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„Zostañ przyjacielem” 
– muzyczna opowieœæ o przyjaŸni 
dla najm³odszych

„Zostañ przyjacielem” to prapremiera sztuki Tomasza Mana. Zabawn¹ historiê 
przyjaŸni pingwina uciekaj¹cego z zoo i ¿ó³wia porzuconego przez swoj¹ w³aœci-
cielkê wyre¿yserowa³ sam autor, re¿yser teatralny i radiowy, dramatopisarz, 
wyk³adowca na Wydziale Lalkarskim we Wroc³awiu Pañstwowej Wy¿szej Szko³y 
Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. 

Pinia i Franciszek spotykaj¹ siê przypadkiem i prze¿ywaj¹ wiele zabawnych, 
a czasem groŸnych przygód. Po drodze spotykaj¹ nawet duchy kaszubskich la-
sów – Ciotkê Borow¹ i Purtka. Na przyk³adzie nietypowej przyjaŸni „Zostañ przy-
jacielem” pokazuje, ¿e jej istot¹ jest wzajemna akceptacja ró¿nic i bezwarun-
kowe wsparcie, a dom mo¿e okazaæ siê nie tylko fizycznym miejscem, ale po 
prostu przestrzeni¹, któr¹ tworzy siê razem.  

„Zostañ przyjacielem” to przedstawienie muzyczne, w którym gra nawet… 
scenografia, której autork¹ jest Aneta Piekarska-Man. 

- Jestem gitarzyst¹ rockowym, œpiewa³em te¿ w swoim zespole. Przez to muzyka 
i rytm w teatrze s¹ dla mnie bardzo wa¿ne. Przedstawienie jest trochê jak party-
tura muzyczna – musi mieæ rytm, zmiany tonacji, nie mo¿e mieæ niepotrzebnych 
pauz. W przypadku „Zostañ przyjacielem” po raz pierwszy odwa¿y³em siê skom-
ponowaæ do spektaklu w³asne piosenki, z moim tekstem i muzyk¹ – opowiada 
re¿yser Tomasz Man. 

Nad muzyczn¹ stron¹ przedstawienia pracowali znani w Trójmieœcie muzycy. 
Tomasz Antonowicz, perkusjonalista, autor muzyki do spektakli teatralnych, 
tañca wspó³czesnego, filmu, instalacji artystycznych, który wspó³pracowa³ 
z muzykami sceny improwizowanej i free jazzowej (m.in. Miko³ajem Trzask¹, 
Jerzym Mazzolem, Markiem Pospieszalskim). Z kolei Ignacy Jan Wiœniewski, 
który zaj¹³ siê przygotowaniem wokalnym aktorów, to wielokrotnie nagradza-
ny pianista, realizuj¹cy projekty muzyczne miêdzy innymi z Micha³em Jacasz-
kiem czy Piotrem Lemañczykiem, wyk³adowca Akademii Muzycznej w Gdañsku, 
gdzie prowadzi klasê fortepianu jazzowego oraz korepetycje z wokalistami 
musicalowymi.
 



Fragmenty recenzji

Równolegle do perypetii zwierzêcych bohaterów re¿yser wprowadza szereg 
ekologicznych podtekstów z kategorii „szanuj zieleñ”, które we wspólnym mani-
feœcie do ludzi przygotuj¹ wszyscy mieszkañcy lasu. Ca³oœæ Tomasz Man uj¹³ 
dowcipnie i z klas¹, tworz¹c udan¹, wspó³czesn¹ bajkê, pe³n¹ celnych spostrze-
¿eñ i posiadaj¹c¹ dobry mora³.
£ukasz Rudziñski, trójmiasto.pl

„Zostañ przyjacielem” to spektakl m¹dry, dopracowany, nowoczesny, ze scena-
riuszem „przetestowanym” przez autora na w³asnych dzieciach. Przedstawienie 
bardzo spójne i harmonijne, o nieprzegadanej formie, wyzwalaj¹ce w widzu 
emocje.
Ma³gorzata Bierejszyk, „Gazeta Œwiêtojañska”

Nowy spektakl Teatru Miniatura opowiada historiê pingwinki Pini, która uciek³a 
z zoo i porzuconego przez w³aœcicielkê ¿ó³wia Franciszka. Dwoje niedopaso-
wanych, egoistycznych (ale pomimo wszystko budz¹cych sympatiê) zwierzaków 
wêdruje przez las, by dostaæ siê nad morze. Po drodze spotykaj¹ wilki, sarnê, 
zaj¹ca, niedŸwiedzia i inne stworzenia. Mog³oby siê wydawaæ, ¿e pomys³ 
wystawienia sztuki, w której niemal wszystkie role przypisano zwierzêtom, tr¹ci 
myszk¹. Sceniczna opowieœæ o zwierzêtach zaskakuje jednak prostot¹, bawi 
pomys³ami i mówi wiele na temat ludzkiego œwiata. (...) Dziêki dobrej grze 
aktorskiej, zgraniu ca³ego zespo³u, œwietnej warstwie dŸwiêkowej przedsta-
wienie a¿ kipi energi¹.
Dorota Karaœ, „Gazeta Wyborcza”



O artystach

Tomasz Man – scenariusz, re¿yseria, piosenki

Dramatopisarz i re¿yser, doktor filologii polskiej (studia magisterskie i doktoran-
ckie ukoñczy³ na Uniwersytecie Wroc³awskim), absolwent Wydzia³u Re¿yserii 
Dramatu warszawskiej Akademii Teatralnej. W latach 2003-2005 by³ kiero-
wnikiem literackim w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, a od 2004 
do 2005 roku by³ konsultantem programowym w Teatrze im. Adama Mickiewi-
cza w Czêstochowie. W latach 1997-2002 publikowa³ swoje teksty w „Teatrze”, 
„Dialogu” i „Notatniku Teatralnym”. Obecnie jest wyk³adowc¹ Wydziale Lalkar-
skim we Wroc³awiu Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Teatralnej im. Ludwika Solskie-
go w Krakowie, gdzie w 2009 roku zrobi³ doktorat.
 
Jest autorem kilku dramatów: „Katarantka” (spektakl mia³ premierê w Teatrze 
Polskim w Warszawie w 2001 roku w re¿yserii autora), „Historia pewnej mi³oœci” 
(tekst zosta³ wystawiony miêdzy innymi w Teatrze Polskim w Poznaniu w 2001 
roku w re¿yserii autora) „111” (wyre¿yserowanego miêdzy innymi przez 
Redbada Klynstrê na deskach Teatru Narodowego w Warszawie w 2004 roku), 
„Deszcze” (sztuka napisana wspólnie z Krzysztofem Bizio; premiera w re¿yserii 
Anny Wieczur-Bluszcz w 2005 roku w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w 
Legnicy), „3x2” (spektakl w re¿yserii Piotra £azarkiewicza grany by³ w 2006 roku 
na deskach Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze oraz 
Teatru Stara ProchOFFnia w Warszawie), „Dobrze” (sztuka zosta³a wystawiona 
miêdzy innymi w Teatrze Telewizji w re¿yserii autora w 2007 roku), „Ciêcie” 
(autor wyre¿yserowa³ tekst dla Teatru Polskiego Radia w 2008 roku), „Eu” (tekst 
dla Teatru Œl¹skiego im. Stanis³awa Wyspiañskiego w Katowicach 
wyre¿yserowa³ autor w 2008 roku), „C(r)ash Europe” (premiera w Teatrze 
Polskiego Radia w 2009 roku w re¿yserii autora), „Œwiat jest skandalem” 
(spektakl grany by³ w 2009 roku na deskach Teatru Œl¹skiego im. Stanis³awa 
Wyspiañskiego w Katowicach w re¿yserii autora) oraz „Wszystko siê uda” (autor 
wyre¿yserowa³ tekst dla Teatru Polskiego Radia w 2010 roku).
 
Re¿yserowa³ na deskach wielu polskich scen, miêdzy innymi: Teatru Dra-
matycznego w Bia³ymstoku (miêdzy innymi „Balladynê” Juliusza S³owackiego 
w 2000 roku), Teatru Polskiego we Wroc³awiu („Imiê” Jona Fosse'a w 2001 
roku), Teatru Powszechnego w £odzi („Lament” Krzysztofa Bizio w 2001 roku), 
Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie („Kszta³t rzeczy” Neila LaBute'a w 
2003 roku), Teatru Studio w Warszawie („Zbyt g³oœna samotnoœæ” wg Bohumila 
Hrabala w 2003 roku), Teatru im. Adama Mickiewicza w Czêstochowie (miêdzy 
innymi „Piaskownicê” Micha³a Walczaka w 2004 roku), Teatru Miejskiego w 
Gdyni (miêdzy innymi „Dzieñ œwira” Marka Koterskiego w 2006 roku, „Boga 
mordu” Yasminy Rezy w 2012 roku i „Chorego z urojenia” Moliera w 2013 roku), 
Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu (miêdzy innymi „Z³odzieja” Daria Fo w 
2006 roku), Teatru Narodowego w Warszawie („Gabloty” Krzysztofa Bizio w 
2006 roku) oraz Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze („Dobrze” 
w³asnego autorstwa w 2010 roku).



Tomasz Antonowicz – muzyka

Trójmiejski muzyk, perkusjonalista, dzwiêkoterapeuta. Autor muzyki do spe-
ktakli teatralnych, tañca wspó³czesnego, filmu, instalacji artystycznych. Wspó³-
pracowa³ z muzykami sceny improwizowanej i free jazzowej. Gra³ reggae, jazz, 
folk, poezjê œpiewan¹, salsê, drum and bass i orient... Prowadzi muzycznie 
zespó³ Remont Pomp (przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upoœle-
dzeniem Umys³owym).

Ignacy Jan Wiœniewski – konsultacje wokalne

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 Miêdzynarodowym 
Konkursie Muzyki Kameralnej im. Johannesa Brahmsa w Gdañsku w 2006, a w 
sierpniu 2008 Nagrodê Specjaln¹ na Miêdzynarodowym Konkursie im. Johan-
nesa Brahmsa w Pörtschach w Austrii. W 2007 roku dwukrotnie zosta³ stypen-
dyst¹ Akademii Muzycznej w Villecroze we Francji, gdzie studiowa³ w klasie 
kameralistyki prof. Emmanuela Axa oraz w klasie fortepianu solowego 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 Fahren-
heit Trio jak i z orkiestr¹ w Anglii, Austrii, Francji, Kanadzie, Niemczech, Polsce 
i USA.
 
Ignacy Wiœniewski jest równie¿ absolwentem klasy fortepianu jazzowego prof. 
W³odzimierza Nahornego. Wspó³pracowa³ z wieloma wybitnymi muzykami 
jazzowymi m.in. Emilem Kowalskim i Piotrem Lemañczykiem. Jest wspó³za-
³o¿ycielem „Almost Jazz Group”, z którym w 2012 roku wyda³ p³ytê „Almost Jazz 
Group & Accordina”. Jest tak¿e wspó³za³o¿ycielem grupy HI&SIIG, z któr¹ tworzy 
przedstawienia teatralne i projekty muzyki wspó³czesnej. Wspó³tworzy polsko-
w³oski projekt fortepianowy muzyki wspó³czesnej. Wspó³pracuje z Teatrem 
Wybrze¿e, Gdañskim Archipelagiem Kultury, Teatrem BOTO. Z aktork¹ Karolina 
Piechot¹ wspó³tworzy projekt „Lady VIVI”. Jest kompozytorem muzyki do 
przedstawieñ teatralnych i filmów. Z Micha³em Jacaszkiem wykonuje koncer-
towo 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 musica-
lowymi.



zdjêcia: Piotr Pêdziszewski
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