


Jan hr. Potocki (1761 - 1815) 

był jedną z barwniejszych postaci XVIII-wiecznej Polski. 
Ekscentryk i erudyta, zafascynowany Orientem podróżnik 
i publicysta, członek stowarzyszeń sekretnych, działacz 
i pisarz polityczny, historyk i etnograf, znawca tajemnic 
Wschodu i wielbiciel Woltera. Na matematyce znał się równie 
dobrze, co na literaturze greckiej. Mówił płynnie ośmioma 
językami, choć wysławiał się i pisał głównie w języku fran

cuskim. Wiódł życie awanturnicze i barwne, o którym 
krążyło wiele opowieści. Nawet śmierć Potockiego owiana 

była aurą tajemniczości. Odebrał sobie życie strzałem w usta, 
2 XII 1815 w Uładówce koło Winnicy (Ukraina) używając jako kuli 

poświęconej srebrnej gałki z rodowej cukiernicy, którą systematycznie wypiłowywał 
codziennie przez lata, dopasowując ją do rozmiarów lufy pistoletu. 

Jan Potocki przyszedł na świat w Pikowie na Podolu 8 III 1761 w rodzinie arystokratycz
nej. Ojczyznę opuścił jako siedmioletni chłopiec. Kształcił się w szkołach w Lozannie 
i Genewie, często przebywał w Paryżu, biorąc czynny udział w życiu kulturalnym i intelek
tualnym. Był zapalonym podróżnikiem, zafascynowanym przygodą i obcymi kulturami, 
zwiedził Egipt, Holandię, Hiszpanię, Maroko, Dolną Saksonię i Kaukaz, kierował 

ekspedycją naukową, która dotarła do Mongolii. W Warszawie wziął udział w pierwszym 
w Polsce locie balonem. Przygody swoje dokumentował w relacjach, część z nich została 
zebrana i wydana w tomie Podróże. 

Potocki był też członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Petersburskiej Akademii 
Nauk. Miał aspiracje naukowe, był prekursorem badań nad historią i archeologią 
Słowiańszczyzny. Żywo interesowały go również aktualne wydarzenia polityczne. Po 
powrocie do Polski, jako poseł na Sejm Czteroletni, wspierał poczynania obozu reform. 
Założył w Warszawie Drukarnię Wolną i wydawał własną gazetę sejmową pisząc w niej 
śmiałe teksty. Latem 1792 r. przyjechał do Łańcuta . Tutaj właśnie dla sceny dworskiej 
napisał swój pierwszy utwór literacki pt. Parady. 

Największą jednak sławę i międzynarodowy sukces przyniosła Potockiemu powieść 
fantastyczno-filozoficzna Rękopis znaleziony w Saragossie, pisana po francusku, jak wszystkie 
jego dzieła. Ma ona formę romansu szkatułkowego i wzorowana jest na Opowieściach 
tysiqca i jednej nocy. Jak głosi literacka legenda, kolejne fragmenty powieści powstawały 
przy łóżku chorej żony, której Potocki opowiadał baśnie tysiąca i jednej nocy, a gdy te się 
skończyły, zaczął snuć własną opowieść .. . Powieść doczekała się licznych przekładów 
na języki obce. W roku 1965 powstała jej ekranizacja w reżyserii Wojciecha Hasa, ze 
Zbigniewem Cybulskim w roli głównej, która zdobyła nagrody na międzynarodowych 
festiwalach filmowych. Film do dziś nosi miano filmu kultowego. 

Tak więc dziwnym zrządzeniem losu Jan hr. Potocki zyskał sobie nieśmiertelną sławę 
dzięki literaturze, którą uprawiał dla rozrywki, i która wypełniała jedynie znikomy 
fragment jego barwnego życia . A także dzięki „dramatycznym ekstrawagancjom", jak sam 
określił swoje Parady, które do dzisiejszego dnia nie znikają z teatralnych scen. 
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Pierwsu wydanie 'T f4tnl bulwarmo czyli an/C/ogii parad". 'ldjęcit u lJJiorn 
IVU/g &adkich Biblioteki Uniwmyte/JI Monash, Melbourne, lic„ Australia 

Genezy parad jako gatunku te
atralnego należy doszukiwać się 

we francuskim teatrze jarmarcz
nym z początków XVIII wieku. 
Pierwotnie były to krótkie scenki 
odgrywane na ulicy, na zewnątrz 
jarmarcznej budy, często na jakimś 
balkoniku, przed właściwym 

spektaklem, za darmo, aby zachęcić 
widzów do wejścia na salę teatralną. 

Spełniały więc rolę dzisiejszej 
reklamy. Występowało w nich 
zwykle kilka stałych postaci, które 
znalazły się w zabawnej sytuacji. 
Akcja scenek zarysowana była 
tylko szkicowo; reakcje przechod-
niów zachęcały wykonawców do 

improwizacji . Pod tym względem parady wykazują wiele pokrewieństwa z włoską comedia 
dell'arte. Ważną rolę w owych miniaturach odgrywał humor erotyczny, podobnie jak 
i wszelkie pikantne przejęzyczenia . 

Po tej z założenia bardzo ulotnej formie teatralnej nie pozostałoby śladu, gdyby miło
śnicy popularnego teatru nie zdecydowali się spisać tego, co widzieli, by w ten sposób 
utrwalić dla potomności gatunek, który istniał dotychczas wyłącznie w przekazie werbal
nym. Ludzie ci dopisywali też własne scenki, tworząc je według gotowych schematów. 
W 1756 roku jeden z nich, Thomas-Simon Gueullette opublikował Teatr bulwarów, trzyto
mową antologię parad, składającą się z 26 jednoaktówek o tak wymownych tytułach jak: 
Cnotliwa Izabela, Mokry palec, Handlarz gówna, Głupi, ślepy, głuchy i kaleka. W tym samym 
okresie pojawiły się także inne zbiorki. 

Z czasem styl parad, przeniesionych z teatru jarmarcznego do dworskiego, wysublimo
wał się; zaczęła je pisać większość autorów epoki nadając im bardziej literacką formę i adre
sując je do arystokracji . Parada-reklama zmieniła się w para4ę-skecz, a kilka takich skeczy 
tworzyło przedstawienie. Pośród twórców parad najwyższe uznanie zdobyli Pierre Caron 
de Beaumarchais iJan Potocki. 

Jan hr. Potocki napisał swoje Parady dla sceny dworskiej w Łańcucie, gdy przybył tu 
w sierpniu 1792 r. W rezydencji teściowej, księżnej marszałkowej Elżbiety z Czartoryskich 
Lubomirskiej, przebywała wówczas jego żona. W tym czasie pałac w Łańcucie był ośrod
kiem życia towarzyskiego oraz jednym z ważniejszych ośrodków kultury na ziemiach po
dzielonej Rzeczypospolitej. Przebywali tu zwolennicy Konstytucji 3 Maja, a także wypę
dzeni przez rewolucję emigranci francuscy. Zaproszenie do spędzenia niedzieli w rezydencji 



było wielkim zaszczytem. Wszyscy goście byli sta
rannie dobierani i zawsze czekało na nich wiele atrak
cji i niespodzianek, jak przejażdżki w weneckich gon
dolach z włoskimi śpiewakami, widowiska te
atralne i wieczorne bale. Ulegając prośbom gości, 
Potocki zadebiutował w Łańcucie jako literat pisząc 
po francusku i wystawiając sześć miniatur scenicz
nych pt. Recueil de Parades (zbiór parad). Wystąpili 
w nich młodzi arystokraci. Jedyną rolę kobiecą zagrała 
jego bratowa i jej to właśnie zadedykował swoje 
„dramatyczne ekstrawagancje", które rok później 
wydał w niewielkim nakładzie i pięknej szacie gra
ficznej. 

Przez wiele lat Parady przeleżały zapomniane 
w zbiorach bibliotecznych. Odnalezione i przetłu
maczone na język polski, opublikowane zostały 
w „Dialogu" w 1958 roku a już wkrótce miały swoją 
polską prapremierę w warszawskim Teatrze Drama
tycznym w reż. Ewy Bonieckiej, z Barbarą Krafftów
ną i Wiesławem Gołasem. Inscenizacja została entu
zjastycznie przyjęta przez krytyków i publiczność, 
a sztuka przez trzy lata utrzymywała się na afiszu. 
W 1959 roku spektakl został zaprezentowany 
na festiwalu Teatru Narodów w Paryżu. Również 
telewizyjna inscenizacja z 1978 roku, w reżyserii 

Krzysztofa Zaleskiego, z Ewą Dałkowską i Piotrem 
Fronczewskim, odniosła sukces i zaliczona została 
do Złotej Setki Teatru Telewizji. 

Parady w Teatrze Syrena są czwartą inscenizacją 
tej sztuki w reż. Krzysztofa Zaleskiego, po realizacjach 
w Teatrze Na Kresach (1993) i Teatrze Nowym 
w Poznaniu w (1998). 

Każda z parad stanowi oddzielną fabularną całość. 
Łączą je ze sobą postaci groteskowych bohaterów: 
służącego Gila, zmysłowej Zerzabelli, jej ojca Kasan
dra i adoratora Leandra. Dynamiczne i dowcipne 
dialogi pełne drwiny, aluzji i frywolnego, dwuznacz
nego humoru, stwarzają możliwości mistrzowskich 
popisów aktorskich. 

Projekty kostiumów - Zofia de lnes 

:!'ar ad y pmnik. iywioł ""ral~j „b,wy fubnmi•~i• 
tu echa jarmarcznej fanfaronady - lecz zawsze mistrzowsko wprzęgnięte 
w wyrafinowaną grę, jaką au tor, Jan Potocki, prowadzi z konwencją gatunku. 

„Parady" prowadzą nas do pra-źródeł teatru, do obrzędów, w których 
oczyszczający śmiech pozwalał dźwigać człowiekowi trud niełatwego istnienia. 

„Parady" są też rodzajem teatralnej zagadki, szyfrem, który należy rozwi
kłać- a gdy się to choć w części uda - ów niezwykły tekst niejako sam podsuwa 
interpretatorowi taką a nie inną intonację danej kwestii, frazę gestów etc. 

„Parady" do dzisiaj zachowały- w swej satyrycznej warstwie - pewną aktu-
alność. Posłuchajmy, co też mówi Kasander - czy nie przypomina on niektó
rych kreatur dobrze dzisiaj nam znanych? 

„Parady" są też opowieścią o pięknie ludzkiej zmysłowości .. . 
Moja przygoda z „Paradami" zaczęła się łat temu trzydzieści . Miałem 

to szczęście, że mój Profesor w warszawskiej PWST - Aleksander Bardini, 
który wybitność artysty teatru łączył z wielkim pedagogicznym talentem 
- polecił moją osobę władzom Teatru Telewizji. I tam mi zaproponowano, bym 
wystawił jako telewizyjny debiutant sztukę bułgarską o problematyce 
produkcyjnej. Uparłem się jednak i pewnie dzięki Profesorowi - udało mi się 
wyreżyserować „Parady". 

I oto po trzydziestu łatach - ówczesny reżyser telewizyjny tamtego przed
stawienia, a dziś dyrektor Teatru Syrena, Barbara Borys-Damięcka zapropono
wała mi, bym po raz kolejny zmierzył się z „Paradami". 

Jak miałem się nie zgodzić, jeśli dyrektor Barbara Borys-Damięcka oddała 
mi do dyspozycji swój teatr, w którym duch zespołowej pracy jest tak potęż
nym wsparciem dla reżysera? Teatr z zespołem, w którym coraz wyraźniej 
zaznaczają się aktorskie indywidualności. Jakże było się nie zgodzić, jeśli 
otrzymałem od Dyrekcji zgodę na zaproszenie do współpracy artystów, któ
rych mogłem sam wskazać? Dzięki temu po raz kolejny miałem to szczęście, by 
spotkać się z Janem Kociniakiem, wybitnym aktorem o niepowtarzalnej osobo
wości scenicznej, mistrzem gatunku najtrudniejszego, mistrzem komedii. 

Mogłem spotkać się z aktorami młodego pokolenia, których nazwiska 
odnajdą Państwo w programie. Są to nazwiska, w które, jak myślę, wpisane są 
wielkie nadzieje teatru . 

Mogłem też do pracy nad „Paradami" zaprosić tych, których uważam 
za wspaniałych artystów - Zofię de lnes, Marka Chowańca, Krzesimira 
Dębskiego, Sławomira Woźniaka. 

Wersja „Parad", którą Szanowni Państwo zobaczycie-jest całkowicie inna niż 
owa pierwsza, o której wspominałem . 

Teraz już możemy tylko czekać na Państwa osąd - osąd P. T. Publiczności. 

• 
• 



KRZYSZTOF ZALESKI reżyser teatralny, aktor filmowy 
i teatralny, scenarzysta. Pracę na scenie rozpoczął jeszcze jako student, 
będąc asystentem Tadeusza Łomnickiego w Teatrze na Woli. W war
szawskim Teatrze Współczesnym zrealizował m.in. muzyczne przed
stawienie Mahagonny B. Brechta i K. Weilla a także Ślub W Gombro
wicza. W Teatrze TV zadebiutował Paradami Potockiego, a następnie 
zrealizował wiele spektakli takich autorów jak m.in. Remarque, 
Flaubert, Dostojewski, Bułhakow, Mossakowski. Przygotował także 
cykl przedstawień dla dzieci zatytułowany Legen.dy o świętych, według 
własnych scenariuszy. Reżyserował recitale i koncerty Przeglądu Pio
senki we Wrocławiu. Zrealizował spektakl muzyczny, blues-operę 
]. Kaczmarskiego z muzyką J. Satanowskiego w Teatrze Nowym 
w Poznaniu i spektakl baletowy do muzyki I. Strawińskiego w Te
atrze Wielkim w Warszawie. W swoim dorobku ma także znaczące 
role w filmach: Indeks]. Kijowskiego, Szansa F. Falka Głosy 
J. Kijowskiego, Gorączka A. Holland, Matka Król&w J. Zaorskiego, 
Kochankowie mojej mamy R. Piwowarskiego. 

KRZESIMIR DĘBSKI kompozytor muzyki współczesnej, 

rozrywkowej, teatralnej i filmowej. Studiował kompozycję i dyrygen
turę w Poznańskiej Akademii Muzycznej. Z zespołem „String 
Connection" koncertował w całej niemal Europie, USA i Kanadzie. 
Jest laureatem I nagrody światowego Konkursu Jazzowego w Hoeil
lart (Belgia). Wielokrotnie zdobywał tytuł Najlepszego Skrzypka, 
Kompozytora, Aranżera Roku. Uczestniczył w wielu festiwalach 
na całym świecie. Nagrał ponad 30 albumów ze swoimi kompozycjami. 

Od 1986 roku poświęca się głównie poważnej twórczości kom
pozytorskiej. Tworzy muzykę teatralną (ponad 40 premier), ekspery
mentalną i filmową - skomponował muzykę do SO filmów fabular
nych, a także muzykę do kilkunastu seriali telewizyjnych (Złotopol
sry, Na dobre i na złe, Sfora, Na Wspólne;). Za muzykę filmową otrzymał 
wiele prestiżowych międzynarodowych i krajowych nominacji 
do nagród oraz nagród, m.in. Fryderyka w kategorii „Kompozytor 
Roku". fot . Maryna Bulyha 

SŁAWOMIR WOŹNIAK pierwszy tancerz Teatru Wielkiego 

Opery Narodowej. Ukończył poznańską szkołę baletową. Debiuto
wał w Operze Wrocławskiej. Od 1991 r. jest pierwszym solistą war
szawskiego Teatru Wielkiego, gdzie w 2000 r. otrzymał tytuł pierw
szego tancerza. Laureat Międzynarodowego Konkursu Baletowego 

w Nowym Jorku (1990) i Światowego Konkursu Baletowego w Nagoi 
(1993). Tańczył m.in. główne role w Córce źle strzeżonej, Giselle, La Gi
tanie, Bajaderze, jeziorze łabędzim, Dziadku do orzech&w, Śpiqcej królew
nie, Romeo i Julii, Greku Zorbie, Carmen., Trzech muszkieterach, a także 
we wszystkich przedstawieniach Emila Wesołowskiego. Występował 
w wielu krajach europejskich oraz w Izraelu, na Cyprze, w Kanadzie, 
Argentynie i Brazylii. W 2005 r. kreował w poznańskim TW rolę ty
tułową w balecie Moniuszkowskim Hrabia Monte Christo w chore
ografii Waldemara Wołk-Karaczewskiego. Jest jurorem konkursów 
baletowych w Gdańsku. Jako choreograf zadebiutował w 1998 r. 
na scenie warszawskiej kameralnym baletem Tylko miłość, współpra
cował z Krzysztofem Zaleskim i Emilem Wesołowskim przy 
spektaklu Święta wiosna i zrealizował komiczny balet autorski 
Komi'-komedia. fot. P Rosłon 

MAREK CHOWANIEC scenograf. Absolwent Akademii 

Sztuk Pięknych w Warszawie - dyplom w katedrze scenografii w pra
cowni prof. Andrzeja Sadowskiego (1993). Jest autorem ponad 30 
projektów scenografii do spektakli Teatru Telewizji wyreżyserowa
nych m.in. przez Krzysztofa Zaleskiego, Jerzego Gruzę, Piotra Szul
kina, Łukasza Wylężałka. W Operze Krakowskiej był projektantem 
scenografii do Czarnej maski Krzysztofa Pendereckiego. W Teatrze 
Roma w Warszawie był twórcą scenografii do musicali: Miss Saigon, 
Grease, Pięciu braci Moe. Jest wykładowcą w katedrze scenografii 
warszawskiej ASP. 

ZOFIA DE INES scenografka teatralna, operowa, baletowa, fil

mowa i telewizyjna. Ukończyła Wydział Architektury Politechniki 
oraz Wydział Scenografii w ASP w Krakowie (1972-1975). Od 1975 r. 
projektuje scenografię i kostiumy; zrealizowała ponad 150 pozycji 
w teatrze dramatycznym, muzycznym, operze, pantomimie, balecie, 
filmie i telewizji. Miała kilka wystaw indywidualnych w Polsce oraz 
za granicą. Znana ze swoich prac również w Danii, Francji, Hiszpa
nii, Niemczech, Rosji, Serbii, USA i Wielkiej Brytanii. 

Pracowała z tak wybitnymi reżyserami jak A. Hanuszkiewicz, 
]. Jarocki, M. Prus, K. Zaleski. Zajmuje się także rysunkiem, plaka
tem, projektowaniem i stylizacją mody. Uczestniczyła w wielu poka
zach mody. Z Krzysztofem Zaleskim współpracowała przy Skqpcu, 
Rewizorze, Pan inspektor przyszedł, Bezdroże serca i miłości. 



J'dTiiil przekład J6zc(J>1odrz<j<wski ~ 
inscenizacja i reżyseria 

muzyka i aranżacje 

choreografia 

dekoracje 

kostiumy 

realizacja światła 

kierownictwo muzyczne 

przygotowanie wokalne 

Krzysztof ZALESKI 
Krzesimir DĘBSKI 
Sławomir WOŹNIAK 
Marek CHOWANIEC 
Zofia de INES 

Jarosław SZMIDT 
Artur ZIELIŃSKI 
Katarzyna NOWAKOWSKA 
Artur ZIELIŃSKI 

asystent reżysera i sufler Renata DOMAGAŁA 
asystent choreografa Valeriy MAZEPCHIK 

msp1qent Piotr WITKOWSKI 

zespół muzyczny: fortepian Artur ZIELIŃSKI 
Paweł JANKOWSKI 

klarnet basowy, saksofon sopranowy Michał GÓRC'.ZYŃSKI 
Radosław SOROKA 

instrumenty perkusyjne, cymbały Marta MAŚLANKA 
instrumenty perkusyjne Piotr MAŚLANKA 

kontrabas, viola da gamba Wojciech ZALEWSKI 
Marta ZALEWSKA 

W spektaklu wykorzystano fragmenty utworów: 
D. Naborowskiego, St. Trembeckiego, A.F. Woyny, B. Leśm i ana. 

Licencja na wystawienie utworu została wydana przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. 
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~rzabdla 
- córka Xasandra 

Gil 
- słuźqcy Xasan~ra 

Xasander 
- ojciec ~rzabdli 

Anna DERESZOWSKA 
Maja HIRSCH 
Izabella OLEJNIK . 

Tomasz BORKOWSKI 
Przemysław GLAPIŃSKI 

Jan KOCINIAK 

L,eander Marcin PIĘTOWSKI 
- młodzieniec zakochany w ;@-zabclli 

'Doktor Tadeusz PLUCIŃSKI 
~rzabdk w Xwarucie Dorota GORJAINOW 

Jolanta LI1WIN-SARZYŃSKA 
Beatrycze ŁUKASZEWSKA 
Hanna ORSZTYNOWICZ 

~rzabdk w 'Ceracie Gizela BORTEL 
Hanna KOCHAŃSKA 
Beata ROMANOWSKA 

L,okaje, .Piraci Wojciech BILLIP 
Jacek DZIĘGIEL 
Andrzej JUREK 

J'aun Mariusz KARPIŃSKI 
Bartłomiej WOJTANOWI CZ 

Zespół baletowy: Blanka BEKIER-GLINKA, Dominika DĘBSKA, 

Izabella KOSAŁKA, Anna PUCHALSKA, Aleksandra WOJTANOWI CZ, 

Arkadiusz KUCHARSKI, Paweł ŻELAZKO, Sławomir ŻMIJEWSKI 

Parada I - Zakochany Gil • Parada II - Podróż Kasandra do Indii 
Parada III - Kalendarz starych mężów • Parada IV - Kasander literatem 

Parada V - Kasander demokrata 

Spektakl grany jest z jedną przerwą. 



55 lat na scenie 
Nigdy nie myślałem, że będę wykonywał ten 
zawód. A teraz okazało się, że minęło już 55 
lat. Nie oszczędzałem się i nie oszczędzano 
mnie. Były to kolorowe, wspaniałe, pełne 

pnygód lata. 
Z Syrenq od ponad ćwierć wieku łqczq mnie 
gorqce, emocjonalne więzy (w końcu to kobieta) 
i życzę jej długiego ogonka - przed kasq! 

fot. Rafa/ l.Atoszck 
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TADEUSZ PLUCIŃSKI ukończył studia na łódzkim oddziale warszawskiej 

PWST w 1949 r. Pracował w wielu teatrach pod okiem takich wybitnych reżyserów jak 
H . Szletyński, W Horzyca, E. Axer,]. Warmiński,]. Kreczmar,]. Krasowski i K. Skuszanka. 
Obsadzany był w rolach czarnych charakterów i amantów, ale najważniejsza okazała się rola 
Macky Majchra w Operze za trzy grosze B. Brechta w reż. Konrada Swinarskiego w Teatrze 
Współczesnym (1958). Pracował w Teatrze Polskim we Wrocławiu, Teatrze Dramatycznym 
w Poznaniu, a od 1954 r. w teatrach warszawskich: Ludowym, Ateneum, Współczesnym, 
Polskim. Od 1975 r. związany jest z Teatrem Syrena, w którym wyreżyserował spektakl 
Roxy i wys.tąpił w ponad trzydziestu premierach, ostatnio m.in. w takich spektaklach jak: 
Sinatra, Księżyc nad Buffalo, Żołnierz królowej Madagaskaru oraz w bajce dla dzieci Trzewiki 
szczęścia. 

W filmie zagrał ponad 60 ról. Zadebiutował jeszcze jako student PWST. Zagrał wiele 
charakterystycznych postaci w komediach St. Barei i J. Gruzy. Najbardziej znane filmy z jego 
udziałem to: Mąż swojej żony, Szczęściarz Antoni, jak być kochaną, Dzięcioł, Poszukiwany 
poszukiwana, Brunet wieczorową porą, Co mi zrobisz jak mnie złapiesz. Ale jak sam wspomina, 
najciekawsze role to kapral Grudziński w Westerplatte St. Różewicza (1967) i ostatnio Lolek 
w Tulipanach]. Borcucha (2005). 

W telewizji z satysfakcją wspomina współpracę z Olgą Lipińską przy Kabarecikach, 
a także Dobranocki dla dorosłych oraz czwartkowe Kobry. Grał również w popularnych seria
lach takich jak Stawka większa niż życie, Czterdziestolatek, Kariera Nikodema Dyzmy 
i Alternatywy 4. 

Wspólnie z Witołdem Fillerem napisał książkę pt. Tylko dla mężczyzn . 

Jest miłośnikiem sportów, uprawiał niemal wszystkie dyscypliny. 
Jego hobby to: kobiety, podróże, psy i samochody. 

\ I 
\ 



CIOTKA KAROLA 
Trzej studenci Oxfordu, młodzi chłopcy z dobrych domów, sympatyczni, lecz niesforni, raz po raz wpadają 
w beznadziejne w ich mniemaniu sytuacje. Tym razem wydaje się, że los się do nich uśmiechnął. Jednego z nich 
ma odwiedzić ciotka, której nigdy nie widział, a która jest miliarderką. Chłopcy już snują plany, jak dzięki jej 
pieniądzom, wzmocnić swoją pozycję towarzyską . . . 
Wszystkie plany komplikują się, gdy okazuje się, że ciotka nie przyjedzie. I po raz drugi, gdy jednak się zjawia ... 

Występują : Wiktor ZBOROWSKI, Eugeniusz KAMIŃSKI, Marcin PIĘTOWSKI, Zbigniew KOZŁOWSKI, 
Przemysław GLAPIŃSKI, Jacek PLUTA, Dorota GORJAINOW, 
BeataJANKOWSKA-TZIMAS / Gizela BORTEL, Anna DEKA, Hanna KOCHAŃSKA. 

IN FLAGRANTI 
„In flagranti jak na dobrą farsę przystało opiera się na komizmie sytuacyjnym i błahych konfliktach. Panie 
dowiadując się o zdradzie partnerów, zamiast czuć się załamane czy zdruzgotane, podchodzą do tematu jak 
do wyzwania rzuconego im przez męską rasę. Na scenie rozgrywa się prawdziwa walka pici. Kobiety rozbiorą 
panów do rosołu - i to nie tylko w przenośni, ale i dosłownie - wytykając im wszystkie męskie wady 
i niecne uczynki." /Gazeta studencka/ 

Występują: Piotr POLK, Krzysztof TYNIEC, Adrianna BIEDRZYŃSKA, Grażyna WOLSZCZAK, 
Marta WALESIAK, Dorota GORJAINOW 

KLUB HIPOCHONDRYKÓW 
To zręczna i znakomicie zagrana komedia, w której każdy czterdziestolatek może odnaleźć siebie. Zmagania 
czterdziestolatków z czasem i urojonymi chorobami, zwłaszcza w wykonaniu tak znakomitego tercetu aktorskiego, 
będą wywoływać kaskady śmiechu do łez włącznie, wzbudzając także (zwłaszcza u męskiej części widowni) 
współczucie i wyrozumiałość . 

Występują: Zbigniew ZAMACHOWSKI, Piotr POLK, Wojciech MALAJKAT, Magda WOŁŁEJKO, 
Marcin TROŃSKI I Piotr SIEJKA/ Krzysztof JANCZAR, Marcin PIĘTOWSKI, Marta WALESIAK 

OPERA ZA TRZY GROSZE 
To chyba najczęściej wystawiany dramat Brechta na deskach teatrów w Polsce i na całym świecie. 
Całość wzbogacona songami komentującymi akcję, do których muzykę skomponował Kurt Weill. 
„Przedstawienie rozegrane zosta ło w intrygujących, malarskich obrazach, niekiedy inscenizowanych na znane 
a rcydzieła: „Ślepców" czy „Ostatnią wieczerzę". („.) Dramat Brechta nie przemija. Wystarczy przywołać 

. fragment wypowiedzi Macky'ego spod szubienicy: „Bo czymże jest dziś obrabowanie banku, wobec założenia 
banku ... ". A już historia powiązań świata przestępczego z policyjnym przyjmowana jest przez widzów 
ze szmerem zrozumienia, jako polska norma. 

Jest zasługą arcydzieł, że się nie sta rzeją. Wręcz przeciwnie - stają się coraz bardziej aktualne. 
W tym przypadku dodać trzeba: niestety." / Rzeczpospolita/ 

Występują: Krzysztof TYNIEC / Jacek BOŃC2YK, Wiktor ZBOROWSKI/ Piotr MACHALICA 
Krystyna TKACZ / Bożena KRZYŻANOWSKA, Marta WALESIAK/ Anna GAJEWSKA, Izabella OLEJNIK 
I Marta GÓRNICKA, Mariusz CZAJKA/Jacek BOŃC2YK, Przemysław GLAPIŃSKI, Jacek PLUTA, 
Anna ANTONOWlCZ I BeataJANKOWSKA-TZIMAS, Mirosław C2YŻI'KIEW1CZ i inni. 

PARTY 
„(„.) R. M. Groński koncentrując się niby na światku pseudoartystów, celnie uderzył w szeroko pojętą polską 
kulturę„„ „Pa rty" ogląda się bez chwili znużenia dzięki świetnym, dowcipnym dialogom i wyraziście 
nakreślonym postaciom, w których znakomicie odna leźli się poszczególni aktorzy, parod i ując samych siebie 
i kolegów po fachu. Nieoczekiwany obrót wydarzeń, sprawia, że farsa zmienia się w sensację, a fina ł skłania 
do bardzo gorzkiej refleksji nad duchem i kondycją polskiej kultury." /Życie Warszawy/ 

Występują: Marian KOCIN IAK, And rzej ZAORSKI/ Tadeusz ROSS, Czesław MAJEWSKI, Jacek PLUTA, 
Izabella OLEJNIK, Wojciech BILLIP, Hanna KOCHAŃSKA, Marta WALESIAK 

STALOWE MAGNOLIE 
To powieść o zmaganiu się z przeciwnościami , jakie niesie życie. Wzruszająca, choć nie pozbawiona humoru, 
historia o życiu, miłości i przyjaźni, której bohaterkami jest sześć kobiet mieszkających w małym miasteczku 
na amerykańskiej prowincji. 
„Stalowe magnolie" to grupa przyjaciółek, typowych Amerykanek- na zewnątrz hałaśliwych, rozgadanych, 
czasem ekscentrycznych, wewnątrz jednak twardych i przygotowanych do walki z przeciwnościami losu. Życie 
bohaterek koncentruje się wokół salonu piękności. Kobiety przychodzą tu, by zadbać o swoją urodę, ale przede 
wszystkim, by porozmawiać, poplotkować. Bohaterki wspierają się nawza jem, również wtedy, gdy przyjdzie im 
zmierzyć się z prawdziwą tragedią„. 

Występują: Adrianna BIEDRZYŃSKA, Krystyna SIENKIEWlCZ,Joanna ŻÓŁKOWSKA, Marta WALESIAK, 
Jolanta Barbara ŻÓŁKOWSKA, Katarzyna ZIELIŃSKA 

TAKA NOC NIE POWTÓRZY SIĘ WIĘCEJ 
„Jest to musical retro, którego akcja toczy się w latach 30. minionego wieku w jednym z nocnych lokali , gdzie 
spotyka się barwne, nieco szemrane towarzystwo ... Akcja widowiska zarysowana jest na tyle delikatnie, by nie 
przeszkadzać w słuchaniu szlagierów sprzed lat. Jest to raczej rys zbiorowego portretu, lubiących się zabawić 
warszawiaków o bogatych życiorysach, a czasem i policyjnych kartotekach /Życie Warszawy/ 

Występują: Zbigniew KOZŁOWSKI, Jan MATYJASZKIEWICZ, BeataJANKOWSKA-TZIMAS, 
Jacek PLUTA, Izabella OLEJNIK, Andrzej ŻARNECKI, Wojciech BILLIP, Magdalena GRUZIEL, 
Grzegorz WONS / Przemysław GLAPIŃSKI 

ŻOŁNIERZ KRÓLOWEJ MADAGASKARU 
Do Warszawy przybywa nieśmiały mecenas Mazurkiewicz z Radomia, który pragnie zawrzeć związek małżeński 
z panną Sabiną - przedstawicielką typowej mieszczańskiej rodziny. Za sprawą tajemniczego listu trafia do 
siedliska rozpusty, czyli za kulisy teatrzyku „Arkadia". Mecenas, mimo swoich twardych zasad moralnych, ulega 
czarowi i wdziękowi artystki kabaretowej . 

Występują: Jan MATYJASZKIEWlCZ / Leon CHAREWlCZ, Teresa LIPOWSKA, Beatrycze ŁUKASZEWSKA 
/ Hanna KOCHAŃSKA, Grzegorz WONS / Józef MIKA, Marcin PIĘTOWSKI, 
Jolanta LITWIN-SARZYŃSKA, Hanna ORSZTYNOWI CZ, Tadeusz PLUCIŃSKI / Jacek PLUTA i inni. 

Zapraszamy również na spektakle muzyczne dla dzieci: 

CALINECZKA 
KRÓLOWA ŚNIEGU 

PINOKIO 
TRZEWIKI SZCZĘŚCIA 

PAMIĘTA ... MY O OSIECKIEJ ~ 
Wieczór piosenek Agnieszki Osieckiej. ...i 
,;Trzeba odwagi, by porwać się na nowe interpretacje tekstów od dawna słuchanych w perfekcyjnych ~ 
wykonaniach Maryli Rodowicz czy zespołu Skaldowie. Poczynania młodych artystów ś ledziłem zrazu ~ 
z niepokojem, jednak szybko okazało się, że ich wersje wytrzymują porównanie z oryginałami. I choć można się 
w nich doszukiwać brzmień charakterystycznych dla pierwotnych wykonań, bliższe były zamierzonej stylizacji 
niż świadomemu naś ladownictwu". / Rzeczpospolita/ 

Występują: Margita ŚLIZOWSKA, Marcin KOŁACZKOWSKI - laureaci Nagrody Publiczności konkursu na in
terpretację piosenek A. Osieckiej oraz Urszula BORKOWSKA 



~ Aktorki i Aktorzy: Anna Deka, Agata Gawrońska-Bauman, Gizela Bortel, Dorota Gorjainow, 
~ Beata Jankowska-Tzimas, Hanna Kochańska, Jolanta Litwin-Sarzyńska, Beatrycze Łukaszewska, 
U Izabella Olejnik, Hanna Orsztynowicz, Beata Romanowska, Marta Walesiak, Wojciech Billip, 
- Jacek Dzięgiel, Przemysław Glapiński, Andrzej Jurek, Zbigniew Kozłowski, Wojciech Medyński, 
~ Marcin Piętowski, Jacek Pluta 
U Aktorzy gościnnie występujący: Anna Antonowicz, Adrianna Biedrzyńska, Zofia Czerwińska, 
i;..:i Anna Dereszowska, Anna Gajewska, Marta Górnicka, Magdalena Gruzie!, Maja Hirsch, 
~ Alina Janowska, Edyta Jurecka, Bożena Krzyżanowska, Teresa Lipowska, Krystyna Sienkiewicz, 
- Krystyna Tkacz, Monika Wierzbicka, Grażyna Wolszczak, Magda Wołłejko, Katarzyna Zielińska, 
~ Joanna Żółkowska, Jolanta Barbara Żółkowska, Jacek Bończyk, Tomasz Borkowski, Leon Charewicz, 
~ Mariusz Czajka, Mirosław Czyżykiewicz, Krzysztof Janczar, Eugeniusz Kamiński, Marek Kępiński, 
U Jan Kociniak, Marian Kociniak, Bogusław Koprowski , Robert Kudelski, Piotr Machalica, 
~ Czesław Majewski, Wojciech Malajkat, Jan Matyjaszkiewicz, Józef Mika, Tadeusz Pluciński, 
cri Piotr Polk, Tadeusz Ross, Piotr Siejka, Marcin Troński , Janusz Tylman, Krzysztof Tyniec, 
~~ Tadeusz Wojtych, Grzegorz Wons, Jerzy Woźniak, Zbigniew Zamachowski, Andrzej Zaorski, 

Wiktor Zborowski, Andrzej Żarnecki 
Balet: Blanka Bekier-Glinka, Dominika Dębska, Mariusz Karpiński, Izabella Kosałka, 
Anna Puchalska, Aleksandra Wojtanowicz /kier. baletu/ , Paweł Żelazko, Sławomir Żmijewski 

Dział koordynacji pracy artystycznej Anna Machowska /kierownik/, 
asystent reżysera/sufler Renata Domagała, 
inspicjenci: Patryk Goller, Piotr Witkowski, 
suflerzy: Krystyna Tomaszewska, Edward Garwoliński 

Dział literacko - promocyjny Agnieszka Daroch /kierownik/, Beata Jasińska 
Dział sprzedaży i kontaktów z widzami Magdalena Goławska /kierownik/, 

Kierownik techniczny 
Kierownik administracyjny 

Transport i zaopatrzenie 
Realizacja dźwięku 

Realizacja światła 

Garderobiane 

Pracownia malarska 
Pracownia perukarsko-charakteryzatorska 

Pracownia ślusarska 
Pracownia krawiecka 

Brygadier sceny 
Maszyniści sceny 

Operator urządzeń scenicznych 
Rekwizytorzy 

Projekt graficzny programu 
Opracowanie programu 

Magdalena Machalica, Katarzyna Włodkowska, 
Joanna Zawadzka, Wiesława Zawadzka 
Igor Dzierzęcki 
Ewa Czeska 
Jarosław Zalewski 
Dariusz Pawlik /kierownik/, Marcin Bociński, 
Sławomir Dębiński 

Donald Klepczarek /kierownik/, 
Maciej Gendek, Jacek Grodzki, 
Jacek Muracki, Waldemar Zatorski 
Danuta Ołczykowska, Urszula Sałek, 
Halina Sokołowska, Bożena Wojtkowska 
Janusz Sztopka 
Mirosława Goethe!, Karolina Smulska, 
Barbara Zygier 
Krzysztof Ho recki 
Anna Wardzyńska, Henryka Bazyluk, 
Maria Domińczak 
Andrzej Dobrowolski 
Krzysztof Gąsiorowski, Sebastian Karcz, 
Jarosław Sadowski, Wiesław Szymański 
Leszek Sałasiński 
Krzysztof Skórski, Ryszard Trojanowski 
Yakup Erol 
Magdalena Goławska 

TEATR SYRENA 
MIAST A STOŁECZNEGO W ARS ZA WY 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny Barbara Borys-Damięcka 
Zastępca Dyrektora Jacek Pazdro 

Kierownik literacki Ryszard Marek Groński 

TEATR SYRENA, ul. Litewska 3, 00-589 Warszawa 
Sekretariat tel. 6212441 628 27 94 fax. 629 57 38 

e-mail: sekretariat@teatrsyrena.pl 

Patroni medialni: 

=~~ ~ 
Regionalna ,;, ~ Jedynka 

POLSKIE RADIO 

RDC~ !YCIE 
WARSZAWY 

Radio Dla Ciebie 

101 FM 

Teatr Syrena w kwiaty zaopatruje: Flo-Art „KWIACIARNIA SEJMOWA" 

Hanna Borkowska, ul. Senacka 1, 00-487 Warszawa, tel. 694 20 68 
e-mail: floart@poczta.onet.pl www.floart.com.pl 




