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DRUGIE SPOTKANIE 
Prapremiera. musica.lu " Spotka.n1e z Ma.lym Księciem" odbyła. się 

w lutym 1993 roku. Przedstawienie reżyserował Nick Stimson 
z zaprzyjaźnionego z Juniorem Theatra Royal w Plymouth. Muzykę 
skomponowało trzech nastoletnich wówczas chłopców: Emil 
Rozmarynowski, Wiktor Klechowicz i Dariusz Śliwiński oraz młody 
kompozytor · z Angl11 - Ansuman Biswas, który wcześniej poprowadził 
w Juniorze warsztaty muzyczne z dziedziny kompozyąji. Libretto 
i piosenki napisała Małgorzata Ryś, kierownik edukacyjny Teatru Junior, 
pomysłodawczyni i organizatorka całego przedsięwzięcia. 

W ciągu sześciu lat, które minęły od prapremiery, nasz Mały 
Ksie,żę, Róża, Żmtja, Kupiec, Próżny, Bankier - wszyscy oni zde,żyli 
wydorośleć, ·nadszedł dobry moment na to, aby ich role w spektaklu 
przejęli nowi, młodsi koledzy. " Spotkanie z Ma.lym Księciem" zyskało tak 
wielkie uznanie widzów, że postanowiliśmy powrócić do tego tytułu. 
Zupełnie nowej aranża.ąji muzyki dokonał Ryszard Szeliga. Za.proszenie 
do reżyserowania spektaklu przyjął Andrzej Pieczyński, uczestnikom 
i widzom Juniora znany już jako reżyser "Ostatniego oc!Jazdu" . 

Zmienił się układ libretta, charakter niektórych scen, przybyło 
nowych pomysłów, przedstawienie nabrało większej barwności, dynamiki. 
Jesteśmy bardzo ciekawi, jak Wam się to spodoba. 

OoOl81f~~-spektakhl,u4JdiórympracuJesz 
• llllodllł-- ? 

Dla mnie zdecydowanie DBJwa.żniejsza jest opozyqJa pomiędzy pewnymi 
m°*11wośc1am1 sugerowanym.1 przez Exupery'ego & samotnodoUI, 
bohaterów. Z czego bierze się samotność? Dlaczego n1e udede się 
porozmaw1&ó ze sobą, ••. ? 

'l'woje •lpoUEude • ...,,.. x.ltolem." byłoby w Pft'DiJ• ...... 
............. •włumł~? 

RaoząJ sugestią., oo z t.8t sa.motnośoier zrobić. Na tym t.o polega.: Cl!l'J 
t.a samotność jest do rozwi4Z&n.1& przez grupę, czy~ do pi~ 
w sobie w rozmai.ty sposób. Ale t.o ahybajest ~. którą warto zosta.wió 
do przeni.ydleni&, bo dotyczy to nie tylko młodzieży ale wseystkich nas. 
Te Chwile, kiedy udaje się nam przez moment żyć 11Wl!ą, żejestedm,y razem, 
t.o są przecl.M: niedziele w tygodniu. 
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przygo ie- mJadWl8* 
musica.lu jest. obqr, me ~ 
do dzisi~at!d ~. 
hałaśliwej rzeczyw1stoło1, 
nadwyr1•0117oh katego:rtl 
mor lłM.nt lllt od swo1cltl 
cynie~ ~- Al8 
podobate Jak at&ol'Q' tego 
przedstMrle:Dia - obce si. 
do od»a1ef6 Miii u 
progu~ QOI&. I tak Jak 
oni, llPI'ii80lW1& as. ~ 
rut.yme 1 meakrm lEr1JWm 
prawdf. Ucsy lit ~ 1 
prą,jUDL 

„ .Świetnie się tutaj bawimy, zyskaliśmy wielu nowych przyjaciół, ciekawe 
doświadczenia, poznajemy swoje możliwości. Ta cała twórcza praca, teatr 
od kulis, to po prostu niezapomniana przygoda ... 

„ .Myślę, że ten spektakl jest dla nas bardzo ważnym początkiem, bo 
większość z nas wiąże swą przyszłość z teatrem ... 

„ .Śpiewać, tańczyć, uczyć się tego wszystkiego i wystąpić na dużej scenie 
to spełnienie marzeń wielu z nas, tojak dotknięcie gwiazd I .. 

. .. To, co się tu działo, zmieniło nam coś w środku . Zmieniłem się na lepsze ... 

... U nas w grupie ludzie są maniakami teatru, wiedzą wszystko o 
musica.lach, zbierają nagrania, plakaty itd. A teraz sami możemy 
doświadczyć tworzenia spektaklu. To wspaniałe I .. 

. .. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, i dziewczyny, i chłopaki ... 

wypowiedz! zanotowane w IDArCU'99 
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PlllSEfJKA F'.'.'Y I ll1\kKt\ 

Darek: Nie mam czasu 
Tak już jest 
Dzień za. krótki na. to wszystko 
Zreszta, sama. wiesz jak jest 
Też nie szukasz mego towarzystwa. 

Ewa.: Nie masz cza.su 
To go weź 
Chyba., że się tobie nie chce 
Nie okła.mltj, bo to wstyd 
LepitlJ odtlJdź i nie wracaj więcej 

Razem: Byle ja.kie słowa. 
Byle ja.kie gesty 
Byle ja.ka. miłość 
Tylko łzy 
Byle ja.ki uśmiech 
Byle ja.ka. czułość 
Byle ja.ka. zdrada. 
Z byle kim 

PIO:-:JFNKA !.W!~U I TJ]( :1.r:uc) 

Pędzi serce ogłupia.le 
Doka,d? Po co? Za.pomniało. Wca.le.„ 

Wca.le nie wie po co bije, 
czy szczęśliwe jest, że żyje. Ma.le . .. 

Ma.le sprawy ma.łych ludzi, 
którzy chcą przed sobą uciec ... da.ltlJ ... 

Oświetlony pociąg huczy 
pośród nocy 
Czego podróż ta. nas na.uczy 
co na.ro da.? 
Frzega.pione możliwości 
w sercu, kłucie 
Czy zda,żymy je na.drobić ? 
Cofnąć czas ? 

Za. czym gonisz ? Kogo ścigasz ? 
Spojrzyj w lustro, czas ucieka.. Czekaj ... 

Czekaj, zostaw, nie dasz rady 
zagrać wszystkich ról w seria.lu. Nie ma. ... 

Nie ma. wyjścia., jesteś w matni, 
To przystanek jest ostatni - żegnaj I 

PrzykltlJony nos do, szyby 
wypa.trltjesz 
wschodu słońca., już się skończył 
straszny sen 
Trzeba. za.mknąć stary zeszyt, 
nie ża.łltjesz 
bo jak dziecko chcesz cieszyć się 
nowym dniem I 

Róża.ny świat 
jak mgła. 

muśnięcie szat 
i krople rosy 

Jak dotyk wa.rg 
jak dłoń 

co czule tak 
odga.rnia. włosy 

Słodkie odurzenie 
za.pa.eh 

upojenie 
delikatny sen 

oddech i westchnienie 
za.chwyt 

odda.lenie 
aksamitny sen 

Pa.chna.cy świat 
co w na.s 

budzi to lęk 
to dreszcz rozkoszy 

Dziwny to kwiat 
choć ma. 

dumę i wdzięk 
łatwo · go spłoszyć 

Niewinny czar 
i styl 

pozwoli ją 
odróżnić w tłumie 

Spojrzenia. blask 
jak świt 

i czystość ba.rw 
tak mogą uwieść ... 



IOSEMKA KH.OLA 

Chciałbym mieć przyjaciela. 
Na górze samotnie mi 
Zmęczone serce na sprzedaż 
Bez sensu ID.Uaja, dni 

Absolutna. władza 
Bezwzględna i złudna 
Przetrwać mi pomoże 
Ma, samotność trudna, 

Ktoś przecież rządzić musi 
To praca też, bądź co bądź 
Każdego korona kusi 
Lecz skąd mam poddanych w:zia,ć ? 

Absolutna władza 
Bezwzględna i sroga 
Pokonać pomoże 
Zmyślnego wroga 

Jeżeli musisz - odejdź 
Nie umiem zatrzymać cię 
Stu innych poszukam sobie 
Co będą mi kłaniać się 

Absolutna władza 
Bezwzględna i głucha 
Dla. nieszczęśliwego 
Jedyna otucha ... 

PIOSENKA BANKIERA 

Nie mam czasu na marzenia 
Głowa pęka od liczenia 
Czas to pieniądz 
Nie mam czasu na głupoty 
Bija, na mnie siódme poty 
Czas to pieniądz 

Bądź poważnym i dokładnym 
Los życzliwy jest zaradnym 
Czas to pieniądz 
Pomyśl w każdej chwili życia 
Co masz jeszcze do zdobycia 
<;:zas to pieniądz 

Musisz dobry być w ukła.da.ch 
Ten się liczy kto posiada 
Czas to pieniądz 
Jedno życie - jedno tchnienie 
Nic nie warte więc zamienię 
Je na pieniądz I 

PIOSENKA DLA KUPCA 

Gdybym miał 
to wszystko czego nie mam 

czy jest coś 
co chciałbym jeszcze mieć ? 

Jaki cel 
miałyby marzenia ? 

Czy w ogóle chciałoby się chcieć ? 

Rozkład dnia 
dokładnie przemyślany, 

każdy grosz 
swe przeznaczenie ma. 

Chodzić jak zegarek nakręcany, ale dokąd 
można dotrzeć tak ? 

Zamknięte koło codziennych zdarzeń 
bezdusznie pędzi, tak dzień za dniem 

Przejęty sobą zobaczyć nie chcesz 
że wokół osi obracasz się ... 

Po co mi 
kupione w sklepach rzeczy ? 

Co mi z nich 
gdy znajdę się na dnie. 

wody łyk 
źródlanej bardziaj cieszy 

n1ż przedmioty co przeżyją mnie I 

Każdy dzień 
to prezent najcenniejszy 

Jest jak sen 
co nie powróci już 

Nie spiesz się 
tu nie wygrywa pierwszy 

Stań na _chwilę, zobacz - jesteś tu I 

PIOSENKA LATARNIKA 

Dobry wieczór, dzień dobry 
Otwórz oczy, już pora 
Dzień dobry 

PIOSENKA EWY 

Dobrych słów tak mało między nami 
Wygra ten, kto głębiej może zranić 
Chcesz to idź - i tak nic nie rozumiesz 
Brać i żądać -·tyle tylko umiesz 

Niespełnione marzenia 
Nie wrócą wspomnienia 
Bo ich nigdy nie było 
Bo nie nadszedł ich czas 
Niespełnione marzenia 
Bła,dzić będą po niebie 
Bo fantazji nam brakło 
Żeby zbudzić je w nas 

A ja co ? Dla kogo mam być śliczna ? 
Mówią mi - nie znajdziesz królewicza 
Ale ja nie odda.rri swoich marzeń 
Chcieć to móc - cbś musi się wydarzyć I 

Mało słów, nie klaja, się rozmowy 
Czy ty wiesz jak obojętność boli ? 
Nie chcę walczyć, wiem, poczekać trzeba 
Na twój czas, bo ciebie jeszcze nie ma ... 

Znów dzień dobry, znów wieczór 
Odpoczynku już pora 
Znów wieczór 

Zachód słońca nie oznacza końca pracy 
Nie dla. wszystkich jest nagroda, cicha noc 
Lekki sen bo może wzywa ktoś pomocy 
Łyk herbaty, czuwasz otulony w koc 

W imię czego tak praci.tjesz bez wytchnienia 
Z roku na rok się wydaja, krótsze dni 
Uśmiech jasny i nie widać zniechęcenia 
Chociaż pot na czole nie pomaga żyć 

PIOSENKA IWONY Żyć dla. innych a o swoich snach zapomnieć 
Tylko serce taki rozkaz może dać 

Piosenki o miłości 
niech piszą sobie inni 

którzy z tęsknoty nie mogą spać 
Za dużo o tym myślisz 
próbajesz winlć innych 

i co raz trudniej jest ci się śmiać 

Długo lampę w nocy świecić, żeby dowieść 
że n1kt nie jest sam, więc nie musi się 

Dobry wieczór, dzień dobry 
Otwórz oczy, już pora 
Dzień dobry 

Znów dzień dobry, znów wieczór 
Odpoczynku znów pora 

Znów wieczór ... 

Ten temat przerobiony 
na wszystkie mamy strony 

i jaki wniosek wypływa stąd ? 
Pogrążać się w rozpaczy 
rozmyślać czy wybaczyć 

to strata czasu, kolejny błąd I 

Będzie co ma być 
i nie ucieknie nikt przed swoim losem 

Będzie co ma być 
wystarczy tylko iść za serca głosem 

Ciesz się tym co masz 
Uśmiechaj się gdy jest ci nie do śmiechu 

Myśli twórcze sa, 
marzenia spełnia, się choć bez pośpiechu 

Będzie co ma być 
daj to co możesz dać nie patrząc na nic , 

będzie co ma być 
g<;IY się przestaniesz bać n1kt cię nie zrani. 



HlS'IUhl1\ Ir:1\IHlJ ~.JlJ/Yl"/fJI<«I JUNIOR 

Teatr Muzyczny JUNIOR działa przy gdyńskim Teatrze 
~uzycznym od stycznia 1991 roku. Wtedy właśnie Jerzy Gruza za.prosił 
do współpracy Małgorzatę Ryś - kierownika edukacyjnego teatru. W clĄgu 
8 lat swego istnienia Junior przedstawił publiczności 5 spekta.kll na dużaj 
scenie Cz towarzyszeniem orkiestry) i szereg przedstawień na scenie 
kameralnaj . Najważniajszym celem pracy z młodzieże, i dziećm.1 - zespół 
składa się zarówno z 6-6-latków, jak i 18-19-latków, a nawet młodzieży 
studenck1aj oraz rodziców - nie se, spektakle, ale warsztaty teatralne, 
podczas których ich uczestnicy ucze, się oprócz aktorstwa wzajemnaj 
toleranąji, wrażliwości, komunikaąji, rozw:\jaje, sprawność ruchowe,, 
wYkorzystaje, swoje talenty i wYObraźnię. Z Teatrem JUNIOR do tą! pory . 
zetknęły się setk1 młodych ludzi, niektórzy z nich zdecydowali się swqje 
dorosłe życie poświęcić aktorstwu i już teraz słyszymy o ich pierwszych 
sukcesach. 

Teatr Muzyczny JUNIOR od pocze,tku ściśle współpracował 
z zaprzyjaźnionym a.ngJ.elsk1m Theatre Royal z Plymouth. Od pocze,tku 
miał też wsparcie Miasta Gdyni i British Council. 
W tą! chwili dzieci i młodzież Juniora pra.cuJe. w k1lku grupach wiekowYch 
rozwtjaJe,c, różne um.1ajętności w zależności od zainteresowań. 

Zajęcia Teatru Muzycznego JUNIOR odbywaJe, się w soboty 
i niedziele. Wszystkich zainteresowanych udziałem w warsztatach 
prosimy o kontakt z . kierownik1em edukacyjnym, Ma.łgarza.te, Ryś 
(tel. 620 96 21 w.215) . · 

Ze zbiorow 
Działu Dokumentacj i 

ZGZASP 

Teatr Muzyczny JUNIOR . _A._ 
składa serdeczne podziękowarua V 
;Miastu Gdynia 
za stałe wsparcie finansowe 
i umożliwienie realizaqji tego . 
oraz wszystkich wcześniejszych spektakli 

bilety do nabycia. w kasa.eh Teatru Muzycznego w Gdyni 
Pla.c Grunwaldzki 1 

informa.qja.: 611 78 16 lub 620 95 21 w.222 
rezerwa.qja.: 611 60 14, fax 620 33 47 

injorma.qji szukaj także w internecie: www.trojmiaato.pl 
e-ma.il: teatrmuz@trojmiaato.com.pl 

redakcja: ALEKSANDRA GIERJATOWICZ, proj.graf. JULITA WÓJCIK, 


