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ALEKSANDER T R A C z Ukończył Akademię Muzyczną 
w Warszawie w klasie fortepianu 
prof. Jana Ekiera oraz Akademię 
Muzyczną we Wrocławiu 
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w klasie dyrygentury prof. Adama 
Kopycińskiego. Pracę zawodową 
rozpoczął w Operze Wrocławskiej 
jako korepetytor solistów, a potem 
dyrygent. W latach 1973 - 7 4 odbył 
roczny staż dyrygencki w Staatsoper 
Berlin („Unter den Linden"). W latach 
1978 - 86 - dyrygent Teatru 
Wielkiego w Warszawie. Od l 982r. -
dyrygent Teatru Wielkiego w ł::.odzi. 
W latach 1986 - 87 - Pierwszy 
Dyrygent Państwowej Opery i Baletu 
w Ankarze. 
Od 1988 do 1994 - kierownik 
muzyczny Teatru Wielkiego w Łodzi. 

Działa jako pianista, akompaniator, 
kameralista, dyrygent symfoniczny 
i operowy. Dokonał licznych nagrań 
z Wielką Orkiestrą Polskiego Radia 
w Katowicach, Orkiestrą Polskiego 
Radia w Krakowie i w Telewizji 
Polskiej.Występował w prawie 
wszystkich krajach Europy 
oraz na Martynice i w Japonii . 
Dotychczas dyrygował m.in 
przedstawieniami następujących 
oper i baletów: 

„Strasznego dworu" - 147 razy 
„Madame Butterfly" - 130 razy 
„ Toski" - 49 razy 
„Cyrulika sewilskiego" - 86 razy 
„Czarodziejskiego fletu" - 61 razy 
„Don Giovanniego" - 42 razy 
„Żydówki" - 41 razy 
„Opowieści Hoffmanna" - 49 razy 
„Jeziora łabędziego" - 85 razy 
„Dziadka do orzechów" - 51 razy 
„Śpiącej królewny" - 25 razy 
„Kopciuszka" - 50 razy 

Szanowni Państwo! 

Mozart - największy kompozytor operowy - jest dla mnie szczególnie 
łaskawy. „Don Giovanni" (obok „Spartakusa" Chaczaturiana) - spektakl 
dyplomowy w Operze Wrocławskiej rozpoczął moje życie artystyczne w operze. 
Teraz po 30 latach pracy we Wrocławiu, Warszawie, Ankarze i łodzi - Mozart 
kończy i rozpoczyna następny okres mego życia. Przez te lata byt On stale 
ze mną obecny, gdy jako pianista wykonywałem jego utwory fortepianowe, 
a jako dyrygent - jego utwory symfoniczne i operowe. Jeśli dodam, że listy 
Mozarta obok listów Chopina są moją ulubioną lekturą z kręgu muzyki 
- to mogę nieskromnie powiedzieć, że On jest częścią mego życia. 

Częścią mego życia jest także Teatr Wielki w łodzi. 
Tutaj, od pamiętnej premiery „Żydówki", przygotowałem wiele spektakli 
operowych i baletowych, tutaj się zadomowiłem, tutaj poznałem moją Żonę. 
Tego miasta nie opuściłem mimo kilku nęcących propozycji. 
To miasto jest więc także znaczącą częścią mego życia. 

Moja praca, jak praca każdego artysty, obfituje w wydarzenia 
szczególnej rangi, znaczona jest wspomnieniami miejsc i przeżyć przez nie 
wywoływanych. Kilka wspomnień ma dla mnie wagę szczególną. Przygotowanie 
premiery „Madame Butterfly'' z artystami japońskimi w stawnej sali „Kabukize" 
w Tokio. Pierwsze wykonanie „Strasznego dworu" w Azji z artystami tureckimi 
w Ankarze. „Czarodziejski flet" w „Mozartsaal" w Mannheim i „Meistersinger
halle" w Norymberdze. „Holender tutacz" w „Beethovenhalle" w Bonn. 
„Jezioro łabędzie" i „Dziadek do orzechów" z „Ballet Clasique de Paris" w jednej 
z największych sal na świecie - „/CC" w Berlinie. Teatr Bolszoj w Moskwie. 
Stawne sale Filharmonii w Bamberg i Monachium. Drżenie nóg, 
gdy stanąłem za pulpitem Karajana w sali Filharmonii Berlińskiej oraz bez
przykładny sukces w tej samej sali w dniu 18.11.1995 po koncercie „Gala 
operowo - operetkowa Teatru Wielkiego w łodzi", kiedy to 2500 słuchaczy 
stojąc i skandując zmuszało nas do wielokrotnych bisów. 
I wreszcie wspomnienie kraju, który dobrze znam i którym jestem zauroczony, 
jak wielu innych artystów - Hiszpanii. Wspaniała, gorąca publiczność. 
Entuzjastycznie - jak nigdzie indziej - przyjmująca dyrygentów. 
„Cyrulik sewilski" i „Czarodziejski flet'' w legendarnym teatrze „La Maestranza" 
w Sewilli. „Carmen" w El Escorial pod Madrytem i występy we wszystkich 
ważniejszych miastach tego kraju. 

Kiedy patrzę wstecz, widzę setki artystów, z którymi pracowałem 
i z którymi dzieliłem sukcesy i niepowodzenia. Ze zdumieniem zauważam, 
że przez tyle lat nie miatem z nimi poważniejszych konfliktów, co wydaje się 
aż niewiarygodne w naszym trochę zwariowanym świecie artystycznym. 
Myślę, że świadczy to dobrze o moich kolegach - i o mnie. A moim kolegom 
bardzo serdecznie dziękuję. 

Najpiękniej i najczulej dziękuję moim Rodzicom, którzy przez 22 lata 
mego muzycznego ksztatcenia nie szczędzili czasu, troski, pieniędzy i stów 
otuchy w trudnych dla mnie chwilach. 
Dzisiejsza premiera jest wtaśnie Im dedykowana. 
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ycie Mozarta uplywa między rokiem 1756 a 1791. Trzydzieści 
sześć lat! - Dziwne są koleje tego życia, zaczętego pod najpo
myślniejszą wróżbą, a zakończonego w biedzie i osamotnieniu. 
z~~ to cudowne dziecko było sensacją świata muzycznego, 
;Jl'kiedy dorosło, sądzono, że Mozart był co najwyżej tylko jed
nym z wielu dobrych kompozytorów, pod koniec zaś jego życia 
prawie nikt ze współczesnych nie zdawał sobie sprawy, że sztu-
ka Mozarta wzbiła się do wyżyn ponadczasowych. 

Nie ogarniali współcześni całości jego dzieł, znali ich niewiele i pobieżnie. On 
sam, opętany pasją twórczą, traci styczność z życiem i pisanie muzyki jest 
zawsze jego „jedyną i największą radością". 

Pisanie staje się dla Mozarta narkotykiem, a jednak nigdzie nie uwidocznia 
się w jego muzyce żadna cecha chorobliwa. Głębokie cienie znaczą się nieraz 
w jego muzyce, a przecież nigdy nie był złorzeczącym, skłóconym ze świa
tem ascetą. Miał w życiu przyjaciół, miał wielbicieli, a jednak umarł opusz
czony. Dano mu umrzeć niepostrzeżenie - kilku uczestników pogrzebu za
wróciło z drogi, bo pogoda była zła. Pochowano go w grobie wspólnym, dla 
najuboższych. Minęło wiele lat, zanim zainteresowano się grobem Mozarta. 
Wtedy już ciała jego nie znaleziono ... 
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do swojej kuzynki augsburskiej pomiędzy barok słownych konceptów wpla
ta wyrazy bardzo nieprzyzwoite - to pozostaje w dziedzinie domysłów i jest 
kłopotem dla komentatorów. Całe ustępy tych listów podane są w druku ze 
wstydliwym wykropkowaniem co dosadniejszych zwrotów. I znów życie 
przeczy dziełu. Psychika człowieka, którego muzykę cechuje uderzająca ja
sność, jest pełna mgieł, jest bardziej skomplikowana niż psychika Beethovena 
czy Schuberta. Z tej niezwykłej psychiki Mozarta wykwita jednak styl jed
nolity, styl dzieła i człowieka, styl, który jest zespołem cech dobrze dobra
nych, dobrze ze sobą zgranych. Ze składników epoki przemijającej wytwo
rzyły się w muzyce Mozarta krysztaly piękna nieprzemijającego. 

Ze wdtfpu Karola Stromengera 
do lcdiqżki ,,Mozart'~ wydanej przez PIW w 1962 r. 

.... ...,.„ .... ,..„~ '"'· 
9nWa •w ~ •.,.,... ftniSJ. lrillL •wrr • ttr 

_Iii .......... 

Sam ~r-cnm41c: 
f) i t 

BauDcr-ótc. 
tint trtff 1'fn il ' lłtta, ... «Hiid 4!14<t••it. 

-· ,_ -„ ... ) _,_ 
-) 
_„_ _„_. 
:!.~ -..... } -· .......... --.... ) 
_,_ 

,,,, .. ,. 

_, . -·-·-· 

„.„.-. „.-. „ ....... „ .... 
f<o.-.. „ .... 
=::::... --· -----=--„~_ ... ,.._ 
„.-„.-::=. 

arf ==.=.'"t. =~.;..-:::.=;: :;::: ..... -...-.--~-„ „,... 
fntd'l!I ........ - ... „~ ... -:tli-·-„-.... „ ..... _ ...,_ ..... ~---... „ ... ,... .... _ ... _ .............. - ...... 'I(: • .__., ...... "'"·""""'' 

,,..,„~ .......... „~,_,...„ .................. „ ...... ~.„ .............. ~„ ....... 
llOt __ lfo,.. ... .-

·~~f:>tr!nfan1ift a1117U~r.ll!ł:_~ 
Af /Jz prapremiery „ CzaroJziej.Jkiego fletu'; 1791 

6 

t!int 

gro~e Q\>cr in ~1t1e11 ~ufaugtr: 

''" 
l!:mmonn<I IE>d)iłonrbtr . 

1'it 91t11(if Hl ton fltrrn Wo1r1a114 IJm,; 
~Jii1ar1 , .Jł4ptU•tifln, un• nt11fl1c(irm · 

r .t11mnm (!111npo(trt1r. 



jąc, by ten ocalił go od finansowej ruiny. Z początku Mozart odmówił, po

nieważ „nigdy jeszcze nie komponował czarodziejskiej opery", ale później 

poddał się namowom Schikanedera. Praca postępowała zrywami, Schikane

der miał winem, ostrygami i towarzystwem pięknych kobiet podtrzymywać 

dobry nastrój Mozarta podczas komponowania i jakoby zamknął go przy 

tym w ogrodowej altanie w pobliżu teatru. Zmienił ponoć także tendencję 

i charaktery w swym libretcie na wieść o tym, że konkurencyjny teatr wysta

wia dzieło oparte na tym samym wątku, zaczerpniętym z bajki ze zbioru 

Wielanda. Autorem nowych partii libretta miał być Karl Ludwig Wiesecke, 

aktor z trupy Schikanedera. Tu legenda się kończy. 

Fakty te nie znalazły potwierdzenia. Ale po latach z Schikanedera zdjęto 

piętno nieudacznika. Mistrzowskie z punktu widzenia dramaturgii libretto 

zapewniło mu miejsce w historii teatru operowego - nie, jak chciał on sam -

przed Mozartem, o czym świadczy afisz premierowy, ale obok „największego 

geniusza ludzkości", miejsce współtwórcy jednego z najwspanialszych dzieł 

literatury operowej świata. (od redakcji) 

Emanuel Schilcaneder 1v roli Papagena 
iv premierowym przedJta1vie11iu ,, Czarodziej.;/ciego fletu'; ryJ. J.Albertiego 
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0awno temu żył na Wschodzie mądry i dobry król. Symbo

lem jego władzy był słoneczny krąg, który miał moc odkrywania se

kretów natury i dawał władzę nad ludźmi. Król zdawał sobie sprawę, 

że krąg może być również wykorzystywany w złych celach, do czego 

namawiała jego żona, ale on sam korzystał z niego tylko dla czynienia 

dobra. 

~l często odbywał wyprawy, w trakcie których doglądał 
spraw swoich poddanych, karząc przestępców i nagradzając sprawie

dliwych. Często towarzyszyła mu w tych wyprawach królewska cór

ka - Pamina. 

Tam ino grq na flecie 06/aJlcawia dzikie Zll'Ut"Zffa. 
Sztych Jo.1epha P. Schaf(em, przedJtawiajqcy .1ce11ografif do prapremiery 
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C/l/czasie jednej z samotnych wędrówek króla zaskoczyła bu

rza. Znalazłszy schronienie pod tysiącletnim dębem wystrugał z jego 

gałęzi flet, a melodia na nim wygrana wskazała królowi powrotną 

drogę. Król zorientował się, że bogowie dali mu prawdziwie czaro

dziejski flet: każdego, kto na nim zagrał - chronił przed nieszczę

ściem, a ci, którzy słuchali jego melodii - kroczyli odtąd drogą praw

dy i dobra. 

JVa granicy królestwa znajdował się stary klasztor, w którego 

murach od niepamiętnych czasów mieścił się zakon prawych i dziel

nych mężów. Za cel życia postawili oni sobie zdobywanie wiedzy, 

uwalnianie ludzi od przesądów i nienawiści oraz prowadzenie ich ku 

światłu miłości. Tylko najdzielniejsi i najmądrzejsi przyjmowani byli do 

zakonu po uprzednim przejściu prób stałości, odwagi i milczenia. Na 

czele zakonu stała Rada, która wybierała Mistrza. Za czasów panowa

nia króla godność tę pełnił Sarastro. Był on przyjacielem i powierni

kiem króla. 

q;/J sąsiednim królestwie na dworze swego ojca wychowywał 
się książę Tarnino. Wieść o wielkich zdolnościach chłopca i jego zapa

le do zdobywania wiedzy dotarła do króla, który zapragnął, by chło

piec poślubił Paminę i został jego następcą. Z planów tych zwierzył 

się jedynie Sarastrowi. 

~dy król poczuł zbliżającą się śmierć, wszystkie swoje skar

by, koronę i czarodziejski flet powierzył żonie, zaś Sarastrowi przeka

zał słoneczny krąg, nie chcąc, by królowa wykorzystała go do swoich 

złych celów. Także Sarastrowi powierzył opiekę nad Paminą. Królo

wa zdając sobie sprawę, że pozbawiono ją najcenniejszego skarbu, 

przeklęła w gniewie zmarłego króla. 

~d opieką Sarastra Pamina wyrosła na piękną i mądrą 
dziewczynę. Źle jednak znosiła zamknięcie w klasztorze. Sarastro 

tymczasem, pragnąc pokonać rosnące w nim uczucie miłości do 

dziewczyny, coraz częściej wyruszał na dalekie wyprawy. Opiekę nad 

królewską córką powierzał wówczas Monostatosowi, przebywające

mu w klasztorze afrykańskiemu księciu . Niestety, Monostatos rów

nież zapłonął namięnością do pięknej Paminy. 

10 

~czasem kraj pod rządami królowej niszczał i podupadał. 
Podstępna władczyni, którą zaczęto nazywać Królową Nocy, rozpu

ściła pogłoskę, jakoby Sarastro oszukał ją i ograbił. Uwierzyli tym 

wieściom jej poddani, uwierzył także ojciec Tarnina. Królowa pragnę

ła ponad wszystko odzyskać słoneczny krąg i uknuła pewien podstęp. 

Scena ;:; I aktu „ CzaroJziej.Jkiego f letu '; WieJeli, 1794 

~wnego dnia Tarnino zabłądził na polowaniu. W ciemnym le

sie zdawało mu się, że ściga go olbrzymi wąż. Królowa Nocy wysłała 

do lasu swe damy dworu, by rzuciły na Tarnina czar, bowiem wybrała 

księcia na tego, który miał dla niej odzyskać słoneczny krąg. Przynętą 

dla Tarnina miała być uroda Paminy. Damy dworu wręczyły księciu 

podobiznę królewskiej córki i Tarnino zakochał się w niej bez pamięci. 

Wierząc, że jest ona więziona przez Sarastra, postanowił ją uwolnić. 

W darze od Królowej Nocy otrzymał czarodziejski flet, a jako towa

rzysza podróży przydzielono mu ptasznika Papagena, wyposażonego 

w magiczne dzwoneczki. 

_<l!pageno, nie czekając na Trzech Chłopców, którzy mieli być 
ich przewodnikami w drodze do klasztoru, wymknął się przodem 

i dotarłszy do Paminy- uwolnił ją. 

~ino po przybyciu do klasztoru dowiedział się od jednego 

z zakonników, że Sarastro nie jest złym czaro"'mikiem i zrozumiał, że 

został oszukany przez Królową Nocy. Tylko świadomość, że Pamina 

nadal czeka na uwolnienie pozwoliła mu otrząsnąć się z przygnębie-
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ma. Ruszył więc w dalszą drogę. Lecz kochankowie długo jeszcze 
musieli na siebie czekać. Tarnino musiał być najpierw oczyszczony 
i posiąść tajniki mądrości . Tak zdecydował Sarastro. Miłość do Pami
ny dodawała księciu odwagi, a flet strzegł go od złego . 

.9/;mino dzielnie znosił wszystkie próby. Wkrótce zakonnicy 
uznali go za godnego przyjęcia do ich grona. 

~czasem zniecierpliwiona Królowa Nocy sama przybyła do 
klasztoru. Gdy dowiedziała się, że książę przechodzi próby, by wstą
pić do klasztoru, zawrzała gniewem. Rozkazała córce, by ta zabiła Sa
rastra. Pamina jednak nie była w stanie tego uczynić. Jej wewnętrzne 
rozterki rozwiązał sam Sarastro, wygłaszając płomienną mowę 
o świec~ wolnym od nienawiści i zemsty. 

Llarastro wkrótce wydalił z klasztoru Monostatosa, gdy dowie
dział się, że ten próbował uwieść Paminę. Ale mimo to miłość Paminy 
i Tarnina narażona była jeszcze na wiele przeszkód. 

~y młodzi spotkali się po raz pierwszy, Tarnino przechodził 
właśnie próbę milczenia, nie mógł więc do Paminy przemówić. Zroz
paczona dziewczyna, sądząc że książę jej nie kocha, chciała popełnić 
samobójstwo. Odwiedli ją od tego Trzej Chłopcy i ponownie przypro
wadzili do księcia, który przeszedł już prawie wszystkie próby. Zosta
ło mu tylko przejście przez ogień i wodę. Pamina razem z ukochanym 
przeszła tę ostatnią, najcięższą próbę. Prowadził ich czarodziejski flet, 
pomagając przezwyciężyć strach i lęk przed śmiercią. 

-9t!pageno tymczasem zdołał zdobyć względy Papageny, która 
już wcześniej była obiektem jego pożądania. 

~lowa Nocy przystąpiła do ostatniego ataku. Razem z wy
gnanym przez Sarastra Monostatosem wtargnęła do miejsca, gdzie 
był przechowywany słoneczny krąg. W tym jednak momencie oboje 
zostali porażeni oślepiającą jasnością i na zawsze pogrążyli się w mro
kach nocy. 

J~tał wielki dzień radości i dziękczynienia. Sarastro połączył 
Paminę i Tarnina, a czarodziejski flet dalej pomagał ludziom zwalczać 
strach i ustanawiać dobro. 

Według GiHza ·~ Friedricha: „Klejnot opery niemieclcie/''-• (ł 
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uszlachetnił dowcipem i instrumentacją; jego magiczna piosenka z dzwonka
mi (Ein MaJchen oder Weibchen, nr 20); albo jego groteskowa scena samobój
stwa i następujący potem zabawny duet (Pa ... pa ... pa) z Papageną. Pomię
dzy tymi skrajnościami mamy utwory wokalne Tarnina, Paminy, Sarastra -
Tarnina „arię portretową" (nr 3), przejmującą skargę w g-moU Paminy (Ach, 
ich fiih '/J, eJ iJt PerJchwunden, nr 17), kiedy Tarnino może odpowiadać na jej py
tania jedynie westchnieniami, słynne pouczenie Sarastra (In dieJen heifigen 
Hal/en, nr 15), które nazwano „Halłen - arie"; mały duet Paminy z Papage
nem (Bei Mannem, we/che Lie/;efiih!en, nr 7), który jest dwuzwrotkową pieśnią. 

Mieszanie się i stapianie najbardziej heterogenicznych elementów jest 
w Czaro{)ziej.1kimfl.ecie wręcz niewiarygodne. Papageno z gadatliwymi usta
mi zamkniętymi na kłódkę może sobie dawać rozpaczliwie znaki trzem da
mom lub Monostatos na tle cichutkiego akompaniamentu orkiestry może so
bie wykonywać przed uśpioną Tarniną swój groteskowy taniec falliczny -
skoro jednak Mozart uderzy w ton wielkiej powagi, jesteśmy od razu we 

Po.JieJ::enie 1vieJe1/Jkiej loży nza.Joli.Jkiej„Zur gekriJi1ten Hoffnung" w 1790 r. 
Z prall'ei na pieriv.J::ym planie, JteJ::i Mo:::tzrt. 

właściwym, najgłębszym czarodziejskim kręgu dzieła. Marsz kapłanów, in
wokacja Sarastra (O /.JiJ und 0JiriJ, nr 10) wniosły do opery własne nowe 
brzmienie, bardzo odległe od charakteru kościelnego; chciałoby się je okre
ślić jako atmosferę uroczystego obrzędu świeckiego. Dwa przede wszystkim 
fragmenty przyczyniają się do wytworzenia tego nowego brzmienia. 
W pierwszym akcie jest to początek finału - puzony, trąbki z tłumikami, sta
łe nuty w partiach dętych instrumentów drewnianych i świetliste głosy terce-
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ALEKSANDER TRACZ GWENDA BERNDT, 
kurownictwo muzyczne 

GWENDA BERNDT pochodząca z Albury 

reży<1eria (Nowa Południowa Walia) 

ANNA BOBROWSKA - EKIERT 
z Australii, studia muzyczne 

odbywała w SyiJney ConJervatorium, 
Jcenografia 

studiowała także literaturę angielską, 

MAREK JASZCZAK francuską i niemiecką na uniwersy-
kierownictwo chóru tetach w Nowej Anglii, w Australii 

WŁODZIMIERZ TRACZEWSKI oraz we Frankfurcie nad Menem. 

ruch Jceniczny Po stażu w Au.Jtralian Elizabetban 

Opera w Sydney do pracy reżysera 
PIOTR WUJTEWICZ w teatrze operowym przygotowywała 
wJpółpraca muzyczna 

się w Ruyal Opera HotlJe Covent 

GariJen oraz w Glyndebourne. 

tUyJtenci reży.Jera: 
,, 

Maria Szczucka, Waldemar Stańczuk Ostatnio wiele pracowała 

tUyJtenci Jcenograf a: w Niemczech. Kontrakt z operą 
Bożena Smolec - Błaszczyk, we Frankfurcie zaowocował kolej-

Ewa Woskowska, Wanda Zalasa nymi - z teatrami w Monachium, 
in<1pig'enci: Kilonii i Augsburgu. 

Urszula Rybicka, Andrzej Koperwas 
·i Współpracowała wówczas 

piani.lei - korepetytorzy: 
z Jean-Pierre Ponelle'em. 

Ewa Szpakowska, Maria Czerkawska, l W ciągu ostatnich dwóch łat Nadieżda Pawlak, Katarzyna Widera, 
Arkadiusz Tokarski pracowała jako reżyser w NaroiJnim 

'Jyrygenci chóru: DivaiJle w Pradze oraz na Summer 

Elżbieta Kwiecień, Marek Jaszczak Opera Futival in GarJ w Austrii. 
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Sara.Jtro - Kazimierz Kowalski, Andrzej Malinowski 

Tarnino - Ireneusz Jakubowski, Krzysztof Marciniak 
Dariusz Stachura 

Kap-łan I - Tomasz Fitas, Piotr Miciński 

Kap-fan II - Borys Lawreniw 
Marcin Ciechowicz 

Królowa Nocy - Anna Jeremus, Anita Rynkiewicz 

Pamina,jej córka - Monika Cichocka, Katarzyna Nowak 
Krystyna Rorbach, Dorota Wójcik 

I Dama - Danuta Dudzińska - Wieczorek 
Teresa May - Czyżowska 

Krystyna Rorbach 

II Dama - Irena Głowaty, Sylwia Maszewska 
Maria Szczucka 
Violetta Sroczyńska (Akaden11i1 !lfu:yc::na "'&"l::t) 

III Dama - Agnieszka Makówka, Alicja Panek 

I Chłopiec - Greta Magalińska } 
II Chłopiec - Jolanta Bobras - Pająk (Akatle1111i11U11::yc::11a 11• &1d::i) 

III Chłopiec - Małgorzata Kustosik 

Stara Kobieta (Papagena) - Marta Abako, Małgorzata Borowik 

Papageno - Piotr Miciński, Andrzej Niemierowicz 
Jarosław Wąsik 

Mono<1tato<1, Murzyn - Borys Lawreniw, Jerzy Wolniak 
Krzysztof Dyttus 

I Zbrojny Mąż - Borys Lawreniw, Marcin Ciechowicz 
II Zbrojny Mąż - Zbigniew Kuźnik, Józef Mituta 

Henryk Rzepa 

Chór • Orkiutra 

Dyrygent - Aleksander Tracz 
Piotr Wujtewicz 
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POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 
to 

TRADYCJA i NOWOCZESNOŚĆ 

Zapraszamy: 

Al.Kościuszki nr 57 'fi' 37 23 46 
ul. Piotrkowska 192 'fi' 35 48 55 
ul. Próchnika 23 'fi' 33 24 55 
ul. Sienkiewicza 31 'fi' 33 71 87 
ul. A. Struga 19/21 'fi' 37 01 98 

Łącząc dwa wieki doświadczeń 
z nowoczesnością oferujemy 
-1 OO- różnego rodzaju 
ubezpieczeń: 

- komunikacyjnych 

- odpowiedzialności cywilnej 

- wypadkowych 

- zdrowotnych 

- majątkowych 

- finansowych 

Teatr Wielki ubezpieczony 
w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. w Łodzi 

POWSZECHNY BANK GOSPODARCZY S.A. 

w~~p~, 

U-~~ ~rune-·nw-~p 

ft~?maó ~p:M~m ~~ 

~~A~ „ 
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Polskie teksty librett oper wystawionych 
w oryginale są wyświetlane na tablicy, 
której produkcję i montaż sfinansował 

Powszechny Bank Gospodarczy S.A. 

Oddziały PBG S.A. w Regionie Łódzkim 

PBG S.A. O/Brzeziny ul. Sienkiewicza 9, tel. 74 35 61, PBG S.A. I O/Łódź, 90-950 
Al. Kościuszki 47. tel. 37 03 33; PBG S.A. li O/Łódź, 90-361 ul. Piotrkowska 270. 
tel. 81-80-62; PBG S.A. Ili O/Łódź, 91-725 ul. Strykowska 1/5. tel 78-42-22; PBG 
S.A. IV O/Łódź, 90-950 Al.Pijsudskiego 12. tel. 36 62 44; PBG S.A. VI O/Łódź, 90-
950 ul. Roosevelta 15. tel. 36 35 79; PBG S.A. O/Pabianice, 95-200 ul. Zamkowa 
7. tel. 15 38 29; PBG S.A. O/Zgierz, 95-100 ul. Długa 59. tel. 16 39 82; 



TELEWIZJA POLSKA S.A. 
ODDZIAŁ w ŁODZI 

BIURO REKLAMY 
90-117 Łódź, ul.Narutowicza 13 

tel: 32-79-03, 32-53-40 w.266, 295 
tel./fax: 32-48-77 

1baretowy 
araton gwiazd 

Zuchwalej kradzie
ży dokonano w szkół
ce leśnej należącej do 
Leśnictwa Grotniki . 
Nie znani rabusie wy
rwa I i z ziemi około 
100 sadzonek mo
drzewi oraz 800 sz
tuk sosny czarnej i cy
prysów . Łączna war
tość skradzionych ro
ślin wynosi ok. 43 mi
lionów starych zło
tych! 

Kradzieże re 
przybierają char: 
wręcz przemysł1 

Przypomnijmy 
niedawno z p 
ZUS przy ul. Bee 
skiej w Łodzi w 
gu kilku nocy ' 
nęło w tajemn 
sposób dwa ty~ 
sztuk I igustru . 1 
prawdopodobne 
by kradzieżą n: 
masową skalę za 
wali się działkc 
lub właściciele c 

1jlepsze polskie kabarety oraz czołówka 
zd estrady zaprezentują się dziś wieczo
w Hali Sportowej na imprezie, której pa
ują „Express Ilustrowany'', Radio Łódź 
i Muzeum Historii Miasta Łodzi. 
programie „Czekamy na prezydenta" wy

ią m.in. Marian Opania, Jerzy Kryszak, Jan 
·zak, Agnieszka Fatyga, Jacek Wójcicki , 
rzyna Skrzynecka, Adrianna Biedrzyńska, 
~ł Dłuźn iewski, Trzeci Oddech Kaczuchy, 
rtet Teatru Rampa oraz kabarety Klika, El

Dochodzenie w tej 
sprawie prowadzi Ko
misariat Policji w Sło no rodzin 
wiku, a· · 

ługi, Pigwa, Koń Polski. 
lety można jes 
I i bi 

Urszu la 
·e otrzymać fin~owe 
:zynienie za zakażenie 
>italu przy ul. Północ
sem żółtaczki. Swoją 
: wyliczyła na 250 mi
tarych złotych. I takiej 
omaga się od pozwa-

dka przebywała w szpi
:wiązk u z wylewem. 
róciła do domu, zacho-
1a wirusowe zapalenie 

i znowu znalazła s ię 
lu. 
>dka jest osobą starszą 
na choroba, jaką jest 
a, wszczepiona na da
go w okresie rekonwa
i, pogorszyła ogólny 
)wia pacjentki. 
N w tej sprawie jest już 
~Wojewódzkim w Ło-

-·~ ~v, gdy wszyscy 
1ąoaJi audycję wyborczą, włama-

1ę do mieszkania przy ul. Mochnackiego. 
Lokatorów nie było w domu, a sąsiedzi - wpa
trzeni w ekran - nie zauważyli, jak złodzieje 
przez balkon na linie opuszczali spokojnie cen
ne rzeczy „. 

• W toalecie pociągu Gdynia - Łódź na pa
sażerkę spadła płyta z sufitu i rozbiła jej głowę. 
Trzeba było wzywać lekarza. Pasażerka złoży
ła zażalenie w PKP. 

• Przy ul. Poznańskiej eksplodowała I I-ki
logramowa butla z gazem. Cudem obyło się 
bez ofiar; mieszkanie zostało zdemolowane. 
• Pięciu piłkarzy III-ligowego klubu „Start" 

wybrało się do restauracji przy ul. Limanowskie
go i tak hucznie fetowało zwycięstwo, że mu
s iała interweniować policja. 

• Do agencji matrymonialnej zgłosiło się 
dwóch Niemców w wieku 90 i 82 łata. Cieka
we, czy łodzianki zdecydują się na związanie 
z którymś z nich? 

• - Jeś li zajdzie taka potrzeba to wysypisko 
dla miasta urządzimy przy ul . Pienistej - twier-

aborze statystó• 
w reżyserii Volkera 

• Poczta upomnia 
tów , mieszkańca ul. I 
cit abonamentu rtv z 
żyje już od kilku lat 

• Lawinowo roś1 
wanych i odrzucanyc 
sce w domach dzieck 
cząt i chłopców. 

• W środę w stav 
utopił się mężczyzr 
wie, siedział na brzf 
do lodowatej wody. 

• Do Izby Wtrze. 
cy 13-14-letni. U nif 
bo ponad 2 promille 

• Zapadła decyz. 
wej zabawy łodzian 
witanie Nowego Ro~ 
szą oprawę artystyc 

tydz 



SERTAL 

TWOJE SKLEPY: 
D.H. „ TEOFIL" 

ul. Franciszkańska 99 
ul. Lelewela 3/7 

ZAPRASZAMY ! 
ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW 

,, 
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WYTWOKNIA 
NATURALNYCH BIAŁEK 

~KOLAGEN 

~ELASTYNA 

~KERATYNA 

PRODUCENT PÓŁPRODUKTÓW . 
DLA BRANZY KOSMETYCZNEJ 

I FARMACEUTYCZNEJ 

91-480 Łódź, ul. Bzowa 2 
tel./fax: (042) 34-33-51 

tj~ 
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W80 krajach świata miliony ludzi 
powierzają nam swoją przyszłość. 

Nigdy nie z.awiedliśmy id1 z.aufania. 
Brytyjskie korzenie, ponad półtora
wiecz na tradycja oraz majątek 
wartości ponad 70 mld dolarów 
zapewniają nam miejsce wśród 
największych światowych towarzystw 
ubezpieczeniowych. 

Teraz jesteśmy w Polsce 

l1 

Proponujemy Państwu 

ubezpieczenie na życie, które umożliwi 
utrzymanie odpowiedniego poziomu 

życia po przejściu na emeryturę 

• 
ubezpieczenie na życie, które zabez

pieczy finansow,1 przyszłość 
najbliższych 

• 
ubezpieczenie na wypadek częściowej 

i trwalej niezdolności do pracy 

Dokładnych informacji na temat 
najkorzystniejszej dla Ciebie i Twojej 

Rodziny formy ubezpieczenia 
udzieli nasz doradca ubezpieczeniowy. 

COMMERCIAL UNION 
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie (Polska) S.A. 

Oddział w Łodzi, Plac Wolności 12, tel. 30 13 10 

Toma 
Tomaszewski i s·lła Rok założenia 1979 

Fotograf owanie 
z nami jest proste 

Łódź 

Abramowskiego 42 
Piotrkowska 26 
Piłsudskiego to 

Usługi 

X 
X 
X 

Detal 
X 
X 
X 

Hurt 
X 

Najwyższa jakość usług 
N owoczesne maszyny 
Wieloletnie doświadczenie 
Fachowa obsługa 

W naszej ofercie posiadamy 
największy w mieście wybór 
artykułów foto graficznych 



Call® 

Łódź tel. 30 25 87 

? 
• 

szukaj znaku firmowego ... 

® 

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW 
97-160 ROKICINY 104, tel.llax: 174 Rokiciny, ul.ŁÓDZKA 8, tel : 55 





~COMAX® 
~ ..... ~ Centrum Informatyki 

Komputery 

Programy 

<<Szkolenia 

Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87 
Tel. 36-56-00 w. 341, 418, 458 
Tellfax 36-81-40 




