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POWSZECHNY 
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 

to TRADYCJA i NOWOCZESNOŚĆ !!! 
Łącząc dwa wieki doświadczeń z nowoczesnością 

oferujemy - 100 - różnego rodzaju ubezpieczeń: 

• komunikacyjnych 
•odpowiedzialności cywilnej 

• wypadkowych• zdrowotnych 
• majątkowych • finansowych 

ZAPRASZAMY 

Al. Kościuszki nr 57 tel. 37 23 46 
ul. Piotrkowska nr 192 tel. 36 48 55 

ul. Próchnika nr 23 tel. 33 24 55 
ul. Sienkiewicza nr 31 tel. 33 71 87 
ul. A. Struga nr 19/21 tel. 37 01 98 

Teatr im. Stefana Jaracza 
ubezpieczony 

w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. 
Oddział Okręgowy w Łodzi 





Barbara Wałkówna 
czterdziestolecie pracy artystycznej 
Studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła Wydział 

Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, gdzie obroniła do
ktorat z fonetyki. Debiutowała w 1955 roku rolą Smugoniowej w pierwszej powo
jennej realizacji sztuki Stefana Żeromsk iego Uciek/a mi przepióreczka w reży erii 
Ireny i Tadeusza Byr kich . Ma w swoim dorobku artystycznym około stu pięćdz i e-

ięciu ról teatralnych, wiele ról w spektaklach telewizyjnych i filmach. Pracowała z wiel
kimi reżyserami polsk iego teatru . Stworzyła wybitne kreacje: Helenę w Mi/ości 

i gniewie J. Osbome'a (reż. Jerzy Jarocki) , Hestię w Wyzwoleniu S. Wyspiańskiego 

(reż. Józef Wyszomirslci) , Pannę MJodą w Weselu S. Wy piańskiego (reż . Jerzy Grzego
rzewski) , Dianę w Fantazym J. Słowackiego (reż. Tadeusz Kubalski) , Medeę w sztuce 
Eurypidesa w transkrypcji S. Dygata (reż. Jerzy Hoffman), Elizę w Pelikanie 
A. Strindberga (reż. Tadeusz Byr kj ), Dulską w Moralności pani DulskiejG. Zapol
skiej (reż. Maria Kaniewska), Babę w Pieszo S. Mrożka (reż. Michał Pawlicki), Starą 
w Bardzo starzy oboje K. Brandysa (reż. Józef Zhiróg), Bertę w Ondynie J. Griraudoux 
(reż. Maryna Broniew ka), Marię w Wieczorze trzech króli W. Szek pira (reż . Maria 
Wiercińsk a) , t yrułową rolę w Celestynie F. de Rojasa ( reż. Waldemar Zawodziński) , 

Matkę w Pępowinie K. Kofty (reż. Marcel Kochańczyk) , An iel ę w Damach i hu
zarach A. Fredry ( reż . Zbigniew Brzoza). Gra ła w wielkich in cenizacjach Kazi
mierza Dejmka w Teatrze Nowym w Łodzi: Matkę w Operetce W. Gombrowicza, 
Marię Jacobi w Dialogus de pa ione, Rosabe ll ę w Zwłoce F. DUrrenmatta. Wa
żniej ze role filmowe: Rzepowa w Szkicach węglem (debiut) , Bas ia w Kalo zach 
zczę 'cia (reż. Antoni Bohdziewicz), Dorota w Decyzji (reż . Julian Dziedzina), 

Matka w Podróży do Arabii (reż. Antoni Krauze), Kowalowa w Chłopach (reż. Jan 
Rybkow ki) oraz w Samotności we dwoje i Opadły liście z dnew (reż. Stani ław 
Różew icz) . Ostatnie role w pektaklach tel wizyjnych to Matka w Zaproszeniu na 
egzekucję W. abokowa (reż. Walery Foki n) i Maria ta w Babie-Dziwo M. Ja no
rzew k.iej-Pawlikow k.iej (reż. Henryk Kluba). Od p iętna nr lat je t pedagogiem w zko
łach arty tycznych (PWST w Krakowie, PW FTviT i Akademia Muzyczna -Wydzi ał 

Wokalno - Aktor ki w Łodzi ) . W latach 1987-90 by ła kierownikiem arty tycznym 
w Tamow kim Teatrz im. Ludwika Solskiego. W tym czasie wykładała fonetykę i re
torykę w Wyż zym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Po iada wiele wyróżnień 

i nagród, m.in . nagrodę Fe tiwalu Teatrów Jednego Aktora (Gdańsk 1975) za mono
dram Tydzień jak tydzie1i N. Barańskiej w reży erii Józefa Zbiróga. Otrzymała Złoty 

K rzyż Zasług i , Krzyż Kawaler ki Orderu Odrodzenia Polski, Honorową Odznakę 
Miasta Łodz i. 
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Światowa premiera sztuki 

EDWARDA ALBEE'EGO 
Three Tall Women 

miała miejsce w Vienna English Theatre, producent Franz Schafrank, czerwiec 1991. 
Premiera amerykańska prezentowana była w River Arts Repertory, 

Woodstock - '.'Iowy Jork w reżyserii Lawrence Sacharowa. 
Nowojorska premiera odbyła się w Vineyard Theatre. Sztukę prezentowały: 

Elizabeth L. McCann, Jeffrey Ash, Daryl Roth, w asocjacji z Leavitt/Fox/Mages 
w Promenade Theatre w New York City. 

Kiedy możemy przestać 
Ze wszelkich sztuk teatr jest chyba najbliższy iluzji. To uświęcone, zinsty

tucjonalizowane praktykowanie oszustwa, zgodnie z którym aktorzy oszuku
ją nie tylko widzów, ale też - jeś li chcą , by ich rola wypadła przekonująco -
samych siebie. Istotą teatru jest przecież nieodmiennie gra, czyli wielkie 
udawanie. Jednocześnie iluzji towarzyszy w teatrze dojmujące odczucie real
ności: widzowie bowiem oglądają na scenie prawdziwych ludzi, którzy 
naprawdę do siebie mówią, naprawdę siadają na krzesłach , naprawdę podają 
sobie dłonie . I tak od samego początku teatr balansuje na granicy między 
ułudą a realnością . Nic więc dziwnego, że pisarze , których prześladuje 
obsesja iluzoryczności życia, zwracają się ku teatrowi. W dziejach dramatu, 
od szekspirowskiego Hamleta po Kto się boi Virginii Woolf Edwarda 
Albee, w rozmaitych mutacjach powraca odwieczny temat relacji świata 
pozorów do rzeczywistości. Pytanie o to, co jest naprawdę, a co tylko należy 
do zmieniającego się świata ułudy, staje się szczególnie ważkie we współ
czesnej epoce znaczonej wielością sprzecznych prawd, relatywizacją warto
ści, zachwianiem niewzruszonych do tej pory definicji i podziałów . 

"Zawsze interesowało mnie pytanie, gdzie dok!adnie istnieje rzeczywistość. 
Nie wiem, czy nasz teatr się tym zajmuje, ale ja z pewnością tak". 
Edward Albee (ur. 1928) nie znał swoich prawdziwych rodziców, którzy 

porzucili chłopca zaraz po urodzeniu. Usynowił go Reed Albee multimilio
ner, właściciel sieci teatrów wodewilowych, który nadał dziecku imię i na
zwisko swojego ojca, założyciela teatralnego imperium. Można powiedzieć 
więc, że Albee'ego zaadoptował teatr i że to on właśnie nadał chłopcu tożsa-



mość. Jego przybrana matka była kobietą prawie trzydzieści lat młodszą od męża , 
osobą dominującą , niezależną, wyjątkowo elegancką. Była też, co w świetle 
najnowszej sztuki Albee'ego nie jest bez znaczenia , kobietą wysoką , zna
cznie wyższą od swego małomównego męża , która dożyła dziewięćdz ie
s ięciu kilku lat. Matka nie akceptowała literackich zainteresowań przybra
nego syna , który już jako osiemnastolatek publikował wiersze i próby dra
matyczne. Nie pogodziła s ię też nigdy z jego homoseksualizmem. Konflikty 
nabrzmiewały , rosło w młodym dramaturgu poczucie bolesnego wyobcowa
nia, aż w 1948 roku matka zmusiła pełnoletniego już, przybranego syna do 
opuszczenia domu. Edward Albee znalazł przystań w artystycznym światku 
nowojorskiej Greenwich Village. 
Albee niemal z dnia na dzień stał s i ę współczesnym klasykiem amerykań
kiego teatru. Jeden z krytyków pow i edz iał kiedyś, że gdyby Albee'ego nie 
było , na leżałoby go wymy ' lić . Jako dramaturg zai tniał pod koniec lat p ięć
dzie iątych , w okresie, gdy teatr amerykań ski przeżywał niepokojący okres 
zastoju: wielcy poprzednicy Albee'ego, Tennesse Williams ( 19 I 1 - 1983) 
czy Arthur Miller (ur. 1915) na pewien czas z różnych powodów zamilkli ; 
trzeci z wielkiej trójki dwudziestowiecznych dramaturgów amerykańskich , 
Eugene O'Neill (1 888 - 1953), od sześciu lat już nie żył. Choć widziano w nim 
nas tępcę Millera i Williamsa, Albee pojawił się w teatrze amerykań skim 
jako prawdziwy outsider. Jego pierw za jednoaktówka, Opowiadanie z Zoo, 
pokazana była najpierw w Berlinie, w języku , którego Albee nie rozumiał. 
Przywędrowała wkrótce do Nowego Jorku, gdzie wystawiona zos tała w te
atrach poza Broadwayem (Off-Broadway) i od razu odniosła wielki sukces. De
biut Albee'ego grany był razem z O tarnią ta 'mą Krappa Samuela Becketta, 
i nie było to proste, przypadkowe zestawienie dwóch krótkich dramatów. 
Beckett obecny będz i e w świecie Albee'ego aż do jego najnow zej , wyróż
nionej w I 994 roku nagrodą Pulitzera sztuki , Trzy wy ok ie kobiety. Beckett 
przybył na Broadway, ogłos ili krytycy. 
„Dramaturg - chyba że je t twórcą eskapistycznych romansów (co , oczy
wiście , nie przynosi nikomu ujmy) - ma dwa rodzaje zobowiąza 11: po pier
w ze: musi wypowiedzieć się na temat kondycji człowieka ... a po drugie, 
wypowiedzieć ię na temat istoty sztuki, którą uprawia. W obu przypadkach 
musi próbować co ' zmienić. " 

W 1962 roku Albee przedstaw i ł dwie sztuki. Pierwszą z nich była kolejna. 
odwołuj ąca się do biografi i autora jednoaktówka, Amerykański idea]. Drugą 
było głośne Kto się boi Virginii Woolf, pierwszy pełnowymiarowy dramat 

___.. c.d. 
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Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi 

Edward Albee 

TRZY WYSOKIE 
KOBIETY 

(fhree Tall Women) 

Przekład - Małgorzata Semil 

Obsada: 

A Barbara Wałkówna 
s Barbara Marszałek 
c Jagoda Pietruszkówna 

Reżyseria Barbara Sass 
Scenografia Grzegorz Małecki 

Opracowanie mu:yc:ne Piotr Hertel 
Re:yseria światta Krzysztof Sendke 

Asystent scenografa Ryszard Warcholiński 
In picjent, sufler Zdzisława Głoskowska 
Operator śi-via tfa Wojciech Walkus 

Operator dźwięku Jerzy Szczeblewski 

Premiera 5 listopada 1995 roku 
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Albee'ego, przeniesiony wkrótce na ekran z Elizabeth Taylor i Richardem 
Burtonem w rolach głównych. Zachowując klasyczną jedność czasu, miejsca 
i akcji , Albee wykreował na scenie wewnętrzne piekło , jakie gotują sobie 
ludzie skazani na siebie, na swoje urazy i złudzenia . Czworo bohaterów tego 
strindbergowskiego dramatu to ludzie nie umiejący prostać wyzwan iom, 
jakie stawia przed nimi rzeczywistość. Paradoksalnie, jednym ze sposobów 
przezwyciężenia tego bolesnego rozminięcia s ię ze światem , jest gra po
zorów, jaką toczy ze sobą para bohaterów. Ich wewnętrznej dezintegracj i 
towarzyszy poczucie rozpadu rzeczywi tości , pusto zenia świata ludzkich 
warto' ci. Nie przypadkiem akcja dramatu rozgrywa s ię w Nowej Kartaginie. 
Tytuł , według słów autora, ma znaczyć to samo, co pytanie "kto boi s ię żyć 

bez fałszywych iluzji?". Albee rozumie, że iluzje, jakkolwiek mistyfikują rze
czywistość, często nie na długo , czynią życie znośnym. 

Temat iluzji je t stale obecny w sztukach Albee'ego. Symboliczną wymowę 
miała Maleńka Alicja (1964) , którą sam autor nazwał moralitetem o praw
dzie i iluzji. Chwiejna równowaga, wystawiona w 1966, powracała do tema
tu powolnej erozji pozornie stabilnego mieszcza11skiego świata . W 1968 Al
bee, który zaw ze lubił zaskakiwać krytyków, przedstawił eksperymentalną 
sztukę Kilka cytatów z przewodniczącego Mao, gdzie tylko jedna z postaci 
mówi łowami autora, natomiast reszta dialogów to kolaż sporządzony ze 
łów chińskiego przywódcy. Inne głośne sztuki Albee'ego, w których słowo 

" rzeczywistość " stawało s ię coraz bardziej iluzorycznym, coraz mniej zna
czącym pojęciem to Po wszystkim ( 1971), Pejzaż morski ( 1975), Kobieta z Du
buque (1980). Wystawiony w 1994 roku , ostatni do tej pory dramat Al
bee'ego Trzy wysokie kobiety, choć fonnalnie odmienny, mieści się w nurcie 
wcześniejszych zainteresowań tego amerykańskiego dramaturga. 

"Funkcją teatru jako dziedziny sztuki jest odpowiadać na pytanie "kim 
jeste 'my?": to jego najważniej za wartość; a kondycja teatru zależy od top
nia samowiedzy, którą chcemy posiąść" 
Biografia Albee'ego pojawia się w zawoalowanej fonnie w wielu jego sztu

kach. Przewijają s ię w nich postacie dominujących , władczych kobiet, porzu
conych dzieci, pojawia s ię temat utraty, zagubienia, alienacji . W Trzech 
wysokich kobietach Albee już bez kamuflażu nawiązuje do swoich w pom
n ień o przybranej matce. Można by nawet powiedzieć , że to zyderczy pom
nik wystawiony tej kobiecie, gdyby ten osobisty utwór nie był jednocze 'nie 
ztuką o rzeczach bardziej uniwer alnych: o konfl ikcie między i luzją a rze

czywi to' c ią , o nieuchronnośc i przemijania, o poszukiwaniu własnej, za
grożonej rozpadem toż amo 'ci. \ 
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Przebywające w jednym pokoju trzy kobiety wrncaj ą wspomnieniami do 
przeszłośc i , próbują okreś lić swoje miejsce w aktualnie rozgrywających s ię 
wydarzeniach, usiłują przewidzieć niepewną przyszłość. W sztuce s łychać 
więc natarczywe echo pytania , które Gauguin uczynił tytułem jednej ze 
swych najgłośniejszych prac: Skąd przychodzimy, kim je teśmy, dokąd idzie
my. To początek najbardziej podstawowej , niewygodnej refleksji , która by
ciu nadaje cechy ludzkiego istnienia. Istnienie to , zdaje s ię mówić Albee, 
oparte jest na nicośc i , jedynym pewnikiem jest śmierć, przed którą można 

uciec tylko w dwuznaczną iluzj ę . Ale z drugiej strony to właśnie świado
mo ' ć 'mierci jest obroną człowieka przed pogrążeniem s ię w zniewalającej 
amoułudzie . Przy czym śmierć jak najbardziej obecna rzeczywi tość nie je t 

jedynie kresem, momentalnym opadnięciem kurtyny , ale długim procesem, 
który , jak uświadamia to sobie jedna z postaci Trzech wysokich kobiet, trwa 
przez całe życ i e . 

"Dramat jest fikcją , a fikcja jest faktem przeinaczonym w prawdę." 
Niespójne w pomnienia starej kobiety to zachły ' nięcie s ię blichtrem jało

wego świata , tym bardziej dramatyczne , że towarzyszy im pamięć stra
conych nieodwołalnie szans. Wielkie zwyc ięstwa jej życia , które bohaterce. 
dokonującej bezładnego bilansu swojej biografii , udaje s ię ocalić od zapom
nienia , to jedynie nagrody zdobywane na pokazach koni.We wspomnieniach 
ginie świadomość tego, co ważne, a co nieistotne. Sztukę otwiera obsesyjny 
dialog, w którym trzy kobiety próbują ustalić wiek najstarszej z nich. Pyta
nie, czy ktoś ma dziewięćdzies iąt dwa, czy dziewięćdziesiąt jeden lat , jest 
dla nich istotnym problemem. Kobieta, która odejmuje sobie rok, oszukuje nie 
tyle swoje rozmówczynie, ale samą siebie. A może też w magicznym przeko
naniu o władzy myśli nad rzeczywistością, próbuje odstraszyć śmierć . Dia
log ten jednak, pogrążając się w coraz większej absurdalności, prowadzi do 
kolejnego, niewypowiedzianego wprost pytania: jeś li skrupulatne liczenie lat 
jest śmieszne w przypadku blisko stuletniej staruszki , dlaczego miałoby nie 
być równie śmieszne w przypadku ludzi młodych? To tylko większa świado
mość śmierci wyczula nas na absurdalność naszej egzystencjalnej sytuacji 
oraz na groteskowy charakter prób poradzenia sobie z nią . Trzy kobiety ucie
kają przed rzeczywistością nie tylko spierając się o drobiazgi , nie tylko odda
jąc się coraz mniej wiarygodnym wspomnieniom, ale także powtarzając "tak 
w kółko" te same słowa i gesty. 
Trzech kobiet zamkniętych w jednym pomieszczeniu nie łączy żadna więź , 

poza czysto handlowym kontraktem. Stara kobieta, kapryśna, zachłanna, 



pełna pogardy wobec innych , płaci za obecność dwóch młodszych , towarzy
szących jej kobiet: adwokata i piel ęgniarki . Wszystkie wcześniejsze przy
jaźnie były dla niej podobnym kontraktem, zwyczajną inwestycją. Trzy kobie
ty , w pierwszym akcie sztuki tak różne, osobne i skonfliktowane, w drugim 
okazują się być tą sarną osobą . O ile na początku w kontaktach między nimi 
dominuje fonnuła "to (na szczęścia) nie ja", o tyle później bohaterki , obser
wując s ię nawzajem, muszą przyznać "to je tern ja". Do ich utożsamienia do
prowadza s tała obecność na scenie na pół martwej , nieprzytomnej kobiety. 
Ten teatralny chwyt jest pośrednim komentarzem na temat wspólnoty Io ów 
pozornie różnych osobowości. W kilku inscenizacjach tego dramatu aktorki 
grające w drugim akcie mają na obie kostiumy z różnych epok: najmłodsza 
nosi strój z lat dwudziestych, starsza ubrana jest w kostium lat pięćdzies ią
tych. Kostiumy te podkreś l ają z jednej strony upływ czasu, a z drugiej zasad
niczą identyczność zmieni aj ących s ię postaci. W ztuce nie tylko kobiety 
stapiają s ię w jedno, ten dramat na trzy głosy jest też próbą wyjścia poza 
czas. Pamięć w półi stnieje tu na równych prawach z oczekiwaniem przy
szłych zdarzeń , a prze zło ' ć i przyszło ' ć żyją o tyle tylko, o ile mówi s ię o nich 
dzisiaj . Przeżycia zamieniają się we w pomnienia, a te zaczynają żyć włas

nym życ iem do tego stopnia, że trudno oddz ie lić to , co wydarzyło s ię napra
wdę , od tego, co jest czczym wymysłem . Dopiero w obliczu śmierci tracą swo
je maczenie sprzecmości zdawałoby się, nie do pogcx:lzenia: ja i ty, prze zło ' ć i przy
sz łość, iluzja i rzeczyw istość . 

Choć można patrzeć na t ę sztukę jak na refl eks powikłanej biografii Al
bee'ego ma ona szerszy, ponadindywidualny wymiar. Trzy kobiety nie mają 
imion, są w ięc " każdą kobietą ", w ięcej: są w ogóle " każdym". Psychologi
czny dramat zamienia i ę n i epostrzeżen ie w moralitet o życ i u każdego z na , 
o pod zytej n icośc i ą egzystencji , w której jedynym pewnym faktem jest kre . 
Pod koniec sztuki trzy obce sobie, a jednak bli źniacze kobiety b i orą s ię za 
ręce: "To je ·t najszczęś li wszy moment. Kiedy już wszystko dokonane. Kiedy 
prze tajemy. Kiedy możemy przes tać " . Z nadej ściem śm i erc i kończy się 
kon ieczno ' ć oszukiwania siebie i innych. Kończy s ię życie, czyli świat po
zorów. Ko11czy ię sztuka , czy li świat iluzji. 

Jerzy Jarniewicz 

Specjal n a o f erta dla te at romanów 

Dwa bilety w cenie jednego 
na każdy spektakl w sezonie 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 Wjdza w cenie 20 zł 

do nabycia w Bi urz Obsług i Widzów , w kasie teatru 
oraz u upoważnionych kolporterów. 

VJ"'"'0/11-11: 
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Wspó ł pracujemy 

z: CENTRUM USŁUG 
DOKUMENTACYJNYCH 

XEROX 
Document 

Centre 

90-002 Łódź 
ul. Tuwi ma 22/26 
tc l.(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 K iełkowicz 
Agnie zka 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 Wałkówna 
Ewa Wichrowska 
Aleksander Bednarz 
Andrzej Głoskowsk i 
Jan Hencz 
Andrzej Herder 
Mariusz Jakus 
Marek Kasprzyk 
Ryszard Kotys 
Paweł Kruk 
Piotr Krukowski 
Stanisław Kwaśniak 

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

Bogusłav Suszka 
Zbigniew Szreder 
Andrzej Wichrowski 
Bron i sław Wrocław -ki 
Bohdan Wróblew ki 
Józef Zbi róg 

Reżyserzy 
Zbigniew Brwza 
Waldemar Zawodzi ii ki 
Toma z Zygadło 

Koordynator pracy 
artystycznej 
Wie ława dam zyk 

Reżyser światła scenicznego 
Krzy ztof Sendke 

Inspicjenci 
Suflerzy 
Alicja wikłińska 

Zdzisława Głoskowska 

Jadwiga Paul 
Ewa Wielgo iii ka 

Korepetytor muzyczny 
Elżbieta Kozowicz 

Korektor instrumentów 
muzycznych 
Maciej Wichłi1isk i 

Z-ca kierownika literackiego 
Ewa Drozdowska 

Sekretarz literacki 
Joanna S iudzińska 

Pełnomocnik dyrektora 
dis sponsoringu 
Zbigniew Szatkowski 

Redakcja programu 
Joanna Siudzińska 

Projekt okładki , rozkładówki, 
plakatu wraz ze zdjęciem 

Ur zuła Karpińska 

Rysunki 
Maria Balcerek 

Druk - Ho a - Druk 
Łódź, ul. Chocianowicka 27 

Szef reklamy 
nna Łabicn icc 

Kierownik techniczny 
Ry. zard Warchol i ński 

Zastępca kierownika 
technicznego 
Mieczy ław Kowalski 

Główny elektryk 
Marek De pul 

Hrygadierzy scen 
Zbigniew Dyrda 

dam Forysińsk i 

Prace malarskie 
i modelatorskie 
GrzegorL. Nowak 

Prace krawieckie 
Zyta Walczak 
Zygmunt Ciesielski 

Prace fryzjerskie 
i perukarskie 
Jolanta Fido 

Prace stolarskie 
Roland Unczur 

Prace ślusarskie 
Wiesław Brol 

Prace tapicerskie 
Tadeusz Bi lsk i 

Kierownik Biura Obsługi 

Widzów 
Barbara tani ławska 

Kasa Teatru 
i Biuro Obsługi Wid1,ów 
(ul. Jaracza 27) 
zaprasL.ają 

od poniedzi ałku do pi<1tku 
w godL.. 8"' - 19"' 
w soboty i niedziele 
w godz. 16"'- 19"' 
Lei. (0-42) 32 66 18 

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



LISA S.A. 
Towarzystwo Ubezpieczeniowo - Reasekuracyjne 

POLISA S.A. 
proponuje konkurencyjne ubezpieczenia 

krajowe i zagraniczne: 

V majątkowe 
li' 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 zawr L.e 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 

RADIO MANHATTAN 

~51G~ ~Yml 
TEL 36 2670 
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KOMPOZYCJE KWIATOWE 

ARANŻACJE W N Ę T RZ 
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~ROSE z PROFESJONALNE KOSMETYKI 
~ W PONAD 
r-' 800 
00 GABINETACH KOSMETYCZNYCH 
~ W POLSCE 

~ 
=i= 
u 

02-637 WARSZAWA, ul. SPARTAŃSKA 6B, tel. fax 447554 
Przedstawicie{ na Łódź Leszek BARTOSIK, 

Łęczyca ul. Konopnickiej 11/13 tel. 49-20 

l
e -li. 

1-.„ 
-li. 

Cinquecento 
Fiat 126 el 
Uno 
Punto 
Bravo 
Brava 
Coupe 
Ulysse 
Ducato 

EB Maredi 
Fiat dealer 

jak Fiat to u nas 
samochody serwis części zamienne 

!.~!~!~~!~v! , 96 

Tak kupisz samochód 
Uno Cinquecento Fiat 126 el 

CENTRUMINFORMACJl - lÓDŹ 
Piotrkowska 138/140 tel. 37 46 61 

OT TEOFIL, Aleksandrowska 38 tel. 55 74 33 
OT 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 Lodzi 

Dyrektor artystyczny 

Waldemar Zawadziński 
Dyrektor naczelny 

Wojciech Nowicki 
Zastępca dyrektora 

Sabina Nowicka 
Kierownik literacki 

Paweł Konie 
Kierownik muzyczny 

Piotr Hertel 




