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Kochani! 

Nasz teatr obchodzi w tym rolcu 50-lecie swojego 
istnienia. Pierwsze przedstawienie naszego teatru 
odbyło się długo przed Waszym urodzeniem, a nawet 
przed urodzeniem Waszych rodziców. Jedynie Wasze 
babcie i dziadlcowie byli świadlcami powstania naszej 
sceny. Teatr Syrena należy do najstarszych teatrów 
Warszawy i pewnie właśnie dlatego wyspecjalizował się 
również w przedstawieniach dla dzieci i młodzieży. 
Historia lcsięcia i żebralca została napisana wiele lat 
temu przez znanego pisarza i humorystę 

amerylcańskiego Marica Twaina. Napisał on również 
„Przygody Tomlca Sawyera", „Przygody Huclca" i wiele 
innych znalcomitych opowiadań i humoreselc. 

Książę i żebralc - to historia, lctóra może się 

przydarzyć lcażdemu z W as, chociaż w czasach, 
w lctórych żyjemy mamy znacznie mniej lcsiążąt niż 
w epoce, lctórą opisuje autor. Niestety, ilość żebralców 
niewiele zmalała. Opowieść, lctórą W am dzisiaj 
przedstawiamy ma swoje szczęśliwe rozwiązanie, bo 
dobroć i przyjaźń, to wartości najwyższe, lctóre na 
szczęście nawet w dzisiejszych czasach pełnych zła i 
brutalności - zwyciężają. 



Dlatego właśnie to przedstawienie przygotowaliśmy 
dla W as z okazji naszego jubileuszu. 

Spotykaliśmy się z Wa1ni na przedstawieniach 
„S1nu1fowislca, czyli Gargamela złapanego" blisko 400 
razy, na przedstawieniach „Czerwonego J(apturlca" 
blisko 200 razy, na przedstawieniach „Calineczki" 
ponad 240 razy, mamy więc nadzieję, że „Księcia 

i żebraka" będziecie oglądali przez kilka lat. 

Jest to przedstawienie równie atrakcyjne dla dzieci 
i młodzieży, jale i dla ... dorosłych, bo przecież wszyscy 
tęsknimy do zdarze1i niezwykłych i bohaterów 
szlachetnych. 

Odwiedzajcie więc nasz teatr równie często jale 
dotychczas, nućcie razem z aktorami piosenki, które 
dla W as śpiewają i bawcie się razem z nami 
w następnych 50-ciu latach, bo teatr to mie1sce, 
w którym spotykają się wrażliwi widzowie różnych 
pokoleń. 

Tego życz~ \:Va1n 

V\r imieniu całego zespoht Teatru Syrena 

Zbigniew Korpolewslci 

PROLOG 

Słowa: Krystyna Wodnicka 
Muzyka: Edward Pałłasz 

Historia, którą tu ujrzycie 
Zdarzyła się, albo i nie .„ 
Poeta stworzył ją, czy życie 
Hej, któż to wie? 
Hej, któż to wie?„. 
Historia stara, sprawa dawna „. 
Ale czy bajka to czy prawda 
Hej, któż to wie? 
Hej, któż to wie?„. 

Przez trzysta lat ojcowie synom 
Opowiadali ją do snu 
I tak przetrwała, choć czas płynął 
Hej, dzień po dniu „. 
Hej, dzień po dniu „. 

Gdy syn jak ojciec się zestarzał 
Znów swoim dzieciom ją powtarzał 
Hej, dzień po dniu „.! 

Więc chociaż jej zżółkłe księgi stare 
Nie notowały w karty swe 
Historii owej dajcie wiarę! 
Hej, czemu nie!? 
Hej, czemu nie!? 

Bo tak jest piękna i tak mądra 
Że się na pewno zdarzyć mogła! 
Hej, czemu nie!? 
Hej, czemu nie?! 
Hej, czemu nie?! ! ! „. 



Beata Romanowska - w naszym przedstawieniu gra Księcia. 
Jest jedną z najzdolniejszych aktorek naszego teatru. 
Ukończyła Studio Danuty Baduszkowej w Gdyni, gdzie 
debiutowała w Teatrze Muzycznym. 
Przez kilka sezonów występowała w Operetce Warszawskiej. 
W naszym teatrze gra od kilku sezonów. Najmłodsi widzowie 
Syreny pamiętająją z pewnościąjako Smurfa, oraz z kilku 
postaci, które grała w „Calineczce". 
Dla starszych widzów grała w „Manierach miłosnych", 

„Poczekalni" i w „Ludożercach". Występuje też często 

w telewizyjnych programach dla dzieci. 
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Władysław Grzywna - jeden z czołowych aktorów Teatru Syrena 
w Warszawie. Jest absolwentem Szkoły Cyrkowej w Julinku 
k.Warszawy i Studium Aktorskiego przy Teatrze Syrena. 
Młodsi widzowie naszego teatru pamiętają go z pewnością jako 
kota Klakiera ze „Smurfów", Zajączka z „Czerwonego Kapturka", 
czy wreszcie jako Księcia Żab z „Calineczki". 
Starsi pamiętają go z pewnością z „Tańca Kogutów", 
„Poczekalni", z rewii „W inne czasy" i „Tych lat nie odda nikt", 
„Manier miłosnych", „Ludożerców" 

i z wielu innyc przedstawień teatru. Jest aktorem 
wszechstronnym. 
Jego entuzjaści nazywają go nowym Adolfem Dymszą. 

W „Księciu i Żebraku" gra rolę Żebraka. Jest ulubieńcem naszej 
publiczności , zwłaszcza tej najmłodszej. 
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Rozwiąż i sprawdź w książeczce 
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Poziomo: 
1. Nazwisko aktora graj ącego żebraka 
3. Miasto, w którym mieszkali książę i żebrak 
4. Piękniejsza połowa rodziców 
5. Nazwisko kompozytora „Księcia i żebraka" 
6. Nie podpisany list lub ktoś bez nazwiska 
7. Muzyczna, obrazu, książki lub klejnotu 
8. Autor „Księcia i żebraka" 
9. Utwór do czytania 

1 O. Jeden z głównych bohaterów „Księc i a i żebraka" 
11. Rzeka, nad którą leży Londyn 

Pionowo: 
2. Nazwisko aktorki grającej rolę księcia 

3. Przyrząd optyczny- powiększający 
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Odszukaj pięciu bohaterów sztuki 

KSIĄŻĘ i ŻEBRAK 
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A to paradne! 
Zabawne to! 

ZAŚPI EWA) 

Nikt nie odgadnie 
Kto jest kto?! 

Kto się za kogo 
I w co się przebrał 
Który z nas Tomek 
A który Edward. 

Te same oczy, usta, nos? 
Te same ruchy! Głos ten sam! 
Ot, jakie figle płata los! 
Pyszna zabawa, przyznasz sam! 
Pyszna zabawa, przyznasz sam! 

KSlfiŻĘ 

Książę: Jam Tomek Canty Wasza Wysokość! 
Nie każ mnie kijem pędzić jak psa! 

Tomek: Wstań, biedny chłopcze! Zajmę się tobą! 
Pyszna zabawa! 

Razem: Ha ... ha ... ha ... ha ... ! 

i ŻEBRAK 

Z łłfiMI 

A to paradne? 
Zabawne to! 
Jaj estem tobą! 
Ty jesteś mną! 
Gdyby do naga 
Obu rozebrać 
Nikt nie odgadnie 
Książę, czy żebrak?! 

Czy on to ja, czy ja to on? 
Dlaczego los darował nam 
Jednemu głód, drugiemu tron, 
Gdy każdy z nas jest taki sam?! 
Gdy każdy z nas jest taki sam?! 

Tomek: Chcę na majestat mój spojrzeć z bliska 
Książę: Zupełnie nieźle mą rolę gra ... 
Tomek: Niech żyje przepych! 
Książę: Wiwat ubóstwo! 
Razem: Pyszna zabawa! Ha ... ha ... ha ... ha ... !!! 





Czym się zajmują Twoi Rodzice? Jak spędzacie wolny czas? Jak spędzasz 
wakacje? Czym się interesujesz? Co chciałbyś robić w przyszłości? 

Kim chcesz być? Jak wyobrażasz sobie Twoją Rodzinę w przyszłości? 
Czy myślisz o dalekich podróżach i wielkich przygodach? 

Spróbuj nam o tym opowiedzieć na rysunku. 
Weź udział w konkursie rysunkowym organizowanym przez naszą firmę 

i wygraj jedną z nagród. 

Konkurs nosi tytuł: 
TWOJA RODZINA ... TWÓJ DOM 

• Autor najlepszej pracy otrzyma: 
KOMPUTER 

• Laureaci miejsc od drugiego do piątego otrzymają: 
ZESTAWY RYSUNKOWE I PRZYBORY SZKOLNE 

• 100 Uczestników konkursu otrzyma: 
Bilety na specjalny spektakl w Teatn;e SYRENA 

• W konkursie może brać udział młodzież do lat 15. Prace rysunkową 
w dowolnej technice należy nad~słać do dnia 30 września 1995 r. na adres: 

Towarzystwo Ubezpieczeń na Zycie Nationale-Nederlanden Polska S.A. 
00-215 Warszawa, ul. Dolańskiego 2 

• Jury ogłosi wyniki w terminie do 5 grudnia 1995 r. Laureaci konkursu zostaną 
· powiadomieni listownie. 

• RYSUNKI MUSZĄ BYĆ OPATRZONE IMIENIEM I NAZWISKIEM 
. AUTORA ORAZ DOKŁADNYM ADRESEM. 

Towarzystwo zastrzega sobie prawo do publikacji najlepszych prac. 

Propozycja skierowana do WASZYCH RODZICÓW 

Jeżeli jesteście Państwo zainte-
resowani dodatkową emeryturą, 

pokryciem kosztów nauki i studiów 
Waszych dzieci, zapewnieniem im 
niezależności finansowej w mo
mencie startu życiowego oraz za-

le zbiorów 
' 1 •1 •dł 1 1 Dokumen rdcji 

7G ZASP 

bezpieczeniem standardu życia 

Waszej Rodziny, to prześlijcie nam 

na tej kartce Wasz adres. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie 

Nationale-Nederlanden Polska S.A. 
I mię i nazwisko 

ul. Dolańskiego 2 
miasto 

00-215 Warszawa 
ulica nr domu 

telefon Nationale·Nederlande;-'N 
~---------------------------------------------------------------------------------- · 

Szanowni Państwo! 
Nationale-Nederlanden oferuje usługi ubezpieczeniowe 

w wielu krajach na pięciu kontynentach. Nasze Towarzystwo 
uważane jest za jedno z najbardziej prestiżowych na świecie . 

Jego sukces bierze się ze staranności i uwagi poświęcanej 
indywidualnym potrzebom każdego z naszych Klientów. 
Prawdziwie profesjonalna i wyjątkowa jakość obsługi, 

oraz ponad 150-letnie doświadczenie w rozwoju ubezpieczeń na życie sprawiają, 
że zalety naszych usług są 

wysoko cenione przez Klientów. 
Dnia 2 sierpnia 1994 roku Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie 

Nationale-Nederlanden Polska S.A. otrzymało zezwolenie 
Ministra Finansów na prowadzenie działalności 

ubezpieczeniowej w Polsce. 
Mamy nadzieję, że działalność Nationale-Nederlanden przyniesie 

Państwu wiele korzyści , a poziom oferowanych przez nas 
usług sprosta Państwa wymaganiom. Zachęcając do korzystania z usług 

Towarzystwa pragniemy zagwarantować Państwu bezpieczeństwo 
- na każdym etapie życia, przez wszystkie pory roku . 

~ ;;::..,...;= // 
Prezes Zarządu - Ton G.M. van der Star Dyrektor dis Sprzedaży i Marketingu - Paweł Dangel 





MUSICAL• MUSICAL 

Mark Twain 
• • 

KSIĄZĘ i ZEBRAK 
Muzyka 

Edward Pałłasz 

)' 
Premiera w maju 1995 

Dyrektor naczelny i artystyczny - Zbigniew Korpolewski 
Zastępca dyrektora - Marek Kępiński 

Teatr Syrena, ul. Litewska 3 
czynny codziennie (oprócz poniedziałków) 

Kasa czynna codziennie w godz. 10 - 14, 15 - 16, w poniedziałki 10 - 16 
Telefoniczna rezerwacja 628 06 7 4 



Mark Twain 

KSIĄŻĘ i ŻEBRAK 
MUSICAL 

Tłumaczenie i adaptacja - Jadwiga Żylińska 
Muzyka - Edward Pałłasz 

Teksty piosenek - Krystyna Wodnicka 

Książę Edward 
Beata Romanowska 

Żebrak Tomek 
Władysław Grzywna 

Ksiądz Andrzej 
Marek K~piński 

Jan Can ty - ojciec Tomka 
Bogusław Koprowski 

Król Henryk VIII - ojciec Edwarda 
Tadeusz Pluciński 

Dowódca warty 
Tomasz Kalczyński 

Halabardnicy 
Mariusz Bach 

Tomasz Nerkowski 
Sławomir Żmijewski 

Matka Tomka 
Teresa Lipowska 

Baba I 
\ I Lidia Korsakówna 

Baba II 
Małgorzata Jóźwiak 

Beata Jankowska 
Kobieta z prosiakiem 

Joanna Wizmur 
Zofia Czerwińska 

Jack, herszt żebraków 
Marek Robaczewski 

Kuternoga 
Piotr Wiszniowski 

Hugo, złodziej 
Wojciech Billip 

Harap, żebrak 
Paweł Kleszcz 

Scenografia 
Liliana Jankowska 
Asystent scenografa 

Irena Gaj 

Jim, żebrak 
Jacek Piotrowski 

Lord Hertford 
Eugeniusz Robaczewski 

Lord Seymour 
Jacek Piotrowski 

Lord Saint John 
Paweł Kleszcz · 

Arcybiskup Cuntenbury 
Tadeusz Wojtych 

Lord Norfolk 
Krzysztof Chmielowski 

Księżniczka Elżbieta 
- siostra Edwarda 

Agata Gawrońska 
Marzenna Manteska 

Paziowie 
Jolanta Mrotkówna 

Beata Maj 
Iwona Filipowska 
Anna Puchalska 

Magdalena Wojnicz 
Sędzia 

\j Marek K~piński 
Kat 

Tomasz Nerkowski 
Dowódca straży 

Tomasz Kalczyński 
Rycerz Hendon 

Wojciech Machnicki 
Pachołek w gospodzie 

Beata Maj 
Sąsiad 

Paweł Kleszcz 

Kierownictwo muzyczne i aranżacja 
Czesław Majewski 

Choreografia 
Lidia Korsakówna 

Inscenizacja i reżyseria 
Zbigniew Bogdański 

Asystent reżysera 
Lidia Korsakówna 


