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Klątwy złość straszliwa.„ 
Za czasów Wyspiańskiego w Bieczu, Gręboszowie i innych parafiach diecezji 

tarnowskiej opowiadano sobie mrożącą krew w żyłach historię. Pewna młoda 
gospodyni urodziła proboszczowi dwoje dzieci. Nękana poczuciem grzechu, posta
nowiła się wyspowiadać. Czy to przypadek, czy też podstęp sprawił, że spowied
nikiem był akurat jej, kochanek. Ksiądz, nie rozpoznawszy kobiety, udzielił jej dia
belskiej raczej niż duszpasterskiej porady. Wytłumaczył, że z grzechu oczyścić ją 
może tylko ogień. Gospodyni wraz z dwojgiem dzieci rzuciła się do paleniska. 
Gdy ksiądz wrócił z kościoła, na kominie plebanii siedziały trzy gołębice. 
Świadkowie zapewniają, że tę fantastyczną, niezbyt wiarygodną opowieść 

Stanisław Wyspiański znał w momencie pisania Klątwy. Słyszał pewnie i o bulwer
sującej, tym razem autentycznej historii księdza Kahla z Gręboszowa, któremu 
całkiem bezpodstawnie - w wyniku lokalnej intrygi - przypisano ojcostwo dwojga 
dzieci. W dramacie Wyspiańskiego rzecz przedstawia się inaczej: wina Księdza jest 
ewidentna. Naruszenie reguły celibatu daje początek serii tragicznych zdarzeń. 
Coś dziwnego dzieje się teraz z mieszkańcami niewielkiej wsi. Młoda zostaje wy

klęta dwukrotnie: przez Chór kopaczy i służącą na plebanii Kaśkę. Klątwą grozi 
Ksiądz nieposłusznemu rozpustnikowi Kubie. Zagrożona i wyklęta czuje się cała wieś 
nękana klęską suszy. Klątwa dotknie nawet najszlachetniejszą postać utworu, 
Matkę. Wyklinający stają się wyklętymi. Powstaje zamknięty krąg klątwy, czujemy 
działanie zagadkowego fatum, wiodącego wszystkich bohaterów ku ostatecznej 
zgubie. 

Wyroki Boga w dramacie Wyspiańskiego są wyjątkowo tajemnicze i wielozna
czne. Ksiądz próbuje je odczytać, odwołując się do autorytetu Księgi, Młoda -
polegając raczej na własnej intuicji. Gromada, na czele z Sołtysem i Dzwonnikiem, w sy
tuacji, gdy modlitwy i obrzędy kościelne nie przynoszą oczekiwanego skutku, 
próbuje szukać ratunku w magii. Świadomość grzechu i nieuniknionej kary popy
cha ludzi ku jakiejś nowej religii. 

Posiada ona pewne cechy pogańskiego barbarzyństwa (na co zwracali uwagę do
tychczasowi interpretatorzy), ma też wiele wspólnego z antyczną wiarą w fatum. Jej 
korzenie tkwią jednak niewątpliwie w naukach Starego Testamentu. Za desperackim 
czynem Młodej i milczącą presją gromady kryje się przekonanie o wyższości ofiary 
złożonej z życia (ludzkiego albo zwierzęcego) nad rytualnym poświęceniem Bogu 
płodów ziemi - roślin, owoców, nasion. Podobnie musieli rozumować przed wieka
mi Żydzi, odczytujący zapisaną w Księdze Rodzaju przypowieść o Kainie i Ablu. 



Jest to jednak - nie tylko z chrześcijańskiego punktu widzenia - przekonanie fał
szywe, nie znajdujące potwierdzenia w innych tekstach biblijnych. Świadczą o tym 
chociażby następujące słowa Psalmisty skierowane do Boga: 

Ty się bowiem nie radujesz ofiarą 
i nie chcesz ca/opaleń, choćbym je dawal. 
Moją ofiarą, Boże, duch skruszony. 
(Księga psalmów 5 l. l 8-19. Cytat według Biblii Tysiąclecia) 
Tymczasem Ksiądz z dramatu Wyspiańskiego zachowuje się co najmniej dziwa

czni~. Nie. żal.uje za grzechy, nie okazuje skruchy, nie wierzy w możliwość przeba
czema. Wie, ze ze strony Boga spodziewać się może jedynie surowego sądu i stra
szliwej k~ry . Przekonany o najwyższym autorytecie Księgi, czyli bezwzględnego 
Prawa, me dopuszcza myśli o boskiej łasce ani miłosierdziu. Jednym slowem -
postępuje dokładnie tak, jak starotestamentowi prorocy dostrzegający w Bogu 
jedynie gniewnego Jehowę. 

Autentyczna miłość połączyła niegdyś Księdza i młodą gospodynię. Była to jed
nak miłość występna, potępiona przez społeczność, zakazana przez prawo ko
ścielne. W konsekwencji zatem - miłość bez przyszłości, bez jakiejkolwiek nadziei 
na szczęśliwy epilog. Naturalna i wzruszająca jest miłość Młodej do swoich dzieci, 
ale przecież są one owocem grzechu, niezwykle kłopotliwym zarówno dla rodzi
ców, jak i otoczenia. Dlatego Matka, która pierwszy i ostatni raz widzi swoje 
wnuki, ofiarować im może tylko litość i współczucie. Prawdziwą miłość wyklucza 
bezlitosna walka o byt (przypadek Kuby i Kasi), twardy , surowy obyczaj i równie 
okrutne prawo. 

Etyka Nowego Testamentu, etyka miłości i przebaczenia, jest w dramacie wła
ściwie nieobecna. Lud zachowuje się tak, jakby o niej nigdy nie słyszał, Ksiądz -
jakby o niej zapomniał. O wielkości boskiego miłosierdzia przypomina (w rozmowie 
z Młodą) Pustelnik . Choć pojawia się ubrany w habit franciszkanina, przez 
Księdza postrzegany jest jako reprezentant ciemnego świata magii . Lud uznaje go 
wprawdzie za świątobliwego ascetę, ale wyznacza mu także rolę guślarza, a nawet -
czarnoksiężnika, zaklinacza deszczu. Jak się zdaje, wszyscy skłonni są przeceniać 
jego moc. Pustelnik nie potrafi zapobiec katastrofie ani nawet podjąć walki ze złem . 

Bohaterowie Klątwy działają pod wpływem konieczności, a może raczej tego, 
co sami za konieczność uważają. Nad ojcowskimi uczuciami zatriumfować musi 
świadomość grzechu i nieodwracalnej kary. Ksiądz zgadza się, jeżeli nawet nie na 
zagładę swej rodziny, to przynajmniej na wygnanie z plebanii Młodej z dwojgiem 
maleńkich dzieci. Trudno przy tym powiedzieć, by kierowała nim troska o los 

wiejskiej społeczności, lęk czy zwykłe tchórzostwo. Zachowuje się całkowicie 
biernie. Pod wpływem tajemniczego impulsu Młoda, troskliwa matka, staje się 
samobójczynią, a pracowici i bogobojni ludzie - mordercami zdolnymi do uka
mienowania kobiety. 

Tragedia Wyspiańskiego, zbudowana z ciągu obrazów, pozbawiona podziału 
na akty, rozgrywa się w niezwykłej scenerii: chłopskie chaty, wiejska droga, którą 
przybywa Matka i którą odejść mogłaby Młoda, wreszcie - pole: jałowe, spalone 
suszą, podobnie jak ludzie objęte tajemniczą klątwą. Niemym cierpiącym bohate
rem tej sztuki jest ziemia. W apokaliptycznym finale mamy już do czynienia z prze
strzenią symboliczną. Znaczenia symbolicznego nabierają też zjawiska przyrody: 
chmury, odgłosy nadciągającej burzy, spadający z nieba piorun, ulatujące ze stosu 
ofiarnego gołębie. Głównym bohaterem Klątwy staje się teraz niszczący ogień. Nad 
biedną wioską w Galicji ukazują się płomienie Apokalipsy. 

Dramat posiada na dobrą sprawę dwa zakończenia. Obydwa są tragiczne, ale 
tylko pierwsze zgodne jest z ludowym (bo nie chrześcijańskim, rzecz jasna) poj
mowaniem sprawiedliwości. Młoda wybiera śmierć na stosie, a unoszący się wprost 
do nieba dym świadczyłby, że ofiara została przyjęta. Z ognia ulatują trzy śnieżno
białe gołębie. To z kolei znak, że Bóg wybaczył ofiarnicy samobójczą śmierć idzie
ciobójstwo. Jak pamiętamy, trzy gołębie opuszczające arkę Noego zapowiadały 
koniec kary boskiej i początek nowego życia. Nic więc dziwnego, że gromada ludzi 
obserwująca ponure widowisko doświadcza uczucia ulgi. Wieś zostanie ocalona, 
grzech odkupiony, klątwa zdjęta. Tak wyglądałoby zakończenie zgodne z prymity
wnym i okrutnym, choć racjonalnym porządkiem. Sztuka Wyspiańskiego po
zostałaby tragedią, a jej podobieństwo do wizji greckich tragików nabrałoby niewąt
pli-wie większej wyrazistości. 

Jednak Klątwa kończy się inaczej. Jej epilog nie przynosi tak cenionego w te
atrze starogreckim wyciszenia. Wręcz przeciwnie, w zakończeniu słyszymy ude
rzenia piorunów. Cudowna interwencja Opatrzności? Zemsta sił nadprzyrodzo
nych? Niezwykły zbieg okoliczności? Pustelnik każe uznać pioruny za mowę Boga. 
Jeśli nawet się nie myli, to musimy przyznać, że jest ona niezrozumiała dla tar
ganych strachem, działających w panice ludzi. Znaki Boga okazują się nieczytelne, 
jakakolwiek forma porozumienia z góry wykluczona. Jak się zdaje, gniewnego 
bóstwa nie zadowoli żadna ofiara, nie można bowiem przekupić własnego losu, tak 
jak nie uda się nam nigdy uciec przed swym przeznaczeniem. W dramacie Wy
spiańskiego klątwą obłożony jest nie tylko grzech, w cieniu klątwy przebiega całe 
życie człowieka, od narodzin aż do śmierci. 

Jan Tomkowski 



Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi 

Stanisław Wyspiański 

KLĄTWA 
Reżyseria i dekoracj e Waldemar Zawodziński 

Kostiumy Maria Balcerek 
Mu zyka Jacek Ostaszewski 

Ruch sceniczny Janina Niesobska 
Konsultacja wiersza Grażyna Matyszkiewicz 
Reżyseria światta Krzysztof Sendke 

Asystent reżysera Zofia Uzelac 
Inspicj ent Alicja Ćwiklińska 

Sufler Jadwiga Paul 
Operator .~w iat/a Marek Desput 

Operator dźwięku Jerzy Gruchot 
Jerzy Szczeblewski 

Premiera 29 października 1995 roku 

Prapremiera Klątwy w reżyserii Andrzeja Mielewskiego i Aleksandra Zelwerowicza 
odbyła się 23 października 1909 roku w Teatrze Miejskim 

(obecnie - im. Stefana Jaracza) w Łodzi. 





Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi 

Stanisław Wyspiański 

KLĄTWA 

Obsada: 

Ksiądz Mariusz Jakus 
Matka Anna Grzeszczak (gościnnie) 
Młoda Agata Piotrowska - Mastalerz 
Sołtys Andrzej Wichrowski 

Dzwonnik Jan Hencz 
Parobek Robert Latusek 
Dziewka Grażyna Walasek 
Pustelnik Bogusław Sochnacki 

Chór kobiet Małgorzata Rogacka - Wiśniewska 
Krystyna Tolewska 
Zofia Uzelac 



Jeden za wszystkich 
znaczy wszyscy przeciwko jednemu 
(„.) W trakcie jakiegoś wyjątkowo groźnego konfliktu wyzwolił się pewien spon

taniczny, typowy dla człowieka mechanizm, nazwany mechanizmem kozła ofiarnego. 
Mechanizm ów wynika ze skądinąd powszechnie znanego faktu: ludzie mianowicie 
przejawiają nieuświadomioną skłonność do obciążania winą za wszelkie przeci
wności losu, za nękające ich konflikty i nieszczęścia, kogokolwiek - tylko nie siebie 
samych. Traumatyczne działanie tego mechanizmu polega na ześrodkowaniu całej 
nienawiści, mimetycznie żywionej przez wszystkich do wszystkich, na jednym indy
widuum, oraz na kolektywnym jego zamordowaniu. Zamordowany współplemie
niec, którego wytypowaniem na kozła ofiarnego rządzą oczywiście czynniki irra
cjonalne, jest ofiarą niewinną, gdyż odpowiedzialność jednego indywiduum za całe 
zło we wspólnocie jest absurdem. 
W konsekwencji dokonanego morderstwa we wspólnocie zapanowuje spokój. 

Wspólnota, nieświadoma prawdziwej przyczyny odzyskanego spokoju - bowiem 
święcie przekonana, że zło zostało unicestwione wskutek fizycznego unicestwienia 
wcielającej to zło ofiary - czuje się całkowicie uwolniona od brzemienia nie
szczęścia, wręcz odrodzona, zaś diametralną, zgoła cudowną zmianę sytuacji pos
trzega, jako ingerencję siły nadprzyrodzonej. Tą nadprzyrodzoną i dobroczynną moc 
paradoksalnie przypisuje zabitej ofierze, gdyż to jej śmierć przyniosła zbawienne 
pojednanie. Co więcej, skłonna jest mniemać, iż śmierć ofiary była zamierzona przez 
nią samą jako akt odkupieńczy. Paradoks owej sytuacji polega na tym, że wspólnota 
nie rozgrzesza zabitej ofiary z jakoby popełnionych przez nią przestępstw, ale łączy 
w jej osobie zarówno cechy zbrodnicze jak i dobroczynne. („.) Zabita ofiara, wynie
siona ponad wszystkie dotychczas instynktownie postrzegane obiekty, staje się pier
wszym obiektem wyróżnionym, pierwszym obiektem nowego religijnego porządku, 
pierwszym znakiem. Z kolei z tego znaku wspólnota wywiedzie bezpośrednio dwa 
pojęcia - sacrum i transcendencji oraz pośrednio takie pojęcia jak walka i pokój, zło i do
bro, przdtem i potem, zakaz, rytuał itp. 

Sacrum i transcendencja, sfery, gdzie mordercy plasu ją owego transcendentnego dawcę 
znaczeń, są to twory ich wyobraźni. Te nierzeczywiste pojęcia - tutaj rzeczywista 
jest tylko zbrodnia - głęboko zapadają w umysły budzące się do nowego sposobu 
pojmowania; będą one odtąd stanowiły wiedzę najwyższą, bowiem decydującą o trwa
niu wspólnoty. 

Tak, w ogromnym skrócie, wygląda schemat działania mechanizmu kozła ofiarnego. 

Fragmenty Poslowia Mirosławy Goszczyńskiej w: Rene Girard, Kozioł ofiarny, 
Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1987 

Klątwa, zwana także ekskomuniką lub anatemą, trzymała ludzkość w obłędnym 
strachu przez wieki, docierała do każdego zakątka, zagrażała każdemu czło

wiekowi. Strącała z tronów, wypędzała z domu i z kraju, rzucała poszczególne jedno
stki, grupy i całe narody przeciw sobie. ( .„) 
Była w stanie zerwać wszelkie więzy rodzinne, narodowe, pozbawić człowieka 

podstawowych źródeł utrzymania i skazać na śmierć głodową, odebrać mu cześć 
i poważanie. Nieszczęsny wyklęty miał tylko dwie drogi do wyboru: albo trzymać 
hardo wyprostowany kark i wtedy najczęściej w osamotnieniu i pohańbieniu ginął, 
albo też zgiąć kark, upokorzyć się, opłacić i żyć dalej. (.„) 
Już w ustroju wspólnoty pierwotnej istniało wiele zakazów, których przekrocze

nie mogło na winnego ściągnąć nieszczęście. Czasem zakazy nosiły nazwę tabu, 
kiedy indziej - kapu. ( .„) 

Rzucenie tabu na człowieka było wyklęciem, pozbawiało wszystkich praw, ro
dziny, towarzystwa. Skazywało na tułactwo, odosobnienie, a ten tylko mógł je zdjąć 
z grzesznika, kto je rzucił. 
Klątwa była już od najdawniejszych czasów środkiem karnym stosowanym przez 

kapłanów u Hindusów, Babilończyków, Żydów, Egipcjan i Greków. Polegała na 
zakazie uczestniczenia w ofiarach i nabożeństwach: w okresie późniejszym objęła 
wszystkie formy życia , jak również stosunki gospodarcze, a nawet więzy rodzinne. 

W trzech językach narodów starożytnych: greckim, łacińskim i hebrajskim okre
ślenie klątwy ma identyczne znaczenie: "odłączenie", i do dzisiejszej mowy po
tocznej przeszło w sensie odłączenia od boga dla przekazania mocom piekielnym, 
przeklęcia i potępienia. („.) 

Józef Siemek, Śladami klątwy (fragmenty), LSW, Warszawa 1966 



Kto 11ie będzie tkwi! we mnie, 

odrz11co11y będzie precz 11iby /atoro~'I, i uschnie; 

zbiorą ją, do ognia wrzucą i zgorzeje. 
(Jan XV, 6) 

Ceremoniał poprzedzający klątwę, towarzyszący jej i następujący po niej był 
straszliwie ponury, budził dreszcze grozy i przerażenia.( „.) 

Obrzęd odbywał się w kościele, u stóp ołtarza. Wyklinano przy zapalonych świe
cach, bijąc w jedną stronę dzwonu i śpiewając psalmy. Podnoszono krzyż, osłania
no go czarną tkaniną, często jeszcze obdzierano ołtarz z wszelkich ozdób, smagano 
ten ołtarz rózgami, a krucyfiks i relikwie wynoszono poza kościół i rzucano w po
krzywy. Pieśni i modlitwy były specjalnie dobrane, pełne nienawiści i żądzy zem
sty. Przy płonących świecach i bijących dzwonach następował akt odczytania roty 
klątwy: 

Niech sczeźnie z glodu, pragnienia, wskutek nagości i wszelkiego rodzaju utrapie
nia. Niech znosi nędzę, choroby zaraźliwe i wszelkie męki. Własność jego niech 
będzie przeklęta. Niech żadne blogoslawieństwo, żadna modlitwa na nic mu się nie 
przyda, lecz raczej obróci się w przekleństwo. Przeklęty niech będzie zawsze 
i wszędzie. Przeklęty niech będzie w nocy, w dzień i o każdej godzinie, niech będzie 
przeklęty w domu i poza domem; niech będzie przeklęty w polu i na wodzie; niech 
będzie przeklęty od wierzcholka glowy do podeszwy stóp swoich. Jego oczy niech 
będą ślepe, jego uszy gluche, jego usta nieme, jego język niech przyschnie do pod
niebienia. Niech ręce jego nie chwytają, niech wszystkie jego czlonki będą prze
klęte. Niech będzie przeklęty teraz i na wieki wieków. Niech będzie przeklęty sto
jąc, leżąc, siedząc , cacando (załatwiając potrzebę fizjologiczną). Niech będzie po
chowany jak pies albo osia/. Niech żar/oczne wilki pożrą jego cialo. Niech diabel 
i aniolowie jego wciąż mu towarzyszą. 
W odniesieniu do konkretnych osób czy przypadków tekst klątwy ulegał odpowie

dnim modyfikacjom. („.) 
Zgodnie z kanonicznymi przepisami po odczytaniu roty klątwy odwracano świece 

płomieniami w dół, rzucano na podłogę i deptano. Następnie kler wraz z widzami 
wychodził przed bramę kościoła i na znak przekleństwa wiecznego rzucał trzy 
kamienie w kierunku domu osoby lub osób wyklętych. 

Józef Siemek, Śladami klątwy (fragmenty), LSW, Warszawa 1966 

Specjalna oferta dla teatromanów 

Dwa bilety w cenie jednego 
na każdy pektakl w ezonie 95/96 

Wszyscy widzowie, którzy dotychczas kupowali 
bilety normalne, będą mogli w sezonie 95/96 

korzystać z 50% ulgi. 

Przywilej ten zapewnią sobie posiadacze 

KARTY STAŁEGO WIDZA 

Teatru im. Stefana Jaracza 
Karty Stałego Widza w cenie 20 zł 

do nabycia w Biurze Obsługi Widzów. w kasie teatru 
oraz u upoważnionych kolporterów. 
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W spół prac u jemy 
z: CENTRUM USŁUG 
DOKUMENTACYJNYCH 

I XEROX 
Document 

Centre 

90-002 Łódż 
ul. Tu wima 22/26 
tel.( 42) 32 18 92 
fax (42) 33 07 63 



Zespół 
artystyczny 
Teatru 
im. S. Jaracza 
w sezonie 
1995/96 

Aktorzy 
Irena Burawska 
Róża Chrabelska 
Dorota Kiełkowicz 
Agnieszka Kowalska 
Alicja Krawczykówna 
Barbara Marszałek 
Ewa Mirowska 
Hanna Molenda 
Bogusława Pawelec 
Jagoda Pietruszkówna 
Agata Piotrowska
Mastalerz 
Małgorzata Rogacka
Wiśniewska 

Kamila Sammler 
Joanna Sochnacka 
Krystyna Tolewska 
Zofia Uzelac 
Grażyna Walasek 
Barbara Walkówna 
Ewa Wichrowska 
Aleksander Bednarz 
Andrzej Głoskowski 
Jan Hencz 
Andrzej Herder 
Mariusż Jakus 
Marek Kasprzyk 
Ryszard Kotys 
Paweł Kruk 
Piotr Krukowski 
Stanisław Kwaśniak 

Robert Latusek 
Maciej Małek 
Andrzej Mastalerz 
Cezary Rybiński 
Dariusz Siatkowski 
Bogusław Sochnacki 
Henryk Staszewski 

Bogusław Suszka 
Zbigniew Szreder 
Andrzej Wichrowski 
Bronisław Wrocławski 

Bohdan Wróblewski 
Józef Zbiróg 

Reżyserzy 

Zbigniew Brzoza 
Waldemar Zawodzii\ski 
Tomasz Zygadło 

Koordynator pracy 
artystycznej 
Wiesława Adamczyk 

Reżyser światła scenicznego 
Krzysztof Sendke 

Inspicjenci 
Suflerzy 
Alicja Ćwiklii\ska 
Zdzisława Głoskowska 

Jadwiga Paul 
Ewa Wicłgosii\ska 

Korepetytor muzyczny 
Elżbieta Kozowicz 

Korektor instrumentów 
muzycznych 
Maciej Wichliński 

Z-ca kierownika literackiego 
Ewa Drozdowska 

Sekretarz literacki 
Joanna Siudzii\ska 

Pełnomocnik dyrektora 
d/s sponsoringu 
Zbigniew Szatkowski 

Redakcja programu 
Ewa Drozdowska 

Projekt graficzny 
plakatu i programu 

Zbigniew Koszałkow ki 
& Tak i TAK Studio 

Rysunki 
Kiithe Kollwitz 

Druk - Hossa - Druk 
Łódź, ul. Chocianowicka 27 

Szef reklamy 
Anna Łabieniec 
Kierownik techniczny 
Ryszard Warchołi1iski 

Zastępca kierownika 
technicznego 
Mieczysław Kowalski 

Główny elektryk 
Marek Dcsput 

Brygadierzy scen 
Zbigniew Dyrda 
Adam Forysi1iski 

Prace malarskie 
i modelatorskie 
Grzegorz Nowak 

Prace krawieckie 
Zyta Walczak 
Zygmunt Ciesielski 

Prace fryzjerskie 
i perukarskie 
Jolanta Fidos 

Prace stolarskie 
Roland Unczur 

Prace ślusarskie 
Wiesław Brol 

Prace tapicerskie 
Tadeusz Bilski 

Kierownik Biura Obsługi 
Widzów 
Barbara Stanisławska 

Kasa Teatru 
i Biuro Obsługi Widzów 
(u I. Jaracza 27) 
zaprasza j<1 
od poniedziałku do piątku 
w godz. 8"' - 19'' ' 
w soboty i niedziele 
w godz. 16'" - 19°° 
tel. (0-42) 32 66 I 8 

(0-42) 33 15 33 
fax (0-42) 33 30 35 



POLISA s.n. 
Towarzystwo Ubezpieczeniowo - Reasekuracyjne 

POLISA S.A. 
proponuje konkurencyj'ne ubezpieczenia 

krajowe i zagraniczne: 

V majątkowe 
V osobowe 

V' komunikacyjne 
V' ustawowe (obowiązkowe) 
V kosztów leczenia i następstw 

nieszczęśliwych wypadków 

V bagażu podróżnego za granicą 

Zainteresowanym naszą ofertą dodatkowych informacji 
udzieli oraz zawrze umowę o ubezpieczenie 
punkt akwizycyjny mieszczący się w kasie 

Teatru im. S. Jaracza, tel 32-66-18, 33-15-33. 

Informacje można uzyskać również w filii TUR POLISA, 
al. Kościuszki 80/82 tel. 36-24-65 lub 36-50-55 w. 232 

RADIOMANHATfAN 

DBIGN ~Ym 
TEL 36 26 70 



kwiat•serwls 
.,._,..,_JANINA DAPlSZ 
fJ.415 Ł4tll, llL ,,,..,,..., l 

td.IJV (0-0) u Jl JS 

KOMPOZYCJE KWIATOWE 

ARANŻACJE WNĘTRZ 

hot e I 

restauracja 

wystawa 

alłlep 

wesele 

przyj~cle 

bankiet 

rocznica 

sympozjum 

konferencja 

biuro 

gabinet 

te Itr 

targi 



~ ROSE z PROFESJONALNE KOSMETYKI 
~ W PONAD 
~ 800 
rJj GABINETACH KOSMETYCZNYCH 
~ W POLSCE 

~ 
:I: 
u 

02-6-17 WARSZAWA, ul. SPARTAŃSKA 6B, tel fax 447554 
Przedstawiciel na Łódź Leszek BARTOSIK, 

Łęczyca ul. Konopnickiej 1U13 tel 49-20 

l
e -li. 
l
e -li. 
l
e -li. 

Cinquecento 
Fiat 126 el 
Uno 
Punto 
Bravo 
Brava 
Coupe 
Ulysse 
Ducato 

samochody serwis części zamienne 

Tak kupisz san1ochód 
Uno Cinquecento Fiat 126 el 

CENTRUM INFORMACJl ·ŁÓDŹ 
Piotrkowska 138/140 tel. 37 46 61 

DT TEOFIL, Aleksandrowska 38 tel. 55 74 33 
DT BATORY, Elsnera 21 tel. 72 09 40 

niskie 
raty 

gotówka 
leasing 

EB Maredi Łódź, Wieniawskiego 70 A tel. 40 25 12, 48 73 84 



Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi 

Dyrektor artystyczny 

Waldemar Zawadziński 
Dyrektor naczelny 

Wojciech Nowicki 
Zastępca dyrektora 

Sabina Nowicka 
Kierownik literacki 

Paweł Konie 
Kierownik muzyczny 

Piotr Hertel 


