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Od sierpnia 2001 roku funkcjonujemy w przebudowanym, zmodemizowmzym i unowocześnionym 
gmachu, 'N którym działa klimatyzacja i podjazdy dla niepełnosprawnych. 
Gramy spektakle kabaretowe, farsy, komedie, rewie satyryczne oraz przedstawienia dla dzieci. 
Ponadto, poza dobrą rozrywką oferujemy Państwu możliwość wynajęcia sali teatralnej oraz 
studia nagraniowego. 

Wyposażenie naszego studia: 

- komputerowy system PYRAMIX do nagrań, montażu, edycji i masteringu 
w czasie rzeczywistym, z nieograniczoną ilością ś ladów 

- mikser cyfrowy YAMAHA 02R 
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- rejestrator ośmiośladowy TASCAM DA78 HR 
- mikrofony BEYER-DYNAMIC 
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DZIEJE GRZESZKU 

To, że „Żołnierz królowej Madagaskaru" jest nadal w wieku .pobo
rowym zdumiewa najbardziej. Przecież z niego kombatant, stary wiarus -
z rocznika 1880. Wtedy, bowiem w warszawskim teatrzyku „Eldorado" 
odbyła się premiera farsy Stanisława Dobrzańskiego - satyryka , 
sztukopisa, dyrektora scen i nadscenek. I tak to się zaczęło: napisana na 
motywach zaczerpniętych z niemieckich wodewili komedyjka doczekała 
się wielu inscenizacji, wystawień i wznowień. I jakby tego było mało, aż 
dwóch ekranizacji - przedwojennej (niestety, nie zachowała się) i powo
jennej (niestety, zachowała się). 

Zaraz, żaraz - czy mówimy o tym samym utworze? O „Żołnierzu" 
dawno już nikt by nie słysza ł, gdyby nie Julian Tuwim. Niestrudzony 
zbieracz staroci i literackich cymeliów, kolekcjoner wierszy ze sztam
buchów i zapomnianych piosenek przerobił, czy jak kto woli zaadaptował 
utwór Dobrzańskiego. Wpisując do egzemplarza żarty i dowcipy, 
zabawne powiedzonka i życiorysy postaci, które prowadzą nas w świat 
rysunków Kostrzewskiego, humorystyki tygodnika „Kolce", dusznej 
atmosfery mieszczańskiego saloniku. Tuwim - warto o tym pamiętać - był 
prekursorem mody retro. Potrafił dostrzec potężny nabój wesołości w 
opisie tiurniur i gorsetów, herbatek i nakrochmalonych min moralistóvv, 
którzy po przemowach na temat zagrożonej cnoty - spieszyli do przy
bytków podkasanej muzy, ogródkowych teatrzyków i tingli, by oglądać 
szansonistki i szelmutki unoszące frywolnym gestem rąbek sukni. 

„Takiemu troszkę pokaż pończoszkę" - śpiewały grzesznice z kokardami 
zawiązanymi na pupach, z ogródkami działkowymi na kapeluszach. Ale 
w teatrzykach i praprakabaretach w epoce, gdy Kamilla gorszyła mecenasa 
z Radomia trafiały się także mocniejsze teksty. Wychodziła gwiazdka 
spod ciemnej gwiazdy i nuciła aluzyjnie: „Moja łódka jest czyściutka, bo 
codziennie myję ją". Wtórował jej komik, przebrany za kominiarczyka. 
Ten znowu zachwalał swój wszędobylski \vycior. Wszystko to jednak 
blakło, gdy w programie następowała największa atrakcja wieczoru -
kankan. Kiedy Warszawa po raz pierwszy zobaczyła ten taniec? W 187 4 
roku - w „Tivoli" i w „Alhambrze" . 



Tuwim adaptując farsę . Dobrzańskiego wzbogacił ją o to wszystko, co 
pozwala widzom zobaczyć tamten odległy świat - w ruchu, krzątaninie, 
pozach i gestach naiwnie prowincjonalnych, lecz zawsze nad stan. 
Przesądza to nie tylko o czysto rozr)'\vkowych, ale i poznawczych 
wartościach utworu: nagle zaczynamy rozumieć rozterki bohaterów, 
żyjących w czasach, gdy nawet confetti zalatywało naftaliną. 

Kto nakłonił poetę, by wziął na warsztat „Żołnierza"? - Mira Zimińska. 
Przekonała Tuwima, zapraszając go na wieczór starych piosenek do 
kawiarni IPS-u. Były to piosenki z repertuaru ogródkowych sław, 
wykonywane w ich manierze, w kreacjach skopiowanych z ich toalet. 
Najwięcej piosenek pochodziło z repertuaru Adolfiny Zimajer (była 
pierwszą Kamillą w teatrzyku „Eldorado"). Zimajerka śpiewała takie 
szlagiery jak ,,I ta, co smykiem tnie" czy „Lary fary". 

Trochę to trwało, lecz Tuwim napisał w końcu „Żołnierza" dla swojej 
przyjaciółki. W grudniu 1936 roku odbyła się premiera w Teatrze Letnim. 
Mazurkiewiczem był wybitny i lubiany aktor Mariusz Maszyński, bardzo 
za tę rolę chwalony. Najgłośniejsze jednak przedstawienie farsy Tuwima
Dobrzańskiego to lata powojenne: 194 7 rok. Zimińskiej partnerował 

Ludwik Sempoliński. Jedyny w swoim rodzaju prezenter galerii postaci 
słomianych wdowców, cyklistów, wodzirejów. Wydarzeniem, do dziś 
wracającym w legendzie stało się odśpiewanie przez Mirę Zimińską 
piosenki Bartelsa: „mówili" - nie ma Warszavvy, a tu jest Warszawa!". 
Łatwo sobie wyobrazić wzruszenie warszawiaków: do teatru szli przecież 
przez krajobraz ruin, ran zadanych miastu. 

Potem losy „Żołnierza" potoczyły się już z górki. Grano go wszędzie: 
w Gdyni, w Krakowie, w Łodzi, w Radomiu. W Syrenie (1954 r.) świetną, 
całkiem inną niż Zimińska Kamillą była Hanka Bielicka. Tyle premier, 
tyle recenzji, tylu widzów w stanie silnego rozbawienia ... 

Jak tu nie powtórzyć za Boyem: ,Wychodząc z teatru marzy się 
o kobiecie z tiurniurą". Proszę się rozejrzeć - może Litewską 2002 roku 
przemyka się jej cień. Mecenasa Mazurkiewicza spotkają za to Państwo 
w sejmie: stowarzyszenie „Lilia" tak rozkwitło, że jest już partią, 

niezmordowanie walczącą z pornografią i miazmatami, podsyłanymi nam 
przez rozwiązlą i rozwydrzoną Europę. 

Ryszard Marek Groński 

Wystawienia 
„Żołnierza królowej Madagaskaru": 

1883 - Lwów - PREMIERA 

193 6 - Teatr Letni 
Mazurkiewicz: Mariusz Maszyński 

1939 - Film - reż. Jerzy Zarzycki 

1946 - Teatr Syrena w Łodzi - reż. Stanisława Perzanowska 
Mazurkiewicz: Ludwik Sempofoiski; Kamilla: Mira 
Kazio: Stefania Górska; Nikifor: Edward Dziewoński 

1947 - Teatr w Łodzi - reż. Janusz Warnecki 
Mazurkiewicz: Ludwik Sempoliński; Kamilla: Mira Zimińska 

J 9.J.9 - Teatr Wielki w Gdańsku - reż. Ludwik Sempoliński 
Mazurkiewicz: Ludwik Sempoliński; Kamilla: Sabina Jasielska 

1954 - Teatr Syrena - reż. Janusz Warnecki 
Mazurkiewicz: Ludwik Sempolif1ski; Kamilla: Hanka Bielicka 

J 958 . - Teatr im. Wyspiańskiego w Katowicach - reż. Lidia Zamkow 

1958 - Film - reż. Jerzy Zarzycki; druga wersja filmu z 1939 
Mazurkiewicz: Tadeusz Fijewski; Kamilla: Anna Łubieńska 
w pozostałych rolach wystąpili m.in .: Ignacy Gogolewski, 
Jarema Stępowski, Radosław Piwowarski 

1967 - Teatr TV - reż. Wanda Laskowska 
Mazurkiewicz: Gustaw Lutkiewicz; Kamilla: Barbara Kraftówna; 
Władysław Mącki: Tadeusz Pluciński 

1977 - Teatr Polski we Wrocławiu - reż. Jerzy Grzegorzewski 
Mazurkiewicz: Igor Przegrodzki; 
Kamilla: Krzesisława Dubielówna; Kazio: Tadeusz Wojtych 

! 990 - Teatr im. Horzycy w Toruniu - reż. Piotr Cieplak 

1991 - Teatr Muzyczny w Gdyni - reż. Jerzy Gruza; / przeniesiony do Teatru TV/ 
Mazurkiewicz: Grzegorz Chrapkiewicz; Kamilla: Ewa Kuculis 

1993 - Opera i Operetka w Szczecinie - reż. Krzysztof Kolberger 
Mazurkiewicz: Marek Walczewski; 
Kamilla: Małgorzata Niemirska; 
Władysław Mącki, senior: Zbigniew Wodecki; 
Władysław Mącki, junior: Wojciech Malajkat 

1998 - Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu - reż. Wowo Bielicki 

2001 - Teatr im. Wyspiańskiego w Katowicach - reż. Tadeusz Bradecki 

Od pierwszego przedstawienia, które odbyło się we Lwowie w roku 1883, 
aż do chwili obecnej zrealizowano ponad 30 inscenizacji. 



„Żołnierz królowej Madagaskaru" 

premiera: 2 9 maja 19 5 4 
TEATR SYRENA 
MIASTA STOLEC:/.NEGO WARSZAWY ' 

Wesoła przygoda starowarszawska wedługfarsy 
Stanisława Dobrzańskiego, napisał Julian Tuwim, 

muzykę zebrał Tadeusz Sygieryński. 

R.ezyseria i opracowani.e muzyc.uze 
Delroraqe i lwstiumy 
Clwreografia 

Mecenas Mazurkiewicz 

Kamil/a 

Pani Mądro 

Mącki senior 

Mącki junior 

Panna Sabina 
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Janus;:, r Varnecki 
Romuald Nowicki 
Feliks Pamel! 

Ludz 1ik SempoLŻlzskż 
M!czctaw Jankowski 

Hanka Bielicka 
,\farza :(yczkow.~ka 

Barbara H almirska 

Stęftm T Vitas 
Gerard Sutarzewicz 

1Hmian Czyżewski 
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/Camilla (. \!mia :.:;rcz.koicska) 
i mrc. Jla:::.urkiewir:::. (Ludwik Scmpo!ili-ki) 

,\Jqcki 1miar (Stefan I I "ita.1) .\Jer. .Ha::.urkim·ir::. (Ludwik .'im1pofi1iski) 
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Kilka słów od siebie 

Wojciech ADAMCZYK - reżyser spektaklu 

Żołnierz królowej Madagaskaru to klasyka naszej komedii. Przygody ciamajdowatego mecenasa 
Saturnina Mazurkiewicza rozśmieszają kolejne pokolenia widzów. Nic dziwnego: \Nyraziste 
sylwetki bohaterów, solidna intryga, soczyście skontrastowane środowiska (mieszczańskie 

i artystyczne) i ich nieunikniony konflikt, melodyjne przeboje operetkowe i potęga przede wszystkim 
Tuwimowskiego dowcipu składają się na efektowną „wesołą przygodę starowarszawską". 

Ta sztuka posiada urok bibelotu z kuferka babuni. Nieco już, niestety, archaiczne poczucie 
elegancji (a może raczej „kindersztuby") i kunsztowny żart, nie rażący nawet wtedy, gdy mocno 

jest rubaszny, urzekają nadal widzów i każą tęsknić - by użyć słów innego mi trza lekkiej Muzy 
- za „truskawkami w Milanówku". Tęsknotę moją budzi oczywiście niegdy>iejszy sposób pisania, 
inteligencki humor, precyzja pointy, a nie atmosfera sa loniku Państwa Mąckich„. 

Lubię Żołnierza królowej Madagaskaru. Lubię dawny repertuar, nawet ten czasami trącący 
myszką. Pomimo rozmaitych zabiegów adaptacyjnych proponuję Państwu raczej tradycyjne 
odczytanie tekstu i nie awangardową inscenizację . Pomimo różnych zalet, ta w końcu tylko farsa 
nie zniosłaby eksperymentów. Dlaczego wtem podjąłem się realiw ji, skoro ma być „po Bożemu" 7 

Ten blisko 150-letni tekst nad podziw pozostaje aktualny. Co j st głównym bohaterem 
Żołnierza? Nie kto7 - bo wiadomo, że Mazurkiewicz, ewentualnie Kamilla i rodzina Mąckich 
- ale co7 Otóż spod dowcipów, piosenek i tańców wyziera zjawi. ko mało rozrywkowe, 

a mianowicie obłuda. Świętoszkowata, ograniczona i apodyktyczna. W ostatnich latach mamy 
do czynienia z prawdziwą ofensywą obłudy. Rozkwitło wiele ,,lilii", nie tylko radomskich, 
namnożyło się Mazurkiewiczów i pań Mąckich. Są nadal śmieszni, ale już nie tak niegroźni. 

Żołnierz królowej Madagaskaru, dzięki połączonym talentom komediopisarskim Stanisława 
Dobrzańskiego i Juliana Tuwima, pozostaje jednak utworem pogodnym, z obowiązkowym 
happy-endem. Żelazne prawa gatunku nie po:r,walają na przedstawienie okrutnej wizji świata. 
Autorzy dobrotliwie, z pobłażaniem traktują swoich bohaterów, bo wiedzą, „żeśmy ludzie 
ułomni i omylni" . Dlatego mogą nas mimo wszystko bawić przygody mecena a Mazurkiewicza 
- kuzyna Pani Dulskiej i potomka molierowskiego Tartuff'a. 

Jan MAT\JASZKIEWICZ - mecenas Mazurkiewicz 

Nie jestem uczniem pana Ludwika Sempolińskiego, acz w latach SO-tych profesor uczył 
w Warszawskiej Szkole Teatralnej równoległe w tak zwanym roczniku estradowym. Jednak 
najwspanialsze odczucia pozostawił we mnie J go Mazurkiewicz grany w Teatrze „Placówka", 
na dzisiejszym placu Józefa Pił sudskiego, z Mirą Zimińską i Jej „Mówili nie ma Warszawy, a tu 
jest Warszawa" l 

Było to już po\ ojnie, była bieda, był wielki znak zapytania po wyzwoleniu nas przez Armię 

Czerwoną i była tęsknota za czymś co było , za bezpiecznym domem i krajem . 
Czasem spotykałem Go w kawiarni „Europejskiej" na Krakowskim Przedmieśc iu. Trzeba 

przyznać, że ideologicznie byliśmy zgodni, ale wiem również, że występować w Tej roli po Nim 
to co najmniej nietakt, szczególnie kiedy już sił nie staje. Z drugie1 strony mam w oczach 
,;NocbJreja", którego prowadzi! prawie do śmierci. 
Myślę wi~c, że On i Pańsnvo wybaczycie mi, a profesor Ludwik da mi zezwolenie :r, wysokoś i 

i wesprze swoim wielkim talentem. 



Julian Tuwim Tadeusz Sygietyński 

ŻOŁNIERZ KRÓLOWEJ 
MADAGASKARU 

Adaptacja tekstu i reżyseria 

Scenografia 

· Kostiumy 

Współpraca 

Aranżacje i kierownictwo 
muzyczne 

Choreografia 

Realizacja światła 

Asystent reżysera i sufler 

Korepetycje muzyczne 

Inspicjent 

Saturnin Mazurkiewicz, 

W~jcieclz ADAMCZYK 

Ewa i Andw~j PRZYBYŁOWIE 

Irena BIEGAŃSKA 

Ewa KRAUZE 

Miroslaw .JASTRZI$BSKI 

Zofia RUDNICKA 

Miroslaw POZNAi\'SKI 

Renata D01\1AGALA 

KatarzJna NOWAKOWSKA 

Pall)'/{ GOLLE R 

niecenas z Radoniia Jan MATYJASZKIEWICZ 

Kamilla, gwiazda teatrzyku 
„ Arkadia" 

Pani Mącka 

Władysław Mącki senior 

Władysław Mącki junior 

Panna Sabina 

Leon CHAREWICZ 

BealtJcze LU KASZEWSKA 

'frresa LIPOWSKA 

Grzegorz WO VS 

Marcin Pll~TOWSKI 

Dorota DOBROWOLSKA 

Pani Lemięcka 

Kelner 

Grzegorz 

Kazio, syn Mazurkiewicza 

Nikifor 

Podróżny 

Obywatel, reżyser 

Zuzia, gwiazdeczka 

Rózia, gwiazdeczka 

Fruzia, gwiazdeczka 

Szpakowski, aktor, tenor 

Cabiński, aktor 

Sonenfeld, aktor 

Kapciuchowski, inspicjent 

Ruczkowska, garderobiana 
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Ha1111a ORSZTYNOWICZ 

liLrleusz PL CIŃSKI 

Eugeniusz ROBACZEWSKI 
Jerzy WOŹNIAK 

Maral BOROWIEC 

Tadeusz WOJ TYCH 

Jerzy WOŹNJAK· 

Wojciech BILLIP 

Beata JAN KO WSKA -TZI MAS 

Marta WALESIAK 

Beata ROMANOWSKA 

Zbicrniew KOZLOWSKI 

Przemysław (;LAP!tVSK! 

Jacek PLUTA 

A nr! ruj .f U REK 

Zofia CZERWIŃSKA 

Mariusz Bach, Bla n/w Bekin; Izabella Brzezillska, Jacek Dzifgiel, 
Arkadiusz Kuchars/{i, Bogustaw Kojnowshi, Adam J\1aln zczyk, 
Anna Puchalska, Aleksandra Wiszniowska, Sławomir Zmijewski 

PREMIERA 
lG WRZESIEŃ 2002 

Spektakl powstał dzięki pomocy finansowej 
Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy. 



IRENA BIEGAŃSKA 
kostiumolog 

Irena BIEGAŃSKA - Jest cenionym i „rozch
wytywanym" przez teatry scenografem i kostiumolo
giem. Ma w swoim dorobku oprawę plastyczną 

przeszło 150-ciu spektakli dramatycznych, opero
wych i filmovvych. 

Ukończyła Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Łodzi. Rozpoczynała 
karierę jako projektantka Mody Polskiej, jej kolekcje zyskiwały aplauz we 
wszystkich krajach Europy, zawędrowały też do Australii. Przez dziesięć 
lat wykładała kostiumologię na Wydziale Scenografii Warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. 

Pracowała m.in. z Maciejem Prusem, Janem Englertem, Markiem 
Weiss -Grzesińskim, Januszem Wiśniewskim. 

Jej dziełem były kostiumy do „Awantury w Chioggi" Goldoniego, 
„Nocy listopadowej" Wyspiańskiego, „Dziadów" Mickiewicza, do sztuk 
Słowackiego („Ksiądz Marek", „Horsztyński", „Kordian"), Krasińskiego 
(„Nie-Boska Komedia"), Szekspira („Sen nocy letniej", „Perykles", „Burza"). 

Ma na artystycznym koncie projekty do monumentalnych dzieł 

operovvych, takich jak „Borys Godunow", „Faust", „Makbet", „Święto 
wiosny". Stworzyła kostiumy do ,;wesołej wdówki" i „Miss Sajgon" 
w Teatrze Roma. 

Otrzymała prestiżowe nagrody (Festiwalu Polskich Sztuk Współczes
nych '80 za „Operetkę'' Gombrowicza, Festiwalu Klasyki Polskiej '82 za 

„Nie-Boską Komedię"). 

Z Teatrem Syrena współpracuje 
już po raz czwarty, wcześniej 
zaprojektowała kostiumy do 

spektakli: „Biedny BB" 
Leny Szurmiej, 

„Polaków życie seksualne" 
Andrzeja Zaorskiego 
i „Pięknej Lucyndy" 

Wojciecha Adamczyka. 

Zespól artystyczny i techniczny 
Aktorki i Aktorzy: 
Anna Deka, Agata Gawrońska-Bauman, Dorota Gorjainow, Beata Jankowska-Tzima , 
Jolanta Litwin, Beatrycze Łukaszewska, Izabella Olejnik, Hanna Orsztynowicz, 
Beata Romanowska, Marta Walesiak, Wojciech Billip, Jacek Dzięgiel, PrLemysław Glapiński, 
Andrzej Jurek, Bogusław Koprowski, Zbigniew Kozłowski, Marcin Piętowski, Jacek Pluta. 

Aktorzy gościnnie występujący: 
Adrianna Biedrzyńska, Maria Ciunelis, Zofia Czerwińska, Dorota Dobrowolska, Magdalena Gruzie!, 
Alina Janowska, Lidia Korsakówna, Teresa Lipowska, Małgorwta Olszewska, Krystyna Sienkiewicz, 
Justyna Sieńczyłło, Katarzyna Tatarak, Magda Wójcik, Grażyna Wolszczak, Elżbieta Zającówna, 
Artur Barciś, Jacek Borkowski, Leon Charewicz, Dariusz Dobkowski, Leon Łochowski, 
Eugeniusz Kamiński, Marek Kępiński, Jan Kociniak, Marian Kociniak, Krzysztof Kołbasiuk, 
Dariusz Kordek, Robert Kudelski, Wojciech Malajkat, Jan Matyjaszkiewicz, Cezary Morawski, 
Robert Osam-Gyaabin, Tadeusz Pluciński, Piotr Polk, Włodzimierz Press, Eugeniusz Robaczewski, 
Krzysztof Tyniec, Tadeus~ Wojtych, Grzegorz Wons, Jerzy Woźniak, Andrzej Zaorski, 
Tomasz Zięcik, Andrzej Zarnecki. 

Balet 
Mariusz Bach, Blanka Bekier, Izabella Brzezińska, Dominika Dębska, Arkadiusz Kucj1arski, 
Adam Matuszczyk, Anna Puchalska, Aleksandra Wiszniowska /kier. baletu/, Paweł Zełazko, 
Sławomir Zmijewski. 

Inspicjent 

Suilerzy 

Koordynacja pracy artystvcznej 

DLiał promocji , sprLedaży i obsługi wic!L<1 

Kiero\\'nik ll'iclmrni 

Kierownik techniczny 

Kierownik administraqjny 

Transport i zaopatr7enie 

Realizacja dfo·ięku 

Realizacja światła 

Szycie kostiumów 

Garderobiane 

Pracownia malarska 

Pracownia stolarska 

Patryk Goller 

Renata Domagała, Krystyna Tomaszewska , 
Edward Garwoliński 

Paulina Iwińska 

Agnieszka Daroch /kierownik/, 
Wanda Drygas, Wiesława Zawadzka 

Maria Kołakowska 

Piotr Samojlik 

Ewa Czeska 

Jaros ław Zalewski 

Dariusz Pawlik / kierownik/, 
Sławomir Dębiń ski, Małgorzata Teteruk 

Krzysztof Kraw zyńsk i /kierownik/, 
Jacek Mura ki, Waldemar Zatorski, 
Maciej Gendek, Jacek Grodzki 

H enryka Bazyluk, Anna Wardzyńska, 
Maria Domińczak 

Danuta Olczykowska, Sabina Walczak, 
Halina Sokołowska, Urszu la Bogdań -ka 

Janusz Sztopka 

Andrzej Chaję ki, Jan Cieślak 

Pracownia peru karsko-charakterrzatorska Mirosława Go the!, Karolina Smulska, 
Barbara Zygier 

Pracownia ślusarska Krzysztof Horecki 

Brygadier sceny 

Maszyniści sceny 

Operatorzy urz<1d zei'1 scenicznych 

Rekwizytor 

Opracowanie programu 

Zbignjew Romankiewicz 

AndrLej Dobrowolski, Kn:ysztof Gąsiorowski, 
Adam Okoń 

TomJsz Dobrowolski, Leszek Sałasiński 

Ryszard Trojanowski 

Agnieszka Daro h 



ODDZIAŁY SUN CLUB BANASZEK 

CH King Cross, Geant 
Warszawa, ul. Jubilerska 113 
teł. 611 48 80/81, fax 611 48 82 
e-mail: banaszek.jubilerska@holidays.pl 

CH Klif, Warszawa, ul. Okopowa 58172 
teł. 53 I 45 91/92, fax 531 45 93 
e-mail: banaszek.okopowa@holidays.pl 

CH Targówek, Warszawa, ul. Głębocka IS 
tel. 675 96 23/55, fax 675 96 86 
e-mail: banaszek.glebocka@holidays.pl 

CH Reduta, Warszawa, Al. Jerozolimskie 148 
teł. 823 90 25/26, fax 823 90 97 
e-mail: banaszek.jerozolimskie@holidays.pl 

CH Galeria Mokotów 
Warszawa, ul. Wołoska 12 
tel. 541 32 32/31, fax 5413233 
e-mail:banaszek.woloska@holidays.pl 

CH Wileńska, Warszawa, uL Targowa 72 
teł. 331 60 90/91, fax 3316092 
e-mail: banaszek.wilenska@holidays.pl 

CH King Cross, Geant 
Gdańsk, ul. Spacerowa 48 
tel. (O 58) 554 29 84/85, fax (O 58) 554 29 86 
e-mail:banaszek.gdansk@holidays.pl 

CH Zakopianka 
Kraków, ul. Zakopiańska 62 
tel. (O 12) 261 31 87 /88, fax (O 12) 261 3 I 89 
e-mail: banaszek.krakow@holidays.pl 

CH Kraków Czyżyny 
Kraków, ul. Medweckiego 2 
tel. (O 12) 297 30 IO/I I, fax (O 12) 297 30 12 
e-mail: banaszek.czyzyny@holidays.pl 

teł. (O 42) 676 26 63/67, fax (O 42) 676 26 62 
e-mail: banaszek.lodz@holidays.pl 

Serdecznie 
zapraszamy I 

CH Plejada, Bytom, ul. Dolnośląska 25 
tel. (O 32) 787 65 70171, fax (O 32) 787 65 72 
e-mail: banaszek.bytom@holidays.pl 

CH Turzyn 
Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy 42 
tel. (091)46464lll4t2 faxW91)46464t3 
e-mail: banaszek. 

Zapewniamy kompleksową 
obsługę klientów firm 

NASI PARTNERZY: 
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Nordea Ubezpieczenia 

(dawniej Energo-Asekuracja S.A.) 

z siedzibą w Radomiu działa, 

z powodzeniem, ponad siedem lat 

na bardzo trudnym rynku 

ubezpieczeń majątkowych. 

Towarzystwo, poprzez 

strategicznego inwestora 

branżowego - duńską firmę 

ubezpieczeniową Tryg - jest częścią 

największej skandynawskiej grupy 

finansowej Nordea, posiadającej 

łączne aktywa w wysokości 

ponad 253 mld euro. 

C?JrvtmikA -------Yl1J'Nt W4rżlivvrrfci 
/ 

-----------
~ff.f;J}M, rrdk.ryw~1.c~ 
Yl1J'Nt rrfr sz. ~Cf 

Obecność firmy Tryg 

wśród akcjonariuszy 

Nordea Ubezpieczenia stanowi 

gwarancję stabilności 

i bezpieczeństwa finansowego. 

Pozwala również na nieograniczony 

dostęp do ubezpieczeniowego 

know-how. 

Dzięki temu Klienci 

Nordea Ubezpieczenia mają 

pewność uzyskania usługi 

ubezpieczeniowej na najwyższym 

europejskim poziomie. 

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeniowe Spółka Akcyjna 
http://www.nordeaubezpleczenla.pl 
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Nazwa "GERLAC "to dla wielu pok c1i Polaków symb ttwałości i znakO!Mtej jakości. 
To jedna z nielicznyc marek, która prz rwała nie tylko w amięci, ale także kredensach 
wielu polskich domó> . Obecnie jesteśmy dną z największy Iz firm w Europie'Produkującą: 
sztućce, noże kuch nne, noże rzeźn\cze, nożyczki, yzoryki, noże myśliwskie 

sek ory, narzędzia tJcrodnicze, lis 

GERL1CH S.A. 
26-340 Dr=:ewica ul. Braci Koh)'/ańskic/1 41, rel.(0-48)37580 l.fax.(0-48)375 723 

Dział Marketingu tel.{0-48)3758081we1~'.141. Dział Sprzedaży tel.(Q-48)3756717.fa. (0-48)3756718 
1v11w.gerlach.pl 

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 
tel. 0-22/849-83-74, 849-81-44 

fax 0-22/849-83-38 

PEKPOL S.A. jest Spółką publiczną notowaną 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Ze zbiG>row 
[ ?iału Dokurne nta': 

ZGZASP 

Do głównych dziedzin działalności Spółki należą: 

• Handel Hurtowy artykułami zaopatrzeniowymi 
dla przemysłu mięsnego. 

• Produkcja pojemników dla przetwórstwa spożywczego. 

• Usług i składowania artykułów żywnościowych. 

Wieczór kawalerski 
,';Meczór kawalerski" Robina Hawdona to doskonała komediofarsa oparta na prostym i zabawnym 
pomyśl e. Główny bohater Bill robi wszystko, by po upojnie spędzonym wie zorze kawalerskim 
nie st rac i ć narzeczonej i zapobiec katastrofie w dniu ślubnej ceremonii. Jego wysi]ki mnożą 
kom iczne sytuacje, a w finale w zaskakujący sposób udaje mu się wybrnąć z kłopotów. 

Księżyc nad Buffalo 

To komedia o ludziach sceny i nie tylko. George i Charlotte to małżeństwo, które od łat 
występuje razem na scenie. Marz:i by zagrać u znanego reżysera filmowego Franka Capry, który 
ma przyjechać na ich spektakl. Tego samego dnia przyjeżdża ich córka Roz, aby przedstawić 
swojego narzeczonego Howarda. vV wyniku pomyłki wszyscy biorą go za Caprc;: o prowadzi 
do wielu zabawnych sytuacji. 

Polaków życie seksualne 

Spektakl kabaretowy w re7.yserii Andrzeja Zaorskiego z muzyką \Vlodzimierza Korcza. 
Piosenki, monologi i skecz to fonna w jakiej pragniemy odpowiedzieć na pytanie jakie jest 
życie seksualne Polaków. Jakie było w latach 20-tych i 30-tych, co zmieniło , ię w o..asach 
socrealizmu, no a potem bc;:dzie już z górki - pokażemy sytuacje i zdarzenia z naszych dni. 

Występują: Alina Janowska, Izabella Olejnik, Piotr Polk, Jan Kociniak, Andr.i:ej Zaorski, 
Krystyna Sienkiewicz i inni . 



Piękna Lucynda 
To komedia muzyczna, której akcja rozgrywa się 200 lat temu w Warszawie. Hrabia Adam jest 
zakochany w pięknej wdówce Lucyndzie, która jednak nie jest pewna swoi h uczuć. Młodym 
postanawia pomóc ciotka - pani Utciszewska, aranżują<: ich spotkanie w Łazienkach. Kiedy już 
wszystko jest na dobrej drodze, do Warszawy pr<.yjeżdża wuj Adama, który również ma plany 
matrymonialne związane z Lucyndą„. 

Taka noc nie powtórzy się więcej 
Muzyczna i sentymentalna podróż do lat 30-tych. Pios nki, które wówczas powstały nadal 
bawią i wzruszają \\' nowych aranżacja h. Równie niezmienne pozostały stan zakochania, 
potrzeba bli kości drugi j osoby. 
Fordanserki, apasze, królowe nocy, ale i osoby z towarzystwa - ludzie z pozoru różni, a łączy 
ich to samo - pragnienie miłoś i. 

Sinatra 
Spektakl paradokumentalny, oparty na życiorysie Franka Sinatry. Człowieka, który był nie 
tylko ~wietnym piosenkarLem, ale i aktorem. Przyjacielem prezydentów, ale i gangsterów. 
Hojny dobroczyń a, kobieciarz, awanturnik, troskliwy ojciec. W wersji nieco sfabularyzowanej 
pokazujemy autentyczne postaci, z którymi zetknął się na swojej drodze twórczej: John 
Robert Kennedy, Dean Martin, Marylin Monroe, Ava Gardner i inni. 
\V roli tytulowej Ja ck Borkowski; Ava Gardn r - Elżbieta Zającówna/Marta Walesiak 

In flagranti 
Po wieczorze spędzonym na forsie .,I n flagranti" wszystkie pobożne koncepcje na temat 
monogamiczności rodzaju ludzkiego wydadzą s i ę nam mocno przesadzon . Serca i ciała uczest
ników zamieszania, dwó h panów i czterech pań, mają w sztuce wręcz nieograniczone 
możliwości. Zmysly i uczucia nakręcają spiralę, którn wk.ręca widza w fotel i budzą wesołość, która 
skręca ze śmiechu . Szanowni małżonkowie, kochankowie i konkubenci, po tym spektaklu 
prLygotujcie się na glębokie spojrLenia w oczy waszych partnerów. Bądźcie czujni i wyrozumiali . 

MAIASCENA 

Jacques Brel 
„(„ .) Robert Kudelski wraz z Januszem Tylmanem tworzą nastrojowy recital, mieniący się roz
maitymi u zuciami, pełen poezji ale także dowcipu. Z prawdziwą brawurą i techniczną 
bieglością wykonał ,,Walc na tysiąc pas" (.„), a w piosence „Flamandowie" przekazał poetycką 
glęb i ę tego miniaturowego studium o przemijaniu i trwaniu" Jeżeli będziecie Państwo mieli 
okazję posłuchajci e Kudelskiego. Śpiewa Brela z uczuciem i wyczuciem, oddając jedyny 
w swo im rodzaju nastrój i niezastąpione piękno jego piosenek w kongenialnym przekladzie 
Wojciecha Mlynarskiego." 

Tomasz Miłkowski 11Trybuna" 

Scenariusz dla trzech aktorek 
„Scenariusz dla trzech aktorek" B. Schaeffora to najnowsze przedsięwzięcie realizowane na 
Malej Scenie. Doskonały materia! literacki oraz interesująca koncepcja reżyserska zapowiadają 
niezwykłe przedstawienie, które będzie bawić zarówno młodzież jak i kone erów sztuki teatralnej. 
Problemy, z jakimi zmagają się artyści w trakcie pra y twórczej, przedstawione są jako partytura 
muzyczna, w której kolejne części „kon ertu" rozwijają się od powolnego allegro aż do pełnej 
dynamiki improwizacji finale. 
Spektakl ten cieszy się popularnością wśród widzów z prostego powodu - jest to doskonała 
komedia, w której zabawne dial gi i sytua je przenikają się od pierwszych słów aż do samego 
końca sztuki. N iewiele jest tekstów, których realizacje prlynoszą widzom tyle zabawy, a mimo 
to po przedstawieniu zmuszają do refleksji na temat życia, łudzi i sztuki . 

W repertuarLe mamy również spektakle d la dzieci: „Calineczka", „P inokio", „Królowa Śniegu". 

TEATR SYRENA 
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY 

00-589 Warszawa, ul. Litewska 3 
Kasa biletowa czynna w poniedziałki 10-16, wtorek-piątek 10-18, 

sobota-niedziela l 0-14 i 15-18. Rezerwujemy bilety telefonicznie 628 SO 93 lub 628 SO 91 wew. 116. 
Rezenvacja w internecie: www.bileteria.pl Informacje o teatrze: www.teatrsyrena.art.pl; Y.'ww.zołtytełefon.pl 

Sprzedaż biletów w internecie www.ebilet.pl 


