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„Ka¿dy przyniós³, co mia³ najlepszego” 
– teatralna podró¿ do Gdañska 
w latach 1924–1945

Spektakl jest prapremier¹ adaptacji znakomitej ksi¹¿ki „Ka¿dy przyniós³, co 
mia³ najlepszego” Mieczys³awa Abramowicza – pisarza, historyka, autora 
wielu prac naukowych i publicystycznych dotycz¹cych historii Gdañska, ale 
równie¿ w latach 70. aktora lalkarza w Miniaturze. Ksi¹¿ka zdoby³a wiele 
entuzjastycznych recenzji, by³a nominowana do nagród literackich Nike, 
Angelus i Gdynia w 2006 roku. 

„Wielkoœæ tej ksi¹¿ki polega w³aœnie na jej unikalnej paradokumentalnej for-
mie, która wype³nia puste miejsce pomiêdzy literatur¹ faktu a beletrystyk¹. 
(...) Punktem wyjœcia bywa pocztówka z widokiem Gdañska, fragment Tory, 
który przele¿a³ pó³ wieku ukryty w gdañskiej willi, czy sztuka purimowa 
wystawiona w gdañskim getcie. Z tych u³omków Abramowicz odbudowuje 
zapomniany œwiat ¯ydów z Wolnego Miasta. Przypomina archeologa, z tym 
¿e zamiast narzêdzi u¿ywa narracji.” – pisa³ publicysta „Gazety Wyborczej” 
Roman Paw³owski. 

Adaptacja teatralna Marka Branda, re¿ysera spektaklu, skupia siê na 6 opo-
wiadaniach ze zbioru Abramowicza, zabieraj¹c widzów w podró¿ w czasie 
przez lata 1924-1945 w wielokulturowym Gdañsku, mieœcie, w którym s¹sia-
dowali Niemcy, Polacy, Rosjanie i ¯ydzi. Opowieœæ nie biegnie chronologicz-
nie, a jej kolejne ods³ony wywo³ywane s¹ przez grupê aktorów gdañskiego 
teatru ¿ydowskiego, którym przewodzi re¿yser i aktor Rudolf Zas³awski. Tak 
jak w ¿yciu, nic tu nie jest jednoznaczne ani proste. Piêkny las w Stutthofie 
(dzisiejszym Sztutowie) mo¿e byæ miejscem zarówno mi³oœci dwojga kocha-
nków, jak i zbrodni nie do opisania. Ksi¹¿ka Abramowicza i przedstawienie 
Marka Branda pokazuj¹, jak pozornie b³aha codziennoœæ gdañszczan staje siê 
histori¹. Jak ¿ycie zmienia siê w pamiêæ o ¿yciu, lub niepamiêæ. 

- Podobnie jak w ksi¹¿ce, w spektaklu pokazujemy zwyczajnych ludzi, którzy 
w pewnym momencie historii staj¹ siê bohaterami ¿ycia codziennego, po-
œwiêcaj¹c siê dla innych i sprzeciwiaj¹c ideologii z³a – dodaje re¿yser Marek 
Brand.



Fragmenty recenzji

Marek Brand mia³ pomys³ i choæ pozosta³ wierny autorowi, stworzy³ spektakl 
bardzo osobisty, zbudowany na emocji, wzruszaj¹cy, momentami zabawny, 
a momentami poruszaj¹cy. (...) 

Na scenie wystêpuje zaledwie szeœcioro aktorów, a wydaje siê, jakby by³o ich 
wielu, graj¹ bowiem po kilka ról i czyni¹ to znakomicie. Zapamiêtamy Jacka 
Gierczaka jako ¯yda Riesenfelda, ojca zakochanej Chany, Doktora, czy Alfonsa 
Gutkowskiego, stra¿nika z obozu koncentracyjnego Stutthof (ukrywaj¹cego 
wraz z ¿on¹ ¿ydowsk¹ dziewczynê Wandê). W ka¿dej pokazuje inn¹ twarz. 
Rewelacyjna jest Magdalena ¯uliñska – jako rozeœmiana Ruth czy zakochana 
Chana wêdruj¹ca z kolêdnikiem Ottonem (w tej roli znakomity jak zawsze 
Piotr K³udka). Aktorka gra subtelnie i delikatnie, lecz wyraziœcie maluje ka¿d¹ 
postaæ.
Gra¿yna Antoniewicz, „Dziennik Ba³tycki”

Marek Brand zastosowa³ pomys³ tyle¿ prosty co skuteczny. Spoiwem, ³¹cz¹-
cym szeœæ wybranych z ksi¹¿ki opowiadañ, uczyni³ postaæ Rudolfa Zas³awskie-
go (Jacek Majok). On i jego zespó³ aktorski to klamra spinaj¹ca w ca³oœæ inne 
historie, a z drugiej strony ujmuj¹ca je w swoisty nawias. W ten sposób 
powsta³ „teatr w teatrze”, a ka¿da z przywo³ywanych historii jest jednoczeœnie 
aktorsk¹ wprawk¹ artystów Judisches Theater.

Dokonuj¹c wyboru spoœród 20 opowiadañ, Marek Brand, re¿yser i adaptator, 
zdecydowa³ siê na te z najwiêkszym ³adunkiem fabularnym, które po³¹czone 
w jedn¹ ca³oœæ s¹ w stanie udŸwign¹æ wymogi blisko dwugodzinnego spekta-
klu. I by³ to wybór trafny – przedstawienie, nie przedzielone antraktem, od 
pocz¹tku do koñca jest w stanie przykuæ uwagê widza. Nawet wtedy, gdy 
opiera siê na dos³ownym cytowaniu urzêdowych pism, treœci rejestrów i pry-
watnej korespondencji.
Katarzyna Fryc, „Gazeta Wyborcza”

Spektakl w Miniaturze to (...) danie œwiadectwa, to obowi¹zek pamiêci, który 
ci¹¿y na nastêpnych pokoleniach. Dziêki Brandowi i Abramowiczowi to wiary-
godny, autentyczny obraz i przekaz, a nie cepeliowskie kolorowanki w tema-
cie ¿ydowskim. Gdañsk teatralny jest wyj¹tkowy i nieprzypadkowo ju¿ za kilka 
miesiêcy fetowane bêdzie otwarcie teatru szekspirowskiego. Warto wiedzieæ, 
¿e tak¿e w Gdañsku by³ teatr ¿ydowski i to ju¿ od 1876 roku, który uznawany 
jest przez historyków za pocz¹tek nowo¿ytnego teatru ¿ydowskiego na œwie-
cie.

(...) „Ka¿dy przyniós³, co mia³ najlepszego” to nie tylko obowi¹zkowa pozycja 
teatralna dla ka¿dego, œwiadomego gdañszczanina i gedanofila. To zaprosze-
nie do refleksji i rozmowy. Ka¿dy, kto weŸmie w niej udzia³, spojrzy potem 
inaczej nie tylko na Gdañsk.
Piotr Wyszomirski, „Gazeta Œwiêtojañska”



O artystach

Marek Brand
Dramaturg, re¿yser, aktor i prozaik. Absolwent Akademii Teatralnej im. Ale-
ksandra Zelwerowicza w Warszawie – Wydzia³ Wiedzy o Teatrze. Twórca 
autorskiego Teatru Zielony Wiatrak dzia³aj¹cego w Trójmieœcie od 1994 roku. 
Swoj¹ drogê teatraln¹ zaczyna³ w amatorskim teatrze „Drewniana Kurtyna” 
w ¯arach pod kierunkiem instruktora Romana Krzywotulskiego. W latach 
1987-1989 adept Polskiego Teatru ¯ydowskiego w Warszawie. Laureat wielu 
nagród za scenariusz, re¿yseriê i kreacje aktorskie m.in. Grand Prix XV £ódz-
kich Spotkañ Teatralnych za spektakl „Drapacze chmur” wg tekstu Marka 
Branda i Bartosza Frankiewicza w 2009 r., Gdañska Nagroda Teatralna Prezy-
denta Miasta Gdañska za rok 2008. Od roku 2009 koordynator sceny teatral-
nej „Teatr w blokowisku” dzia³aj¹cej w Gdañskim Archipelagu Kultury – Klub 
Plama. Swoje opowiadania z cyklu „W krainie Ogryzka” oraz „Œwiêtoch³ony” 
publikuje w polonijnym tygodniku „Acha” oraz w kwartalniku „Kozi Rynek” 
w Lublinie.

Mieczys³aw Abramowicz
Aktor-lalkarz, re¿yser teatru lalek, w latach 70. aktor Teatru Miniatura, póŸ-
niej re¿yser m.in. w tym teatrze, ukoñczy³ Wydzia³ Re¿yserii Teatru Lalek 
PWST w Bia³ymstoku, w latach 1997–2002 kustosz Muzeum Opowieœci 
w Nadba³tyckim Centrum Kultury, obecnie specjalista w Dziale Teatralnym 
Muzeum Narodowego w Gdañsku, autor serii wystaw „¯ydzi gdañscy”, rzecz-
nik prasowy gdañskiej gminy ¿ydowskiej. Historyk Gdañska, autor licznych 
artyku³ów z dziejów gdañskich ¯ydów i teatru ¿ydowskiego (publikowanych 
m.in. w kwartalniku „By³ sobie Gdañsk” i miesiêczniku „30 dni”), redaktor 
naukowy „Dziejów ¯ydów gdañskich” Samuela Echta (2012). Autor sztuk 
teatralnych i s³uchowisk radiowych. Jego ksi¹¿ka „Ka¿dy przyniós³, co mia³ 
najlepszego” (2005) uzyska³a nominacje do nagród literackich Nike, Angelus 
i Gdynia. Laureat nagrody Prezydenta Miasta Gdañska w dziedzinie kultury 
(1998), Pomorskiej Nagrody Artystycznej (2004, 2005), nagrody Miasta 
Gdañska „Splendor Gedanensis” (2006). Jego ostatni¹ ksi¹¿k¹ jest – wydany 
przez Wydawnictwo Oskar w roku 2013 – zbiór opowiadañ „Bowiem jak 
œmieræ potê¿na jest pamiêæ”.

Anna Molga
Malarka, ilustratorka, scenografka. Urodzona w 1956 roku w Gdañsku. Absol-
wentka Akademii Sztuk Piêknych w Poznaniu, wydzia³ Malarstwa i Grafiki. 
Realizuje siê w ró¿nych dyscyplinach sztuki – uprawia nie tylko klasyczne 
malarstwo i rysunek, ale zajmuje siê te¿ ilustracj¹, projektowaniem graficz-
nym, scenografi¹ i tworzeniem kostiumów teatralnych. W pracy twórczej 
interesuj¹ j¹ ma³e i kameralne formy, wymagaj¹ce precyzji i skupienia, te-
maty bajkowe i nierealne – bli¿sze widzeniom sennym ni¿ realnemu ¿yciu.
Wspó³pracowa³a m.in. z Teatrem Muzycznym w Gdyni, Teatrem Miejskim 
w Gdyni, Oper¹ Ba³tyck¹ w Gdañsku, Teatrem Zielony Wiatrak w Gdañsku, 
Teatr Atelier w Sopocie, Theather Charlottchen w Berlinie. W 2009 otrzyma³a 
stypendium twórcze Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Pomorskiego, 
dziêki któremu wyda³a autorsk¹ ksi¹¿kê „Wyrodna matka radzi”.



Ignacy Jan Wiœniewski
Pochodz¹cy z Gdañska pianista. Studiowa³ w Akademii Muzycznej im. St. Mo-
niuszki w Gdañsku, w klasie prof. Katarzyny Popowej-Zydroñ. W 2005 roku 
za³o¿y³ wraz ze studentami Akademii Muzycznej w Gdañsku trio fortepianowe 
Fahrenheit Trio. Graj¹c z zespo³em, zdoby³ I miejsce na Miêdzynarodowym 
Festiwalu Muzyki Kameralnej – Oleœnica 2005, III miejsce na Miêdzynarodo-
wym Konkursie Muzyki Kameralnej im. Johannesa Brahmsa w Gdañsku 
w 2006, a w sierpniu 2008 Nagrodê Specjaln¹ na Miêdzynarodowym Konkur-
sie im. Johannesa Brahmsa w Pörtschach w Austrii. W 2007 roku dwukrotnie 
zosta³ stypendyst¹ Akademii Muzycznej w Villecroze we Francji, gdzie studio-
wa³ w klasie kameralistyki prof. Emmanuela Axa oraz w klasie fortepianu solo-
wego prof. Dominiqu'a Merlet. W latach 2007–2008 studiowa³ w Akademii 
Muzycznej w Hanoverze (Hochschule für Musik und Theater in Hannover), 
wspó³pracuj¹c z prof. Beatrice Berthold, prof. Christopherem Oakdenem, 
prof. Zwi Menikerem, prof. Mattim Raekallio. Podczas studiów koncertowa³ 
zarówno solo, z Fahrenheit Trio jak i z orkiestr¹ w Anglii, Austrii, Francji, 
Kanadzie, Niemczech, Polsce i USA. Ignacy Wiœniewski jest równie¿ absolwen-
tem klasy fortepianu jazzowego prof. W³odzimierza Nahornego. Wspó³praco-
wa³ z wieloma wybitnymi muzykami jazzowymi m.in. Emilem Kowalskim i Pio-
trem Lemañczykiem. Jest wspó³za³o¿ycielem „Almost Jazz Group”, z którym 
w 2012 roku wyda³ p³ytê „Almost Jazz Group & Accordina”. Jest tak¿e wspó³-
za³o¿ycielem grupy HI&SIIG, z któr¹ tworzy przedstawienia teatralne i proje-
kty muzyki wspó³czesnej. Wspó³tworzy polsko-w³oski projekt fortepianowy 
muzyki wspó³czesnej. Wspó³pracuje z Teatrem Wybrze¿e, Gdañskim Archipe-
lagiem Kultury, Teatrem BOTO. Z aktork¹ Karolina Piechot¹ wspó³tworzy pro-
jekt „Lady VIVI”. Jest kompozytorem muzyki do przedstawieñ teatralnych i fil-
mów. Z Micha³em Jacaszkiem wykonuje koncertowo projekt „Glimmer”, 
z którym wyst¹pi³ na miêdzynarodowych festiwalach w Anglii, Belgii, Francji, 
Kanadzie, Niemczech, Polsce, Szwecji, Rosji i USA. Prowadzi klasê fortepianu 
w prywatnej szkole muzyki rozrywkowej Musicollective. Jest te¿ wyk³adowc¹ 
Akademii Muzycznej w Gdañsku, gdzie prowadzi klasê fortepianu jazzowego 
oraz korepetycje z wokalistami musicalowymi.

Andrzej Dudziñski
Re¿yser filmów dokumentalnych, pisarz, scenarzysta telewizyjny, reporter. 
Ostatnio w ramach Festiwalu Kultury ¯ydowskej „Zbli¿enia” w Gdañsku zreali-
zowa³ pierwszy pe³nometra¿owy film dokumentalny o gdañskiej spo³ecznoœci 
¿ydowskiej na przestrzeni kilku ostatnich wieków pt. „W cieniu wielkiej syna-
gogi”. Ma dwie wielkie pasje – uporz¹dkowanie i opisanie najwczeœniejszych 
œladów polskich w Ameryce oraz Kaszuby. Pierwsz¹ realizuje publikuj¹c 
ksi¹¿ki, drug¹ – tworz¹c filmy dokumentalne.

Karolina Chojnacka
Ukoñczy³a Ogólnokszta³c¹c¹ Szko³ê Baletow¹ im. Feliksa Parnella w £odzi, 
Royal Conservatoire of Antwerp oraz The Jerusalem Academy of Music and 
Dance. Od 2010 tañczy³a w Portugalii i Izraelu. Uczestniczy³a w warsztatach 
z Vertigo Dance Company, Bat sheva Dance Company oraz teatru Riny Schen-
feld, z któr¹ wyst¹pi³a w spektaklu „La Sylphide” w Suzanne Dellal Center 
w Tel Awiwie. W 2013 roku odby³a sta¿ artystyczny w Clipa Theater pod 
okiem Idit Herman oraz zrealizowa³a swój debiutancki spektakl oparty na 
opowiadaniach Etgara Kereta w Tel Awiwie.



zdjêcia: Piotr Pêdziszewski
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