


Muzyczny w Gdyni, po prostu Muzyczny. „ Teatr Baduszkowej„. Danuta Ba
duszkowa kobieta - instytucja. Kiedy w 1957 roku przyjechała na Wybrzeże wraz 
z Wacławem Śniadym i Stanisławem Ptakiem, zapewne mało kto przypuszczał, 
że to właśnie jej nazwisko na trwałe zwiąże się z dziełem, któremu dali początek. 
A łatwo nie było. Stosunkowo długo Wojewódzkie Przedsiębiorstwo pod nazwą 
Teatr Muzyczny przyjmowano z rezerwą, lekceważeniem, pisano o nim nie
wiele lub wcale. Określenia „freblówka operetkowa", „impreza bądź co bądź 
kosztowna" - trudno uznać za rzetelną próbę opisu zjawiska. Wypada dodać. 
dość podejrzanego zarówno dla komunistycznego establishmentu, bo nie
przystającego do wyobrażenia o rozrywce godnej mas robotniczych, jak i krytyki, 
zachwyconej już w owym czasie zjawiskami osobnymi, jak Bim-Bom, czy Co-To. 
Faktycznie repertuar pierwszych sezonów nie wypadał zbyt odkrywczo - na scenie 
wystawiano klasyczne operetki, m.in. Straussa i Offenbacha, wodewile Schuberta, 
Kurpińskiego, Moniuszki, czy „sprawdzone" komedie muzyczne. Ale publiczności 
się podobało ... Za przełomowe uznano dopiero lata sześćdziesiąte, kiedy to na 
gdyńską scenę po raz pierwszy trafiły głośne światowe musicale „My Fair Lady", 
„Anything Goes" oraz „Promises. Promises''. 
Niewątpliwą zasługą Danuty Baduszkowej było wprowadzenie na scenę polskiego 
repertuaru . Początkowo sięgnięto do adaptacji znanych książek - „Ogniem 
i mieczem" Sienkiewicza, „Kariery Nikodema Dyzmy" Dołęgi-Mostowicza, „Czterech 
pancernych i psa" Przymanowskiego, czy „Dzielnego wojaka Szwejka" Haszka. 
W końcu do repertuaru, co było nowością, weszły oryginalne polskie musicale, 
napisane specjalnie na zamówienie gdyńskiej sceny, jak na przykład „Kaper kró
lewski" Tomaszewskiego, „Madagaskar" Damrosza, czy „Pan Zagłoba" Blocha. 
Nowy repertuar wymagał wykształcenia nowego typu wykonawców, stąd pomysł 
założenia w 1967 roku, obchodzącego dziś 40 urodziny Studio Wokalno -
Aktorskiego. Dzięki obecności studentów nie tylko ożywiono drugi i trzeci plan, 
ale też i Teatr zyskał na znaczeniu, kształcąc wielu znanych artystów, stanowiących 
i dzisiaj trzon obsady polskich teatrów muzycznych, żeby wymienić tylko warsza
wską Romę, czy wrocławski Capitol. 
Oceniając z perspektywy 50 lat, można zauważyć, że konsekwentnie udało się 
w gdyńskim Teatrze Muzycznym realizować ów „osobny, baduszkowy pomysł" na 
muzyczny repertuar - nie zabrakło i nazwisk znanych polskich twórców, artystów 
i wykonawców, jak Wojciech Młynarski, Jerzy Wasowski, Jeremi Przybora, Adam 
Hanuszkiewicz, Leszek Możdżer, Grzegorz Turnau, czy Justyna Steczkowska. Nie 
zbrakło też największych światowych hitów - „Skrzypek na dachu", „Les Miserables", 
„West Sicie Story", „Evita", „Hair", „Chicago", „Farne''. .. Nie zabrakło i ważnych 
spektakli, które zyskały rangę wydarzeń niezwykłych, jak słynna „Kolęda-Nocka" 
Brylla, „Jesus Christ Superstar", „Nieszpory ludźmierskie", trans-opera „Sen nocy 
letniej", czy wreszcie oryginalnych realizacji - baletowego „Opentańca", czy hip
hopowych „ 12 ławek''. 
Dlatego też jubileuszowy sezon SO-lecia istnienia Teatru otwiera prapremie
ra nowego polskiego musicalu „Francesco''. Musicalu, którego prapremiera, 
jak twierdzą jego twórcy, „czekała" specjalnie na tę wyjątkową okazję. 

Wioletta Czajewska - Chrzanowska 
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Libretto Roman Kołakowski 
pieśniarz, kom pozytor, dramaturg, scenarzysta, 

poeta, tłumacz, reżyse r, menedzer kul tury - od 

roku I 99 5 dyrektor artys tyczny Przeglądu Pio

senki Aktorskie) „Artyśc i p10senki" we Wrocławiu, 

obecnie dyrektor artystyczny Wrocławskiego Teatru Piosenki. 

Zwi ązany z opozycją demokratyczną, debiutowa ł w lata ch 

70- tych śpiewając wiersze m.m. Czesława Miłosza, Stanisława 

Barańczaka, Kazimierza Wierzyńskiego i Lo thara Herbsta. Jako 

autor, kompozytor i wykonawca zdobywał nagrody na wielu 

festiwalach, w tym na: Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie 

(I 98 I ), wrocławskim Przeglądzie Piosenki Aktorski ej ( 1984), 

Kraj owym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu ( I 98 [, 1984, 

198 6, 198 8, 1996) . 

Przekładał pieś ni Bułata Okudzawy, Włodz1m1erza Wysockie

go, anon11nowe piosenki z łagrów sybery)Skich, songi Berto!ta 

Rrechta , Kurta Tuch olsky'ego, Jacquesa Brela , Nicka Cave'a, 

Sttnga 1 Toma Wattsa. 

Autor tomików poez)l: „Piosenki ocenzurowane" ( 1986) , „Droga 

Krzyzowa - transmisja" (1992) , płyty „ Przypowieść błękitna" 

(1986) , „Autodafe" ( I994) , „Semper fidelis" ( 1997) , „Stwarzame 

Świata" (1997), „Ballady morderców" (1999), „Klękam przed 

przypcielem" (2001 ) , „Jezu ufam Tobie" (2004), „Rymy 

częsrochowskie. Pi eśni przygodne." (2006) . 

Wazmejsze realizac1 e teatralne i telew1zyp1e: „Marzenie o kwit

nącym kraju" ( 1988) , „Cy rk Wszystkich Świę tych" ( 1995 ) , 

„Droga Krzyzowa - transm1sp" (I 996), „ Księga dżungli" 

( 1998) ,„Dialogi Karmelitanek" (2000), „Męzczyzna, który 

pomylił swoią Żonę z kapeluszem" (2002), „Anioły Europy" 

(2004), „Mystermm ln iqwtatts" (2004), „Szare kwiaty - tango 

opema" (2005 ) , „Requiem pro Pace" (2007) . 

W 200 2r. duży sukces osiągnęła pły ta „Alkunp" Justyny 

Steczkowskie), z nowymi tekstami )ego aut ors twa do muzyki 

klezm ers ki ej. Wydarzeniami artystycz nymi sta ły s i ę tez dwie 

płyty Kazika S taszewskiego z poetyckimi przekładami dokona

nymi przez Romana Kołakowskiego - „Melod ie Kurta Weilla 

i coś ponadto" (200 [) oraz „Piosenki Toma Watts a" (200 3) . 

Roman Kołakowski Jes t laurea tem wielu nagró d za całokształt 

twórczośc i artys tycznej. vV 2005 roku został uhonorowany 

Orderem „Glona Artis". 

Muzyka 
Piotr Dziubek 
kompozytor, akordeomsta 1 pianista, abso lwent 

i wykładowca Akadem11 Muzyczne) 1111. K. Li 

pińskiego we Wrocławiu . Uczestn iczył w wielu 

konkursach i koncertach, zarówno w Polsce, pk 1 za granicą . 

W 200 I roku wydał autorską, jazzową płytę „T chnę". Jako 

wykonawca i producent brał udz iał w wielu projektach mu

zycznych, teatralnych 1 rozrywkowych. Do tych najbardziej mtere

suiących nalezą: współpraca z Katarzyną Gromec („ Emigrantka", 

„Przypadki"), Justyną Steczkowską („Alkimp"), Pawłem Kukizem, 

czy Mateuszem Pospieszalskim. Piotr Dziubek jest cikze au torem 

muzyki 1 aranzacp do wielu przedstawień tea tralnyc h. 

Reżyseria Wojciech Kościelniak 
reżyser, pedagog, aktor. Absolwenc PWST tm. 

L. Solskiego w Krakowie, Wydziały Zamiejscowe 

we Wrocławiu. Od IV roh1 studiów występuje 

na deskach wielu scen tea tra lnych, m.m. w T eatrze 

im. C.K. Norwida w Jeleme j Górz e, czy TeaLrze Polsk11n we 

Wrocławiu. Od 1995r. zajmuje s i ę takze r ezyseną muzycznych 

spektakli teatralnych, koncertów piosenki aktor skiej oraz wi

dowisk telew1zYJnych. 

W ramach Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, powstały 

m.m. w1dow1sko „Kombmat" na podstawie utworów Republi ki 

(Gala XXIII PPA 2002r.), „Mandarynki i pomararKze" - poezj a 

Juliana Tuwima z muzyką Leszka Mozdzera (Gala XXIV PPA 

2003r.), „West S1de Story" L. Bernstema (XXV PPA 2004 r. ) 
oraz „G aleria" - piosenki Jacka Kaczmarskiego (wydarzeni e 

XXV PPA 2004 r. ) . 
Inne realizacje: „Opera za trzy grosze" B. Brecht I K. Weil 2002 

r., show muzyczny „Fever" na podstawie przeboJÓW Elvisa Presleya 

2002 r. , musical „Sca t , czyli od pucybuta do milione ra" 2005 r., 

koncert poświęcony twórcz ości Marka Grechuty „Stenq krwią 

swoią do oceanu spoko1u" (XXVIII PPA, 2007r.), koncert „Ze

gar" złozony z piosenek Jacka Kaczmarskiego, przygotowany z o

kazji obchodów XXV-leoa powstama Solidarności Walczącej 2007r. 

W Teatrze Muzycznym w Gdym wy rezyserowal spek takl e, które 

zyskaly miano wydarzeń kulturalnych w skali kraju - musical 

„Hair" oraz tran s-oper ę „Sen Nocy Letrne(. 



Kierownictwo muzyczne 
Dariusz Różankiewicz 
Absolwent dyrygentury symfo nicz no-operoweJ 

oraz wykładowca Akademii Muzyczne) im. Fry

deryka Chopina w Warszawie. Występował i dy

rygował na wielu znaczących festiwalach, takich pk: Warszawska 

Je s i eń, Festiwal Mozartowski, Światowe Dm Muzyki, Festiwal 

im. J. Kiepury w Krynicy, czy Fest1val Cervantmo w Meksyku. 

Nagrywał dla Teatru Pol skiego Radia oraz T elewi Z Jl Polskiej. 

Współpracuje i koncertuj e z wieloma filharmoniami i teatrami. 

Występował w N iemczech, Ausrrn, SzwaJCaru, Izrael u, Meksyku 

I Grecji. Obecnie zaJmUJe stanowisko ki erownika muzycznego 

w T eatrze Muzycznym 11n. D. BaduszkoweJ w Gdym, gdzie przy

gotował m.111. premiery spektakli: „Muzyka Queen", „Pinokio", 

„Od Wesrendu do Broadwayu", „Night Fever", „Chicago", 

„Pięciu Brao Moe", „Footloose", „ Przejści e przez morze ", 

„Kiss me, Kate", „Fame" oraz prapremiery musicali „Atlantis'', 

„Dracula", „La Cage Aux Folles", czy „Chess", za które otrzymał 

nagrodę lnthega dla najlepszego musicalu 200 I roku. 

Scenografia Grzegorz Policiński 
Absolwent ASP w Krakowie. Auror scenografii 

11111~•11 teatralnych i relew1zyinych - główme koncertów 
i programów muzycznych. Współpracował ze 

Stanisławem Tymem, Krzysz tofem Jaślarem, 

Zbigniewem Górnym, Krzysz tofem Jasińskim. 

W Teatrze Muzycznym w Gdym stworzył scenografie do „Hair" 

i „Snu nocy letnie( w rezyseru Wojciecha Kośc1elmaka. Jes t 

takze autorem scenografii do memal wszystkich jego przedstawień. 

Kostiumy Katarzyna Adamczyk 
kostiumograf, plastyczka. Od 2002 roku współ

pracuje z Wojciechem Kościelniakiem. Stworzyła 

kostiumy 1 rekwizyty m.in. do spektakli „Scat, 

czyli od pucybuta do milionera", „Galena", recitalu 

Cezarego Srudmaka "Mdłość, mmezłość, miłość" , 

recitalu Katarzyny Groniec "Emigrantka" , musicalu „My Fair 

Lady" w T earrze Muzycznym Capitol, a rakze do Koncertu Galo

wego na ostatmm Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. 

Choreografia Janusz Skubaczkowski 
edukacię taneczną rozpoczął w Studenckim Teatrze 

Tańca Kontrast w Krakowie. Następnie pracował 

pod kierunkiem Iwon y Olszowskiej w Ekspe

rymentalnym Stud10 Tańca EST. W latach 199 5-

2000 był tancerzem Śląskiego Teatru Tańca ki erowan ego przez 

Jacka Łumińskiego. Obecnie współpracuje z krakowskim Teatrem 

Otwarte) Kreacji. Sztub tańca uczył się mi. in. u takich pedagogów: 

Assane Konte, Martin Sonderkamp, Peter Pleyer, Conrad Drze

wiecki, Frank Haendler, Diana Elshout i Melissa Momeros . 

W latach I 999-2000 był pedagogiem w Państwowe) Szkole 

Baletowe) w Bytomiu. Nauczyciel jogi metodą lyengara w stopniu 

ln troductory II. 

Jako choreograf zdobył: I Nagrodę na Konkursie Współczes ne) 

Sztub Choreograficzne) w Witebsku (200 3), I Nagrodę na 

Międzynarodowych Prezenta cjach Współczesn yc h Form 

Tanecznych w Kaliszu -2003 , III Nagrodę na Międzynarodowym 

Konkursie Choreograficznym Amberfaun w Gdy111 (200 3) . 

Od 2006 uczy tańca współczesnego na Krakowskiej PWST. 

Tworzy choreografie do spektakli teatralnych i koncertów. 

Choreografia Beata Owczarek 
tancerka, choreograf, nauczyciel stopnia Ju111or I 

jogi metodą Iyengara. Tańczyła w "Ars Antiqua" 

prof. Janmy Strzembosz 1 STT "Kontrast" Jacka 

Tomasika w Krakowie. W latach 1994-97 tańczyła 

w Śląskim Teatrze Tańca Jacka Łumińskiego. Brała udział w 

licznych projektach międzynarodowych: Wendell Beavers (USA) , 

Mark Haim (USA) , Sam Costa (US A) , Frank Haendler 

(Holandia), Diana Elshout (Holandia) , Christine Brunei (N iem

cy), Mark Sieczkarek (N iemcy) . Załozycielka Teatru Otwartej 

Kreacji TOK w Krakowie, w którym tworzy choreografie. 

Jako choreograf zdobyła: I Nagrodę w Konkursie Współczesnej 

Sztuki Choreograficznej w Witebsku - 2003 , I Nagrodę na 

Międzynarodowych Prezentacjach Współczesnych Form 

Tanecznych w Kaliszu w latach 1999. 2000, 2003, III Nagrodę 

na Międzynarodowym Konkursie Choreograficznym Amberfaun 

w Gdyni - 200 3. Zdobywczyni grantu Co Da Co. 



„ „ 

Il !~~~~alz~y~u ::::~~~eS 
dla dramawrga. Tyle naptęć, zmagań, zw rotów 

akqi'. Młodzieńcze awan wry z gat unku ryc er

shego romansu. Mtstyczne untesie111a. Burz liwy 

konflikt rodzinny. Podróze do kram W sc hodu . I do tego Jeszcze 

mtłość! Az za duzo na scenartusz film owy czy sztukę sce111czną. 

Jak to wszystko pomi eścrć w kilku aktac h? 

Trzeba wyb i e ra ć, staw i ać akcenty albo poddać s r ę własnym 

emOCJOm. Na j głę biej przezywa srę spo tkania z tym fascynuiącym 

człowr eh em w Jego rod z inne) krat111e. Dlatego wrelok rotn te 

przemierzałem górzys tą Umbrię i z ielon ą Toska111ę z zywotem 

świętego sza leńca w plecaku. 

Spośród wrelu mte)SC odwred zanyc h bard z te) lub mnte) tłumnte 

przez ptelgrzymów na) gl ę bt e) poruszyła mnie góra wznosząca stę 

111eopodal Arezzo o dźwtęczne) nazw ie La Yerna. Na wysoko śc i 

ponad t ys rąca metrów, w gęs t ym les ie porastaiącym zbocza jes t 

surowa jaskmta. Pozostawiono Ją w ntenaruszonym sta111e, c hoć 

wokó ł wyros ły wspa ni ałe Św iąty nie ozdo bwn e arcydziełami 

włoskiego renesa nsu. W te) Ja skini , z kamiennym ł ozem, spędzał 

samotne tygo dni e młod y, rozkap ryszo n y do ni edawna, syn 

za moznyc h rodzi ców. Tu otrzymał t eż stygmaty, czy li realne 

rany na dło111ach. stopa ch 1 boku. 

Zatrzyma ł em s i ę tam na noc w wygodnym domu pielg rzyma. 

I pomimo miękki ego lózka, nte mogłem zasnąć az do świtu. My
śla ł em o sd e dośw 1 a d c z e111a ponadzm ys łowego, króra zagna ła 

wrazliwego młodz i e ńca do ciemnej, wi lgo tn ej pskm1 w posz u

ki wa niu ... No właś111e, czego szukał chłopak podobny do t ys ięcy 

swoic h rówieśn ików z takim zmysłowym uporem' 

I Jeszcze Jedn a scena. Rów111 ez wprawia iąca w osłupie ni e . T ym 
razem w pełnym św i e tl e dnta, na środku miasta, p rzed oczyma 

O)Ca, btskupa i tłumu znajomyc h. Gdy czytamy o ob nazentu s i ę 

Franctszka w poboznych k siązkac h , 111e robi to na nas wt ększego 

wrazen1 a. Ale gdybyśmy własnymt oczyma ujrzeli 1ego gole po 

śladkt, pewn ie pocz ulibyśmy za kło pota ni e . Nagość w zaptętym 

pod szyj ę Ś redniowieczu ? To było albo szaleństwo, albo świętoś ć! 

Również dz tś trndno przejść obok taktch scen oboj ętnie. Wierzę, 

ze na deskach teatru Franciszek moze tmponować . niepokotć albo 

drażnić . Rów111 eż , a może przede wszystkim, młodyc h ludzi epoki 

Internetu .. . 
ks. K rzysztoj Niedałtowski 

Duszpasterz Środowtsk Twórczych 



~ g,~~k~~:~,hg 
- ni<'pdninnego mmycid,. Inn• •omrncyb 
hasającego wśród malowniczych umbryiskich pól. ln111 1eszcze 

patrzą na niego, iako na ni espełnionego w miłoś ci młodz ieńca. 

Kim był ? Był marzycielem mocno osadzonym w rzeczywistoś ci. 

Poszukującym, pk kazdy z nas, prawdziwego sensu życ ia, które 

chronił przed roztrwonieniem. Stał się sobą , Jed ynym i nie

powtarzalnym. W tym poszukiwaniu sensu odkry ł prawdz iwą 

Miłoś ć. W zachwycie wołał: „O, iak chwalebna i święta, 1 wi elka 

rzecz: mieć w 111ebie 01ca! O, pk wielka to rzecz: mieć taki ego 

Brata, który za nas oddał zyc1e!". Ze smutktem stwierdzał, Że ta 

Miłość „wciąż nie jest kochana". Poświęcił zycie tej Miłości , tak 

bardzo pragnąc, by inni ją poznali i jej zawierzyli. Na życi e pa trzył 

jako na dar. To Pan mu je dał. To On również dał mu wiarę i za

ufa111e do Kośc10ła. To Pan dał mu brac1. Rado śc ią z t akiego 

obdarowa111a pragnął pod z ielić si ę z ludźmi 1 z tym wszys tkim, 

co przez Boga zostało stworzone. Zachwycał się pięknem świata, 

bo to równi eż dar od Boga. Franciszku, a nam, ludziom tak bardzo 

zabieganym i zatroskanym o jutro, co byś powiedział? Z pewnoś cią 

to: „Gdzie jest miłość i mądrość , tam nie ma ani bojaźni, ani 

niewiedzy. Gdzie iest cierpliwość i pokora, tam 111e ma gniewu, 

ani zamętu. Gdzie iest ubóstwo z rado śc ią, tam 111 e ma ani chci

wośc i, a111 s kąpstwa. Gdzie jest pokój i medytacja, tam nie ma 

ani zatroskania, a111 roztarg111enia. Gdzie jest bojaźń Pańska , która 

strzeze dornu swego, tam nieprzyjaciel nie ma możliwośc i wej śc ia. 

Gdzie i est miłos1erdz1e 1 delikatność, tam nie ma ani zbytku, ani 

zatwardziałoś c i serca" („Pisma" św. Franciszek z Asyżu) . 

Poverello, zachwy ć nas na nowo ży c iem i jego pięknem ! Ma

luczki braCle Franciszku, wyśpiewaj na nowo w naszyc h sercach 

pochwałę stworzeń oraz pieśń o wciąz tak mało kochanej Miłoś ci. 

o. }an Maciejowski~ franciszkanin 
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Filip Mateusz Deskiewicz 
Sylwester Artur Guza 
Piotr Robert Kampa 
Papież Innocenty III Jacek W ester 
Kardynał Ugolino Tomasz Fogiel 
Kardynał Jan San Paolo Marek Richter 
Biskup Gwido Bernard Szyc 
Anioł Agnieszka Kaczor 
Szatan Tomasz Czarnecki 

Mieszczki, Mieszczanie, Zakonnicy, Żołnierze , Żebracy i inni: 
Anna Andrzejewska, Urszula Bańka, Julia Frankowska, 

Ewa Gregor, Katarzyna Kiona , Eliza Kuiawska , Mariola Kurnicka , 

Aleksandra Meller, Karolma Merda, Agata Myśliwiec, 

Małgorzata Szczypińska, Katarzyna vVięcek, Anna Krawecińska /ad/, 

Karolma Majcher / ad/, Katarzyna Rabczuk /ad/ , Marta Wiepk /ad/. 

Tomasz Podsiadły, Tadeusz Rutkowski, Jarosław Rzep1ak, 

Zbigniew Sikora, Krys tian Zadka, Filip Cembala / ad/, 

Łukasz Czerwiński /ad/, P10tr Plichta /ad/, 

Mamn TafejkO / ad/ 
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Teatr Muzyczny w Gdyni składa podziękowania: 
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Spektakl zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Gdynia. 


