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S. Cirochowiak 
LIRYKI KAZIMIERSKIE 

/„./ ludzie starzy; 

O, jacy młodzi z tym kwiatem przy twarzy, 

Który jest piołun, ma na imię: odlot, 

A do którego skrzydlaci się modlą. 

Skrzydlaci ciężko, na zawsze, przed nocą; 

Nie co fruwają, lecz ci, co odchodzą. 

Widziałeś odlot starych ptaków! One 

Każde swe ścięgno badają zwątlone, 

Prostują skrzydła - wpierw z krzykiem, a potem 

Stojące krzyżem, wpadają w drętwotę; 

Czy jeszcze skrzydłom przyjazne powietrze, 

Czy raczej dzioby wbić w ziemię jak miecze! /„./ 

Ciodna politowania jest starość, która broni się tylko słowami. 

Ani siwe włosy, ani zmarszczki nie mogą zjednać sobie poważania, 
lecz dopiero uczciwie spędzone życie. 

C'tet'""" 
Czas naszego życia jest chwilką, a nawet mniej niż chwilką. 
Lecz natura jeszcze z tej odrobiny uczyniła sobie igraszkę, 
stwarzając pozór dłuższego trwania: czymś osobnym uczyniła 
niemowlęctwo, osobnym przejście od dojrzałości do starości, 
osobnym samą starość. 

Nikt z nas na starość nie jest taki sam jak za młodu; nikt 
z nas rankiem nie jest taki sam jak wczoraj. 

Stntka 
Vmrzeć ze starości to śmierć rzadka, osobliwa i niezwyczajna, 
to wyjątek, którego przez osobliwą łaskę użycza czasem 
człowiekowi natura, usuwając mu spod nóg niebezpieczeństwa 
i przypadki rzucane w poprzek tej długiej drogi. 

Niekiedy bywa, iż ciało pierwsze ulega starości, niekiedy 
dusza. Widziałem dość takich, których mózgownica osłabła 
wcześniej niż żołądek i nogi. 

;11.ulitl ~t /11."nłAl(Jnt 
Od piekła lub nieba odgradza nas tylko życie, rzecz najkruchsza na 
świecie. 

]Jaseal 



Dopiero przy końcu jakiegoś okresu w naszym życiu lub pod 
koniec całego życia dostrzegamy prawdziwe związki między 
naszymi czynami, osiągnięciami i dziełami, ich konsekwencje 
i powiązania, a także ich wartość. 

Zdarzenia w naszym życiu przypominają obrazy w kalejdoskopie, 
gdzie przy każdym obrocie widać co innego, podczas gdy naprawdę 
mamy stale to samo przed oczyma. 

Z punktu widzenia młodości, życie jest przyszłością bez końca; 
z punktu widzenia starości - niezmiernie krótką przeszłością. 

W przenośni można też powiedzieć: początkowe czterdzieści lat 
naszego życia dostarcza nam tekstu, trzydzieści następnych 
daje do niego komentarz i dopiero on pozwala nam w pełni zrozumieć 
sens tekstu, jego budowę, morał i wszystkie subtelności . 

Koniec życia przypomina koniec maskarady, kiedy wszyscy 
zdejmują maski. 

_5ch"f:'€HhA11€1' 
Istnieje wielu ludzi, którzy zbierają plon swego życia, jak 
uczniowie; oszukują oni nauczyciela, wypisując wynik z końca 
podręcznika rachunków bez rozwiązania zadania. 

K1€1'Ń€f1AAl'J 

Jako istota żywa dążę do rozrzuconych, różnorakich i w ostateczności 
nieskoordynowanych celów: życie, przynajmniej na etapie człowieka, 
jest zespołem dążeń, których cele nie są ani jasne, ani zgodne. 

'}Ja11t ?Cu"€"" 

rys. Rocislaw Je~manowicz 

STANISl:AW CjROCHOWIAK (1934-1976) 
- poeta, prozaik, dramatopisarz i publicysta. Zadebiuto

wał w prasie w 1951r. jako poeta; w latach 1953-55 

wchodził w skład redakcji "WTK" we Wrocławiu, 

w latach 1955-56 pracował w Instytucie Wydawniczym 

PAX, w 1957-58 w zespole redakcyjnym "Za i przeciw", 

w 1958 - 60 - "Współczesności" (w roku 1959 pełniąc 

funkcją redaktora naczelnego tego pisma), w 1961 -63 

był redaktorem "Nowej Kultury", w 1963-70 "Kultury" 

, od 1972r. "Poezji", nareszcie od czerwca 1975r. "Mie

sięcznika Literackiego". Za osiągnięcia literackie Qrocho

wiak otrzymał, m.in. w 1962 r. nagrodę państwową Ili 
stopnia, w 1970 nagrodę tygodnika "Kultura·, w 1972 

nagrodę ministra kultury i sztuki Il stopnia. 

S. Qrochowiak należy do najwybitniejszych polskich przedstawicieli (co uwidacznia się zwłaszcza w jego poezji) 

kierunku estetycznego, zwanego turpizmem, charakteryzującego się fascynacją zjawiskami uznanymi za niepoetyc

kie, zarówno przedmiotami otaczającymi człowieka w życiu codziennym, jak krajobrazami czy stanami "kalekimi", 

· "ubogimi", "brzydkimi", np. procesem starzenia się, śmierci, rozkładu . Punktem wyjścia w tym przypadku jest (wg 

Qrochowiaka) niezgoda na rzeczywistość, panującą hierarchię wartości, na niesprawiedliwość samej oceny "piękne" 
- "brzydkie". 

Twórczość dramatyczna Qrochowiaka, realizowana zarówno na scenach teatralnych, jak w radiu i telewizji obejmu

je, m.in. sztuki : "Szachy" (wyst. 1961 r) , "Partita na instrument drewniany" (wyst. 1962, ekranizacja 1976), "Król 

IV' (wyst. 1964), "Okapi", "Po tamtej stronie świec", "Lęki poranne" i in. zebrane w tomach: "Rzeczy na głosy·, 

"Rzeczy na wersety i głosy" oraz "Dialogi". 

"CHŁOPCY" dzięki głośnej adaptacji telewizyjnej z 1966 r. należą do najbardziej znanych i popularnych utworów 

Qrochowiaka. Do chwili obecnej dramat prezentowany był m.in. na scenach: Teatru "Słowackiego" w Krakowie 

(1970r.), "Polskiego" w Warszawie (1971, 1994), "Żeromskiego" w Kielcach (1971 ), "Osterwy· w Qorzowie 

Wielkopolskim (1981), "Horzycy" w To~niu (1985), "Kochanowskiego" w Opolu (1989). 



Jak czuje się autor poetyckiej przecież proweniencji na obszarach tak dziś rozwiniętych gatunków 
dramaturgii: w teatrze, radiu, telewizji, filmie? 
Osobiście, zanim przeszedłem do dramaturgii odbyłem długą wędrówkę po wszystkich innych dziedzi

nach pisarstwa. Być może i na mnie zaciążył ów kompleks niższości, sugerujący polskiemu autorowi 
wrodzoną nieudolność w prowadzeniu teatralnego poloneza. Być może, iż była to sprawa natury bar

dziej subiektywnej, a wynikająca z tajemnic psychologicznych. Po pierwszym wielkim zakochaniu 

w poezji, trudno było mi się zdobyć na drugą wielką miłość. Moje flirty z prozą a także przyjaźń zawarta 

z publicystyką i krytyką, nie wymagały bowiem aż tak zupełnego oddania. Dopiero po okresie intensyw

nej współpracy z Teatrem Polskiego Radia (jedenaście słuchowisk) znalazłem w dramaturgii szczególne 
upodobanie, wobec którego wszelkie wahania, lęki i uniki wydawały się dość niesmaczną kokieterią. 

Trzeba przyznać, że do teatru miałem zmienne szczęście. Niekiedy wystawiano moje próby dramatyczne 

aż nad podziw celebralnie,. co prowadziło do efektów dość dziwacznych, jak na przykład spektakl farsy 
"Król IV', odegranej na deskach wielkiej sceny Teatru Polskiego. Niekiedy, ;mowu przez lata ich nie 

dostrzegano jak "Chłopców", których zresztą ten sam Teatr Polski bardzo pięknie ostatnio wystawił. Ale 

wszystko to, co w poetyce dramaturgicznej napisałem, wciąż jeszcze jest zaledwie zapowiedzią i nie 

przynosi mi autorskiej satysfakcji. Na szczęście satysfakcję sprawia mi pisanie dramatu. Jest to rzecz 

ogromnie prywatna, albowiem dotyczy tajników procesu twórczego, jednakże nie wstydzę się wyznać, że 

tylko dwie dziedziny pisarstwa mogłyby mnie zawieść do grafomanii, to znaczy do upojenia samą czynno

ścią pisania. Jedną z tych dziedzin jest poezja, drugą - dramaturgia. To chyba przyczynek do rozważań 

natury ogólniejszej, które chciałbym podpowiedzieć literaturoznawcom: wzajemna miłość poezji i drama

tu, zaskakująco często spotykany mariaż twórczości poetyckiej i dramaturgicznej. Wśród współczesnych 

pisarzy teatralnych przeważają przecież jednak poeci: Iwaszkiewicz i Brandstaetter; Iłłakowiczówna i Świr
szczyńska, Karpowicz i Herbert, Drozdowski, Bryll, Bordowicz, Rymkiewicz i Sito. Być może kryje się to 

w strukturze dramatu, w którym wyobraźnia, szerokość wizji, najdalej posunięty kreacjonizm powściąga

ny być musi przez żelazną dyscyplinę i ekonomię słowa. Być może kryje się to również w konstrukcji 

wiersza, który jeśli pozbawiony jest dramatu zamienia się w rymowane wodolejstwo. 

[Fragment wywiadu ze Stanisławem Grochowiakiem zamieszczonego w "Teatrze" nr 3/71} 

1 
Twórczość dramatyczna Stanisława (irochowiaka bliska jest formie groteski lub poetyckiej przypowieści . 

Cechuje ją zespolenie elementów przeciwstawnych, m.in. występowanie realizmu szczegółów nie unikają

cych ukazywania brutalnych stron życia obok poetyckich uogólnień, problematyki eschatologicznej i psycho
logicznej: godności i upadku, przemijania i śmierci obok obrazów przepełnionych witalnością, opiewających urodę 

codzienności. Cechy te w mniejszym lub większym natężeniu występują w prezentowanej właśnie przez nas sztuce. 

Oglądając ją należy pamiętać, że pod pozorem rzeczywistości sprowadzonej do problematyki dnia codziennego kryje 
się głęboka opowieść o ludzkim losie, niezbywalnym prawie każdego człowieka do samostanowienia, godności. 

Vważny widz bez trudu dostrzeże, że prezentowany przez (irochowiaka świat jest nie tyle światem ludzi starych, 

ile rzeczywistością oglądaną ich oczyma. Z tej pozycji jest to rzeczywistość wroga, wymagająca od nich bierności i 
pokory. TynKzasem bohaterowie dramatu mimo podeszłego wieku nie chcą zamykać się dla świata, ograniczać życia 

do wspomnień, chcą działać, być, uczestniczyć w rozgrywających się wokół nich zdarzeniach, w kształtowaniu 
rzeczywistości. Podejmują więc nierówną walkę z otoczeniem, żądając od niego akceptacji i szacunku. Obserwuje

my ich w działaniu, które osiąga czasem bardzo duże tempo; o przynależne im prawa walczą z młodzieńczą pasją. 

Dzień po dniu, godzina po godzinie toczą wojnę o przetrwanie. W sposobie jej prowadzenia zachowują się często 

jak dzieci. Są krnąbrni, uparci, nieobliczalni. Ich zachowanie z jednej strony prowokuje otoczenie, z drugiej zaś 

obnaża wszystkie jego wady. Nawet przegrana w poszczególnych bitwach nie oznacza przecież ich klęski . Przed 

ostatecznym "poddaniem się" chroni CHŁOPCÓW dystans w ocenie otaczającego ich świata (swoiste poczucie 

humoru), przyjaźń oraz - dziecięca wyobraźnia, pozwalająca im w chwilach zwątpienia, bez trudu "chować się" w 

wyimaginowany świat, w którym przedmioty niczym zabawki w ręku kilkulatka nabierają cech istot żywych, a 

przemieszczanie się w czasie i przestrzeni nie sprawia najmniejszych problemów. Taka postawa w zetknięciu z 

chłodnym, wyrachowanym działaniem jednej z opiekunek (siostry Marii) musi prowadzić do wielu konfliktów. Tak 

jest w istocie. Kolejne klęski i zwycięstwa odmierzają rytm dni. Cirochowiak jest bardzo dobrym obserwatorem. 

Znakomicie potrafi wydobyć komizm tkwiący w zwyczajnych, "banalnych" zdarzeniach. Poszczególne sceny pełne 

są humoru. Nie jest jednak prześmiewcą . Mimo wielu wad, jakimi obdarza swoich bohaterów (zwłaszcza bohater
ki) z utworu promieniuje swoiste ciepło. Wydaje się, że postaci te są nam bardzo bliskie, ich charaktery, sposób 

działania odwzorowują codzienną rzeczywistość. Siła dramaturgii (irochowiaka polega na tym, że ukazuje ona 

życie rozgrywające się tuż obok nas. 



2 
"W młodości, tzn. kiedy ożywia mnie poczucie ekspansywności oparte na świadomości sprawności mięśni 

i jędrności ciała, _zapominam_ o ~' że jako by_t znajd~!ę się za~sze na przesmyku między złudzeniem relacji 
(podtrzymywane) przez obfitą 1 namacalną c1elesnosc), a objawieniem samotności (objawienie to poucza 

nas, że jeszcze zanim możemy skonstatować td, iż pozostajemy w relacji z drugim, lub to, że jesteśmy samotni 
- jeszcze zanim mogą paść sądy tyczące tych stanów, już wówczas jesteśmy samotni)". 

Poczucie osamotnienia towarzyszy nam nieomalże przez całe życie. Nadchodzi z uświadomieniem sobie własnej 

wyjątkowości, niepowtarzalności, odrębności w porównaniu z innymi. Młodzieńcze "ja" jest wtedy jeszcze nieokre
ślone, płynne: jest odbierane jako jakiś niepokój, wrażenie wewnętrznej pustki, którą koniecznie trzeba czymś 
wypełnić. 

(/dyby nie związki z innymi ludźmi, już wówczas nie umielibyśmy unieść ciężaru tego odkrycia. Jednym z najważ
niejszych w naszej kulturze sposobów ucieczki przed samotnością jest przyjaźń. Potrzeba posiadania przyjaciela jako 

alter ego (drugiego "ja") osiąga swoje apogeum we wczesnej młodości. "Dziecko kocha rodziców, lecz nie jest zdolne 

zrozumieć świata ich wewnętrznych przeżyć: ich życiowe doświadczenie jest dla niego zbyt trudne. Co innego 

rówieśnik: jest on taki sam, a zarazem całkiem inny. Prócz tego miłość rodzicielska jest zrozumiała sama przez się, 

podczas gdy na miłość przyjaciela trzeba sobie zasłużyć /„./ W przyjaźni zazwyczaj jest zachowany psychologiczny 
dystans. Są sprawy, o których z przyjaciółmi się nie mówi, z tych czy innych powodów. Poza tym wszystkie 
przeżycia mogą być wyrażone w słowach". 

Z wiekiem punkt ciężkości psychologicznej przesuwa się ze stosunków przyjacielskich na miłosne. Wtedy to "miłość 

nie tylko potwierdza własne "ja" jednostki, lecz także stymuluje ją do wyjścia naprzeciw drugiemu człowiekowi, 
wywołuje dążenie, by wobec niego stać się kimś lepszym". 

Starość, świadomość w dużej mierze utraty kontroli nad własnym ciałem, strach przed przegraną w rywalizacji 

z młodszymi od nas zawęża coraz bardziej krąg naszych bliskich. Tak jak niegdyś, w dzieciństwie aprobaty 

i zrozumienia poszukujemy przede wszystkim u naszych rówieśników, tylko oni stanowią dla nas istotny punkt 
odniesienia. 

Problem męskiej przyjaźni łączący się bezpośrednio z pojęciem ludzkiej godności stanowi motyw przewodni prezen

towanej właśnie przez nas sztuki. Czym jest starość! - zdaje się pytać C{rochowiak. Starość to zdziecinnienie. Czym 

jest zdziecinnienie! Zdziecinnienie to bezradność, zagubienie, słabość rodząca się z bezsilności, z poddania się myśli, 

że nie rozumiemy już otaczającego nas świata , z braku pewności, że jesteśmy w stanie przeciwstawić się rzeczywi
stości, zmagać się z nią i zwyciężać, po to, by ciągle udowadniać sobie i innym sens istnienia, dowodzić, że 

prawdziwy sens życia polega właśnie na przeciwstawieniu się, nieustannej walce o prawo do życia. 
Jeśli zwątpimy w tÓ, zostaniemy pokonani. Wtedy wroga nam codzienność wchłonie nas, unicestwi; choćbyśmy 
fizycznie ciągle jeszcze należeli do żywych, przestaniemy być nimi w istocie. Staniemy się przedmiotami dającymi 

się przesuwać z miejsca na miejsce bez żadnego sprzeciwu. Śmierć wszak ma bardzo wiele twarzy. 
Przyjaźń chroni nas przed tak rozumianą śmiercią. C{łęboko humanistyczny wydźwięk sztuki C{rochowiaka zdaje się 

zawierać w tym właśnie stwierdzeniu. Jak bowiem bohaterowie jego dramatu, tytułowi CHŁOPCY, tak i my 
dzień po dniu staczamy swoją małą wojnę o przetrwanie. W grupie, wśród innych ludzi czujemy się mocniejsi (co, 

choć brzmi banalnie, jest jednak prawdą), mamy znacznie większe szanse, poza nią zwykle skazani jesteśmy na 

przegraną. Człowiek wszak nie powinien, nie może, bez względu na wiek istnieć poza społecznością, a i jego 

wyobcowanie umniejsza tę społeczność o mniej lub bardziej istotną jej część. 

Jerzy Ciutarowski 

w artykule wykorzystano fragmenty książki 

Igora 5.Kona: Odkrycie ']a : PiW 1987r. 
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ELŻBIETA 
GOETEL 
- absolwentka P\NST 
im. Zelwerowicza 
w Warszawie /dyplom 
- 1963r./, od chwili 
ukończenia studiów 
aktorka Teatru 
Wybrzeże, m.in, 
FIEDOSJA w 
.Braciach Karamazow· 
F. Dostojewskiego, 
KLARA w .Ślubach 

panieńskich" A.Fredry, ANNA w .Bidermanie i 
podpalaczach" M .Frischa, PANNA MŁODA w 
.Weselu" S .Wyspiańskiego, VIOLA dwukrotnie w 
196 7 i 1978 w • Wieczorze Trzech Króli" 
W.Szekspira, KLARA w .Zemście" A.Fredry, VALU 
w .Pułapce· T.Różewicza, TERESA PHILLIPS 
w Jak się kochają w niższych sferach!" 
A.Ayckbourna, DANIVSZA w .Wiśniowym sadzie" 
A.Czechowa, MARTA w . Peepshow u Holzerów" 
M.Kobeliego, ERNESlYNA w . Porwaniu Sabinek" 
braci Schonthan, SZAMBELANOWA w . Panu 
Jowialskim" A.Fredry, JVLIASIEWICZOWA Z 
DULSKICH w .Moralność pani Dulskiej" 
Q.Zapolskiej, WDOWA w . Poskromieniu złośnicy" 
W.Szekspira, PANI DARLINQ w "Piotrusiu Panie" 
J.M.Barrie, ANIOL QŁOS, PIEL~QNIARKĄ 
EMILY, KOBIETA w "Aniołach Ameryki" 
T.Kushnera. 

AGNIESZKA 
KORZENIOWSKA 
- absolwentka 
Państwowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej im. 
Solskiego w Krakowie 
/dyplom - 1995r./, 
dotychczas wystąpiła 
jako: PRÓŻNY w 
"Małym Księciu" 
A. de Saint-
Exupery' ego, ONA w 
"Drugim pokoju" 

Z.Herberta, ASTERIA w "Pentsilei" Kleista, 
FAŁSZVWA QARBO w "Peepshow· Q.Taboriego, 
FLAVIA w "Stacyjce· V.Mario, w Teatrze Wybrze
że: WENDY w "Piotrusiu Panie" J.M.Barrie, ZONA 
WŁAŚCICIELA BVDY, ARTYSTKA JAR
MARCZNA w "Woyzecku" Q.Buchnera. 

BEATA 
KOZIKOWSKA 
- absolwentka P\NST 
w Krakowie, /dyplom 
- 1995r./ role 
dyplomowe: PIJAK w 
"Był sobie pewnego 
razu Mały Książę, 
czyli historia życia i 
śmierci przybysza 
z asteroidu B-612" 
A.Saint - Exupery' ego, 
reż. K.Qlobisz, 

MONIKA w "Nie strój zdobi nieboszczyka" 
H.Bergera, reż. J.Stuhr1 role teatralne: LADY O w 
"Peepshow· Q.Taboriego, reż. H.Baranowski, 
AQATY w "Agata· M .Duras, reż. K.(jalos, 
HAREY w adaptacji "Solaris" S.Lema, 
reż. St.Szlachtycz w Teatrze Polskim w Szczecinie, w 
Teatrze Wybrzeże: IRINA w "Trzech siostrach" 
A.Czechowa . 

KATARZYNA 
ŁUKASZYŃSKA 
- absolwentka P\NST 

im. Solskiego 
w Krakowie (dyplom 
- 1994 r.J od czasu 
ukończenia studiów 
aktorka Teatru 
Wybrzeże, m.in. 
FRVZIA w "Damach 
i huzarach" A.Fredry, 
THOMAS INA 
w "Arkadii" 

T.Stopparda, ANNA PAQE w ·wesołych kumo
szkach z Windsoru· W.Szekspira, HILDA MATVLL 
w "Było sobie kiedyś miasto" wg prozy Q.Qrassa, 
HARPER w "Aniołach Ameryki" T.Kushnera, 
NATASZA w "Trzech siostrach" A.Czechowa. 

HALINA 
SŁOJEWSKA 
absolwentka P\NST 
w Łodzi (dyplom -
1957r.), w latach 
1966 - 1969 oraz od 
1971 roku aktorka 
Teatru Wybrzeże, 
laureatka kilkunastu 
nagród na ogólnopol
skich festiwalach 
teatralnych, m.in. 
EWA BRAVN w 

"Zmierzchu demonów" Bradstaelłcra, SIOSTRA 
ANQEl,.IKA w "Port Royal" Moortherlanda, 
ŚMIERC w "Tragedii o Bogaczu i Łazarzu", MEQ w 
"Ostatnim dobranoc Armstronga· Ardena, KASAN
DRA - ZQODA w "Świecie zawiklanym·, 
PVLCHERIA w "Cyganerii warszawskiej" 
Nowaczyńskiego, RADCZVNI w "Weselu" 
Wyspiańskiego, ALIX w "Aniele i czarcie" 
Crommelyncka, jedna. z postaci w t_eatrzc osobnym 
Białoszewskiego, KROLOWA ELZBIETA w "Marii 
Stuart· Schillera, SIRI w "Nocy Trybad" Enquista, 
HORTENSJA w "Jadzi wdowie" Tuwima -
Ruszkowskiego, TEODORA w ·„ .Bazylissie Teofanu· 
Micińskiego, MAIKACA w . Przedstawieniu 
Hamleta we wsi Qlucha Dolna· Breśana, REQINA 
w "Wychowance· Fredry, MVMIA w "Sonacie 
widm" Strindberga, PANI TYKALSKA w "Panu 
Damazym" Blizińskiego, MATKA w "Pułapce" 
Różewicza , ŻONA w "Już po wszystkim" E.Albee, 
ONA w "Starej aktorce w roli żony Dostojewskiego· 
Radzińskiego, REJCA w "Sztukmistrzu z Lublina· 
LB.Singera, ONA w "Zwykłym dniu pewnego lata" 
S.Łubińskiego, PANI BLEWETT w • Ani z Zielonego 
Wzgórza· LM.Montgomery, PANI TOD w "Mein 
Kampf" Q.Taboriego, JOWIALSKA w "Panu 
Jowialskim" A.Fredry, KOBIETA Z NOZEM w 
"Bogu· W.Allena, ANASTAZJA KSl~ŻNA 
KONIECPOLSKA w "Farsie z o.o." 
W.Zawistowskiego, MATKA MAHLKIEQO w 
" Było sobie kiedyś miasto" wg Prozy Q.Qrassa, 
ANFISA w "Trzech siostrach" A.Czechowa. W latach 
1966 - 71 zaprezentowała 1 O monodramatów w 
Teatrze Jednego Aktora. 

HALINA 
WINIARSKA 
laureatka wielu 
nagród i wyróżnień, 
m.in. Złotego 
Wawrzynu Qrzymaly 
(prestiżowego 

wyróżnienia dla 
najwybitniejszych 
aktorów polskich), od 
1966r. związana z 
Teatrem Wybrzeże, 
m.in. EWA w 

"Wyszedł z domu· T.Różewicza , KLITEMNESTRA 
w "Oresteji" Ajschylosa, MOLLY BLOOM w 
"Ulissesie" J.Joycca, ALICJA w "Maleńkiej Alicji" 
E.Albee, HELENA w "Helenie" Eurypidesa, 
QERTRVDA w "Hamlecie" W.Szekspira, BAZVLIS
SA TEOFANV w • ... Bazylissie Teofanu· 
T. Micińskiego, ŻONA HIOBA w "Hiobie" wg 
"Księgi Hioba", BERNARDA ALBA w "Domu 
Bernardy Alba" F.Q.Lorki, RANIEWSKA w 
"Wiśniowym sadzie" A.Czechowa, MARKIZA w 
"Miłosierdziu płatnym z góry" K.Zanussiego i 
E.Żebrowskicgo, FILOMENA MARTVRANO w 
"Filomenie Marturano· E.de Filippo, PASTOR w 
"(jodzinie kota" P.0.Enquista, EWELINA w 
"Zimorodku" W.D.Home'a, PANI ORQONOWA 
w "Damach i huzarach" A.Fredry, HELEN w 
"Drodze do Mekki" A.Fugarda, PANI A w "Trzech 
wysokich kobietach" E.Albee. 
W B IE.żĄCYM ROKV OBCHODZI 
40-LECIE PRACY ARTYSTYCZNĘJ. 



JERZY 
DĄBKOWSKI 
absolwent PWST im. 
Zelwerowicza w 
Warszawie /dyplom -
1963r./, od chwili 
ukończenia studiów 
aktor Teatru 
Wybrzeże, m.in . 
ALBIN 
w "Ślubach panień
skich" A.Fredry, 
FEDYCKI w "Ich 

czworo" (i.Zapolskiej, DAVISON w "Marii Stuart" 
F.Sd1illera, VADIER w "Sprawie Dantona· 
S.Przybyszewskiej, PRZEPIÓRKA w "Vatzlavie" 
S . Mrożka, FRANTISEK w " Reportażu z pop
festiwalu" T.Dery'ego, SMVCiOŃ w "Vciekła mi 
przepióreczka" S.Żeromskiego, MVNCJVSZ w 
"Caliguli" A.Camusa, KVBVŚ w "Kubusiu i jego 
panu" M.Kundery, FIEDKA w "Biesach" 
F.Dostojewskiego, CiRZECiORZ. w "Damach i 
huzarach" A.Fredry, DOBCZVNSKI w "Rewizorze" 
M .(iogola, NOODLER w "Piotrusiu Panie" 
J.M.Barrie. OBŁĄKANY KAROL w "Woyzecku" 
(i.Biichnera. 

JERZY 
KISZKIS 
absolwenł PWST im. 
Zelwerowicza w 
Warszawie (dyplom z 
wyróżnieniem -
1961 r.), od roku 1966 
aktor Teatru Wybrzeże, 
m.in. BENIA KRZYK 
w "Zmierzchu" I.Babla, 
JAN w "Żeglarzu" 
).Szaniawskiego, 
LEON w "Matce" 

Witkacego, SOŁTYS w "Awansie" A.Redlińskiego, 
TRICiORIN w "Czajce· A.Czechowa, EDWARD w 
"Cocktail party" T.S.Eliota, MENELAOS w "Helenie" 
Eurypidesa, DOKTOR STOCKMAN we "Wrogu 
ludu" H.lbsena, TOMASZ w "Zamianie" 
P.Claudela, EVCiENIVSZ W "Tangu·, AMBASA
DOR w "Ambasadorze" S.Mrożka, WIKTOR w 
"Irydionie" Z.Krasińskiego, SENEKA w "Ludziach 
cesarza" Z.HUbnera, PIŁAT w "Wolności dla 
Barabasza" K.Wójcickiego, ADAM w "Przed 
sklepem jubilera· K.Wojtyły, PRZEŁĘCKI w 
"Vciekła mi przepióreczka" S.Zeromskiego, VAT
ZLAV w "Vatzlavie" S.Mrożka , KREON w 
·Antygonie" Sofoklesa, PROFESOR w "Teorii 
Einsteina· A.Cwojdzińskiego, HIOB w "Hiobie" -
wg " Księgi Hioba", LENIN w "Leninie" 
W.Cirubińskiego, ACiAMEMNON w lrojlusie i 
Kressydzie" W.Szekspira, MATEVSZ w "Ani z 
Zielonego Wzgórza" LM.Montgomery, DOKTOR 
WANCiEL w "Kobiecie z morza" H.lbsena, 
KAPITAN w "Indyku" S.Mrożka, CHARLES w 
"Zimorodku" W.D.Home'a, MAJOR w "Damach i 
huzarach" A.Fredry, BERNARD NICiHTINCiALE 
w "Arkadii" T.Stopparda, HORODNICZV w 
"Rewizorze" M.(iogola, STARY HARRY LIBE
NAV w " Było sobie kiedyś miasto" wg prozy 
(i.(irassa, ROY, PRIOR li w "Aniołach Ameryki" 
T.Kushnera. 
W BIEżĄCYM ROKV OBCHODZI 
35-LECIE PRACY ARTYSTYCZNĘJ. 

JERZY 
lAPIŃSKI 
absolwent PWST im. 
L.Shillera w Lodzi 
/dyplom - 1963r./, od 
roku 1968 aktor Teatru 
Wybrzeże, m.in. PAT 
w "Zakładniku" 
B.Behana, ARLEKIN 
w "Arlekinie z 
Zielonego Przylądka" 
E.Cherardiego, 
TRINKVLO w 

"Szacie Prospera· E.Renana, jeden z aktorów w 
spekłaklu leałr osobny" M.Białoszewskiego, 
CHOCHOŁ w "Weselu" S.Wyspiańskiego, . 
ICiNACY w "Iwonie, księżniczce Burgunda", "Slubie", 
KSll\ŻĘ HIMALAJ w "Operetce· W.Ciombrowicza, 
X w "Emigrantach" S.Mrożka, BORYS w "Wiśnio
wym sadzie" A.Czechowa, PAN JOWIALSKI w 
"Panu Jowialskim" A.Fredry, WILLY LOMAN w 
"Śmierci komiwojażera " A.Millera, PAWEŁ w 
"Porwaniu Sabinek" braci Schonłhan, HANS w 
"Peepshow u Holzerów" M.Kobeliego, ON w 
" Krzesłach" E.lonesco, KAPELAN w "Damach i 
huzarach" A.Fredry, EZ~ CHATER w • Arkadii" 
T.Stopparda, BOBCZVNSKI w "Rewizorze" 
M .(iogola, HVCiO EVANS w "Wesołych 
kumoszkach z Windsoru" W.Szekspira, STARY 
HEINI PILENZ w " Było sobie kiedyś miasto" wg 
prozy (i.(irassa, SMEE w "Piotrusiu Panie" 
J.M.Banie, DAVID ALAN KEPESH w monodra
mie " Pierś" wg mikropowieści P.Rotha. IWAN 
CZEBVTKIN w "Trzech siostrach" A.Czechowa, 
KAPITAN w "Woyzecku" (i.Biichnera. 

J 

STANISŁAW 

MICHALSKI 
absolwent PWST im. 
Solskiego w Krakowie 
/dyplom - 1955r./, od 
chwili ukończenia 
studiów aktor Teatru 
Wybrzeże, wieloletni 
dyrektor artystyczny, a 
w latach 1988-1993 
dyrektor naczelny 
tegoż teatru, m.in. 
PETRVCHIO w 

"Poskromieniu złośnicy" W.Szekspira, JASIEK (1960), 
CZEPIEC (1976) w "Weselu" S.Wyspiańskiego, 
CZEŚNIK w "Zemście" A.Fredry, BVKARA w 
"Przedstawieniu H amleta we wsi Ciłucha Dolna· 
1.Breś'.ana , PATIOMKIN w "Termopilach polskich" 
T.Micińskiego, PANKRACY w "Nie-Boskiej 
Komedii" Z. Karasińskiego, OTELLO w "Otellu", 
KLAVDIVSZ w "Hamlecie" W.Szekspira, OJCIEC 
w " Pułapce" T.Różewicza, DANTON w "Sprawie 
Dantona" S.Przybyszewskiej, CHEREA w "Caliguli" 
A.Camusa, PANDARVS w lrojlusie i Kressydzie", 
ANTONIUSZ w "Anłoniuszu i Kleopatrze" 
W.Szekspira, STIEPAN TROFIMOWICZ 
WIERCHOWIEŃSKI w "Biesach" F.Dostojewskiego, 
HAWKINS w "Zimorodku" W.D.Home'a, 
ROTMISTRZ w "Damach i huzarach" A.Fredry, 

. JELLABY w "Arkadii" T.Stopparda, ZIEMLANIKA 
w "Rewizorze" M.(iogola, CiEORCiE PACiE w 
"Wesołych kumoszkach z Windsoru" W.Szekspira, 
DYREKTOR WALDEMAR KLOHSE w "Było 
sobie kiedyś miasto" wg prozy (i.(irassa, PODRÓŻ:
NY w "Kto mówi o czekaniu?" P.Huelle, FIERA
PONT w "Trzech siostrach" A.Czechowa, WŁAŚCI
CIEL BVDY, WYWOŁYWACZ w "Woyzecku" 
(i.Biichnera. 
W BIEżĄCYM ROKV OBCHODZI 
40- LECIE PRACY ARTYSTYCZNĘJ. 

RYSZARD 
RONCZEWSKI 
absolwent PWST im. 
L.Schillera w Łodzi 
/dyplom - 1956r./, 
aktor filmowy, 
teatralny, reżyser, 
jeszcze w latach 
pięćdziesiątych 
współpracujący z 
wieloma teatrami 
studenckimi, Łódzkim 
Teatrem Studyjnym 

"PSTRĄ(i", "Cyrkiem Rodziny Afanasjew·, "Teatrem 
Rozmów" założonym przez Zbigniewa Cybulskiego. 
W latach 1966 - 197 4 oraz od roku 1984 związany z 
Teatrem Wybrzeże . Z ponad 80 kreacji filmowych na 
uwagę zasługują jego role w obrazach: "Szatan z 7 
klasy·, "Krzyżacy", "Kanar. "Faraon·. "Ostatnie takie 
trio", "Zezowate szczęście", " Białe zwierzęta", 
"Budenbrookowie (RFN)", "Alaska story" (VSAJ. Do 
najbardziej udanych realizacji reżyserskich należą: 
•ż:ołnierz królowej Madagaskaru" dla Teatru 
Wybrzeże, "Ech, jabłoneczko" dla Teatru Muzycznego 
w (idyni, "Colas Breugnon" dla Teatru Miejskiego w 
(irudziądzu, "Henryk IV na łowach" dla Teatru w 
Kaliszu, "Ciroch z kapustą" oraz "Człowiek śmiechu" 
dla TV oraz lrawiata" i "Wolny strzelec· wyreżysero
wane dla TV wspólnie z M.Okopińskim. Na 
scenach Teatru Wybrzeże R.Ronczewski wystąpił 
ostatnio m.in. jako: RASPVTIN w "Historii" 
W.Ciombrowicza, KSIĄDZ LOCiA w "Fantazym" 
).Słowackiego, ARNHOLM w "Kobiecie z morza" 
H.lbsena, MECENAS w "Antoniuszu i Kleopatrze" 
W.Szekspira. OJCIE.C w "Kubusiu i jego panu· 
M.Kundery, KSIĄZĘ w "Indyku" S . Mrożka, 
KAMERDYNER JAN w "Farsie z ograniczoną 
odpowiedzialnością" W.Zawistowskiego, CHl:.0-
POW w "Rewizorze" M.(iogola, POBIEZNY w 
"Wesołych kumoszkach z Windsoru" W.Szekspira, 
PROFESOR BRVNIES w "Było sobie kiedyś miasto" 
wg prozy (i.(irassa, NARRATOR w "Piotrusiu 
Panie" J.M.Banie, STARZEC Z KATARYNKĄ w 
"Woyzecku" (i.Buchnera. 

ELŻBIETA 
DASZKOWSKA
WITCZYŃSKA 
1987 - 1994 studia w 
Państwowej Wyższej 
Szkole Sztuk 
Plastycznych w 
Cidańsku na Wydziale 
Rzeźby. (10.01.1994. 
dyplom w pracowni 
prof. Edwarda Sitka), 
maj 1991 - udział w 
ogólnopolskim 

przeglądzie rysunku studenckiego "Nienazwane· 
Kraków. - 1992 Cialeria Triada, Sopot "Skala dłoni". -
kwiecień 1994 scenografia do pieśni żydowskich 
Dymitra Szostakowicza - małe formy operowe. - maj 
1994 wystawa "Młoda rzeźba gdańska", Cidańska 
Cialeria Rzeźby. - czerwiec 1994 indywidualna 
wystawa w foyer Teatru Wybrzeże . - lipiec - sierpień 
1994 praca jako scenograf w Teatrze Atelier /Lalo 
Teatralne Sopot 94/. Scenografie do spektakli: "Yiddish 
songs· wyk.: Andre Ochodlo, "Weisman i czerwona 
twarz" żydowski western Cieorgea Taboriego /polska 
prapremiera/ - nagroda wojewody. - lipiec - sierpień 
1995 główny scenograf Teatru Atelier /Lalo Teatralne 
Sopot 95/ Scenografie do spektakli: "Wtedy wrócą 
moje pieśni" - Andre Ochodlo, "Sings Nordechaj 
Ciebirtig" muz. Nordechaj Ciebirtig, Ewa Kornecka. 
Agnieszka Osiecka "Wilki" - spektakl muzyczny na 
motywach powieści J.B.Singera, "Enemies - A Love 
Story" muz. Zygmunt Konieczny. 



ŁUCJA i BRUNO 
SOBCZAKOWIE 
Artyści malarze 
i scenografowie. 
Dyplom w PWSSP w 
Cidańsku: Łucja 1971 
u prof. Józefy 
Wnukowej (tkanina 
artystyczna) i prof. 
Jacka Żuławskiego 
(malarstwo), Bruno 
1968 u prof. Łady 
Studnickiej (malar

stwo) i prof. Zygmunta Karolaka (grafika artystyczna). 
Jedną z ich pierwszych znaczących prac teatralnych 
była w 1976r. dla POiFB - scenografia do "Don 
Kichota• Minkusa. Przygotowali scenografię do 
telewizyjnego cyklu "Balet" nagrodzonego "Złotym 
Ekranem". Są autorami przeszło 1 OO realizacji w 
teatrach całej Polski: zarówno do przedstawień 
teatralnych jak i operowych, klasyki polskiej i obcej 
oraz sztuk awangardowych. W teatrze dramatycznym 
współpracowali z reżyserami: m.in. Jerzym Kreczma
rem, Stanisławem Hebanowskim, Ryszardem 
Majorem, Jerzym Afanasjewem, Krzysztofem 
Babickim, Markiem Okopińskim, Feliksem Falkiem, 
Barbarą Sass i Mirosławem Borkiem. Dla sceny 
muzycznej zrealizowali musicale " Książę Punko", "Les 
Miserables", w reż. Jerzego Ciruzy oraz "Oliver" we 
współpracy z Rogerem Redfamem. Bardzo znaczące są 
ich scenografie na scenie Teatru Kameralnego w 
~opocie m.in. do premiery światowej "Kotletów 
Swiętego Franciszka" Themersona, "Sonaty widm" 
Strindberga - reżyserskiego debiutu na scenie 
zawodowej Krzysztofa Babickiego. Ostatnio pracowali 
z Barbarą Sass przy realizacji sztuki lulam· B.Schaeffera, 
Mirosławem Borkiem przy realizacji sztuki W.Allena 
"Bóg" oraz "Damy i huzary" A.Fredry, Rogerem 
Redfamem przy realizacji "Piotrusia Pana", 
R.Załuskimprzy realizacji sztuki A.Millera "Coś w 
rodzaju miłości " . Dwukrotni laureaci teatralnej nagrody 
wojewody gdańskiego, przyznanej z okazji Międzynaro
dowego Dnia Teatru oraz na VI Łódzkich Spotkaniach 
Baletowych, Cirand Prix na Festiwalu Małych Form 
Teatralnych, Szczecin 1995. 
W BIEZĄCYM ROKU B. SOBCZAK 
OBCH ODZI 25-LECIE PRACY ARTYSTYCZN EJ 
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ANDRZEJ 
GŁOWIŃSKI 
kompozytor, od 197 4 
r. kierownik muzyczny 
Teatru Wybrzeże, 
współpracujący 
równocześnie z 
wieloma teatrami 
polskimi, m.in. 
Teatrem Powszech
nym i Teatrem Studio 
w Warszawie, 
Współczesnym i 

Polskim w Szczecinie, Teatrem Nowym w Poznaniu, 
Wilama Horzycy i Bajem Pomorskim w Toruniu, 
Teatrem Jaracza i Teatrem Lalki i Aktora w Olsztynie, 
Teatrem Polskim w Bielsku-Białej, Polskim w 
Bydgoszczy, Teatrem Miniatura w Cidańsku. Do 
ważniejszych realizacji muzycznych A.(iłowińskiego 
należą kompozycje do spektakli: "Sen" F.Kruszewskiej 
w reż. S.Hebanowskiego, "Białe małżeństwo" 
T.Różewicza w reż. R.Majora, " Pułapka" tegoż autora 
w reż. K.Babickiego, "Iwona, księżniczka Burgunda", 
"Ślub" i "Operetka" W(iombrowicza, w reż. 
R.Majora, "Bal w operze" J.Tuwima w reż. R.Majora, 
"Żegnaj Judaszu" J . lredyńskiego w reż . 
M.Kochańczyka, "Szewcy" Witkiewicza w reż. 
M.Kochańczyka, "Sonata Belzebuba" Witkacego w 
reż. R.Majora, "Ciyubal Wahzar" Witkacego w reż. 
A.Markowicza, "Opowieści Hollywoodu" 
Ch.Hamptona w reż. K. Kutza, "Kordian· J. 
Słowackiego w reż. K.Babickiego, "Wiśniowy sad" A. 
Czechowa w reż. K. Babickiego, I rzy siostry" tegoż 
autora w reż. J.Nyczaka, "Sztukmistrz z Lublina· 
J.B.Singera w reż. St. Różewicza, I rojlus i Kressyda" 
WSzekspira w reż . K.Babickiego, "Dwoje na 
huśtawce" W.(iibsona w reż. B.Sass, "Bóg" W.Allena 
w reż. M.Borka, "Proces" F.Kafki w reż. R.Majora, 
·Arkadia" T.Stopparda w reż. K.Babickiego, "Rewizor" 
M.(iogola w reż. B.Cioska, "Sie kochamy" 
M.Schisgala w reż. B.Sass, "Wesołe kumoszki z 
Windsoru· w reż . A. Orzechowskiego, "Było sobie 
kiedyś miasto" wg prozy (i.(irassa w reż. 
K.Babickiego, " Piotruś Pan· JM.Barrie w reż. 
R.Redfama, "Kto mówi o czekaniu?" P.Huelle w reż. 
K.Babickiego. 
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SCENA 

WIDOWNIA 
TEATRU 

KAMERALNEGO 
W SOPOCIE 



Z-ca dyrektora ds. technicznych: 
PAWEŁ MAJEWSKI 

Kierownik techniczny: 
P.o. RYSZARD TOMASZEWSKI 

Kierownik działu scen: 
CZESŁAW KROK 

Kierownik działu produkcji i scenografii: 
zyGMVNT LVBOCKI 

Kierownik działu produkcji kostiumów: 
RUFINA PLĄSKA 

Obsługa spektaklu: 
Brygadier sceny - K. Bąk 
Dźwięk - A Antczak 
Światło - J. Borowiak, C. Wybraniec 
Rekwizytor - W. Bis 
Charakteryzacja - K. Winiarska 
Garderobiana - T. Górna, U. Bożek 
Zaopatrzenie - G. Kostuch 

Dyrektor marketingu: 
ANNA TOMASZEWSKA 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW 

w Cjdańsku: 
kierownik: IWONA KORSAK 
tel. 31 70 .21 wew. 14 
SCENA NA TARCiV WĘCjLOWYM 
MAŁA SCENA im. S. HEBANOWSKIECiO 
kasy biletowe: tel. 31 70 .21 w. 31 

w Sopocie: 
Z-ca kierownika: MARIA ZAWADZKA 
SCENA KAMERALNA 
kasy biletowe: tel. 51 39 36, 51 58 1.2 

przedsprzedaż i sprzedaż biletów, rezerwacja: 
we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz.09 .OO - 19 .OO 
w poniedziałki i soboty w godz. 11 .OO - 18.00 
w niedziele w godz. 14.00 - 18.00 

ZAPRASZAMY 
Opracowanie programu: Jerzy Cjutarowski 
Opracowanie graficzne i okładka: DesAr - Piotr Cjórski 
Zdjęcia: Witold Węgrzyn, Ewa Cjrabowska - Sadłowska, Małgorzata Bramorska - Fogiel (zdjęcia aktorów, realizatorów) 



Teatr Wybrzeże dziękuje 
POMORSKIEMU OKRĘGOWEMU 
ZAKŁADOWI GAZOWNICTWA 

w Gdańsku 
BANKOWI GDAŃSKIEMU 

za pomoc w realizacji spektaklu 

Meble na zamówienie. 

Meble kuchenne. 

Lady: 
barowe 

bankowe 
• recepcy1ne. 

Produkcje nietypowych 

realizacji. 

80-871 Gdańsk 

ul. Twarda 12 

tel. kom. 090 506459 



ODDZIAŁ W ELBLĄGU~---• 

----.. łilrne„1 _ _.. 
Meble do biur i mieszkań 

FURNEL International Ltd. Spółka z o.o. 
82 300 Elbląg, ul. Piławska 1 
Telex 057349, telefon 34 08 41 
Fax 34 24 73 

Oferuje szeroki asortyment mebli 
w okleinie naturalnej i szlachetnego drewna: 
• zestawy pokojowe 
• stoły i krzesła 
• szafy, komody, biurka 
• zestawy do jadalni 
• systemy mebli biurowych 
w tym wyposażenie stanowisk pracowniczych 
oraz eleganckie zestawy gabinetowe. 

40 lat tradycji w meblarstwie to modna 
stylizacja i sprawdzona jakość. 

GDYNIA 
ul. Jana z Kolna 
tel. 20 04 52 

SOPOT 
ul. Powstańców Wa(szawy 
(przy molo) 
tel. 51 07 21 

GDAŃSK 
ul. Elżbietańska 
tel. 31 63 28 
ul. Chmielna 
tel. 318816 

KARTUZY 
KOŚCIERZYNA 
LĘBORK 
GRUDZIĄDZ 
TCZEW 
SŁUPSK 
PUCK 
STAROGARD GDAŃSKI 

SWARZĘDZ S.A. 
SALONY FIRMOWE 

Meble1. z których Polska jest dLAm~a! 
----



APV 
APV Therm Poland 

80-554 Gdańsk 
ul. śnieżna 2 

tel./fax <058) 43 28 92 
tel. <058) 43 18 51 

PlYTOWE 
WYMIENNIKI 

CIEPlA 

~OL~~I~ 
~Z[DSIEBIO~SlWO 

h__,1,~ MAnmrn 
(/~~ GDYNI A 

0 Makler morski z 45-letnim doświadczeniem, frac~tuje 
statki do przewozu ładunków su~hych, płynnych 1 

kontenerów we wszystkich relacjach. 

0 Prowadzi kupno i sprzedaż statków używanych. 

0 Pośredniczy w innych zleconych transakcjach związa
nych z transportem morskim i rzecznym. 

0 Udziela poradnictwa transportowego także w negocja
cjach handlowych. 

0 Prowadzi obsługę agencyjną statków we wszystkich 
portach polskich. 

BIURO GŁÓWNE: 
81 368 Gdynia, ul. Pułaskiego 8 
tel. (58) 272 100 komertel 39124110 
fax (58) 20 30 49, 20 49 52 
telex 54201, 54331 
Internet: Polfracht@ikp.atm.com.pl 

druki reklamowe 
b r o s z u r y 
zawiadomienia 
f o 1 d e r y 
zaproszenia 
etykiety 
naklejki 
opakowania 
p 1 ak at y 
wizytówki 
projektowanie 

I ul. Krynicka 1, 80-393 Gdańsk, tel/fax 56-11-27 w. 113; 41-80-61 w. 113; tel. 41-79-38 



ZNIKA WELON SZAROŚCI 
• 

ZWYCIĘZA NOWY ORION 

or i on 
NOWY. 

or1on 
PLUS COLOR 

Henkel 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE 

Sp. z o.o. 

SERDECZNIE ZAPRASZA NA ZAKUPY 
DO SKLEPU I HURTOWNI 

81 ~93 Gdynia 
ul. Swiętojańska 44 
tel./fax 21 63 91 

81 351 Gdynia 
ul. Jana z Kolna 24/26 
tel. 21 70 56 / do 58/ 

wew.34 
• AGD - sprzęt zmechanizowany ciężki i lekki • 

• zabudowy kuchenne i sprzęt do wbudowania • 

• maszyny do szycia • 
•zlewozmywaki• 

• urządzenia grzewcze i wentylacyjne • 
• wyposażenie łazienkowe, w tym armatura i meble • 

• baseny i wanny z hydromasażem, sauny• 

•drabiny• 
•AGD - BRAUN • 

• wyposażenie łazienkowe • 

• grzejniki • 



BANK GDAŃSKI SA 
ul. Targ Drzewny 1, 80-958 Gdańsk 

XEROSERVICE ~TH ,,d_ 
Sp. z o.o. Joint Venture lłD®®OO 
ul. Lotników 54A Authorised Dealer 

81 539 Gdynia BIURO HANDLOWE 
tel. (0*58) 24 41 80 ul. Nowogrodzka 23 

22 39 65 81 312 Gdynia 
fax (0*58) 24 41 80 tel./fax 20 26 76 

POMORSKI 
OKRĘGOWY . 

ZAKŁAD 
GAZOWNICTWA 

Radio Gdańsk 
, 6 7, 8 5 M H z 1 o 3 I 7 M H z 

GDANSK UL.UPHAGENA 23 TEL . /FAX 41 1O34 



/ 

LIDER W KSZTAŁTOWANIU PRZESTRZENI BIUROWEJ 

1946 
PELLOWSKI 



Fabryka Mebli FORTE S.A. 
50.;.123 Wrocław 
ul. Oławska 2 

SALON MEBLI FORTE S.A. 
Gdańsk 
ul. J. Hallera 132 

. tel. 41-50-63 · 

® 



MERS 
Ze~bliuów 

Działu Do lrn:m mac 11 

ZG ZASP 

83 01 O STRASZYN ul. Boczna 4 
tel./fax 82 89 67 do godz. 20.00 

tel. 82 36 35 do godz. 17 .OO 

FILIA: GDAŃSK-ORUNIA 
ul. Sandomierska 11 

TEL. 39 49 06 

Firma nasza zajmuje się od 1991 r. 

hurtem alkoholi 
krajowych oraz zagranicznych 

w pełnym asortymencie. 
Obecnie obsługujemy ponad tysiąc stałych Klientów. 

Tawar dostarczamy własnym transportem, 
także na telefoniczne zamówienie. 

TERMINOWO 
SOLIDNIE 

UCZCIWIE 

Zapraszamy 


