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Kto dziś pamięta jeszcze taki twór 
jak chór? A przecież kiedyś był 
wyraźny podział organizacyjny. Na 
scenie byli soliści w rolach i chór 
w scenach zespołowych. Nawet 
materiały nutowe uwzględniały 
ten podział skrupulatnie. Chóry 
były rozpisane z zachowaniem 
dokładnego podziału na głosy. 
Graficznie zazwyczaj był to 
system czterech pięciolinii 
osobnych dla sopranów, altów, 
tenorów i basów, lub po prostu 
każdy głos otrzymywał wyłącznie 
zapis swojej partii wokalnej. 
Sceniczne zadania były również 
wyraźnie zróżnicowane. Ba, 
czasem nawet kostiumy chóru 
były tak komponowane, żeby 
solista „lśnił” na jego tle. Chór 
był miejscem, w którym (oprócz 
zawodowych śpiewaków) często 
lądowali różni przypadkowi 
osobnicy. A to młoda osoba o 
ładnym głosie, której zabrakło 
odrobinę talentu aktorskiego, 
by zdać egzamin na pierwszy 
rok przyteatralnego Studia, a to 
ktoś skreślony z listy studentów 
z podobnych przyczyn, kto 
jeszcze nie ogarnął koncepcji 
swoich dalszych losów zawodowo 
życiowych, a to żona (lub mąż) 

C -  jak chór
kogoś absolutnie niezbędnego 
w teatrze, no i… cały skład 
studencki aktorskiego Studia. 
Ten pokaźny „tygiel osobowości” 
stanowił siłę wszystkich scen 
zespołowych w kolejnych 
realizacjach Teatru Muzycznego. 
Dopiero dyrektor Korwin zerwał 
z tym anachronicznym podziałem 
i angażował ludzi nie do chóru, a 
do zespołu aktorskiego. Od tej 
pory każdy artysta sceny nosi 
w swoim zawodowym plecaku 
buławę predysponującą go do 
wszelakich ról – od głównych 
po epizodyczne. No ale kiedyś… 
Pamiętna pozostaje anegdota 
przekazywana ustnie od pokoleń, 
w której artystka-chórzystka 
siedząca na widowni w trakcie 
jednej z prób całościowych 
przedstawienia obfitującego  
w wokalną ekwilibrystykę 
pozwoliła sobie na komentarz 
pod adresem aktorki-amantki 
grającej główną rolę: „Co ona 
tam wyśpiewuje? Co ona gra? No 
i proszę, takie biorą. A człowiek 
siedzi!” Zaznaczyć trzeba, że z 
cech amanckich „człowiek” miał 
jedynie płeć.
     
 Jacek Wester

ROZBUJANE HORYZONTY TOMSKI

ALFABET  TEATRU MUZYCZNEGO

Koniec sezonu, czyli zadyszka przed latem.

Resume z biletem na lato.

Bzy powoli tracą już swoje 
kwiecie. Maj, choć nie chłoszcze 
deszczem, nie rozpieszcza 
też szczególnym ciepłem. 
Tym bardziej warto poszukać 
schronienia w przytulnych 
salach widowni naszego 
teatru. Zwłaszcza, że sezon 
powoli dobiega końca. My  
w teatrze czujemy to szczególnie, 
ponieważ dla nas koniec łączy 
się z początkiem. Bo jeśli oto 
rozpoczynamy pracę nad nowym 
tytułem, którym będziemy 
otwierać nowy sezon, to 
niechybnie sezon stary ma się ku 
schyłkowi. A, jak to na końcówce 
bywa, codzienna bieganina 
może przyprawić o zadyszkę. 
Bo żeby pożegnać Pinokia – 
uroczego drewnianego pajacyka  

z tendencją do rozrabiania – trzeba 
było odbyć kilka intensywnych 
prób wznowieniowych. Podobnie 
ma się rzecz z próbami do 
każdego tytułu, który widnieje 
w naszym majowo-czerwcowym 
repertuarze. Prób musi być 
tyle, żebyśmy prezentując nasze 
spektakle, nie musieli czuć ani 
grama wstydu. W ten napięty 
grafik wpisywane są próby do 
nowej produkcji – Haispray,  
a i tu realizatorzy wyrywają 
sobie ludzi. Tak już jest, że każdy 
by chciał, żeby jednocześnie 
odbywały się próby wokalne, 
choreograficzne i aktorskie. 
Niestety nie opanowaliśmy 
jeszcze umiejętności bilokacji. 
A tu jeszcze krawcy upominają 
się o czas dla nich, bo kostiumy 

też kiedyś trzeba mierzyć. 
No ale dla nas, to nie nowina 
i możemy zapewnić, że jak 
zwykle ze wszystkim zdążymy. 
Dziś w numerze między 
innymi zapowiedź najbliższych 
wydarzeń, nad którymi 
błyszczy Firmament gwiazd 
okraszony anegdotą z Alfabetu 
TM. Przypomnimy również, 
że wraz z nadejściem letnich, 
urlopowych dni podwoje teatru 
wciąż będą otwarte. Zachęcamy 
do odwiedzin internetowej 
strony www.muzyczny.org, 
oraz cyfrowej odsłony Antraktu 
www.antrakt.org - tam nieco 
więcej informacji o „teatralnej 
kuchni”. 
     
               Jacek Wester

 Nadchodzi kolejny sezon 
spotkań z Teatrem Muzycznym 
podczas letniej kanikuły. Nasze 
repertuarowe lokomotywy dają 
nadzieję, że po całodziennych 
turystycznych eskapadach i 
słonecznych kąpielach zapełnią 
się widownie Dużej i Nowej Sceny. 
Widzom Trójmiasta jest już znana 
nasza oferta i, jak sądzę, polecają 
ją znajomym i przyjaciołom z 
najdalszych zakątków kraju. 
Krajanie spragnieni wypoczynku 
nad polskim morzem nie zawiedli 
się ubiegłego lata. Przysporzyło 
to nam kolejnych kilka tysięcy 
widzów na przełomie lipca i 
sierpnia. Muzyczny latem to 
świetna inwestycja w rozwój 
naszej pozacielesnej sfery. 
Cieszymy się, drodzy Widzowie, 
że Wasza frekwencja potwierdza 
wartość naszej oferty, nadając tym 
samym sens aktorskiej profesji. 
Niech tych parę zdań będzie 
małym resume z dobiegającym 
powoli końca sezonem.
 
 No cóż najświeższe dane 
z pokładu transatlantyka M.S. 
Muzyczny potwierdzają, że 
inwestujecie Państwo w musical.

 Niedawna premiera i 
pierwsze spektakle najlepiej o 
tym świadczą. ,,The Big Bang” 
dowodzi, że mamy wyjątkowych 
Artystów wymykających się 
tonącemu w stereotypach 

wyobrażeniu o naszym fachu. Po 
totalnych epickich inscenizacjach 
przychodzi czas na ekspozycję 
w kameralnych warunkach. 
Oko w oko z Widzem. Genialna 
gdyńska zespołowość to zbiór 
indywidualności spojonych na 
potrzeby wielkiej inscenizacji. 
Gdy jednak nadchodzi czas, 
byśmy opowiedzieli historię 
duetem, reżyser bez trudu sięga 
po odpowiednich wykonawców. 
Bez przesłuchań, castingów, 
przeglądów. Ten zbiór 
indywidualności to nie typy spod 
ciemnej gwiazdy, ale gwiazdy 
spod Kamiennej Góry. Każdego 
roku pojawia się przynajmniej 
jeden porządny talent, a to każe 
myśleć dobrze o przyszłości. 
Tu każdy reżyser może bez 
obawy puścić wodze fantazji, 
realizując najśmielszą nawet 
wizję. Zobaczcie ,,The Big Bang”, 
choćby po to, by dowiedzieć się 
czegoś więcej o całym naszym 
Zespole, który zdecydowanie 
różni się od innych. Żeby 
osiągnąć sukces, w Gdyni 
stawiamy na wszechstronnych 
Aktorów. Niezmiennie od lat 
sięgamy po jakość. Kolejna 
premiera już jesienią. Myślę, że 
o bilety na ,,Hairspray” warto 
pytać jeszcze przed wakacjami. 
Zatem, do zobaczenia po urlopie 
w jesiennym ,,Antrakcie”. 
                                                                                                                                           

Andrzej Śledź
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Dodatkowy 
spektkal
„Gorączka sobotniej nocy”
Ikona kultury disco i końca lat 70. 
z dużą porcją muzyki 
zespołu Bee Gees

13.06.2019

Zakończenie 
sezonu  
„Rewia Piosenki”
Porywające show w wykonaniu 
znakomitego zespołu artystów 
gdyńskiej sceny.

20 - 23.06.2019

Gramy latem  
 
„Notre Dame de Paris”
Największe widowisko w Polsce 
17-21.07 2019

„Szalone Nożyczki” 
Interaktywna komedia fryzjerska, 
której humor ostry jest jak brzytwa!
18 -21.07. 2019

Prapremiera  
„Hairspray”
Radosny, żywiołowy i pełen 
entuzjazmu musical, którego akcja 
dzieje się w szalonych latach 60.
 Gigantyczna dawka zabawy 
w najczystszej postaci!

07.09.2019

Pora na lata 60.
 Nadchodzi lato, a wraz z nim koniec 
sezonu artystycznego. Teatralne 
sale prób od rana rozbrzmiewają 
jednak entuzjastycznymi rytmami 
z lat 60., a w powietrzu unosi 
się zapach... lakieru do włosów? 
Oznacza to jedno - zespół szykuje 
się do wrześniowej prapremiery 
- Hairspray! Z Bernardem 
Szycem, aktorem pedagogiem,  
a także reżyserem nowego tytułu 
rozmawiała Sylwia Firańska.

Jak wyglądają pierwsze próby? 
Nowi członkowie obsady już się 
zaaklimatyzowali?

Niedawno odbyła się pierwsza próba z 
tekstem, zaczęliśmy też rozczytywać 
materiał muzyczny i tworzyć 
choreografię. W przygotowaniach 
uczestniczy prawie cały Zespół. 
Staramy się zrobić jak najwięcej 
jeszcze w tym sezonie, pomimo, że 
do jego końca zagramy kilkadziesiąt 
spektakli repertuarowych. Każdą 
wolną chwilę wykorzystujemy na 
Hairspray. Koledzy gościnni  chyba 
czują się wśród nas dobrze, zawsze 
staramy tworzyć atmosferę dobrej 
teatralnej roboty i przyjaznych 
relacji.

Casting do czołowych ról cieszył się 
nie lada frekwencją i trwał dłużej niż 
zamierzano. Jakie przyniósł efekty?

Casting był dość trudny, ponieważ 
poszukiwaliśmy wykonawców 
specyficznych ról. Przede wszystkim 
Tracy Turnblad - nastolatki 
niestandardowych rozmiarów. 
Szukaliśmy więc dziewcząt 
o odpowiednich warunkach 
fizycznych, a także spełniających 
wymagania  aktorskie, wokalne  
i ruchowe. W związku z tym castingi 
były przedłużane, ale ostatecznie 
udało nam się wybrać trzy 
odtwórczynie głównej roli.

Wybór reszty obsady też okazał się 
problematyczny?

W Polsce, nie ma tak licznych 
ciemnoskórych aktorów jak w 
Ameryce czy Anglii. Niełatwo 
było znaleźć osoby rasy ciemnej 
z predyspozycjami wokalnymi  
i tanecznymi, a do tego posługujące 
się polszczyzną. Ostatecznie 
wybraliśmy osiem sympatycznych 
osób, które uzupełniają naszą obsadę. 
                                   

dokończenie str 3

(Garderoba podczas spektaklu „Chłopi”)

-...nie dość, że długi, to jeszcze kostiumy wełniane. 
Cała mokra jestem! 
- Ee... ja tam lubię się dobrze spocić... 
i w ogóle lubię chłopów.

     Zasłyszał Marek Sadowski

LOŻA Z WIDOKIEM NA...

Lekko a dobitnie o Hairspray



Jedna z najwyrazistszych 
osobowości gdyńskiej (i nie tylko) 
sceny muzycznej. Jej przepełnione 
emocjami postaci zapadają 
na długo w pamięć widzów. 
Niezrównana interpretatorka 
piosenek, człowiek o wielkim 
sercu i empatii. Prywatnie żona, 
matka, siostra, której niemal cała 
rodzina jest lub była związana  
z Teatrem Muzycznym.  
Z Magdaleną Smuk przy 
kuchennym stole, w jej mieszkaniu 
na piątym piętrze, rozmawia Jacek 
Wester.

J.W. – Nie było łatwo umówić się  
z Tobą na rozmowę. Masz niewiele 
wolnego czasu?

M.S.  –  Ależ ja mam czas na wszystko. 
To mój czas i to ja wyznaczam jego 
granice. Robię tylko to, co chcę 
robić. Wszystko ma swój odpowiedni 
czas. Teraz jest czas na rozmowę 
z Tobą i to jest czas najbardziej 
odpowiedni. Wszystko się dzieje  
w swoim czasie. Mam dużo zajęć, to 
prawda, ale one dzieją się dlatego, 
że ja tego chcę. Życie jest jak serial, 
w którym wciąż jesteśmy obecni 
i to w głównych rolach. Każde 
zdarzenie to nowy odcinek. Na 
wszystkie odcinki wystarczy czasu. 
Czas się nie skończy „przed czasem”. 
Dla wszystkich spraw zawsze 
przychodzi najwłaściwszy czas. I 
choć mam swoje sposoby i metody 
na jego chwilowe „zatrzymanie”…, 
to jednak generalnie nie ma co z nim 
walczyć. Niech płynie, a my z nim…  

W ten sposób nigdy na nic się nie 
spóźnimy (śmiech).

J.W.– Jesteś znana ze swojego 
bezkompromisowego podejścia 
do zawodu, do pracy nad rolą, do 
„wgryzania się” w postać. Lubisz 
być idealna? 

M.S. – Nie jestem idealna. Ani 
zawodowo, ani prywatnie. Znam 
swoje mocne i słabe strony. W życiu 
popełniłam trochę wariactw. Nie 
wiem, czy wszystkie były świadome. 
Pewnie nie. Ktoś, kto ma za sobą 
nieidealne dzieciństwo, dom, 
pierwsze miłości nie musi, a nawet 
nie może, sprostać wszystkim 
wyzwaniom, które niesie życie. Na 
scenie staram się poukładać wszystko 
bardziej. Tak, żeby jak najmniej mnie 
zaskakiwało. Ale to i tak nie zawsze 
się udaje. Lubię formy kameralne. 
Im mniej elementów układanki, 
tym mniej chaosu, który może się 
weń wkraść. Myślę o moim recitalu,  
o monodramie. To są formy, w których 
ode mnie mogłoby zależeć niemal 
wszystko. Dziś z moim mandżurem* 
doświadczeń, amplitudą wzlotów 
i upadków myślę, że jestem już 
na to gotowa. Nie jestem ideałem, 
choć lubię powiedzenie „palę, bo 
inaczej byłabym idealna” (śmiech). 
Jednak dobrze mi z taką sobą. Jest 
we mnie wiele zgody na siebie  
i przyzwolenia na wszystko – również 
na niedoskonałości.

J.W. – A cóż to za niedoskonałości?

Palę, bo inaczej byłabym 
idealna.

M.S. – Och, po co o tym rozmawiać? 
Każdy ma jakieś wady. Nie jesteśmy 
idealni i już. Nie miałam na przykład 
idealnego domu i pewnie sama nie 
jestem idealną matką. Staram się. 
Moja mama też się starała. Myślę 
nawet, że z tymi swoimi małymi 
wadami jest mi bardziej bliska  
i kocham ją wciąż bardzo mocno, 
choć nie ma jej już wiele lat. Taty 
też już nie ma. Odeszli może zbyt 
wcześnie i zbyt nagle. Ale z drugiej 
strony na śmierć bliskich nigdy nie 
ma odpowiedniego czasu.

J.W. – To straszna strata. Byłaś 
przecież jeszcze bardzo młoda…

M.S. – Śmierć zabrała mi wiele 
bliskich osób. Ale życie dąży do 
równowagi. Spotykałam i spotykam 
mnóstwo cudownych ludzi. Oni 
w pewnym sensie stają się moimi 
matkami i ojcami zastępczymi, a także 
braćmi i siostrami. Lubię mieć takie 
wyobrażenie o relacjach, które mnie 
z nimi łączą, lubię mieć dużą rodzinę. 
Być może to taka rekompensata za tych, 
którzy odeszli. Znasz mnie wiele lat  
i z Tobą mówię o tym dość gładko. Ale to 
nie jest łatwy temat. Oswoiłam śmierć. 
Lubię chodzić na cmentarze, bo czuję 
się tam mile widziana (śmiech). Ale 
żeby to był temat na wywiad? Wiesz, 
najlepiej zrób tak, żeby pod tytułem 
rubryki zostawić puste miejsce. 
Czysta kartka jako obraz wywiadu jest 
też swoistym zatrzymaniem czasu. 
Niedopowiedzeniem. Albo wklej w to 
miejsce lustrzaną folię. Niech każdy 
napiszę sobie swoje wyobrażenie  
o mnie. Albo niech popatrzy na siebie. 
Ja wszystko, co chce powiedzieć mówię 
ze sceny.

J.W. – A siostra? Mąż, dzieciaki – 

Gaweł i Tola?

M.S. – Oni wszyscy są dla mnie 
wszystkim (wzruszenie). Kocham 
ich bardzo. Każdy z nich jest inny  
i każdy niesie swój mandżur (lubię 
to słowo) na plecach, wkładając weń 
manatki zbierane na drodze życia. 
To bardzo ciekawe i bardzo kochane 
bagaże. Myślę też, że i oni wykazują 
wiele zrozumienia dla mnie i mojego 
życiowego „majdanu”.

J.W. – Opowiedz o swoich wzorcach. 
Kto miał lub nadal ma wpływ na 
Ciebie?

M.S. – Takich ludzi było i jest 
wiele. Bardzo wiele zawdzięczam 
Henrykowi Rozenowi, który był 
dyrektorem Studium, wykładowcą  
i opiekunem mojego roku. To 
również taki mój „tata”. Mam też 
teatralną mamę - Krysię Wodzyńską. 
Za teatralnych rodziców uważam też 
Baduszkową i Korwina. Pierwszej 
nie znałam ale podziwiam za siłę 
i marzenia. A Maciej Korwin dał 
mi po prostu szansę. To tylko 
kilka przykładów, ale właściwie 
każde spotkanie niesie z sobą coś, 
co pozostawia w nas ślad. Jedni 
odciskają się mocniej, bo goszczą  
w moim życiu dłużej, inni słabiej,  
bo byli tylko mgnieniem. Mam jednak 
bardzo dobrą pamięć (póki co)  
i wiem, że wszyscy ludzie zostawili 
cząstkę siebie we mnie. Ty też… 

J.W. – Mówisz czasem, że urodziłaś 
się po to, żeby pomagać?

M.S – Nie czasem. Ja naprawdę tak 
czuję. No mam taką misję i już. Może 
to rodzaj autoterapii. Wzrusza mnie 
bieda, bo sama ją znam. Dziś, czuję się 
bogata, bo widzę świat trochę inaczej. 
Widzę, ile dobra jest w ludziach  

Co z rolą Edny Turnblad? Czy 
zostanie zachowana tradycja 
obsadzania w jej roli aktora?

Tak. Od początku historii Hairspray’a, 
czyli filmu Johna Watersa z 1988 
roku, wszelkie kolejne adaptacje 
kontynuowały zwyczaj odgrywania  
tej roli przez mężczyznę. My też go 
zachowamy. 

Co skłoniło Dyrekcję Muzycznego 
do wyboru właśnie tego tytułu jako 
nowość nadchodzącego sezonu?

Hairspray był od pewnego czasu 
w kręgu naszych zainteresowań. 
Musical cieszy się niebywałą 
popularnością i dobrą opinią.  Ma 
dobry  scenariusz, porywającą 
muzykę, dużo miejsca na 
choreografię, barwną plastykę, 
ciekawe role i mocne przesłanie.

Gdyńska produkcja będzie wiernym 
odwzorowaniem broadwayowskiej 
wersji?

Niekoniecznie.  Fakt, pracujemy na 
amerykańskiej wersji scenariusza 
i ich materiale nutowym. Kiedy 
powierzono mi reżyserię, nie 
dysponowałem jeszcze polskim 
przekładem. Okazało się, że 
właściciele praw narzucają pewne 
logiczne uwarunkowania, jak na 
przykład uczestnictwo wyłącznie 
osób czarnoskórych w roli 
Afroamerykanów. Charakteryzacja 
aktorów rasy białej byłaby nie 
poprawna a odsunięcie ich od 
możliwości grania w przypadku 
traktującego o tolerancji Hairspray 
- hipokryzją. Gdyński spektakl nie 
będzie jednak repliką poprzednika. 
Będziemy mieć dwa razy większą 
obsadę niż w pierwowzorze. Nasz 
Teatr jest specyficzny, dysponujemy 
największą w Polsce sceną muzyczną 
i  mamy liczny, wszechstronnie 
uzdolniony Zespół. Chcemy to 
wykorzystać. Postanowiliśmy dodać 
kilka ról, dzięki czemu uatrakcyjnimy 
musical. Duże sceny zbiorowe są od 
lat atutem gdyńskiego Muzycznego. 
Obecność na scenie 70 osób można 
dziś  zaobserwować w niewielu 
teatrach.

Nie tak dawno pożegnaliśmy Grease, 
a więc lata 50. Była skóra, fura i rock 
and roll. Rozgrywający się w latach 
60. Hairspray będzie powrotem do 
podobnej stylistyki?

Hairspray wpisuje się w gatunek 
musicali traktujących o tańcu. Akcja 

rozgrywa się w środowisku szkolnym, 
jej punktem kulminacyjnym jest 
konkurs taneczny, wokół którego 
zbudowane są pozostałe wątki. W tym 
sensie nadchodząca prapremiera 
będzie podobna do wystawianych 
już na naszej scenie Grease, Fame czy 
Footloose, a także do obecnej na afiszu 
Gorączki Sobotniej Nocy. Myślę, że 
dobrym wytłumaczeniem realizacji 
Hairspray’a akurat teraz, jest luka 
czasowa - Grease przedstawiał lata 
50., Gorączka Sobotniej Nocy rozgrywa 
się w latach 70. Pora na lata 60.!

A nie będzie to zbyt wiele lakieru, 
różu, cukru pudru i innych 
przesłodzeń?

Założeniem twórców Hairspray’a 
był też pastisz na ową epokę, 
styl, telewizję i showbiznes. 
Nie uciekniemy więc od pewnej  
„lekkości” przedstawienia  
i wcale nie chcemy tego robić. 
Przypominają mi się słowa Jerzego 
Gruzy zapytanego, dlaczego tworzy 
teatr, w którym  „o nic nie chodzi”. 
Wówczas odpowiedział : „poprzez 
spektakl, w którym pozornie o nic 
nie chodzi, można opowiedzieć  
o różnych sprawach dobitniej, niż 
w sztukach głęboko dramatycznie 
i psychologicznie zagrzebanych 
w danym problemie”. To nie jest 
spektakl o niczym, wręcz przeciwnie 
o czymś bardzo ważnym, jednak jego 
forma będzie lekka. Na szczęście nasz 
Teatr jest teatrem repertuarowym  
i oprócz „lekkich” tytułów wystawiamy 
również m.in.: Chłopów, Lalkę czy 
Kumernis. To oferta ekscytująca nie 
tylko Widzów lecz także artystów. 
Możliwość tak różnorodnej pracy 
jest wspaniałym doświadczeniem  
i wielkim przywilejem również dla 
nas aktorów. Im bardziej nasz Teatr 
jest eklektyczny, tym lepiej spełnia 

Pora na lata 60.

przypisaną mu funkcję. 

Humorystyczna historia Tracy 
rozgrywa się na tle problemów 
społecznych lat 60. w Ameryce: 
walki o prawa obywatelskie 
Afroamerykanów oraz kultu piękna i 
związanym z nim brakiem tolerancji 
dla jakiejkolwiek odmienności. Jaki 
wydźwięk może zyskać wymowa tej 
warstwy spektaklu wśród naszej 
Publiczności?

W tym kolorowo tanecznym musicalu 
dramaturgia rzeczywiście osadza się 
na kwestii segregacji rasowej oraz 
problemach wykluczenia z powodu 
otyłości czy statusu majątkowego. 
Trudności takie i podobne mogą 
dotknąć każdego w każdym czasie 
i w każdym miejscu. Można je 
odnieść także do naszego kraju. 
Sztuka napisana 30 lat temu wydaje 
się całkiem aktualna w obecnej 
rzeczywistości. Zawsze są  „my”  
i  „oni”.

Kogo widzi Pan na widowni 
nadchodzącej prapremiery?

Wszystkich. Będzie to musical 
rodzinny w pełnym tego słowa 
znaczeniu. Po pierwszej próbie 
pytałem aktorów, czy mogliby 
zaśpiewać Good Morning Baltimore  
o Sieradzu, Dzierżoniowie czy innych 
miejscach, z których pochodzą. 
Odpowiedzieli, że oczywiście. 
Baltimore może spokojnie zastąpić 
Gdynia i każde inne miasto, z którym 
utożsamiają się jego mieszkańcy. 
Muzyka i scenariusz są pełne 
optymizmu i pozytywnej energii. 
Mam nadzieję, że Publiczność będzie 
wychodziła z Hairspray’a naładowana 
takimi właśnie emocjami. 
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i wierzę, że świat nie jest zły. Chcę być 
jego dobrą cząstką. Materialnie mam 
niewiele, ale wystarczy, żeby móc się 
tym dzielić. A jeśli trzeba potrafię 
poruszyć ziemię, żeby przychylić 
odrobinę nieba.

J.W. – Skoro o niebie mowa, to chyba 
pora wspomnieć o Koperniku?

M.S  – O tak! Podziwiam go bardzo, 
bo w czasach, w których żył miał 
odwagę powiedzieć całemu światu: 
„nie macie racji”. To wzorzec godny 
naśladowania nawet w naszej mikro 
skali.

J.W. – Dziękuję Ci za tę szczerą, 
intymną rozmowę. To było 
wzruszające pogadać o tak ważnych 
sprawach i przywołać obrazy  
z przeszłości. Nie o wszystkim mogę 
napisać, choćby z powodu braku 
miejsca, ale cieszę się, że rozmowa 
z Tobą to również wiele inspiracji. 
Chyba musimy częściej?     

M.S  – Koniecznie. A na koniec musisz 
wiedzieć, że noszę w sobie takie 
przekonanie, że gdyby to spotkanie 
miało być moim ostatnim, to byłoby 
ono najpiękniejszym w moim życiu. 
Polecam Ci takie podejście do twoich 
wszystkich spotkań z ludźmi.

J.W. – Dziękuję. Zacznę stosować.   

*mandżur – poszukaj znaczenia 
słowa.
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