


Dyrektor Naczelny i Artystyczny 
ZBIGNIEW KORPOLEWSKI 

Zastępca Dyrektora 
MAREK KĘPIŃSKI 

Kierownictwo Muzyczne 
CZESLAW MAJEWSKI 
RYSZARD POZNAKOWSKI 

Kierownik Baletu 
URSZULA JAWORSKA 

Sekretariat Literacki 
Rzecznik Prasowy 
TADEUSZ BROŚ 

Drodzy Warszawianie i nie tylko! 

Zastanawiając sir nad tym, kto nam zrobił kawał 
przenosząc Stołeczność do naszego kochanego Grodu, 
zaaplikujcie sobie Państwo odrobinr radości oglądając 

11 Królową Przedmieścia", którą specjalnie dla Was na grunt 
warszawski przeszczepili Jerzy Rakowiecki i Jerzy Wittlin 
zazdroszcząc Imć Panu Kr11młowskiemu (Krakowianinowi 
zresztą), przy silnym wspomaganiu autorów piosenek 
Andrzeja Szczepkowskiego i Ziemowita Kunińskiego. 

Chcąc sir przypodobać Stolicy - muzycznie wsparli 
ich Panowie: Tadeusz Kierski (Lwowianin), Tomasz Bajerski 
(Chełmżanin, dla niezorientowanych: Pomorze) 
i Czesław Majewski (-Łodzianin). 

Po całodziennej gonitwie, utarczkach w pracy i domu, bitwie z dziećmi i teściową 
- warto odetchnąć atmosferą dawnych Bielan i Warszawy w oparach melodyjnych 
pioseneczek, skocznych polek i zapomnianych sztajerków, w NAJSTOLECZNIEJSZYM 

Teatrze - SYRENIE. 
Śpiewając z nami piosenkr finałową zapewnicie sobie Państwo pogodr ducha. 

Życzr ckliwych westchnień -

pisane w Warszawie, w maju 1996 roku. 



Panu Marcinowi Świfcickiemu 
Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy 

z serdecznym podzifkowaniem 
za okazaną nam pomoc 

przy realizacji tego spektaklu 
Dyrekcja i Zespół 
Teatru SYRENA 

WIELKA GWIAZDA, a przede wszystkim 
WSPANIAŁA AKTORKA. W ubiegłym roku, kiedy 
Pani Irena obchodziła Jubileusz 60-lecia pracy 
artystycznej - napisano o Niej już prawie wszystko. 
W jednym z wywiadów, których ze skromności 
udziela nader rzadko, stwierdziła: „Jeden z wielkich 
polskich aktorów powiedział mi kiedyś, że w pracy 
estradowej aktor powinien przejawiać szczególną 
osobowość. Ta uwaga ogromnie mnie poruszyła. 
Czy ja w sobie mam tę szczególną osobowość?! 
Jak się ona przejawia?" 
Otóż mogę Państwa zapewnić, że Pani lrena tę 
szczególną osobowość posiada w stopniu najwyższym 
i każdy pytany o jej zdefiniowanie użyłby określeń 
różnych, ale jedno byłoby wspólne i pewne: 
ZACHWYT. 
Zapytana w garderobie o wrażenia - Aktorka 
odpowiedziała: 

„Po prostll l11bię grać, a szczególnie wtedy kiedy 
otaczają mnie utalentowane Koleżanki i Koledzy" 

Dzisiejszego wieczoru zobaczycie Państwo 
Irenę Kwiatkowską w roli straganiarki Marcinowej. 
Ktoś mógłby stwierdzić, że rola dla Niej nietypowa. 
Dla Pani Ireny nie ma ról nietypowych. 
Tu przypomina się anegdota o innej wielkiej polskiej 
aktorce Helenie Modrzejewskiej, która ponoć potrafiła 
zagrać nawet tekst z książki te lefonicznej. 
W wykonaniu Pani Ireny, ta ks i ążka telefoniczna 
byłaby bestsellerem nie do zdobycia . 
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llernard hady:)z 
Najsłynniejszy i największy polski śpiewak operowy. 
Z życzliwością i niecierpliwością czeka na następcę. 
Jak dotąd bezskutecznie. Śpiewał wielkie role operowe 
w największych teatrach świata. 
Poza tym, że jest wspaniałym basem, jest również 
zna komi tym aktorem charakterystycznym czego 
dowody mamy nie tylko na scenie, ale również 
w filmie, telewizji i na estradzie. Zaproszenie do 
gościnnego udziału w przedstawieni u przyjął ze 
względu na szczególny sentyment do Tea tru SYRENA. 

„festem wdzięczny dyrekcji Teatru za to zaproszenie 
i to nie po raz pierwszy. 
W latach, które nie były dla mnie najlepsze, i o których 
chciałbym zapomnieć z różnych względów, SYRENA 
o mnie nie zapomniała. Dzisiaj, kiedy j11ż jestc111 stary111 
człowiekiem, staję na tej scenie po raz drngi. Towarzyszy 
mi olbrzymia, szczególna trema. Trema związana z moim 
wiekiem. Zawsze robiłem wszystko najlepiej jak umiem. 
Teraz też bardzo się staram, ale jakby organizm nie jest 
w pełni posłuszny. Nie chciałbym, aby ktokolwiek mógł 
powiedzieć: „jak nie potrafisz, nie pchaj si.e 11n afisz". 
Kiedy przed laty zarzucano mi, iż rozmien iam swój talent 
i karier.e „na drobne" śpiewając w lżejszym, na przykład 
tak jak dzisiaj, wodewilowym repertuarze - odpowiadałe111: 
śpiewak operowy może śpiewać wszystko, byleby robił to 
z sercem. 
Serce mam, dzi.eki Bogu, zdrowe" . 



~ponsorzy i współproducenci premier 
naszego Teatru 

Wydział Kultury i Sztuki Biura Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy 

Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewody Warszawskiego 

Wydział Kultury i Sztuki Gminy Centrum 

Warszawski Ośrodek Telewizyjny 

Radio dla Ciebie 

Telewizja Polska S.A. Program 2 

Stowarzyszenie Autorów i Kompozytorów ZAIKS 

INST ALEXPORT 

DIPSERVICE 

KONESER 

INCO VERITAS 

IDM 

POLCOTEX 

NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA 

POLLENA 

PEK POL 

POLISA 

CORA 

PPC 

BROWARY WARSZAWSKIE 

ELEMIS 

CURTIS INTERNATIONAL 

ARS DECOR 

WAREXPO 

MARC-POL 

BROWAR TYSKI 

OMC FORD 

WORD-POL 

POLPAGER 

SPEDCARGO 

DHL 

BATA 

LORD 

RESTAURACJA „VARSOVIA" 

EKO-MYSIADŁO 

BASF 

POLMOS LUBLIN 

MISS LAND 

CONSTAR STARACHOWICE 

ZAKŁADY MIĘSNE SOKOŁÓW PODLASKI 

PHU GRIMEX 

„ 
' 

... 

DIPSERVICE 
PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI CUDZOZIEMCÓW 

Przedsiębiorstwo Obsługi Cudzoziemców DIPSERVICE 
jest najstarszą w Warszawie firmą wyspecjalizowaną 
w wynajmie powierzchni biurowych i mieszkalnych. 

Od ponad 30 lat świadczymy usługi dla placówek dyplomatycznych 
cudzoziemców oraz renomowanych. firm zagranicznych i krajowych. 
Pośredniczymy także w wynajmie i sprzedaży budynków i lokali 

będących własnością osób fizycznych. 

Z naszych usług korzysta 57 z 72 Ambasad państw mających swoje 
przedstawicielstwa w Warszawie. 

Naszymi klientami są tak znane firmy jak 
GLAXO, UPJOHN, SAS, ABB, LINTAS, KANEMATSU. 

Oferujemy z własnych zasobów wille położone 
w najatrakcyjniejszych dzielnicach Warszawy: 

Saska Kępa, Mokotów, Wilanów. 

Proponowane przez nas lokale biurowe mają również 
bardzo dobrą lokalizację: ścisłe Centrum, · Mokotów, Ochota. 

Nasze lokale są dostosowane do potrzeb i gustów przyszłych 
najemców. 

Klienci P.O.C. DIPSERVICE korzystają ze strzeżonych parkingów. 
Wyspecjalizowane służby ochroniarskie gwarantują 

bezpieczeństwo na osiedlach. 

Zapraszamy do naszego biura 

ul. Świętokrzyska 36 (przy Rondzie ONZ) 
tel. 620 58 99, 620 48 76 

fax 620 99 60 



·.~olcotex® 

Największy polski 

eksporter tekstyliów 

do krajów Unii Europejskiej 

Biuro w Warszawie ul. Mangalia 4, tel. (022) 642-26-31, fax 642-15-83, 

tlx 814-216, komertel 39-12-15-24 

Delegatury Łódź, ul. Piotrkowska 116, tel. (042) 32-78-28 

Elbląg, ul. Świętego Ducha 25, tel. (050) 32-64-60 

Przedstawicielstwa Francja, Paryż, tel. (331) 48-70-12-13 

RFN, Hamburg, tel. (04940) 460-10-91 

Zakłady produkcyjne Elbląg, ul. Świętego Ducha 48/49, tel. (050) 32-59-l7 

Dzierzgoń, ul. Rolnicza 3a, tel. (055) 76-25-74 

Orneta, ul. 1 Maja 51, tel. (089) 16-09-50 

Myszków, ul. Krasickiego 1, tel. (034) 13-29-44 

Agencja Celna Warszawa, ul. Szaserów 38, tel. (022) 610-50-70 

... 

Absolwentka Studium Wokalno-Aktorskiego przy 
Teatrze Muzycznym w Gdyni (1993 r,). Aktorka 
bardzo młoda, debiutantka prawie, i co brzmi 
paradoksalnie; o dużym dorobku. W Teatrze 
SYRENA, który jest Jej macierzystym i jednym jak 
dotąd Teatrem, zadebiutowała „nagłym zastępstwem" 
za Ewę Kuklińską i tak się zaczęło . 
Potem przyszła główna rola w „Ludożercach", 
gościnnie (Operetka) w „Ani z Zielonego Wzgórza". 
Odwiedziła USA z Benefisem Hanki Bielickiej. 
Obecnie w SYRENIE gra w prawie wszystkich 
przedstawieniach. 
Użyczyła głosu „Małej Syrence" Disney'a i prowadzi 
program dla młodych widzów „Na polską nutę" 
w Telewizji Polonia. 

„ Wiadomość o obsadzeniu mnie w tytułowej roli tak 
bardzo mnie zaskoczyła, że po prostu, jak baba rozpłakałam 
się ze szczęścia, ale zaraz potem przyszło przerażenie, 
stress i pytanie: czy podołam? . Z drugiej strony chęć 
i zapał do pracy spowodowały, że chcę 11dowodnić 
wszystkim, iż Ma1ika jest we mnie i zawsze we mnie była, 
ale muszę przewalczyć nieśmiałość, co może dziwnie brzmi 
w ustach aktorki, i pokazać swój temperament, który dotąd 
chowałam. Dzięk11ję wszystkim, którzy mi zaufali, dali 
szansę. 

Dziękuję wspaniałym Artystom, z którymi mam zaszczyt 
pracować. To najlepsza dla mnie i niepowtarzalna Aktorska 
Szkoła. Wiem z pewnością, że jest to przefomowe 
wydarzenie w moim życiu. Zrobię wszystko żeby nikogo 
nie zawieść, żeby nie zawieść także siebie. 

WYKORZYSTUJĄC TEN KUPON 
ZAOSZCZĘDZACIE PAŃSTWO 4 zł 75 gr 

ZATEM PROGRAM KOSZTOWAŁ TYLKO 25 gr! 
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Absolwent Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej 
w Łodzi (1984 r.). Aktor Teatru Polskiego 
w Warszawie (ważniejsze role: Władzio w „Ślubie" 
W. Gombrowicza, Reżyser w „Próbach" B. Schaeffera, 
Królewicz w „Ubu Królem" A. Jarry). 
Od 1993 roku także prezenter programu 
telewizyjnego „Randka w ciemno". W 1995 nagrał 
płytę „By My Love" zawierającą rockowe aranżacje 
sonetów Szekspira. 

„Propozycję zagrania roli Antka, którą złożyła 
mi Pani Barbara Borys-Damięcka przyjąłe111 z radością; 
praca z reżyserem konkretnym, doskonale znającym 
swoje rzemiosło, reżyserem, który dokładnie wie jaki 
chce osiągnąć cel, to dla aktom czysta przyjemność. 
Przyjemność okazała się tym większa, że atmosfera 
jaką tworzą Koledzy z Teatnt SYRENA jest wakomita. 
Rewelacyjni partnerzy sceniczni, z 11wielbianą 
przeze mnie Panią Ireną Kwiatkowską 1w czele, 
doskonały zespól baletowy, muzyczne „ucho i oko" 
Pana Czesława Majewskiego; czego więcej potrzeba 
do szczęścia aktorowi grającemu gościnnie? 
Oczywiście trzeba! .. . 
Zyczliwej Państwa obecności na widowni!" 

UWAGA!!! 

PREZENT DLA ZNAJOMYCH - RODZINY 
KUPON NA ULGOWY BILET 

NA SPEKTAKL 
„KRÓLOWA PRZEDMIEŚCIA" 

ZNIŻKA 25% 
KASA CZYNNA CODZIENNIE 10 - 14 i 15 - 18 

PONIEDZIAŁEK 10 - 16 
TEL. 628 06 74, 628 50 91 

FAX 629 57 38 



JERZY RAKOWIECKI JERZY WITTLIN 

WIDOWISKO Z TAŃCAMI I ŚP WAMI W DWÓCH CZĘŚCIACH 

NA PODSTAWIE WODEWILU 
KONSTANTEGO KRUMŁOWSKIEGO 

muzyka - TADEUSZ KIERSKI, TOMASZ BAJERSKI, CZESŁAW MAJEWSKI 
teksty piosenek - ZIEMOWIT KUNIŃSKI, ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI 

MAŃKA 
ANTEK 

KANTEK 
FELEK 
KASIA 

ZYGMUNT - malarz 
STEF AN - rzeźbiarz 

EDWARD - aktor 
PIÓRO - sekretarz gminy 

KUFEL - jego pomocnik 

MECENAS ZŁOTOGÓRSKI 
MARYSIA - służąca mecenasa 

SIERPECKI - restaurator 

PAULINA - córka Sierpeckiego 
LILA - modelka 

MARCINOWA - straganiarka 
MARTYSIAKOWA - straganiarka 

CYRKOWIEC 
CYRKÓWKA Z T AMBURINEM 

FACET 
FOTOGRAF 

STRÓŻ WALENTY 

BEATA JANKOWSKA 
JACEK KAWALEC (gościnnie) 
JACEK PIOTROWSKI-MURENO 
WŁADYSŁAW GRZYWNA 
BEATA ROMANOWSKA 
WOJCIECH BILLIP 
GRZEGORZ WONS (gościnnie) 
TADEUSZ PLUCIŃSKI 
TADEUSZ WOJTYCH 
ROMAN KŁOSOWSKI 
TADEUSZ CHUDECKI (gościnnie) 
EUGENIUSZ ROBACZEWSKI 
AGATA GAWROŃSKA 
BERNARD ŁADYSZ (gościnnie) 
LECH ORDON (gościnnie) 
MONIKA WIERZBICKA 
EW A KUKLIŃSKA 
IRENA KWIATKOWSKA 
TERESA LIPOWSKA 
ZBIGNIEW BOGDAŃSKI (gościnnie) 
JOLANTA MROTKÓWNA 
TADEUSZ BROŚ 
PAWEŁ KLESZCZ 
MAREK KĘPIŃSKI 

balet - Agnieszka BIEDRZYCKA, Magdalena NIKEL, Renata OSIAK, Anna PUCHALSKA, Anna TRZASKALSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA, 
Mariusz BACH, Micha:ł CHAMERA, Radosław KURTYKA, Sławomir ŻMIJEWSKI 

scenografia 
TATIANA KWIATKOWSKA 

reżyseria - BARBARA. BORYS-DAMIĘCKA 
choreografia -TOM~SZ TWORKOWSKI 

asystent reżysera - TADEUSZ BROŚ 

premiera 24 maja 1996 roku 

kierownictwo muzyczne i aranżacje 
CZESŁAW MAJEWSKI 



Niezwykła jest historia sceniczna 11 Królowej Przedmieścia" . Ten klasyczny wodewil, 
11sztuka pozbawiona zresztą większych walorów literackich, osiągnęła rzeczywiście 
ogromne długotrwałe powodzenie i była wznawiana w różnych adaptacjach, wzboga
cających ją o rozmaite smaczki i wdzięczki" (Stanisław Marczak-Oborski *Iskier 
Przewodnik Teatralny*). Największym powodzeniem cieszyła się sceniczna adap tacja 
Leona Schillera, którą to on sam wystawił po raz pierwszy we Lwowie w roku 1931. 

Premiera „wersji podstawowej" miała miejsce w Krakowie w roku 1898. Krako
wski pamiętnikarz Antoni Waśkowski pisał: 11Krumłowski tworzył swoją zabawną 
*Królową* w czasie, kiedy stary Kraków, ten z końca XIX wieku, już zamierał", 
a Boy-Żeleński wspominając w 1933 roku atmosferę pierwszej inscenizacji, podaje 
plotkę zaiste sensacyjną: 11 Rękopis sztuki nabył podobno od autora kelner za cenę 
pięciu guldenów ... długu i z kolei odsprzedał go dyrektorowi bankrutującego 11 często 

chowskiego" teatrzyku w Krakowie. Sztuka zyskała nadspodziewanie wielki sukces". 
Korzystając z wypróbowanego pomysłu Zygmunta III Wazy, Jerzy Rakowiecki 
i Jerzy Wittlin zgrabnie przenieśli akcję 11Królowej" do Warszawy z początku XX wieku. 
Wodewil otrzymał nowe realia, muzykę i piosenki autorstwa: Tadeusza Kierskiego, 
Ziemowita Kunińskiego i Andrzeja Szczepkowskiego. Warszawska premiera warsza
wskiej 11 Królowej Przedmieścia" miała miejsce w Teatrze 11Komedia" (inscenizacja i re
żyseria Jerzy Rakowiecki), a grali między innymi: Barbara Rylska (debiut teatralny), 
Jadwiga Wejcman, Wieńczysław Gliński, Zygmunt Kęstowicz, Wojciech Siemion, 
Jarema Stępowski, Andrzej Szczepkowski i Tadeusz Ross. 

A ponieważ, jak wspomniałem, 11 Królowa Przedmieścia" ma zawsze olbrzymie po
wodzenie, a poza tym ... chroni przed bankructwem - to dla naszego Teatru są to 
prognozy nader optymistyczne, szczególnie w czasach tak bardzo dla kultury nie
sprzyjających. 

- Maniu biedna ty s ieroto 
Ja się troszczę o twój byt 
A ty leziesz w takie błoto 
Do tyjatru -wstyd! 

Toć w tyjatrze nawet nina 
Moment nie utrzyma s ię 
W cnocie nijaka dziewczyna 
Ty też Maniu - nie! 

Zaraz baby puszczą plotkę tą 
Że stoczyła Mańka się na dno 
Że w komedyji na amantów tle 
Za ruble ludziom pokazuje się 
Potem nawet nasz Walenty stróż 

Nie będzie cię szanować już 
Tak nawet cieć 
Za śmieć 
Cię będzie mieć 

Więc ty przykładem świeć 
I za straganem siedź! 

Mają wszyscy na mnie szczekać 
Żem ci dała zejść na psy 
Lepiej ci cebulę siekać 
Bo to lżejsze łzy . 
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Byłam raz za kulisami 
Żeby odnieść bukiet bzu 
To reżyser z aktorami 
Co tam gadać - tfu! 

Wieczór gęby se wytłuszczą 
Wrzeszczą jak przekupek sto 
Potem zaś kurtynę spuszczą 
I nie wiedzieć co! 

Zaraz baby puszczą plotkę tą 
Że stoczyła Mańka się na dno 
Że w komedyji na amantów tle 
Za ruble ludziom pokazuje się 
Potem nawet nasz Walenty stróż 
Nie będzie ci się kłaniał już. 
Tak nawet cieć 
Za śmieć 
Cię będzie mieć 

Więc szanuj swoją płeć 
I za straganem siedź. 

Słowa: 

Andrzej Szczepkowski 

MARSZAŁKOWSKA 87 

Lord 
GRÓJECKA 70 

SKLEP Z OBUWIEM SKLEP Z ODZIEŻĄ MĘSKĄ 

BROWARY 
WARSZAWSKIE 



CORA WARSZAWA 
ul. Terespolska 4 
tel. 10-39-35, 10-31-48 
DŻiał Handlowy pokój 15 
Dom Odzieżowy CORA 
ul. Terespolska 4 

MODNE • TANIE • FUNKCJONALNE 

>- płaszcze 

>- klasyczne 
>- trencze 

>- sw1ngery 

>- kurtki 
>- kostiumy 

>- komplety 
>- spódniczki 

CORA ZA WSZE MODNA 

Ewa Kukliń~ka 
Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Warszawie, po ukończeniu której 
związała się na trzy sezony z Teatrem Wielkim Opery i Baletu. „Zdradziła" 
klasykę dla lżejszej muzy, ale w najlepszym, profesjonalnym wykonaniu. 
TEATR - był pierwszą i pozostał największą miłością. Od 1979 roku do dziś 
związana z SYRENĄ, gdzie zagrała ponad 30 ról, a wśród nich: „Czarna 
Mańka" (tytułowa), „Ostry makijaż - make up", „Maniery miłosne". Jako 
choreograf przygotowała ponad 10 premier m.in.: „Sprawę Romana K.", 
„Taniec kogutów", „Cafe pod Minogą". 
FILM - stał się atrakcyjnym uzupełnieniem doświadczeń teatralnych. 
(m.in. „Halo Szpicbródka", „Lata dwudzieste, lata trzydzieste"). 
Sztukę estradową doskonaliła w „L'Academie Internationale de la Dance" 
i „Schola Cantorum" w Paryżu. 
TELEWIZJA - miejscem wszechstronnej działalności artystycznej. Jako 
piosenkarka, tancerka i aktorka wzięła udział w ponad 100 widowiskach 
- w tym tak znanych, jak „Kabaret jeszcze Starszych Panów", „Melodie 
wielkiego ekranu", „Muzyka lekka, łatwa i przyjemna". Miała swoje 
autorskie programy: „Boutique Disco", „3.000 sek. z Ewą Kuklińską", „Ewa Kuklińska i jej goście", 
„My style". Jako choreograf podpisała się pod 50 spektaklami. 
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„Z dwóch powodów przyjr:łam propozycjr: zagrania modelki Lili. 
Powód pierwszy - se11ty111e11talny. Lat temu ponad 10 zmierzyla111 sir: z warszawski111 folklorem w „Czarnej Ma1zce". 
Powód drugi - babski. 
„Modelowanie" to bardzo babskie zaj{!cic, marzy o 11i111 wiele kobiet. Bycie prawdziwą kobietą jest równie ekscytujące w życiu 
jak i na scenie, o czym - jak sir: przekonałam w trakcie prób - doskonale wie Barbara Borys-Damięcka. 

Wojciech llillip 
PWST 
Warszawa 
(1987). 
Angaż do 
Teatru na 
Targówku 
(Obecnie 
Rampa), 
a następnie 
roczne 
przeszkolenie 
wojskowe 
w wojskach 
chemicznych'. 
Z Teatrem 
SYRENA 
związany 

od 1990 roku. 
„Związany" 
dosłownie, 

bo gra prawie we wszystkich przedstawieniach. 
W wolnych chwilach„. współpracuje z Teatrem 
Polskiego Radia, Telewizją i dubbingiem. 
Mimo nieustannej „zaję tości" ma dwoje uroczych 
dzieci„. z Żoną. 

~ 

„Poza radością z kolejnej roli, olbrzymim zaszczytem jest 
dla mnie praca z najwyższej klasy profesjonalnym 
reżyserem. Tylko twórca, który wymaga tak dużo od siebie, 
nzoże wymagać równie wiele od innych. Poza tym ta 
olbrzymia ilość Gwiazd w tym przedstawieniu! Jednym 
słowem jestem szcz{!śliwy, że mam szansę zagrać w tym 
spektaklu" . 
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Grzegorz Won~ 
Absolwent 
warszawskiej 
PWST. 
Debiutował 20 lat 
temu w „Teatrze 
na Woli". 
Po 1980 roku, 
był przez 13 lat 
w zespole 
aktorskim „Teatru 
Współczesnego". 
W tym okresie 
zagrał najwięcej 
ról teatralnych 
(również na 
innych scenach 
Warszawy). 
Obecnie w 
Zespole Teatru 
Dramatycznego. 
Stale współpracuje z filmem, radiem 
i dubbingiem, ale największy Jego dorobek związany jest 
z Telewizją, w ktorej zrealizował ponad 200 programów. 
Aktor grający z uroczą lekkością, zarówno kiedy 
mówi, jak również kiedy śpiewa. 

~ 

„Basię Borys-Dami{!cką poznałem prawie równolegle 
z moim debiutem teatralnym. Od tej pory zrealizowaliśmy 
wspólnie wiele programów telewizyjnych, dzieci[!cych 
oraz dla Teatru TV, w h;m również „Królową Przedmieścia", 
gdzie grałem rol[! Zygmunta (dziś dla Pa1istwa zagra 
Stefana - przyp. red). Jestem bardzo rad, że mogłem po raz 
kolejny przyjąć propozycję Basi. Nie jestem aktorem 
„wodewilowym" i nigdy nie spodziewałem się, że stanę na 
deskach tego Teatru. Ale próbować trzeba wszystkiego -
dlatego wdzięczny jestem temu wspaniałemu Zespołowi, 
że zaakceptował mnie i przyjął z przyjaźnią, co jest dla 
mnie tak samo istotne w mojej pracy, jak jej artysh;czny 
rezultat". 



1\oman Kłosowski 
Aktor, reżyser; 43 lata na scenie. Debiutował w Teatrach Szczecińskich rolą 
Frania w Szczęściu Frania" i mimo różnych kolei losu; Frania, przepraszam; 
Romka sz~zęście nie opuściło. Dowodem na to niech będą, niektóre 
przynajmniej role: Szwejk (w teatrze i telewizji), czy też gog~lowscy 
Chlestakow i Horodniczy. Film polubił Kłosowskiego szczegolrne: 

Ewa chce spać" Człowiek na torze", „Cień", „Eroica", „Baza ludzi 
~marłych", „Dzi~~~ w ziemi", „Pętla", „Kramarz", „Pierwszy dzień. _ 
wolności", „Czterej pancerni i pies", „Czterdziestolatek". To tylko rnektore 
tytuły. Bo bez względu na to, ile bym tu wymienił_ ról teatralnych, 
filmowych i telewizyjnych, a jest ich mnóstwo :-- wiemy wszyscy 1edno na . 
pewno: Kłosowski jest ulubieńcem Publiczności, która Go kocha aute_ntyczme 
i niezmiennie od lat. Tego zazdroszczą Kłosowskiemu aktorzy W1elk1e1 
Sceny Dramatycznej, na przekór którym zagrał onegdaj, znakomicie 
szekspirowskiego Ryszarda Tli. 

„ Ta rola? Cóż, bai·dzo zabaw11a postać. Z sentymentem przystąpiłem do pracy nad nią ze względu na jed11ego z a1'.,torów: 
Jerzego Rakowieckiego, którego dyrekcję w Teatrze Ludowym wspominam jako wspanwly okres mo;e; sce111cz11e; pracy · 

Tadeusz Wojtych 
Absolwent ... 
Politechniki 
Gdańskiej! 
(1956). 
Aktor słynnego 
Teatrzyku 
Bim-Bom 
co przerwało 
(na szczęście 1 ) 
wspaniałą 
inżynierską 
karierę . 

Zaangażowany 

przez 
Zygmunta 
Hi.ibnera do 
Teatru 
Wybrzeże, 

swoją drogę 
do scen 

warszawskich odbył z przesiadką w Poznaniu. 
Po wspaniałych rolach w teatrach dramatycznych, 
od 1980 roku „osiedlił się" w SYRENIE co wyszło 
na dobre ... temu Teatrowi". 

„Enty raz w życiu przyszło mi zagrać rolę komediową. 
Po raz pierwszy zetknąłem się z Barbarą Borys-Damięcką. 
Nie po raz pierwszy gram „w parze" z Romkiem Kłosowskim 
i będę się musiał szczególnie pilnować bo nawet w czasie 
grania na scenie rozśmiesza mnie do łez. 
fa to jakoś jeszcze wytrzymam, ale Publiczność?" 
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Władysław Grzywna 
Absolwent 
Studium 
Aktorskiego 
Teatru SYRENA 
(pod 
kierownictwem 
między innymi: 
Ludwika 
Sempolińskiego, 
Lidii Wysockiej, 
Lidii 
Korsakówny, 
Justyny 
Kreczmarowej, 
Ignacego 
Gogolewskiego). 
Urodził się 
(jako aktor) 
w 1979 roku 
na scenie Teatru 
SYRENA. Rodzice zostali wymienieni wyżej. Aktor 
bardzo dynamiczny 
i utalentowany 
z dużym poczuciem scenicznego i życiowego humoru. 
Stworzony do ról charakterystycznych, z olbrzymim 
zacięciem parodystycznym. „Wszelkie znaki na ... 
scen ie i widowni wskazują, że niebawem dołączy do 
Panteonu Gwiazd SYRENY. 

„Bardzo się cieszę, że było mi dane brać udział 
w tym przedstawieniu. Pewnie już Koledzy wspominali 
o niezwykłej możliwości partnerowania tym Największym: 
Pani Kwiatkowska, Panowie Ładysz i Kłosowski - to 
wspaniałe doświadczenia w moim terminowaniu na scenie. 
A gdy nasze sceniczne zmagania obserwuje 
superprofesjonalne oko Pani Damięckiej, to chyba możemy 
być spokojni o końcowy efekt Pod batutą tak precyzyjnego 
dyrygenta: 
„Harmonia na trzy czwarte z cicha rżnie, 
Ferajna tańczy ... wszyscy z drogi!". 

Teresa Lipowska 
Urodziła się w Warszawie i jak sama twierdzi: 
„na tyle dawno, że nie ma o czym pisać, a na h;le 
niedawno, że nic z11udziło 11lnie jeszcze życie". 
Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 
i Filmowej w Łodzi i Średniej Szkoły Muzycznej 
w klasie fortepianu. Ma na swoim koncie ponad 
100 teatralnych premier. Była w Zespole Teatru 
Ludowego, a następnie Nowego. Gościnnie grała 
w Teatrze Współczesnym i Operetce Warszawskiej . 
Obecnie od wielu sezonów w naszym Teatrze. 
Jak każda popularna aktorka ma na swoim koncie 
wiele ról w Teatrze Telewizji, Teatrze Polskiego 
Radia. Nie stroni także od dubbingu. Osobnym 
i pokaźnym rozdziałem Jej kariery jest film, że 
wspomnę chociażby takie pozycje jak: „Rodzina 
Połanieckich", „Blisko coraz bliżej", „Ballada 
o Januszku", „Rzeczpospolita babska" czy też ostatnio 
znakomita rola „Teściowej" Bogusława Lindy w fi lmie 
„Tato". Do ponad 70 filmowych ról trzeba doliczyć 
udział w telewizyjnych serialach: „Zespół adwokacki" 
i „Matki, żony i kochanki". Nie stroni również od 
czystej formy estradowej i to w najlepszym wydaniu 
(Kabaret Dudek) . 
Aktorka wzorcowo rzetelna i zdyscyplinowana w tym 
„niezdyscyplinowanym" zawodzie. Dla młodej części 
Zespołu naszego Teatru jest wzorem znakomitych 
profesjonalnych zasad i reguł, a jednocześnie 
wyjątkowo życzliwa dla młodszych Koleżanek 
i Kolegów. Nie skrywa tajemnic swego talentu 
i zdradza je tym, którzy z zapałem i oddaniem 
do tego niesłychanie trudnego, i wbrew pozorom 
niewdzięcznego, za w od u wchodzą . 

„Z Panią Barbarą Borys-Damięcką znamy się j11ż wiele 
lat . Miałam okazję brać udział w wielu Jej realizacjach, 
między innymi w „Czupurku" i telewizyjnej wersji 
„Królowej Przedmieścia" emitowanej osiem lat temu. 
Ogromnie cenię sobie w Niej profesjonalizm i wspaniały, 
pełen entuzjazmu stosunek do pracy". 
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Tadeusz Pluciński 
Warszawską Szkołę Teatralną z tymczasową siedzibą 
w ... Łodzi ukończył w 1949 roku. Debiutowa! 
we Wrocławiu, a potem przeniósł się do Poznania by 
w końcu od 40 lat grać dla warszawskiej publiczności 
w Teatrach: Ludowym, Ateneum, Współczesnym. 
Obecny rok dla Tadeusza i SYRENY jest rokiem 
szczególnym i szczęśliwym; są razem ... 21 latl 
Żadnej kobiecie nie poświęcił tak dtugiego rozdziału 
swojego życia, a było tych Kobiet całe mnóstwo 
co potwierdzają fakty, bo plotki mówią o liczbach 
astronomicznych zgoła. Niewyjaśniony został fakt, jak 
przy takiej „zajętości" zdołał zagrać ponad 120 ról 
w teatrze, około 150 w telewizji i 60 w filmie. 
Być może d la Wiecznego Amanta czas jest szczególnie 
łaskawy. Zapytany przeze mnie, jak godzi te 
wszystkie obowiązki, gdy doba ma tylko 24 godziny, 
z pełną powagą odpowiedział: „po prostu wstaję dwie 
godziny wcześniej". 
Aktor o olbrzymim poczuciu humoru zarówno 
w życiu jak i na scenie, i chyba tylko Jego słodką 
tajemnicą pozostanie, z którego z wymienionych 
źródeł ten humor czerpie. 

„Z Basią Borys zetknąłem się ... lat te11111. Urocza buzia, 
z cudownymi dołeczkami ... Niestety niezwykle wymagająca! 
Zawsze wspaniale przygotowana, z pi.ekną wyobraźnią. 
Cieszy się ogromną sympatią aktorów. 
Jakże daleka od metody *tresury*, ostatnio tak mod11ej". 



Dyrektor Naczelny 
i Artystyczny 
Zastępca Dyrektora 
Sekretariat Literacki 
Rzecznik Prasowy 
Aktorki 

Aktorzy 

Współpracują 

Kierownik baletu 
Balet 

Grupa Taneczna P-89 

Kierownicy muzyczni 
Zespół muzyczny 

Inspicjenci 
Suflerki 
Organizacja pracy 
artystycznej 
Kierownik techniczny 
Realizacja dźwięku 
Oświetleniowcy 

Garderobiane 
Pracownia malarska 
Pracownia stolarska 
Pracownia 
perukarsko-
-ch arakteryzatorska 
Pracownia ś lusarska 
Pracownia krawiecka 
damska 
Pracownia krawiecka 
męska 

Pracownia modniarska 
Brygadier sceny 
Maszyniści sceny 

Zespół artystyczny i zespół techniczny 

Zbigniew Korpolewski 
Marek Kępi1iski 

Tadeusz Broś 
Hanka Bielicka, Zofia Czerwi1iska, Agata Gawrońska, Beata Jankowska, 
Lidia Korsakówna, Ewa Kuklińska, Teresa Lipowska, Beata Maj, 
Marzenna Manteska, Jolanta Mrotkówna, Beata Romanowska 
Zdzisława Specht, Monika Wierzbicka, Joanna Wizmur ' 
Wojciech Billip, Wiesław Drzewicz, Władysław Grzywna, Paweł Kleszcz, 
Roman Kłosowski, Bogusław Koprowski, Jacek Piotrowski-Mureno, 
Tadeusz Pluciński, Eugeniusz Robaczewski, Piotr Wiszniowski, 
Tadeusz Wojtych, Marek Wysocki 
Alina Janowska, Małgorzata Jóźwiak, Irena Kwiatkowska, 
Stanisław Banasiuk, Zbigniew Bogdański, Piotr Fronczewski, 

Jacek Kawalec, Bernard Ładysz, Piotr Makowski, Marek Robaczewski, 
Piotr Siejka, Jarema Stępowski, Tomasz Stockinger, Marcin Tro1iski 
Grzegorz Wons, Tomasz Zaliwski 
Urszula Jaworska 
Anieszka Biedrzycka, Iwona Filipowska, Magdalena Nikel, Renata Osiak, 
Anna Puchalska, Małgorzata Rybicka, Karolina Then, Katarzyna Trzaskalska, 
Sylwia Wiśniewska, Mariusz Bach, Michał Chamera, Radosław Kurtyka, 
Sławomir Żmijewski 
Beata Augustyniak, Iwona Czechowska, Inga Pilchowska, 
Grzegorz Staniek, Jarosław Staniek, Trinh Hoai Nam, Mariusz Wi lczewski 
Czesław Majewski, Ryszard Poznakowski 
Jan Goethe!, Jerzy Czechowicz, Zdzisław Nowicki, Robert Obcowski, 
Dariusz Świnoga 
Krzysztof Chmielowski, Patryk Goller 
Krystyna Tomaszewska, Alina Wieczorkówna 

Elibieta Simon 
Waldemar Nowecki , Winicjusz Wójcicki 
Stanisław Betcher, Dariusz Pawlik 
Waldemar Nowecki, Krzysztof Krawczy1iski, Sławomir Łukasiewicz, 
Korn eliusz Wieczorek 
Maria Domiliczak, Danuta Olczykowska, Sabina Walczak 
Janusz Sztopka 
Andrzej Chajęcki, Jan Cie::ilak 

Renata Wróbel, Mirosława Goethe!, Barbara Zygier 
Krzysztof Horecki 

Irena Kanabus, Henryka Bazyluk, Anna Wardzyriska 

Mieczysław Wójtowicz 
Maria Wieniawska 
Zbigniew Romankiewicz 
Andrzej Dobrowolski, Krzysztof Gąsiorowski, Radosław Terlecki, 
Jerzy Żbikowski 

Rekwizytor Wiesław Kurowski 
Transport i zaopatrzenie Ja'nusz Juchniewicz, Jarosław Zalewski 
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TEff'l1i C>YfilRtl 
zapra~za na przed~tawienia 

„Rewia na luzie" - widowisko przygotowane z okazji 50-lecia SYRENY. 
Wspaniała okazja żeby zobaczyć wszystkie Gwiazdy naszego Teą.tru w komplecie! 
Tej okazji nie można przegapić! 

„ Tych lat nie odda nikt!" - jedyna możliwość ich odzyskania to „. obejrzenie 
rewii przygotowanej z okazji 75-lecia Stowarzyszenia Autorów i Kompozytorów 
ZAIKS. Najlepsze teksty, niezapomniane melodie, wspaniali aktorzy! 
To nie przepis na idealne przedstawienie - to rzeczywistość, którą możecie Państwo 

zobaczyć tylko w SYRENIE. 

„Maniery Miłosne" - czyli przypadki sercowej manii od Japonii do Hiszpanii 
- żartobliwy i trochę frywolny 11półprzewodnik erotyczny dla młodzieży od lat 16". 
Przygody miłosne w różnych krajach. 

„Zimno mi w twoim łóżku" - po sukcesach na scenach amerykańskich, 
komedia ta miała swoją polską prapremierę w SYRENIE. Reżyserował znany twórca 
filmowy Piotr SZULKIN, a Krzysztof T. TOEPLITZ po premierze napisał: 
11zobaczyliśmy spektakl komediowy na dwoje aktorów, opowiedziany sprawnie, 
szybko i inteligentnie". Grają: Joanna WIZMUR i Marcin TROŃSKI. 

„Cafć pod Minogą" - pożegnanie z tytułem ... niestety. Jedne z ostatnich 
przedstawień wodewilu Stefana Wiecheckiego-Wiecha, którego premiera odbyła się 
w lipcu 1994 roku. Pożegnalny spektakl 17 czerwca 1996 roku. 
Na czele obsady Hanka BIELICKA, Teresa LIPOWSKA, Roman KŁOSOWSKI, 
Tadeusz PLUCIŃSKI. 
Słynny warszawski humor, którego ... nikt nie pokona! 

„ Calineczka" - jedna z najpiękniejszych baśni J. Ch. Andersena ożyła na naszej 
scenie w pastelowych kolorach, w niezwykłych kostiumach. Dzieci i nie tylko, 
miały okazję zobaczyć ten musical już prawie ... 300 razy! 

„ Czerwony Kapturek" - Czytaliście? Znacie? W takim razie przyjdźcie 
natychmiast do SYRENY żeby zobaczyć! 

„Książę i Żebrak" - ,,Jest to przedstawienie równie atrakcyjne dla dzieci 
i młodzieży, jak i dla dorosłych" - napisał w programie dyrektor Zbigniew 
KORPOLEWSKI i miał rację nie tylko dlatego, że jest dyrektorem. 
Ten musical oparty na słynnej pozycji amerykańskiego pisarza i humorysty 
Marka Twaina jest firmową propozycją SYRENY dla młodszych widzów. 

Do kasy 'Teatru zapraszamy w godz. 10 - 14 i 15 - 18. w poniedziałek w godz. 10 - 16 
'Tel. 628 06 74. 628 50 91. fax 629 57 38 

I\e.zerwujemy bilety telefonicznie 
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