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Teatr Muzyczny w Poznaniu - od 1989 roku 
kierowany przez Daniela Kustosika. 

Teatr, który cztery lata temu jako pierwszy 
i chyba do tej pory jedyny przeszedł gruntowną 
i drastyczną reorganizację. 

Biorąc pod uwagę ogólną sytuację finansową 
w kraju i zmniejszające się dotacje na kulturę dy
r_ęktor Kustosik wprowadził bardzo drastyczne i nie 
stosowane do tej pory zmiany w sposobie za
rządzania i prowadzenia instytucji kulturalnej. 

Z całej załogi liczącej 220 osób pozostawił lub 
wymienił w drodze przesłuchań 100 najlepszych 
i najbardziej profesjonalnych w swoim zawodzie. 
Dzięki temu artyści zarabiają więcej niż w innych 
teatrach. 

Przeprowadzono remont sceny co zwiększyło 
powierzchnię najmniejszej sceny w kraju o 25 m2

. 

Pozyskano do kierowania zespołem baletowym 
jako pedagoga primabalerinę opery we Wrocławiu 
i Teatru Wielkiego w Poznaniu Małgorzatę Połyń

czuk. 
Teatr pozyskał do współpracy dyrygentów: Re

narda Czajkowskiego, wieloletniego dyrektora Fil
harmonii Poznańskiej i dyrygenta w Teatrze Wiel
kim, Aleksandra Maliszewskiego, kierownika Or
kiestry biorącej udział w renomowanych festiwa
lach „Sopot", Holland F tival, Monako, Monte 
Carlo. 

Dyrektor Kustosik wprowadził do repertuaru 
pozycje nigdy nie grane na tej scen ie - C. Millocker 
- „Student Żebrak", B. Brecht - 11 0 pera za trzy 
grosze", J. Kander - „ Zorba", N. Gay - „ Me and my 
girl", F. Schonthan „ Porwanie Sabinek", 
S. Prokofiew - „ Kopciuszek". 

Jako jedyny teatr posiada w repertuarze stale 9 
pozycji m.in. E. Kalmana „ Hrabina Marica", F. l-e
hara 11Wesoła Wdówka", bajkę baletową 11 Królew
na Śnieżka", P. Abrahama 11 Bal w Savoy'u". 

Znacznie zwiększyły się wskaźniki świadczące 

o coraz większym zainteresowaniu publiczności 

Teatrem Muzycznym. W 1992 roku odwiedziło 

Teatr na Niezłomnych 61 tys. widzów, a w 1993 
roku 81 tys. Dochód ze sprzedaży biletów zwięk-

• 

szył się o 119%, ze sprzedaży programów o 179%, 
natomiast dotacja państwa zwiększyła się tylko 
o 9,9%, stąd starania dyrektora o zwiększenie do
chodów własnych . Teatr Muzyczny - to jeden 
z niewielu Teatrów, a jedyny w Poznaniu, który 
może się wykazać największymi dochodami wła

snymi. 
Konsekwentne dbanie dyrektora Kustosika o po

ziom artystyczny, może dlatego, że sam jest czyn
nym aktorem śpiewającym, dały w efekcie po raz 
pierwszy po 38 latach istnienia Teatru kontrakty 
zagraniczne . 

Orkiestra bierze udział w spektaklu J. Hermana 

11
Hello, Dolly" - agencja Albera. Spektakl baletowy 

„ Królewna Śnieżka" - agencja Kmoha. Pierwsze 
tournee odbyło się w grudniu 1993 roku po RFN 
i Francji. Bajka była grana w takich miastach jak: 
Merignac, Reims, Strasbourg, Anzin, Lille, Baden
-Baden, Bamberg. Soliści baletu - Iwona Wojt
kowiak i Grzegorz Kawalec uzyskali kontrakt z tej 
samej agencji do spektakli Musiktheaters War
schau kierowanego przez prof. Trawińską-Moroz 
- 11 Zemsta Nietoperza", „ Baron Cygańsk i", „Czaro
dziejski Flet". Tournee w styczniu 1994 ro
ku obejmowało teatry w: Hamm, Helzminden, 
Hamburg, Mannheim, Saarbrucken, Bremen, Stutt
gard, Bielefeld, Giesen, Solingen. 

Kwiecień 1995 - orkiestra, chór, balet, so li ści, 

to~rnee do Holandii z operetką J. O ffenbacha 
„Życie paryskie". 

Szukanie sponsorów nie ma tradycji w kulturze 
polskiej. 

Tym bardziej warto każdą formą wspomóc teatr, 
który poprzez swoją działalność artystyczną w peł
ni na tę pomoc zasługuje. 

Ludwig Arno 



Das Musiktheater in Poznań (Posen) - wird seit 
1989 von Daniel Kustosik geleitet. 

Das Theater wurde vor vier Jahren ais erstes 
und wohl einziges grundlich reorganisiert. In An
betracht der allgemeinen finanziellen Lage im Lan
cie und besonders im Hinblick auf die immer 
wieder kleineren Subventionen fur die Kultur, hat 
der Direktor Kustosik sehr drastische und bisher 
noch nicht angewandte Anderungen in der Ver
waltung und Leitung solch einer kulturellen In
stitution eingefuhrt. Aus der gesamten Besatzung, 
die fruher etwa 220 Leute zahlte, hat er nach 
Anhórungen nur einhundert der besten Kunstler 
und Profis gelassen oder ausgetauscht. Dank dieser 
Anderungen verdienen jetzt die Kunstler im Thea
ter mehr ais in anderen Theatern dieser Art. Es 
wurde auch die lnstandsetzung der Buhne durch
gefuhrt, was die Flache dieser kleinsten BC1hne im 
Lande urn 25 m2 vergroBerte. 

Ais Leiterin des Ballettensambles und ais 
Padagogin wurde die bisherige Primaballerina des 
Operntheaters in Wrocław (Breslau) und des Teatr 
Wielki in Poznań (Posen) Małgorzata Połyń z:uk 
eingestellt. Es wurden auch einige nahmhafte Diri
genten zur Mitarbeit gewonnen: Renard Czajkow
ski, der vieljahrige Musikleiter der Posener Philhar
monie und des O perntheat rs in P znań s wie 
Aleksander Maliszewski, Chef eines Unterhaltungs
orchesters, das wahrend der renomierten Festivals: 
in Sopot, Holland, Monako, Monte Carlo etc. 
auftrat. 

Direktor Kustosik hat im Repertoir des The
aters einige auf dieser Buhne noch nicht auf
gefuhrten Musikstucke einges tzt: 11 Der Bett !
student" von C Millócker, „Die Dreigroschenoper" 
von B. Brecht, „ Zorba" von J Kader, „ My and my 
Girl" von .'v\. Gay, „ Der Raub der Sabinerinnen" von 
F. Schónthan, „ Das Aschenbrodel" von S. Proko
fiew. Ais einziges Theater hat es in seinem R .per
toire standig ncun Position n u.a. „ Die Grafin 
Marica" von E. Kalman, 11 Dic iustige Witwe" von 
F. Lehar, ein Balettmarchen 11 Das Schneewitt ·hen" 
und „Bali im Savoy" von P. Abraham. 
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Es wurde festgestellt, daB die Zahl der Zuschauer 
im Musiktheater in der letzten Zeit erheblich 
zugenommen hat. Im Jahre 1992 besuchten das 
Theater in der NiezłomnychstraBe etwa 61.000 
Musikliebhaber und im Jahre 1993 schon 81.000. 
Die Einkunfe aus dem Verkauf der Eintrittskarten 
steigerten sich urn 119 Prozent und aus dem 
Vertrieb der Programme - urn 197 Prozent; im 
Vergleich dazu vergroBerten sich die staatlichen 
Subventionen nur urn 9,9 Prozent. Daher also die 
Bemuhungen des Direktors urn die Erhohung der 
Eigenleistungen des Theaters. Das Musiktheater in 
Poznań ais einer der wenigen Theater in Polen, und 
das einzige in Poznań kann darin die hohste 
Zunahme aufweisen. 

Das konsequente Streben Direktors Kustosik 
nach dem hohen kunstlerichen Niveau des 
Theaters, vielleicht auch deshalb, da er selbst ein 
singender Schauspieler ist, fuhrte dazu, daB man 
zum ersten Mal nach 38 Jahren des Bestehens 
des Theaters, die Vertrage mit auslandischen ln
stitutionen schlieBen konnte. Das Orchester spielt 
in der Vorstellung „Hello, Dolly" von J. Herman 
- Alber-Agentur; das Balettstuck " Das Schnee
wittchen" - Agentur Kmoh. Die erste Tournee 
durch die Bundesrepublik und Frankreich fand 
im Dezember 1993 statt. Das Marchen wurde 
in folgenden Stadten gespielt: Merignac, Reims, 
Strasbourg, Anzin, Lille, Baden-Baden, Bamberg. 
Die Solotanzer: Iwona Wojtkowiak und Grze
gorz Kawalec haben - durch dieselbe Agentur 
- Vertrage mit dem Musiktheater in Warschau, 
dessen Leiterin Prof. Trawińska-Moroz ist, fur drei 
Vorstellungen geschlossen: 11 Die Fledermaus", Der 
Zigeuner Baron" und 11 Die Zauberflote" . Die Tour
nee im Januar 1995 fuhrte Liber die Theater in: 
Hamm, Holzminden, Hamburg, Mannheim, Saar
brucken, Bremen, Stuttgart, Bielefeld, Giesen, So
lingen 

Im April 1995 fand Tournee nach Holland 
(Orchester, Chor, Ballett und Solisten) mit der 
Operette 11 Pariser Leben" von Jacques Offenbach 
statt. 



Sponsoren zu su chen liegt nicht in polnischer T radi

tion. Desto wichtiger sei es, das Theater in jeder Form zu 

unterstutzen, da es durch seine kunstlerische Tatigkeit 

und kunstlerische Leistungen vóllig dieser Hilfe wert ist. 

Ludwig Arno 

„ 

' 

Oklaski premierowej publiczności, w skupieniu 
słuchającej nowych arii, Straussa, Kalmana, Lehara 
dawno już przebrzmiały. Przestano już podniecać 
się wrażeniami jakich doznano po ostatnich tak
tach, „Wesołej Wdówki", 11 Hrabiny Maricy", „ Księ
żniczk i Czardasza". 

Kończą się lata 20-ste. W operetce zaczyna 
brakować świeżej arii, wiodące siły słabną a ich 
naśladownictwo różnych autsiderów daje tylko 
krótkie rozbłyski i jeszcze szybsze zagaśnięcie. 

Jest rok 1930, Wiedeń, 23 grudzień. 
Ostatni widzowie wchodzą na widownię by 

wraz z innymi szczelnie wypełniającym i Theater an 
der Wien, posłuchać nowej operetki nieznanego 
Paula Abrahama, „ Wiktoria i jej huzar" . 

Nikt nie przypuszczał, że ten fantasta, melan
cholik ulegający depres jom, hipochondryk, apo
dyktyczny sceptyk po dzisiejszym wieczorze trafi 
na usta wszystki ch niemieckich wielbic ieli operetki 
a wkrótce i całego świata. On sam nie wiedział, że 

dzisiejszy sukces przyn iesie mu pół mi liona marek, 
dziesiątk i umów filmowych i rokokowy pałacyk 
przy Fonanerstrasse w Wiedniu. Ale i historia, 
najbardzie j zrównoważona dziedzina nauki nie 
przypuszczała że jest to ostatni śpiew wspaniałego 
łabędzi a. jeszcze ty lko „ Kwiat Hawajów" w 1931 
roku i „Bal w Savoy'u" w 1932. 

A potem, publiczność która tak owacyjnie wita
ła te tytuły, rozproszyła się gdzieś 

Zbl iżał się rok 1939 .. 
I tak, drogi widzu zakończyło s i ę burzliwe życ ie 

Pani Operetki. „ Bal w Savoy'u" Abrahama jest 
zgrabnym 1(1on ikiem między tym co dominowało 
do 1932 roku - operetką a tym co nadchodziło 
po wojnie · - musicalem. Nie znaczy tu, że po „ Balu 
w Savoy'u" nie powstawały operetki Powstawa
ły : Nico Uustal napisał 11 Cl ivię" 1933, F. Lehar 
- 11 Ciudittę" w 1934, P. Burkhard - „ Fajerwerk'' 
1960, ale nigdy nie dorównały operetkom, które 



były milowymi kamieniami na drodze rozwoju tego 
gatunku. 

Tajemnica sukcesu „ Wiktorii" leży w inteligencji 
librecistów i talencie kompozytora. 

Alfred Grunwald i Fritz Lohner-Beda w efektow
nym kalejdoskopie ukazali j eńców wojennych na 
Syberii, japoński kult kwiatu wiśni, świat amerykań
skiej dyplomacji i starą węgierską wieś. 

Melodie od czardasza po boston i fokstrot. Któż 
ze współczesnych nam fanów operetki nie zna: 
„Pardon, Madame" czy „ Myszko to była cudna 
noc". 

Innymi słowy dawna kalmanowska operetka 
z węgierską dziewczyną, cygańskimi skrzypkami 
i świętem winobrania, starą miłością, co nie rdze
wieje a konfliktem kobiecego sumienia pomiędzy 
obowiązkiem a skłonnością serca i ze szczęśliwym 
połączeniem się w pary zakochanych. W szystko to 
samo, ale jakby mtodsze i ze świeższym tchnie
niem. 

Teatr Muzyczny prezentując Państwu kolejną 

premierę w tym sezonie również chce zapropono
wać zdecydowaną innowację w potraktowaniu 
libretta. Przyjęte kanony realizacyjne nakazują, aby 
tytułowa bohaterka w końcu połączyła s ię z uko
chanym huzarem idąc za głosem serca. Ale zdarza
ją się rozsądniejsze koleiny, żeby nie powiedzieć 
mądrzejsze, które tę cechę charakteru przedkłada
ją nad uczucie. Reżyser i wykonawcy głównych ról 
także zakończenie przyjęli z ogromnym entuzjaz
mem. 

Bo Teatr operetkowy to nie tylko bezmózgowe 
diwy, beztalencia reżyserskie i głupi tenorzy. Tak 
przynajmiej jest w Poznaniu. 

O czym z satysfakcją szanownych Państwa 

informuję. 

Ludwig Arno 

Der Beifa ll der Zuschauer, die andachtig neue 
Arien von Strauss, Kalman und Lehar zuhorten, 
ist langst verklungen. Die Eindrucke nach den 
letzten Takten „ Der lustigen Witwe" , „Grafin 
Maritza'' und „ Der Csardasflirstin" sind schon 
vorbei. 

Die 20er Jahre gehen zu Ende. In der Operette 
fehlt es an frische Arien; die fuhrenden Theater
leute sind immer weniger und die Nachahmung 
verschiedenerlei Outsider gibt nur kurze Lichtblitze 
und noch schnelleren Sternenuntergang. 

Es ist das Jahr 1930, Wien, der 23. Dezember. 
Die letzten Zuschauer betreten den Zuschauer

raum, urn gemeinsam mit anderen, im dicht be
setzten Gebaude des Theaters an der Wien, ein 
neues Musikstuck eines unbekannten Paul Abra
ham, „ Victoria und ihr Husar" anzuhoren. 

Niemand hat es geahnt, da~ dieser Phantast, 
Melancholiker, der stark an Depressionen litt, Hy
pochonder und apodiktischer Skeptiker, nach die
sem Abend weit und breit nicht nur bei allen 
Operettenfreunden in Deutschland aber auch in 
der ganzen Welt bekannt wurde. Er selbst hat es 
nicht gewu~t, dal~ ihm der Erfolg an diesem Abend, 
eine halbe Million DM, viele Filmvertrage und ein 
Rokoko-Schlolschen in Fontanerstra~e in Wien 
bringen wurde. Aber selbst die Geschich te, eine 
der crnsthaften Wissenschaftszweigen, hat es nicht 
angenommen, da~ es schon der letzte Gesang des 
hervorragenden Schwanen war. Es gab nur nach 
„Die Blume von Hawaii" (1931) und 11Ball im Savoy" 
(1932). 

Und dann isl das Publikum, das mit so gro~er 

B geislerung diese Titel feierte, irgendwo ver
schwunden. 

Es kam das Jahr 1939„. 
Und so endete, liebe Zuhohrer, ein bewegtes 

Leben von der Frau Operette. Der „ Bali im Savoy" 
von Abraham ist ais eine geschickte Brucke zwi 
schen der Operette, die bis zum 1932 dominier-
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PRZYGOTOWANIE CHÓRU 
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KONTROLA TEKSTU 
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INSPICJENT 

Jerzy Bandel 



te, und dem Musical, das nach dem Kriege an 
Bedeutung gawann, zu verstehen. 

Dies bedeutet jedoch noch lange nicht, daG 
nach dem „ Bali im Savoy" keine Operetten mehr 
geschaffen wurden. Es entstanden u.a.: 11 Cl ivia" von 
Nico Dostal (1933), „Giuditte" von Franz Lehar 
(1934), ,Jeuerwerk" von P. Burkhard (1960); sie 
waren aber nicht mit denen zu vergleichen, die die 
Meilensteine in der Entwicklung dieser Gattung 
gesetzt haben. 

Das Geheimnis des Erfolgs von 11 Victoria" steckl 
in der lntelligenz der Librettisten und im Talent des 
Komponisten. 

Alfred Grunwald und Fritz Lehner-Beda haben 
namlich im efektvollen Kaleidoskop: die Krieg
sgefangenen auf Sybirien, die japanische Weich
selblumeverehrung, die Weil der amerikanischen 
Diplomatie sowie ein altes unga risches Dorf ge
zeigt. 

Die Melodien reichten vom Csardas bis Boston 
und Foxtrolt. Wer von gegenwartigen Operetten
fans kennt nich t: ,,Pa rdon, Madame" oder 

11Mauschen, das war eine herrliche Nacht"? 
Anders gesagt, es war die alte kalmanische 

Operette mit ungarischem Madchen, Zigeuner
geiger und W ein lesc, mit alter Liebe, die nicht 
rostet und mit Konflikten des Frauensgewissens, 
das zwischen Pflicht und Herz enlscheidcn muG 
und endlich mit einem Happy End, indem sich die 
Verliebten glucklich vereinigen konnen. Alles fast 
gleich wie fruher, aber doch anders, mit frischem, 
jungem Hauch. 

Das Musikthealer stellt lhncn die nachste Pre
miere in dieser Saison dar. Es will auch eine ent
schiedene lnnovation in Bezug auf das Libretto 
vorschlagen. Die ublichen Realisierungsregeln an
weisen, daG sich die Hauptheldin, nach ihrem Herz 
handelnd, endlich mit dem geliebten Husar verbin
det. Aber es gibt doch vernunftigere, urn nicht zu 
sagen klugere Losungen, die diese haraktereigen
schaft hóher ais das Gefuhl vorlegen. 

Sowohl der Regisseur ais auch die Hauptdar
steller haben die Sch lur~szenen mil groGer Begeis-

terung angenommen. Denn das Operettentheater 
bedeutet nicht nur dummkopfige Divas, untalen
tierte Regisseure und genau solche Tanzer. So ist es 
jedenfalls in Poznań nicht, woruber ich Sie, geehrte 
Herrschaften, hiermit mit groGem Vergnugen infor
mieren móchte. 

Ludwig Arno 



W REPERTUARZE TEATRU 

THEATER REPERTOIRE 

F. Le har 
„WESOŁA WDÓWKA" 

operetka w 3 aktach 

* 
F. P. Schónthan 

„PORWANIE SABINEK" 
ko media w 3 aktach 

* 
P. Abraham 

„BAL W SAVOY'U" 
o peretka w 3 a ktach 

* 
John Kand er 

„ZORBA" 
musical w 2 aktach 

* 
Carl Millócker 

„STUDENT ŻEBRAK" 
operetka w 3 aktach 

* 
E. Kalman 

„HRABINA MARICA" 
o pe retka w 2 aktach 

* 
B. Pawłowski 

„KRÓLEWNA ŚNIEŻKA 
I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW" 

bajka w 3 aktac h 

* 
S Prokofiew 

„KOPCIUSZEK" 
bajka w 2 aktach 

* 
M. Szymański 

„ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA" 
musical dla młodzieży w 2 ak tac h 

SOLIŚCI 

Anna Bajerska-Witczak 
Joanna Białek 

Dorota Czerwińska 
Maria Hoffman 

Alicja Kuchowicz 
Małgorzata Pietrzak 
Katarzyna Terlecka 

Piotr Kuchowicz 
Daniel Kustosik 
Wiesław Krupa 

J arosław Patycki 
Wiesław Paprzycki 

Antoni Urban 
Krzysztof Stasierowski 

WSPÓŁPRACA 

Janina Cuttnerówna 
Teresa Bogdanowicz 
An tonina Kowtunow 

Jerzy Bandel 
Feliks Gałecki 

Paweł Antkowiak 
Bogdan Kamiński 

Włodzimierz Kalemba 
Edward Kmiciewicz 

Edward Pokross 
Aleksander Maliszewski - dyrygent 

Renard Czajkowski - dyrygent 
Andrzej Knap - dyrygent 

Maciej Szymański - dyrygent 



I skrzypce 

Ił skrzypce 

Altówki 

Wiolonczela 

Kontrabas 

Flet 

Obój 
Klarnet 

Fagot 

Trąbka 

Waltornia 

Puzon 

Perkusja 

Instrumenty 
klawiszowe 

Dyrygent 

ORKIESTRA 

Tadeusz Żmijewski 

Teresa Piwowarczyk 

Tomasz Dolezich 

Roma Krzyczkowska 

Stanisław Gostyński 

Zdzisław Wawrzynowicz 

- inspektor orkiestry 

Magdalena Warchoł 

Joanna Zielińska 

Halina Ostojska 

Roman Szymczyk 

Andrzej Iwanowski 

Leszek Szaniawski 

Edyta Brzezińska 

Katarzyna Mitrosz 

Barbara Handszu 

Jerzy Gronowski 

Arkadiusz Kowalski 

Błażej Pasternak 

Zbyszko Kamiński 

Krzysztof Sala 

Paweł Szafran 

Grzegorz Szumnarski 

Marek Banaszak 

Jerzy M ackiewi cz 

Nina Kostka 

Jacek Pawelczak 
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CHÓR 

Beata Adamska 

Bożena Badzińska -

- inspektor chóru 

Elżbieta Grudzi ńska 

Marlena Kandulska 

Janina Odwrot 

Hanna Nasarzewska 

Danuta Teichert 

Maciej Banach 

Bartosz Kuczyk 

Grzegorz Koralewski 

Longin Kaczmarek 

Janusz Peda 

Paweł Splocharski 

Sławom ir Semonowicz 

Barbara Nowak --

- kierownik chóru 

BALET 

Aldona Golak - solistka 

Grzegorz Kawalec - solista 

Robert Szymańsk i - solista 

Beata Drag 

Ewa Kusz 

Lidia Wichłacz 

Katarzyna Leszczyńska 

Ewa Mostowiec 

Iwona W ojtkowiak 

Anna Begier 

Zenobia Matecka 

Ja rosław Horbacz 

Michał Jaroszewski 

Konrad Musidłowski 

Mirosław Ogórek 

Maciej Szubert 

Małgorzata Połyńczuk -

- kierownik i pedagog baletu 

Jan Zeyland -

- korepetytor baletu 

Koordynator prac artystyczno-technicznych 

Jerzy Bandel 

Organizator pracy artystycznej 

Lidia Chmielewska-Leontis 

Inspicjent 

Jerzy Bandel 

Redakcja programu 

Lidia Chmielewska-Leontis 



CENY BILETÓW: 

spektakle wieczorne - 60.000 do 70.000 zł I 6 do 7 zł 
bajki - 40.000 do 50.000 zł I 4 do 5 zł 

Bilety ulgowe na spektakle wieczorne przysługują: mło
dzieży szkolnej, akademickiej, emerytom, rencistom 

oraz żołnierzom służby zasadniczej i mają cenę niższą 
o 10.000 zł I 1 zł I od cen obowiązujących. 

Bilety bezpłatne przystugują opiekunom grup dzieci 
i młodzieży (powyżej 15 osób) oraz opiekunom osób 
niepełnosprawnych . 

ZAMÓWIENIA NA BILETY: 

Przyjmuje Kasa Teatru Muzycznego w Poznaniu, 
ul. Niezłomnych 1e 
tel. 52-29-27. 

Sprzedaż biletów: poniedziałki od 9°0 do 14oo 
od wtorku do piątku 9°0 - 1soo 

w soboty i niedziele 2 godziny 
przed przedstawieniem. 

Zamówienia zbiorowe należy odebrać w kasie nie 
później niż dzień przed realizacją. 

Przy zamówieniach zbiorowych istnieje możliwość 

skorzystania z taniego autokaru teatralnego. 
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ZAKŁADY GRAFICZNE 
W POZNANIU 

ul. Wawrzyniaka 39 60-502 Poznań 

tel. 47-64-11 fax 473648 

Oddziały: 

Zakład nr 1 - ul. Wybickiego 6, tel. 33-22-32 

Zakład nr 3 - ul. Polna 60, tel. 47-37-27 

POLECAJĄ WYKONANIE: 

• druki techniką offsetową i typograficzną 

• wielobarwne ilustrowane książki 

• albumy, słowniki 

• książki techniczne o trudnym składzie 

• klisze chemigraficzne 

• wyciągi barwne 

• przygotowalnia offsetowa 

• fotoskład 

• druk biletów, listowników, w izytówek 

• foliowanie druków 

• ostrzenie noży introligatorskich 

Projekt okładki : Tadeusz Jędrzejczak 



POWSZECHNA 
KASA OSZCZĘDNOŚCI 
BANK PAŃSTWOWY 

PKO BP jako bank uniwersalny 
o największej w kraju sieci placówek 

oferuje klientom indywidualnym: 
* rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 

„konto osobiste" 
* rachunek inwestycyjny 
* obiegową książeczkę oszczędnościową 

z wkładami płatnymi na każde żądanie 
* książeczki oszczędnościowe z wkładami 

terminowymi 
* rachunki walutowe 
* kredyt pomarańczowy gotówkowy 

na dowolny cel 
* kredyt niebieski - odnawialny dla posiadaczy 

rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych 

* kredyt wiśniowy - gotówkowy z dyskontem 
* kredyt fioletowy na zakupy ratalne 
* kredyt żółty - pożyczka lombardow a 
* kredyt na zakup akcji prywatyzowanych 

przedsiębiorstw państwowych 

* kredyt komercyjny na zaspokojenie własnych 
potrzeb mieszkaniowych 

Zapraszamy do naszych placówek na ter enie 
poznańskiego regionu bankowego PKO BP 

o o 
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Wielkopolski Okręgowy Zakład Gazownictwa 
61 - 859 Poznań , ul. Grobla 15, tel. 772 - 511, fax 523 - 923, telex 041 3391 


