lalkarskie, wystawimy też spektakl O straszliwym smoku, dzielnym szewczyku, prześlicznej królewnie i królu 

Gwoździku według Marii Kownackiej. Tradycyjnie na przełomie roku zaprosimy Państwa na koncerty sylwestrowe 

i noworoczne pod tytułem Rewia Polonia oraz przygotujemy polską edycję Róźowego Mtynka. Czekają nas także 

wznowienia klasyki musicalu. Na Dużą Scenę powrócą : Shrek, Spamalot, Grease, Skrzypek na dachu, My Fair 

Lady i Lalka . Na Nowej Scenie pozostaną w repertuarze między innymi Klatka wariatek, 39 stopni, Siostrunie , 

Szalone nożyczki . Scena Kameralna to oprócz przedstawień dla najmłodszej widowni miejsce na małe formy 

teatralno-muzyczne oraz prezentacje adeptów naszego Studium Wokalno-Aktorskiego. Nie zapomnimy również 

o zapraszających nas festiwalach oraz zaprzyjaźnionych scenach poza siedzibą teatru , wiosną zaś postaramy się 

przywrócić i zorganizować Festiwal Teatrów Muzycznych. 

Szanowni Państwo , jak powszechnie wiadomo, teatr bez widzów nie istnieje. Dziękujemy, że jesteście z nami 

i zapraszamy Was na wszystkie premiery i spektakle Muzycznego. To dla Was gramy. 

p.o. Dyrektor Artystyczny Bernard Szyc 

p.o. z-ca Dyrektora Naczelnego Bogdan Gasik 

z Zespołem Teatru 
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Bajecznie kolorowa polska wieś 

Pisarz pracował nad powieścią o polskich chłopach długo: umo

wę na nią podpisał z redaktorami .Tygodnika Ilustrowanego" jesz

cze w listopadzie 1897 roku , a pracę nad dziełem zakończył po po

nad dziesięciu latach, w 1908 roku . Zmienił w tym czasie koncep

cję utworu. Pierwotnie zamierzał napisać jednotomową powieść 

obyczajowo-społeczną , stworzył zaś tetralogię (dzieło czteroto

mowe), już przez współczesnych uznaną za . chłopską epopeję " 

(w nawiązaniu do Mickiewiczowskiej .epopei szlacheckiej" , któ

rą był Pan Tadeusz) . Nie przypadkowo też w 1909 roku, po wyda

niu dzieła w postaci książkowej , otrzymał w Warszawie prestiżową 

nagrodę wydawców, a w Paryżu polska kolonia artystyczna urzą

dziła na jego cześć wspaniały bankiet, na który przybyło kilkudzie

sięciu twórców polskich oraz francuskich . Apogeum sławy powie

ści przyszło jednak dopiero w 1924 roku, kiedy Akademia Szwedz

ka przyznała Reymontowi właśnie za nią Literacką Nagrodę Nobla. 

Powieść Reymonta można czytać na różne sposoby. Jest to bowiem 

swoisty dokument socjologiczny, z którego dowiadujemy się o życiu 

'tilłOŚClanic ł\sicstWa MwlcJd; 

chłopów w wiejskiej gromadzie, a zarazem o uwikłaniach owej gromady w spory z dziedzicem o ziemię , z władzami rosyjski

mi zaś - o polską szkołę. Powieść Reymonta jest zarazem swoistym studium o przemianach w myśleniu chłopów polskich z dru

giej połowy XIX wieku. Pisarz zwraca więc uwagę na to, że odchodzą bezpowrotnie w przeszłość czasy, gdy za losy narodu od

powiadała tylko tak zwana warstwa historyczna narodu, czyli szlachta, że przyszłość należy także do młodego pokolenia chłopów, 

w powieści reprezentowanych przez słuchaczy wędrownego nauczyciela, Rocha, człowieka , który nie tylko jest skarbnicą wiedzy 

o dawnych polskich czasach, ale który wierzy głęboko w przyszłe zmartwychwstanie Polski. Co więcej. Rocha naucza lipieckich 

chłopów, że owa przyszła Polska będzie już dla nich nie macochą, lecz matką, bo wszak oni żywią i bronią ... 

Można czytać Chtopów jeszcze inaczej - jako znakomite studium psychologiczne. Chodzi w tym wypadku o decyzję pisa

rza wysunięcia na plan pierwszy powieści czwórki bohaterów: Macieja i Antka Borynów oraz Jagny i Hanki, oraz uwikłania 

ich w skomplikowany układ , w którym siłą napędową wydarzeń jest miłość i namiętność. Uczucia te prowadzą ojca i syna 

do walki o Jagnę , to one każą Hance podjąć heroiczną walkę o miłość męża i ojca jej dzieci, a w Jagnie podsycają nieusta

jące pragnienie przeżycia prawdziwej miłości . Miłość i bliska jej namiętność prowadzą bohaterów powieści na skraj moral

nej przepaści : Jagny i Antka w dążeniu do zaspokojenia własnych pragnień nie jest w stanie powstrzymać nawet świado

mość popełnienia grzechu kazirodztwa, Maciej Boryna w odwecie za zdradę gotów jest dokonać zabójstwa syna i żony, Ant

ka tylko zbieg okoliczności powstrzymuje przed ojcobójstwem. Ale pisarz pokazuje też , że miłość może uszlachetniać czło

wieka, jak to widać na przykładzie Hanki. 

Chtopów można czytać jako wielką rozprawę o życiu natury, o rządzących przyrodą prawach, o tajemnicy życia , które trwa 

przez śmierć. Nieprzypadkowo kompozycję utworu pisarz opart na przejętym od natury kalendarzu . Akcja utworu zaczyna 

się jesienią , a kończy latem. Jesień to czas eksponowanego przez autora kopania ziemniaków, ale zarazem czas siewu zbo

ża . To początek trwającego cztery pory roku naturalnego kalendarza: od zasiewu po zbiory. Pisarz zwraca przy tym uwa

gę na ścisłe powiązanie chłopów z życiem przyrody, którzy są wszak jej częścią . Wszelkie prace, jakie podejmują , wyzna-

czone są nie przez nich, ale właśnie przez naturę , 

przez jej przyrodzony rytm. Żyją tak, jak nakazują im 

odwieczne prawa natury. Ich kalendarz prac polo

wych wyznacza ziemia. Są na swój sposób .przy

pisani ziemi", choć nie w sensie historycznym, 

lecz egzystencjalnym. Ziemia, którą uprawiają , jest 

ich matką ; oni - jej sługami , ale i dobroczyńcami. 

W naturze tkwi największa tajemnica świata - ta

jemnica życia. Owo życie natury trwa tylko poprzez 

śmierć , tak jak uczyły tego wyrocznie starożytnych Greków w Delfach. Chłopi znają tę tajemnicę natury, dlatego przyjmują 

śmierć jako zwykłe następstwo życia ; . obłaskawili " śmierć . Godnie zatem, na świeżo zoranej ziemi, przy symbolicznym sie

wie, umiera Maciej Boryna - najbogatszy mieszkaniec Lipiec, ale godnie umiera także najbiedniejsza ze wszystkich - Jagu

stynka! Ani on, ani ona nie boją się śmierci , wiedzą , że wpisana jest ona w porządek natury, który rządzi światem . 

Chtopi Reymonta to zarazem studium o moralności gromady wiejskiej. Pisarz ma świadomość , że w obowiązującym w tym 

świecie kodeksie etycznym najważniejszym prawem jest wola gromady. Podporządkowuje się owemu prawu Antek Boryna, 

który wszak na początku buntował się przeciw niemu. Jagna, która, jak on, również świadomie złamała ów kodeks, ponosi 

jednak karę , nie poddała się bowiem woli gromady. A prawo to jest bezwzględne , nikt nie jest w stanie się mu przeciwstawić . 

Porządek życia powieściowych Lipiec wyznacza także religia. Społeczność lipiecka żyje zgodnie z kalendarzem natury, ale 

i z kalendarzem kościelnym . ów kalendarz kościelny bardzo ściśle przylega do kalendarza naturalnego. Reymont z wielkim 

talentem odtwarza na kartach powieści zwyczaje i uroczystości religijne: od jesiennego Dnia Zadusznego, poprzez adwent, 

Boże Narodzenie, zapusty, Wielki Post, Wielkanoc, aż po uroczystości Bożego Ciała i święto Matki Boskiej Zielnej. które na 

swój sposób domyka ów kościelny kalendarz. Opis świąt kościelnych nie jest niczym obcym w powieści , to element wyzna

czający rytm życia lipieckich chłopów. Wprowadzając te zwyczaje i uroczystości religijne na karty powieści , pisarz pokazu

je, jak w czasie ich trwania rodzi się swoista jaźń życia zbiorowego wiejskiej gromady. 

Te wszystkie - zasygnalizowane tu w największym skrócie - sposoby lektury Chtopów Władysława Reymonta, ukazują wiel

kie bogactwo utworu. Jest bowiem dzieło Reymonta powieścią społeczną i narodową ; jest studium psychologicznym i wspa

niałą analizą tajemnic życia natury. Jest swoistym przewodnikiem życia religijnego mieszkańców wsi. Ale przecież wszyst

kie owe warstwy powieści przykrywa wspaniałe , bogate malowidło obyczajów i zwyczajów ludowych. Bo Chtopi są przede 

wszystkim niezrównanym studium polskiego folkloru . Jego znawcy podkreślają wartość etnograficzną wielu z wprowadzo

nych przez pisarza do powieści opisów obyczaju czy ludowej zabawy. Ale nie w tym tkwi największa wartość powieści. 

W polskiej literaturze zarówno z czasów przełomu XIX i XX wieku , jak i późniejszych mamy niemało powieści , nowel czy dra

matów wykorzystujących bogactwo naszego folkloru . Rzecz w tym, że Reymont swoją tetralogię zanurzył w naszej kultu

rze ludowej, zarówno duchowej. jak materialnej. Odtwarzając z wielką miłością , ale i naukową dokładnością świat wierzeń 

i obyczajów chłopskich , opisując ich domy, wyposażenie mieszkań , narzędzia pracy, przekształcił powieść w prawdziwą ko

palnię wiedzy o dawnej, dziś już nieistniejącej polskiej wsi. O tej wsi, w której radość czy smutek wyrażano pieśnią, w któ

rej wciąż pamiętano o starych legendach i podaniach, w której żywy jest język pełen przysłów i sentencji , język pozwalający 

celnie wyrazić stany uczuciowe bohaterów. Zaiste, próżno szukać nie tylko w polskiej literaturze, ale i w literaturze europej

skiej dzieła , na którym kultura ludowa odcisnęła tak silne piętno . Próżno szukać dzieła , które, mając tyle odrębnych warstw, 

tak harmonijnie wszystkie je ze sobą zestraja, przekształcając je w prawdziwe arcydzieło. 

prof. dr hab. Franciszek Ziejka 
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Premiera 6 września 2013 roku 

Wojciech Kościelniak - scenariusz, reżyseria 

Reżyser, pedagog, aktor. Ukończył PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie - Wydziały Zamiejscowe we Wrocła

wiu. Występował na scenach teatralnych już od czwartego roku studiów (między innymi w Teatrze im. Cypriana 

Kamila Norwida w Jeleniej Górze i w Teatrze Polskim we Wrocławiu). Od 1995 roku reżyseruje muzyczne spekta

kle teatralne, koncerty piosenki aktorskiej i widowiska telewizyjne. W latach 2002-2006 byt dyrektorem Teatru Mu

zycznego Capitol we Wrocławiu , a w roku 2006 został dyrektorem artystycznym 27. Przeglądu Piosenki Aktorskiej . 

Współpracuje również z Teatrem Muzycznym w Gdyni, w którym wyreżyserował znakomicie przyjęte musicale: Hair 

(1999, zrealizowany ponownie w Gliwickim Teatrze Muzycznym, 2011 ), transoperę Sen nocy letniej, spektakl mu

zyczny o świętym Franciszku, pod tytułem Francesco (2007) , oraz Lalkę na podstawie powieści Bolesława Prusa 

(201 O) , Bal w operze (2012). W Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu wyreżyserował Idiotę według Fiodora 

Dostojewskiego (2009) , Frankensteina według Mary Shelley (2011 ), a w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego 

w Kaliszu - Ferdydurke na podstawie powieści Witolda Gombrowicza (2008) . W Teatrze im. Juliusza Słowackiego 

wyreżyserował Ziemię obiecaną według Władysława Reymonta (2011 ), w warszawskim Teatrze Syrena - musical 

Hallo Szpicbródka, czyli ostatni występ króla kasiarzy (2012). We Wrocławiu zrealizował również widowisko Kom

binat (na podstawie utworów zespołu Republika) , prezentowane na Gali 23. Przeglądu Piosenki Aktorskiej w 2002 

roku, Operę za trzy grosze Brechta - Weilla (2002, nagroda dla najlepszego spektaklu na 2. Festiwalu Teatrów Mu

zycznych Gdynia 2009), show muzyczny Gorączka na podstawie przebojów Elvisa Presleya (na zlecenie TVP z oka

zji jubileuszu czterdziestolecia wrocławskiego ośrodka Telewizji Polskiej) , Mandarynki i pomarańcze - poezję Ju

liana Tuwima z muzyką Leszka Możdżera (Gala 24. Przeglądu Piosenki Aktorskiej, 2003), West Side Story Bernar

da Bernsteina (premiera na 25. Przeglądzie Piosenki Aktorskiej, 2004) oraz Galerię - piosenki Jacka Kaczmarskie

go (wydarzenie 25. Przeglądu Piosenki Aktorskiej) i Scat, czyli od pucybuta do milionera z muzyką Leszka Możdże

ra (2005) - pierwszy na świecie musical bez stów. Stale współpracuje też z krakowską Państwową Wyższą Szkołą 

Teatralną , w której wyreżyserował między innymi muzyczne wersje Snu nocy letniej Williama Szekspira, Procesu 

Franza Kafki i Ślubów panieńskich Aleksandra Fredry. Jego poszukiwania twórcze konsekwentnie zmierzają w stro

nę nowego myślenia o teatrze muzycznym i są próbą wypełnienia luki pomiędzy operą i operetką a klasycznym 

musicalem broadwayowskim. Muzyczne adaptacje klasyki literackiej Wojciecha Kościelniaka spotkały się z dużym 

aplauzem publiczności i krytyków. W 2011 roku byt nominowany do ,Paszportu Polityki" w kategorii Jeatr" 201 O. 



Piotr Dziubek -
muzyka i kierownictwo muzyczne 

Kompozytor, aranżer, akordeonista i pianista, absolwent wrocławskiej Akademii Muzycz

nej (ukończył z wyróżnieniem klasę akordeonu), wieloletni wykładowca tej uczelni. Kom

pozytor muzyki do wielu spektakli teatralnych, między innymi: Francesco , Lalka (Teatr 

Muzyczny w Gdyni) , Balladyna , ... np. Majakowski (Wrocławski Teatr Współczesny) , Fer

dydurke (Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu) , Ziemia obiecana (Teatr im. 

Słowackiego w Krakowie) , Operetka (Teatr Dramatyczny w Warszawie) , Frankenstein , 

Idiota , Ja, Piotr Riviere ... (Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu) . 

Od wielu lat związany z Przeglądem Piosenki Aktorskiej jako autor aranżacji , kierownik 

muzyczny i instrumentalista. Współtworzył między innymi Mandarynki i pomarańcze , 

Galerię , koncert piosenek Marka Grechuty Steruj krwią swoją do oceanu spokoju, Wiatry 

z mózgu, .. .rewolucyjną!, Grę szklanych paciorków, Aniofy w kolorze z piosenkami Ewy 

Demarczyk, Tak jest - piosenki Jacques 'a Brela. W tym roku Kapituła im. Aleksandra Bar

diniego przyznała mu swoją nagrodę i Dyplom Mistrzowski. 

W 2001 roku wydał autorską płytę akordeonową Tchnę . Współpracował przy nagraniach 

płyt między innymi z Justyną Steczkowską (Alkimia) , Arturem Lesickim (Acoustic Har

many) , a także z Katarzyną Groniec (był kompozytorem, aranżerem i producentem płyt 

Emigrantka , Przypadki i Na żywo) oraz Magdaleną Kumorek (Śmiercie z tekstami wier

szy Bolesława Leśmiana). Aktualnie pracuje nad kolejną autorską płytą , która ukaże się 

jeszcze w tym roku. Ponadto we wrześniu 2013 roku odbędą się dwie premiery spektakli 

z jego muzyką: Chlopi w Teatrze Muzycznym w Gdyni oraz Mistrz i Malgorzata we wro

cławskim Teatrze Muzycznym Capitol. 

Piotr Dziubek jest również autorem muzyki do filmów, między innymi: Wlatcy móch, 1000 

ztych uczynków oraz wielokrotnie nagradzanego na festiwalach polskich i zagranicznych 

polsko-rumuńskiego filmu Droga na drugą stronę , za który otrzymał nagrodę indywidu

alną za muzykę na 37. Gdynia Film Festival. 

Rafał Dziwisz -
teksty piosenek 

Aktor, tekściarz . Absolwent Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie (1988). W latach 1988-2000 aktor 

Teatru Ludowego w Krakowie, gdzie wśród kilkudziesięciu ról zagrał między innymi tytułowego Macbetha 

w reżyserii Jerzego Stuhra. Laureat Ili Nagrody na XIII Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu (1992) 

Od 2000 aktor Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Gościnnie występuje w Teatrze STU w Kra

kowie. Autor tekstów piosenek i przekładów - między innymi do musicali: Lalka (Teatr Muzyczny w Gdyni, 

201 O) , Tajemniczy ogród (Teatr Bagatela w Krakowie i Teatr Komedia w Warszawie) , Opera żebracza (Te

atr im. Wilama Horzycy w Toruniu , 2006), Ferdydurke, czyli czas nieuniknionego mordu (Teatr im. Wojcie

cha Bogusławskiego w Kaliszu , 2008), Proces (PWST w Krakowie, 2008), Idiota (Teatr Capitol we Wrocła

wiu , 2009) , Summertime (Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, 201 O), Ścigając zlo (Teatr Ca

pitol we Wrocławiu, 2010), Ziemia obiecana (Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, 2011), Maty lord 

(Opera Krakowska, 2012), Frankenstein (Teatr Capitol we Wrocławiu , 2012), Najnowsze teksty napisał do 

tegorocznych premier w reżyserii Wojciecha Kościelniaka - Chlopów w Teatrze Muzycznym w Gdyni i Mi

strza i Matgorzaty w Teatrze Capitol we Wrocławiu . 



Damian Styrna -
scenografia i animacje 

Grafik, scenograf, absolwent Wydziału Grafiki ASP w Krakowie (1988-

- 1993). Autor scenografii i animacji do koncertów i realizacji telewizyj

nych dla zespołu Raz Dwa Trzy, między innymi „Raz Dwa Trzy - Mty

narski" (28. Przegląd Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu) , reżyseria , 

scenografia, grafika teledysku zespołu Raz Dwa Trzy Jesteśmy na 

wczasach - nominowany w kategoriach: Grand Prix, Najlepsza Reży

seria, Najlepszy Montaż , Nagroda Publiczności na 16. Yach Film Festi

val - oraz autor grafiki płyty Mtynarski - nominowany w kategoriach: 

Wydawnictwo specjalne - najlepsza oprawa graficzna, Videoklip roku 

- reżyseria - Fryderyki 2008; scenografia do koncertu w ramach 

42. Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie; oprawa graficzna i ani

macje koncertu Debiuty 2008, Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Sce

nografia, animacje spektakli teatralnych Wojciecha Kościelniaka : Proces 

według Franza Kafki (Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie, 

2008); Królowa Maab (Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej 

w Rybniku , 2009); koncert galowy Gra szklanych paciorków 30. Prze

gląd Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu) ; Idiota według Fiodora Dosoto

jewskiego (Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu , 2010), Lalka według 

Bolesława Prusa (Teatr Muzyczny w Gdyni, 201 O) , Hair (Teatr Muzycz

ny w Gliwicach, 201 O), Summertime (Teatr im. Wojciecha Bogusław

skiego w Kaliszu, 201 O) , Śluby panieńskie Aleksandra Fredry (Pań

stwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie, 2011), Ziemia obiecana 

Władysława Reymonta (Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, 

2011 ), Frankenstein (Teatr Muzyczny Capitol, 2012), koncert galowy 

Tak jest - piosenki Jacques 'a Brela (33. Przegląd Piosenki Aktorskiej 

we Wrocławiu) , Bal w operze Juliana Tuwima (Teatr Muzyczny w Gdy

ni, 2012) , Operetka Witolda Gombrowicza (Teatr Dramatyczny w War

szawie) , Hallo Szpicbródka, czyli ostatni występ króla kasiarzy (Teatr 

Syrena w Warszawie, 2012) . 

Katarzyna Paciorek - kostiumy 

Scenograf. Absolwentka Wydziału Architektury Wnętrz (dyplom z wyróżnieniem , 1998) i Wydziału Scenografii krakowskiej ASP (dyplom pod 

opieką Krystyny Zachwatowicz, 2001 ). Podczas studiów była asystentką Krystiana Lupy, współpracowała z Pawiem Miśkiewiczem w reali

zacjach Przebudzenia wiosny Franka Wedekinda w Teatrze Starym, Przemiany Franza Kafki w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Kra

kowie, Rajskiego ogródka Tadeusza Różewicza w PWST i Teatrze TV w Krakowie, zrealizowała scenografię do Jak wam się podoba Willia

ma Szekspira w reżyseńi Andrzeja Wajdy w PWST Jest laureatką Stypendium Twórczego Miasta Krakowa. 

Współpracuje z teatrami na terenie całej Polski jako scenograf i twórca kostiumów. Pracowała między innymi z Janem Peszkiem (sce

nografia do Kto się boi Virginii Woolf Edwarda Albeego, PWST w Krakowie, Po deszczu Sergi Belbela, Teatr im. Stefana Żeromskie

go w Kielcach, Loże Sergi Belbela w Krakowskim Teatrze STU oraz Szalona lokomotywa Witkacego w Teatrze Nowym w Słupsku) , Re

migiuszem Brzykiem (scenografia do Kadiszu Grigorija Gorina, Teatr Nowy w Łodzi) , Michałem Kotańskim (Mr Love w Teatrze STU 

w Krakowie) , Krzysztofem Rekowskim (między innymi scenografia do Przygód Sindbada Żeglarza Bolesława Leśmiana , Teatr Ludo

wy w Krakowie, do Mery/in Mongof Nikołaja Kolady i Żabiej Królowej Kerstin Specht, Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, Po

rucznika z lnishmore Martina McDonagha, Teatr Współczesny w Szczecinie, Chin Miłogosta Reczka, Teatr Polski we Wrocławiu) , Mają 

Kleczewską (scenografia do Lotu nad kukufczym gniazdem Kena Keseya w wałbrzyskim Teatrze Dramatycznym), Wiktorem Rubinem 

(scenografia do Tramwaju zwanego pożądaniem Tennesseego Williamsa) , Kariną Piwowarską (scenografia do Kufherka Jana Purzyc

kiego oraz Powinni tego zabronić Pawła Jurka w wałbrzyskim Teatrze Dramatycznym, ponadto Gęś Nikołaja Kolady, Teatr Polski 

w Poznaniu, Garda Stanisława Grochowiaka w Teatr w Lesznie) , Aldoną Figurą (scenografia do Zazdrości Esther Vilar, Teatr Nowy 

w Łodzi) , owocem współpracy z tą reżyserką są już cztery realizacje (Tiramisu Magdaleny Fertacz na scenie Teatru Buffo, Absynt 

Magdaleny Feriach, scena na Olesińskiej , Gardenia Elżbiety Chowaniec, scena na Olesińskiej, Przylgnięcie Piotra Rowickiego) - oraz 

z Ireneuszem Janiszewskim (scenografia do Choroby mfodości Ferdinanda Brucknera w Teatrze Nowym w Łodzi , Peer Gynta Henri

ka Ibsena w Teatrze Polskim w Szczecinie) . Współpracowałarównież z TVP Opole (scenografia do cyklicznego programu .Telewizja 

Nieduża" reżyserowanego przez Mariolę Ordak) . Ostatnie jej realizacje teatralne to: Wesele Figara Mozarta w teatrze Groteska w reży

serii Włodzimierza Nurkowskiego oraz Pan Marimba Marty Ptaszyńskiej na inaugurację Opery Krakowskiej, Galaktyka Szekspir w re

żyserii Marcina Groty w Teatrze Nowym w Słupsku , Powrót do domu Harolda Pintera w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu w reżyserii 

Artura Urbańskiego , Na dnie Maksima Gorkiego w Teatrze Nowym w Łodzi w reżyserii Ireneusza Janiszewskiego oraz Ich czworo 

w Teatrze Wilema Horzycy w Toruniu w reżyserii Kariny Piwowarskiej. Od czerech lat współpracuje z Wojciechem Kościelniakiem , 

wspólne realizacje to: Idiota Fiodora Dostojewskiego, Frankenstein Mary Shelley, oraz Koncert piosenek Jacques 'a Brela na Prze

glądzie Piosenki Aktorskiej w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu , Lalka w Teatrze Muzycznym w Gdyni, Summertime w Te

atrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu , Ziemia obiecana Władysława Reymonta w Krakowie, Operetka Witolda Gombrowi

cza w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. 



Ewelina Adamska-Porczyk - choreografia 

Tancerka, aktorka, choreograf. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej we Wrocławiu. Od 2005 roku na stałe 

związana z Teatrem Muzycznym Capitol we Wrocławiu. Debiutowała w wieku piętnastu lat w Piotrusiu Panu w reży

serii Janusza Józefowicza. Występowała między innymi w spektaklach: My Fair Lady, Mata księżniczka, Śmierdź 

w górach, Eurazja (spektakl baletowy w reżyserii i choreografii lzadory Weiss-Grzesińskiej ), Operetka w reżyserii 

Michała Zadary (debiut aktorski- rola Albertynki), Swing, Chorus Line w oryginalnej reżyserii Michaela Benetta (rola 

Connie), Dzieje grzechu, Ja, Piotr Riviere, skorom już .. . w reżyserii Agaty Dudy-Gracz (rola Bibliotekarki), a także 

w następujących przedstawieniach Wojciecha Kościelniaka: Idiota według Fiodora Dostojewskiego (rola Dziewczy

ny), Frankenstein, Opera za trzy grosze, West Side Story. Ma na swoim koncie liczne udziały w Galach i Koncer

tach Finałowych Przeglądu Piosenki Aktorskiej - Koncerty Finałowe Przeglądu Piosenki Aktorskiej: Bo we mnie jest 

seks, czyli piosenki Kaliny Jędrusik w reżyserii Wojciecha Kościelaniaka, C-Avtic w reżyserii Konrada Imieli, Różdż

ka w reżyserii Jerzego Bielunasa; Gale Przeglądu Piosenki Aktorskiej: Gra szklanych paciorków oraz Tak jest z pio

senkami Jacques'a Brela w reżyserii Wojciecha Kościelniaka (dziewczyna w czerwonej sukience). Choreografia do 

spektakli: Operetka w reżyserii Wojciecha Kościelniaka (Teatr Dramatyczny w Warszawie), Gala Przeglądu Piosenki 

Aktorskiej Tak jest. Od lat jej aktywność zawodowa jest ściśle związana z tańcem ludowym. 

Dariusz Różankiewicz - współpraca muzyczna 

Ukończył dyrygenturę symfoniczno-operową w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie 

następnie pracował jako wykładowca. Od 2000 roku jest kierownikiem muzycznym w Teatrze Muzycznym w Gdy

ni. Przygotował premiery takich spektakli, jak: Pchla Szachrajka, Przebudzenie wiosny, Grease, Skrzypek na da

chu, Francesco , Pinokio , Chicago, Footloose , Kiss Me, Kate , Muzyka Queen, Pięciu Braci Moe, Fame, My Fair 

Lady oraz prapremiery musicali Shrek, Spamalot, Piękna i Bestia , Atlantis, Dracula, La Cage Aux Fol/es i Chess. 

Występował i dyrygował na wielu znaczących festiwalach, takich jak Warszawska Jesień , Festiwal Mozartowski, 

Światowe Dni Muzyki, Festiwal im. Jana Kiepury w Krynicy czy Festival Cervantino w Meksyku. Współpracował 

i koncertował z licznymi filharmoniami i teatrami w Polsce. Pełnił funkcję dyrektora muzycznego w Teatrze Mu

zycznym w Łodzi. Dokonał kilkudziesięciu nagrań dla Teatru Polskiego Radia i Telewizji Polskiej oraz dla wielu stu

diów telewizyjnych. W roku 2008 został laureatem Nagrody im. Jana Kiepury w kategorii .Najlepszy dyrygent". 

Agnieszka Szydłowska - przygotowanie wokalne 

Ukończyła Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Współpracowała z chórami Uniwersytetu 

Warszawskiego i Uniwersytetu Gdańskiego, Cappellą Gedanensis, Chórem Mieszczan Gdańskich i Cantores Re

sovenses. Uczestniczyła w licznych warsztatach, sympozjach i kursach dyrygenckich. Brała też udział w Mię

dzynarodowej Akademii Jazzu w Krakowie. Oprócz działalności dyrygenckiej zajmuje się kompozycją . W 2001 

roku skomponowała hymn Ave Sopot z okazji stulecia miasta. Jest również kompozytorką jasnogórskiego hym

nu Do Ciebie. W Teatrze Muzycznym w Gdyni przygotowała od strony wokalnej przedstawienia: Przebudzenie 

wiosny, Pchla Szachrajka, Różowy mfynek, Bal w operze, Shrek, Grease , Spamalot, Piękna i Bestia , Chicago, 

Francesco , Fame, Pięciu Braci Moe, Dracula, Być Marilyn , La Cage Aux Fol/es , Muzyka Gershwin, Przejście 

przez morze, Kolęda , Pinokio, Atlantis. Ponadto objęła kierownictwo muzyczne przedstawienia Sfowa. Jacek 

Kaczmarski. 

Tetiana Sopiłka - konsultacje śpiewu białego 

Etnomuzykolog, absolwentka Akademii Muzycznej im. Piotra Czajkowskiego w Kijowie, członkini ukraińskiego 

zespołu Drewo, skupiającego wykonawców i badaczy muzyki tradycyjnej. W Warszawie założyła i prowadzi ze

spół tradycyjnej muzyki ukraińskiej Dziczka. Prowadzi też warsztaty śpiewu białego w Polsce i za granicą. Jako 

wokalistka współpracowała między innymi z Wojciechem Waglewskim w projektach Voo Voo i Ukralnni oraz 

Harmonia. Jest autorką opracowania muzycznego do spektakli Bardzo prosta historia Marii Łado (Teatr im. 

Jana Kochanowskiego w Opolu) , Cięte historie Arkadija Awierczenki (Teatr Współczesny, Szczecin) , Prorok I/ja 

Tadeusza Słobodzianka (Teatr na Woli, Warszawa) , Ożenek Nikołaja Gogola w reżyserii Iwana Wyrypajewa (Te

atr Studio, Warszawa) . 



Nasza kultura stamtąd 

„My wszyscy nie z Potockich, z Czartoryskich czy 

Koniecpolskich. Przytłaczająca większość Polaków 

pochodzi od zwykłego chłopa". Przeczytałem kie

dyś mniej więcej tak brzmiące słowa, które - jak się 

później okazało - wypowiedział sam Władysław Rey

mont. Wynika z tego, że chcąc odnaleźć korzenie naszych narodowych cech wspólnych, warto przyglądać 

się przede wszystkim wsi. Tam prawdopodobnie można znaleźć przyczyny obecnego stanu rzeczy. Nasza 

kultura stamtąd. Nasz brak kultury też. Charakter naszych miłości , talentów, naszej odwagi czy determi

nacji stamtąd . Podobnie jak charakter naszej nienawiści, dumy, bufonady, naszych konfliktów i podłości. 

W moim przekonaniu nagrodzeni Noblem Chfopi Reymonta są - wbrew pozorom - znakomitym mate

riałem dla twórczego przetworzenia przez teatr muzyczny. Zazwyczaj jeśli musical z sukcesem sięga po 

literaturę, to po taką, która spełnia kilka warunków wstępnych. Należą do nich - między innymi - no

śność tematów, odpowiednia konstrukcja postaci, konfliktów itp. Równie ważne, czy w takiej powieści 

autor zawart wyrazistą oryginalną muzykę, plastykę, kostium i taniec - czyli to wszystko, co stanowi 

główną silę napędową teatru muzycznego. W tym wypadku tak chyba jest. Powieść Chfopi aż kipi od 

polskiej wspaniałej ludowej muzyki. Mieni się kolorami barwnych kostiumów i fantastycznych tańców. 

Na dodatek to wszystko jest nasze, swojskie, nieprzywiezione z zagranicy. Niewiele jest tekstów, które 

dają szansę na taką niewymuszoną oryginalność . 

Wojciech Kościelniak 
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Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni 

CHŁOPI 
Musical na motywach powieści Władysława Reymonta 

muzyka Piotr Dziubek 
scenariusz i reżyseria Wojciech Kościelniak 

teksty piosenek Rafał Dziwisz 

Jagna - Renia Gosławska I Karolina Trębacz 

Dominikowa - Agnieszka Kaczor I Dorota Kowalewska I 

Grażyna Drejska (gościnnie) 

Szymek - Marcin Słabowski (adept) 

Jędrzych - Marek Sadowski (adept) 

Boryna - Bernard Szyc 

Antek - Rafał Ostrowski 

Hanka - Karolina Merda I Mariola Kurnicka 

Józka - Paulina Łaba I Anna Kędroń (adeptka) 

Kuba - Zbigniew Sikora 

Jagustynka - Magdalena Smuk I Aleksandra Meller 

Witek - Kacper Jank (gościnnie) I Kamil Rykała (gościnnie) 

Wójt - Jacek Wester 

Wójtowa - Katarzyna Kurdej 

Kowal - Krzysztof Wojciechowski 

Magda - Aleksandra Meller I Ewa Gregor 

Mateusz - Sebastian Wisłocki I Tomasz Bacajewski 

Ksiądz - Sasza Reznikow 

Organiścina - Alicja Piotrowska 

Organista - Jerzy Michalski 

Jaś - Michał Cyran (gościnnie) I Maciej Podgórzak (adept) 

Jankiel - Aleksy Perski 

Młynarz - Łukasz Dziedzic 

Ślepiec - Tomasz Fogiel 

Anioł - Maja Gadzińska (adeptka) 

Jambroży - Andrzej Śledź 

Borowy - Tomasz Valldal Czarnecki 

Kazik - Mateusz Deskiewicz 

Nasika - Marta Smuk 

Kłąb - Tomasz Gregor 

Kłębowa - Marta Bacajewska 

Płoszkowa - Ewa Gierlińska 

Grzelowa - Krystyna Wodzyńska (gościnnie) 

Kobusowa - Grażyna Dunal (gościnnie) 

Grzegorzowa - Anna Andrzejewska 

Gołębowa - Dorota Kowalewska I Agnieszka Kaczor 

Bałcerkowa - Anna-Maria Urbanowska 

Wachnikowa - Agnieszka Król-Karecka 

Walentowa - Katarzyna Więcek 

Sikorzyna - Ewa Gregor 

Sochowa - Julia Zacharek 

Weronka - Anna Czajka 

Kobieta Przy Nadziei - Dorota Białkowska 

Wawrzonowa - Ewa Wielebska (gościnnie) 

Stach - Paweł Czajka 

Bartek - Paweł Bernaciak 

Adam Kłębiak - Krzysztof Kowalski 

Gromada: Urszula Bańka, Ewelina Dańko , Vilde Valldal 

Johannessen, Paulina Kroszel, Katarzyna Wojasińska , 

Michał Cyran (gościnnie), Kamil Frącek , Stavros Pittas, 

Jarosław Rzepiak, 

oraz adepci Państwowego Policealnego Studium 

Wokalno-Aktorskiego im. D. Baduszkowej w Gdyni: 

Agnieszka Brenzak, Justyna Jeleń , Michalina Łabacz , 

Kamila Kropkowska, Sylwia Wąsik , Angelika Weichbrodt, 

Anna Wicka, Joanna Żóraw, Dawid Olszowy, Przemysław 

Pawłowski , Michał Piprowski, Maciej Podgórzak, Bartosz 

Sołtysiak , Maciej Zaruski 







Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni 

CHŁOPI 
Musical na motywach powieści Władysława Reymonta 

muzyka Piotr Dziubek 
scenariusz i reżyseria Wojciech Kościelniak 

teksty piosenek Rafał Dziwisz 

ORKIESTRA pod dyrekcją Dariusza Różankiewicza 

Skrzypce 

Jarogniew Dąbrowski - koncertmistrz 

Małgorzata Lewosińska 

Małgorzata Siewert 

Iwona Warszycka-Kot 

Daria Galubińska 

Anna Czarny 

Aleksandra Nikiel 

Magdalena Staniszewska 

Altówki 

Elżbieta Górka 

Maria Kowalkowska-Urbańska 

Maria Nizio 

Wiolonczele 

Aleksandra Kowalska 

Kamila Pietrzak 

Kamila Słodkowska 

Kontrabas 

Adam Skrzypek 

Jolanta Arasimowicz - flet 

Renata Nehrebecka - obój, rożek angielski 

lryna Syravezhkina - cymbały 

Katsiaryna Vasilkowa - cymbały 

Piotr Dziubek - akordeon, instrumenty perkusyjne 

Adrian Jakubiak - akordeon 

Aleksander Kamiński - klarnet 

Krzysztof Krakowski - waltornia 

Krzysztof Krawiec - klarnet basowy 

Michał Lasota - perkusja 

Michał Mieczkowski - tuba 

Jacek Piastowski - klarnet 

Tadeusz Wiśniewski - banjo, gitara 





Premiera- opowieść o zwyczajnym szaleństwie 

Przedpremierowe szaleństwo potrafi rozkręcić się na dobre. Próby trwają już od miesięcy. Najpierw czy

tane, wokalne, choreograficzne, indywidualne, zbiorowe, na scenie, w salach prób - dosłownie wszędzie . 

Artyści pracują bez wytchnienia. Pracownie biorą nadgodziny. W pracowni krawieckiej szyją małe arcy

dzieła - kostiumy składające się z 570 elementów, na które zużyto 980 metrów bieżących materiału , 

w tym obłędnie kolorowe pasiaki łowickie tkane na zamówienie w Bielsku, do nich taśmy ozdobne długo

ści 800 metrów. Doangażowano osoby, praca wre, wszystko musi być na czas. W stolarni na potrzeby de

koracji zużyto 3 tony drewna. W tapicerni powstają pory roku - horyzonty, łącznie 450 metrów kwadrato

wych. Jest też 120 metrów girlandy. Kapeluszniczki przygotowują 223 nakrycia głowy, w tym szyszaki, 

a każdy składa się z ponad 200 małych kwiatków. Wszystko w zawrotnym tempie. W modelatorni* jest już 

1000 abakanów**, 60 główek kapusty i kilogramy ziemniaków, nawleczono też 5000 korali . Naliczono 

ponad 3000 rekwizytów. Ślusarnia również pracuje bez wytchnienia. Przez pracownię przeszło ponad 

1700 kilogramów stali i 300 kilogramów aluminium. Z tego powstały profile i stelaże pod dekorację - by 

je utrzymać potrzeba 16 kilogramów śrub . Wszystko to na teraz, na zaraz, na wczoraj, natychmiast. 

Wśród garderobianych poruszenie, trzeba będzie doangażować ludzi. Magazyn przyjmuje i kataloguje 

każdy zakup - łącznie 900 pozycji, a to nie koniec. W Koordynacji Pracy Artystycznej względny spokój -

to nic, że przez pokój przewija się pięćdziesiąt osób dziennie. „Do orbertasa, zapraszam do obertasa" -

słychać głos z interki***. Telefony dzwonią na okrągło , dzień jak co dzień - zwyczajne szaleństwo. 

* modelatornia - pracownia w której powstają rekwizyty i elementy scenografii 

** abakan - tkanina artystyczna o urozmaiconej fakturze, wyglądająca jak płaskorzeźba 

*** interka - inaczej interkom 

Dominika Misiuro 
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Dyrekcja 

p.o. dyrektor naczelny: Wojciech Dmochowski 

p.o. z-ca dyrektora naczelnego: Bogdan Gasik 

p.o. dyrektor artystyczny: Bernard Szyc 

główna księgowa : Barbara Mościbrodzka-Chudy 

kierownik sekretariatu: Katarzyna Izdebska 

Koordynacja Pracy Artystycznej Izabela Bielińska, Paweł Bernaciak, Zygfryd Kado 

kierownik muzyczny, dyrygent: Dariusz Różankiewicz 

chórmistrz: Agnieszka Szydłowska 

kierownik baletu: Joanna Semeńczuk 

asystent reżysera: Paweł Berniaciak 

asystent scenografa: Renata Godlewska 

kierownik edukacyjny Teatru Junior: Małgorzata Ryś 

Inspicjenci i korepetytorzy Izabela Jaworska, Małgorzata Kałpowicz, Iwona Warszycka-Kot, Ewa Wielebska, Marian Benedyka 

Marketing, PR, Impresariat Aleksandra Borowiak, Żaneta Gołębiewska-Woźniczko , Agnieszka Kaczor, Marta Mieczkowska, Dominika Misiuro, 

Mateusz Gigiewicz, Jacek Lasok 

Biuro Obsług i Widzów Dorota Gloc, Katarzyna Malinowska, Elżbieta Cegiełka, Marzena Dąbrowska, Sylwia Dobosz, Marzena Jaworek, 

Renata Kuć , Bożena Lipiecka, Olga Matuszewska, Alicja Skupińska , Magdalena Skupińska, Małgorzata Sprenglewska, Irena Szczodrowska, 

Izabela Trzebiatowska, Mirosława Trzeciak, Natalia Trzeciak, Małgorzata Wysocka-Haraf, Jolanta Żabińska 

Administracja 

Dzi ał finansowo-księgowy Barbara Mościbrodzka-Chudy, Violetta Herman, Aleksandra Dylewska, Elżbieta Sesiuk 

Sekcja płac Anna Kondracka, Urszula Surwiło 

Kadry Dagmara Parol 

Radca prawny Ewa Oleszczuk 

Dzi ał techniczny Mirosław Niebodajew, Monika Bieszke, Krystyna Jaworowska 

Oświetlenie Piotr Kuchta, Mirosław Bulczak, Kazimierz Duraj, Michał Dzwonkowski, Krzysztof Lewańczyk, Stefan Markiewicz, Jarosław Walczak 

Akustyka Mariusz Fortuniak, Karolina Ankiewicz, Maciej Chłopecki , Piotr Gluszyk, Przemysław Mrówka, Artur Seruga, Tomasz Wojakowski 

Pracownie kostiumologiczne Krystyna Jasińska, Alicja Augustynowicz, Ewa Badziong, Józef Chybiński, Teresa Grynkiewicz, Genowefa Daciuk, 

Kazimiera Herman, Zygmunt Labuda, Katarzyna Majczyna, Wiesława Niespodziewana, Julianna Petrykowska 

Pracownie dekoracji Józef Baranowski, Włodzimierz Barcikowski, Krystyna Bohdanowicz, Mariusz Caban, Włodzimierz Galas, Kazimierz Herman, 

Hanna Kozłowska, Roch Królikowski , Katarzyna Mikłasz, Władysław Telicki, Jerzy Wilmański 

Obsługa sceny Zbigniew Cyrson, Stanisław Dopke, Sebastian Grabowski, Zbigniew Haraf, Michał Pruński , Cezary Skowronek, Mariusz Woźniak, 

Stanisław Wcisło , Stanisław Wcisło jr, Witold Wolak 

Fryzury i charakteryzacja Katarzyna Kruszyniak, Lucyna Stenzel, Helena Szkudlarek, Monika Marszałek, Aleksandra Dzióbek, Katarzyna Jamróz-Jaszczuk 

Garderobiane Dorota Richert, Bogumiła Makowska, Maria Orlińska, Ewa Wcisło , Elżbieta Orfanos 

Rekwizyty Renata Bigus, Monika Kownacka 

Efekty specjalne Jacek Bigus 

Obsługa projekcji multimedialnych Adam Kaufhold 

Magazyny Barbara Cendrowska, Maria Niklas 

Zaopatrzenie Maciej Kopczyński 

Dział eksploatacji budynku Dariusz Kruszyniak, Jolanta Brzostek, Jolanta Walkowska 

Klimatyzacja Mirosław Pitucha, Andrzej Kruczyński 

Energetyka Janusz Rogacki, Adam Badowski, Zbigniew Michalewski, Leszek Pankowski, Józef Wesołowski 

Obsługa budynku Bożena Szymańska, Elżbieta Gaciuk, Anna Harazin, Maria lmianowska, Anna Kanikuła, Beata Klebba, Aldona Łużniak, 

Ewa Mikosz, Krystyna Orłowska , Marzena Pozorska, Halina Skorek, Małgorzata Stypczyńska, Przemysław Burda, Mariusz Koj, Sławomir 

Tadajewski , Stanislaw Wojtkun 

Strażacy Szymon Bizewski, Dawid Ciepliński , Krzysztof Cwynar, Sławomir Deja, Łukasz Klaczko, Marek Kuchta, Paweł Kutyna, Tomasz Michalak, 

Ryszard Niklas, Tomasz Pozorski, Mirosław Zaremba 

Ambulatorium Zofia Kotyńska, Małgorzata Wieczorek, Bogumiła Ziółkowska www.muzyczny.org 



Honorowy patronat objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
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Kultury 
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Narodowego. 
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