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Życiorys bez korekty 

Stwierdzenie tyleż banalne, co prawdziwe: największym dramaturgiem 
jest los. I to on konstruuje fabuły zaskakujące nagłymi zwrotami akcji. 
Bertoll Brecht urodził się w zamożnej mieszczańskiej rodzinie I O lutego 
1898 r. W cichym, prowincjonalnym Augsburgu. Ale już z gimnazjum 
groziło mu wyrzucenie, gdy ośmielił się zakwestionować sentencję , że 

słodko jest umrzeć za ojczyznę. Następne skandale to młodzieńcze sztu
ki : „Baal " - opowieść o życiu artysty prowokującego otoczenie; „ Werble 
nocąH - dramat na tle wydarzeń rewolucyjnych w Niemczech. Warto 
pamiętać: B.B. uhonorowany prestiżową nagrodą Kleista - krótko przed tym 
aktem docenienia odwieziony został do szpitala: zemdlał z głodu. 

Pierwszy sukces o zasięgu międzynarodowym to „Opera za trzy grosze". 
Wystawiona w Berlinie w 1928 r., obecna w teatralnych repertuarach do 
dziś. Znowu nieprzewidywalna pointa: stawna pieśń o Mackie Majchrze 

powstała na j ednej z ostatnich prób. Ponaglany przez Brechta kompozytor Kurt Weill wystukał ją na 
pianinie. Jako brakujący prolog. 

Po „ Operze" pozycja Brechta była ugruntowana. Adaptował teksty klasyków, pisał liryczne wiersze, 
opowiadania i satyryczne kuplety, układał reklamowe slogany i moralitety - świadectwa jego fascynacji 
marksizmem. Planował nawet (to miara ideologicznego owładnięcia) przeróbkę „Manifestu 
Komunistycznego" na poemat. Oste ntacyjna lewicowość Brechta miała uzasadnienie: z niepokojem 
obserwował ofensywę faszyzmu . 

Kiedy w Berlinie palono jego książki, przy wtórze nienawistnych ryków bojówkarzy - byt już poza grani
cami Rzeszy. Kolejne stacje tej emigracji politycznej to Dania, Szwecja, Finlandia, Stany Zjednoczone. 
Na podstawie relacji z Niemiec napi sał cykl jednoaktówek - „Strach i nędza Ili Rzeszy" . Karierę Hitlera 
przedstawił w rewii gangsterskiej o Arturze Ui. , doświadczenia emigranta utrwalił w „ Rozmowach 
uchodźców". Tam właśnie znajdujemy gorzki aforyzm: człowiek jest jedynie futerałem dla paszportu. 

Ameryka nie spełniła oczekiwań B.B. Gdy po latach kołatania do różnych drzwi udało mu się wreszcie 
wystawić „Żywot Galileusza" (z Laughtonem) nie odniósł spodziewanego sukcesu. Podobnie nie powiodły 
się próby wprowadzenia na Broadway „Kaukaskiego kredowego koła" i „Dobrego człowieka z Seczuanu". 
Jego działalność polityczna nie przypadła do gustu służbom specjalnym. W udostępnionych badaczom 
aktach FBI zachowała się m.in. no tatka służbowa łapsa. Raportującego ze zgrozą, że B.B. jeździ czymś , 

co według niego jest samochodem , nosi się niechlOjnie, zdradza żonę i całymi dniami nic nie robi. Tylko 
gryzmoli na papierze. 

W 1948 r. wezwano Brechta przed oblicze Komisji do Badania Działalności Antyamerykańskiej. Pytany 
o związki z komunistami - wyparł się wszystkiego . Zaprzeczył nawet, by był autorem okazanego mu w ier
sza. I nie czekając na ciąg dalszy natychmiast zbiegł do Europy. 

Lata 1948-1956 to czas aktywny t wórczo, lecz zarazem pełen uników i kompromisów. Wczorajszy bun
townik stał się mieszkańcem Berl ina Wschodniego, jednym z najbardziej znanych artystów NRD. 
Zachował jednak austriacki paszport; zaś swoje prawa autorskie zdeponował w Szwajcarii. 

Podarowany Brechtowi i Helenie Weigel teatr Berliner Ensemble umożliwiał spełnienie marzeń o 
sprawdzaniu na scenie koncepcji i pomysłów. Teatr Brechta odwiedził w 1952 r. Polskę , wywołując 

ożywioną dyskusję w kręgu aktorów, reżyserów i teatrologów na temat granic realizmu , możliwości 
eksperymentów. 

Dwoistość sytuacji B.B. i złożoność jego wyborów objawiła się wyraźnie podczas rewolty berlińskich 
robotników w 1953 r. , spacyfikowanej przez radzieckie czołgi. Brecht potępił wichrzycieli. Napisał list do 
sekretarza SED Ulbrichta: „Odczuwam w tej chwili potrzebę wypowiedzenia mego przywiązania do 
Socjalistycznej Partii Jedności Ni miec" . Równocześnie powstał jego głośny wiersz o władzy, która 
powinna sobie wybrać inny naród, skoro dotychczasowy zawiódł j ej zaufanie. 

14 sierpnia 1956 r. B. B. zmarł na zawał serca. Zakazując w testamencie jakichkolwiek przemówień na 
pogrzebie. I każąc się pochować na cmentarzu hugenockim. Przed swoim domem. Tak zakończyła się 
gra z losem jednego z najwybitniejszych reformatorów teatru XX wieku . Uparcie twierdzącego, że nie 
zasługują na uznanie intelektualiś i, których mózg nie jest w stanie zaspokoić potrzeb ciała. 



ŚWIAT I ŚWIATEK NIEMIECKIEGO KABARETU 

W epoce przedtelewizyjnej kabaret był gazetą wielkiego miasta. Im bardziej ponura 
rzeczywistość, tym większy jest głód rozrywki, przynoszącej zapomnienie. I zarazem 
próbującej znaleźć odpowiedź na odwieczne pytanie: jak żyć? Historycy policzyli: 
w Republice Weimarskiej działało ponad 200 kabaretów, tingli i nadscenek. W Berlinie 
było ich kilkadziesiąt. Na ogół poziom tych przybytków wesołości niewiele miał wspól
nego z tradycją gatunku. Organizatorzy zabaw oferowali gościom nagość tancerek, 
ordynarnawe kuplety, żarty z okolic małżeńskiej (i pozamałżeńskiej) sypialni. 
Oraz kpiny ze zwycięzców - Francuzów, Anglików, Amerykanów. Ale to była masówka, 
kalkulowana pod gust nuworyszy rozsiadających się w krzesłach. 

Tak naprawdę w Niemczech lat dwudziestych i trzydziestych na uwagę zasłużyło tylko 
kilka kabaretów. Jedynych, niepowtarzalnych, zaliczanych dziś do klasyki. Te kabarety 
-„Dzika Scena", „Katakumby", „Zgiełk i Dym" nie ograniczały się do funkcji roz
rywkowych. Były trybuną dla pisarzy, aktorów i kompozytorów. Wypowiadających się 
przeciwko militaryzmowi, ideologii faszystowskiej, ograniczaniu swobód obywatelskich, 
rządom prawicowych doktrynerów. Ze sceny kabaretu zabrzmiała śpiewana przez Rosę 
Valetti pieśń Kurta Tucholsky'ego: 

O co ten lęk, i o co strach? 
O błoto i o piach. 
Ciała - ciała 

Już ziemię użyźniły. 

My - kobiety 
Wszystkośmy już straciły, 

Generale! 
(tlum. A. Kreczmar) 

Z estradki recytował pamflety i agitacyjne wiersze Walter Mehring. Przedstawiając 
Czcicieli Swastyki: 

Cenimy tylko wierne plemię, 
A jeśli słuchać nie umiecie, 
Wbijemy was butami w ziemię 

(tlum. A. Marianowicz) 

W „Katakumbach" Werner Finek, słysząc okrzyk z widowni: Żyd! - replikował: 
- Pan się myli. Ja tylko tak inteligentnie wyglądam. 

Polityka, chociaż wysuwająca się na plan pierwszy nie decydowała o sukcesie 
i powodzeniu programów. Kabarety Weimaru rejestrowały przemiany obyczajowe, 
krach dotychczasowych kanonów postępowania, pojawienie się nowych mód. Mówienie 
o tym, co dotąd było przemilczane stworzyło legendę rozwiązłego i dekadenckiego 
Berlina. Miasta, gdzie seansom kokainowym towarzyszyły ekscesy homoseksualne, 
gdzie apelowano do widowni słowami szlagieru: „Rozbierz się, Petronelo!", a Marlena 
Dietrich - w męskim garniturze zwierzała się, że jako przyjaciółka dornu ma nie tylko 
przyjaciela, lecz także przyjaciółkę. 

Echa tej legendy utrwalił film „Kabaret". Wierny w rekonstrukcji klimatu tamtych 
zabaw. Nieślubnym dzieckiem literackich scenek były przecież rewie, montowane przez 
kabareciarzy. A tam dopiero 300 golasek i 60 kompletnie nagich mężczyzn stanowiło 
gwarancję udanego wieczoru. 

Ale nie jedynie śmiałością obyczajową szokował i zaskakiwał kabaret. W przeci
wieństwie do polskich doświadczeń - niemieccy twórcy uczynili z nigo poligon awan
gardy. Dadaistyczne strofy, kubistyczne dekoracje, jazz i muzyka odbiegająca charak
terem od sztywnych zasad harmonii, ekscentryczne popisy taneczne, język - bliższy 

językowi ulicy niż niemczyźnie Goethego - cały ten kolorowy kram, rozkładany przed 
oczyma publiczności - wpłynął znacząco na stylistykę ówczesnego teatru, filmu, 
malarstwa i grafiki. Bez doświadczeń kabaretowych nie byłoby plakatów Grosza, rewii 
Maxa Reinhardta, aktorstwa Ernsta Buscha, poezji Klabunda, Kastnera, Ringelnatza. 
Nie byłoby „Błękitnego Anioła" i songów Brechta. 

Musiało paść to nazwisko. Dziś nie ulega już wątpliwości, że często stosowana przez 
B.B. technika montażu, rozbijania sztuk na skecze - to kabaret. Podobnie kabaretowy 
rodowód zdradza propagowana przez niego „gra z dystansem". Zakładająca przyjrzenie 
się roli, niejako z boku. Efekt obcości - Verfrerndungseffekt - to chleb powszedni 
kabareciarzy. Pisze o tym Lisa Appignanesi: „„.przełamanie iluzji akcentowała tym 
bardziej „uboga" scena Brechta, prawie zupełnie ogołocona z rekwizytów 
i dodatkowych efektów inscenizacyjnych. Przypominała „ubogą" scenę kabaretu„." 

Zresztą Brecht znał kabaret nie tylko od strony widowni. W 1922 r. założył 
w Monachium „Czerwone winogrono". Kabaret, w którym występował jego ulubiony 
kornik z pogranicza cyrku - Karl Valentin. „Czerwone winogrono" szybko zamknięto 
- z paragraf u obrazy moralności. Wtedy Brecht zaczął śpiewać ballady w berlińskim 
kabarecie Trudy Hesterberg - „Dzika Scena". Gdy akompaniując sobie na banjo 
zaryzykował „Legendę o umarłym żołnierzu" na sali doszło do bójki. Później B.B. wolał 
unikać tak żywych reakcji. Ograniczył się do pisania dla estradowych i rewiowych 
gwiazd. W jego dziennikach znalazł się jeszcze jeden ślad fascynacji kabaretem: 
wrażenia z premiery w „Niebieskim Ptaku"; scence rosyjskich emigrantów. 
Specjalizujących się w pantomimach poetyckich. 

Refleks kabaretu to także cykl rninirnonologów Brechta o Panu K. 
Jeden z nich: 

Pan K. zapytany, nad czym obecnie pracuje, odparł: 
- Przygotowuję swój następny błąd. 

„ 

Ryszard Marek Oroński 



ZESPÓL ARTYSTYCZNY I TECHNICZNY 
Aktorki i Aktorzy Hanka Bielicka, Zofia Czerwińska , Agata Gawrońska, 

Beata Jankowska, Lidia Korsakówna, Ewa Kuklińska, 
Jolanta Litwin, Teresa Lipowska, Beatrycze Lukaszewska, 
Jolanta Mrotkówna, Izabella Olejnik, Beata Romanowska, 
Monika Wierzbicka 
Wojciech Billip, Jan Bzdawka, Paweł Chochlew, 
Władysław Grzywna, Paweł Kleszcz, Roman Kłosowski, 
Bogusław Koprowski, Jacek Piotrowski - Mureno, 
Tadeusz Pluciński, Eugeniusz Robaczewski, 
Tadeusz Wojtych 

Współpracują Alina Janowska, Agnieszka Kotulanka, Irena Kwiatkowska, 
Ewa Wiśniewska, Magda Wójcik, 
Tadeusz Chudecki, Jacek Kawalec, Jan Kociniak, 
Lech Ordon, Bernard Ladysz, Bohdan Lazuka, 
Piotr Polk, Tomasz Stockinger, Grzegorz Wons, 
Jacek Wójcicki, Piotr Uszyński (Studio Animacji Kultury) 
i Kamil Muzal 

Balet Mariusz Bach, Iwona Filipowska, Izabella Brzezińska, 
Arkadiusz Kucharski, Magdalena Nike!, Agnieszka Walasik, 
Maria Sznitcer, Renata Osiak, Anna Puchalska, 

Inspicjent 
Suflerki 

Organizacja pracy artystycznej 
Biuro Obsługi Widzów 
Kierownik techniczny 

Kierownik administracyjny 
Realizacja dźwięku 

Oświetleniowcy 
Garderobiane 

Pracownia Malarska 
Pracownia stolarska 

Pracownia perukarsko 
· charakteryzatorska 
Pracownia ślusarska 

Pracownia krawiecka damska 
Pracownia krawiecka męska 

Pracownia modniarska 
Brygadier sceny 
Maszyniści sceny 

Rekwizytor 
Zdjęcia 

Projekt okładki 

Justyna Piwnicka, Katarzyna Trzaskalska, Piotr Piotrowski, 
Sławomir Żmijewski 

Patryk Goller 
Krystyna Tomaszewska, Alina Wieczorkówna 
Alicja Walisiak-Chichłowska 
Jerzy Alończyk 
Zbigniew Markowski 
Ewa Czeska 
Dariusz Pawlik, Jacek Szymański 
Sławomir Lukasiewicz, Korneliusz Wieczorek 
Maria Domińczak, Danuta Olczykowska, Sabina Walczak 
Janusz Sztopka 
Andrzej Chajęcki, Jan Cieślak 

Renata Wróbel, Mirosława Goethe!, Barbara Zygier 
Krzysztof Horecki 
Henryka Bazyluk, Anna Wardzyńska 
Mieczysław Wójtowicz 
Maria Wieniawska 
Zbigniew Romankiewicz 
Andrzej Dobrowolski, Krzysztof Gąsiorowski, 
Radosław Terlecki, Jerzy Żbikowski 
Wiesław Kurowski 
Rafał Latoszek i archiwum teatru 
Małgorzata Krasucka 

w REPERTUARZE 

„ROZKOSZNA ozrewczyNA" 
Pełno uroku komedio muzyczno, którq wzbogacił własnymi tekstami 

i piosenkami Julian Tuwim, dodojqc znane przeboje m. in. Warsa 
i Petersburskiego. Akcję przeniósł w polskie realia. Kpi z ludzkich wad 
i słabości . Jego poaucie humoru, ciqgle żywe, czyni tę komedię lekkq, 

dowcipnq i ciqgle oktuolnq. 

KKÓW WA FKZEDMIBŚCIA 
Wdzięczny wodewil no podstawie śpiewogry Konstantego Krumlowskiego, 

z krokowskich zaułków przeniesiony do przedmieść Stolicy. Kroplo 
wzruszeń, mgnienie wspomnień, o przede wszystkim znakomita zabawo! 

WIĘZIEŃ DRUGIEJ ALEI 
Wspaniała komediofarsa Neil' a Simona, o nos, współczesnych, zagu

bionych i zaginionych ludziach wielkich miast. Akcjo dzieje się 
w Nowym Jo rku, ale równie dobrze może się dziać w każdym miejscu 
naszego przeroiajqcego świata. W rolach głównych : Ewo Wiśniewska, 

Leonard Pietraszak. Reżyseria : Edward Dziewoński 

W PRZYGOTOWANIU: 

„ 

CZLOWIEK WE FRAKU 
Tytułowy bohater - Jacek Wójcicki prowadzi Państwo przez wspom

nienia dawnych dni kabaretu, świat Tuwima, Warsa, Petersburskiego, 
Korcza i Małeckiego, w dobrze skrojonym fraku, w rewii, w której 

loworzyszq mu same Panie! 

CALINECZKA 
Jedno z najpiękniejszych baśni J. Ch. Andersena ożyła na scenie 

w pastelowych kolorach i niezwykłych kostiumach. 
W uroczy świat baśni przenosi nie tylko dzieci. 

KUBUŚ PUCHATEK 
Spektakl muzyczny oparty na znanej no świecie ksiqżce A. A. Milne' o, 
lubionej i czytanej przez pokolenia. Mole co nie co Io ulubione powie

dzenie Kubusia Puchatka, Misio o małym rozumku, to przygodo 
z Kłapouchym i Królikiem, oraz ich przyjaciółmi z losu pełnego tajemnic. 

„Machiavelli" - musical dla dorosłych wg. komedii „Mandragora" z muzyką Jerzego Wasowskiego, libretto R.M. Groński i A. Marianowicz 



OBSADA: 

Alina Janowska 

Pani B Teresa Lipowska 

Pani J Iga Cembrzyńska 

Pani B Ewa Kuklińska 

Pani L Izabella Olejnik 

Panna L Beata Jankowska 

Panna M Jolanta Litwin 

Panna H Jolanta Mrotkówna 

Panna B Beatrycze Lukaszewska 

Panna J Monika Wierzbicka 

Panna P Beata Romanowska 

KIEROWNICTWO MLJzyczNE 

Gra zespół muzyczny 

pod dyrekcją 

Pan BB Jan Bzdawka 

Pan MM Tadeusz Pluciński 

Pan U Roman Kłosowski 

Pan MM Jacek Kawalec 

Pan U Władysław Grzywna 

Pan K Jacek Piotrowski-Mureno 

Pan P Wojciech Billip 

PanJ Paweł Chochlew 

Pan W Paweł Kleszcz 

Pan H Bogusław Koprowski 

JANUSZ TYLMAN 

KATARZYNY NOWAKOWSKIEJ 

DARIUSZ PAWLIK 

JACEK SZYMAŃSKI 

Współproducent: " . 

HEROS 
11,M.l(Qll TOWAlll'Sl'\10 Utmll'.CZEPl I llEAsWJIACJl S. A. 
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J 
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B. 
REŻYSEKIA LENA SZURMIEJ 

SCENOGRAFIA BARBARA KĘDZIERSKA 

KOSTIUMY IRENA BIEGAŃSKA 

CHOREOGRAFIA LENA SZURMIEJ, TOMASZ TWORKOWSKI 

ASYSTENT REŻYSERA p AWEL KLESZCZ 

INSPICJENT PATRYK GOLLER 

SUFLERKA KRYSTYNA TOMASZEWSKA 

WYBÓR TEKSTÓW I UKLAD LENA SZURMIEJ I 
RYSZARD MAREK GROŃSKI 

AUTORZY TEKSTÓW B.BRECHT, KLABUND, E.MSTNER, H.KRUGER, 

CH.MORGENSTERN, K.TUCHOLSKY, M.SCHIFFER 

AUTORZY PKZEKLADÓW W.BRONIEWSKI, J.BURAS, M.HEMAR, 
T.HOLLENDER, A.JARECKI, E.MISIOLEK, E.BRYLL, KM.GROŃSKI, 
W.WIRPSZA, E.ŻYCIEŃSKA, J.POMIANOWSKI, R.SZYDLOWSKI, 
S.J. LEC, A.M.SWINARSKI, B. WITEK-SWINARSKA 

KOMrozyroRZY KURT WEILL, JANUSZ TYLMAN 

Współproducent: 

ĄDOWI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY za pomoc finansową w przygotow 



WIODĄCY SPONSOR TEATRU SYRENA 

BANKOWE TOWARZYSTWO 
UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI 

HEROS S.A. 

jest spóllq Akcyjną działaj<1q na tynku ubezpieczeń od 1992 roku. 
Akcjonariuszami Towarzystwa są Banki o kapitale państwowym 

i ptywatnym. 
Heros posiada w całej Polsce swoje placówki 

- 14 oddziałów i 36 przedstawicielstw 
Heasekuruje ubezpieczenia w ponad 40 światowych towarzystwach reasekuracyjnych, 

co zabezpiecza stabilność Towarzystwa. 
Wielkość kapitału własnego 23 mln PLN (230 miliardów starych złotych), 

świadczy o randze Herosa pośród towarzytw ubezpieczeniowych. 
już dziś BTUiR "HEROS" S.A. znajduje się w kraj )Wej czołówce. 

Decydując się na współpracę z HEROSEM należy wiedzieć, 
że dzięki tak prężnemu i całkowicie skompute1yzowanemu Towarzystwu 

powstało w 1994 roku siostrzane Towarzystwo 
Ubezpieczeń Na Życie "HEROS-LIFE" S.A. 

HEROS-LIFE OFERUJE UBEZPIECZENIA: 
• Emerytalne 
• Posagowe 
• Terminowe na życie 
• Na życie i dożycie 
•Grupowe 

Wszystkie z waloryzowaną wysokością sumy ubezpieczenia i składki 

HEROS I HEROS-LIFE ZAPEWNIĄ CI: 

SPOKOJNE DZIŚ I BEZPIECZNE JUTRO 

• 

~-··-....iii"' o I co tex 

Eksporter tekstyliów 

do krajów Unii Europejskiej 

Biuro w Warszawie 

Delegatury 

Przedstawicielstwa 

ul. Mangalia 4: tel. (022) 642-26-31, fax 642-15-83, 

tlx 814-216, komertel 39-12-15-24 

Łódź, ul. Piotrkowska 116, tel. (042) 32-78-28 

Elbląg, ul. Świętego Ducha 25, tel. (055) 32-59-17 

Kalisz, ul. Towarowa 1 (062) 64-21-96 

Francja, Paryż, tel. (331) 48-70-12-13 

RFN, Hamburg, tel. (04940) 460-10-91 

Zakłady produkcyjne Elbląg, ul. Świętego Ducha 25, tel. (055) 32-59-17 

Dzierzgoń, ul. Słoneczna 3a, tel. (055) 76-25-74 

Orneta, ul. 1 Maja 51, tel. (089) 16-09-50 

Myszków, ul. Krasickiego 1, tel. (034) 13-29-44 



SZKŁO IGP 
W ZREALIZOWANYCH INWESTYCJACH 

Gruba Kaśko KfC, W arszawa 

ABB, VVarsLawa 

Optimus, Wa rszawa 

O chot.a Busines~ Park, Vv'arsLawa 

R<>1on [ ncri:e1yczny, M yszkó" 

Budynek mieszkalny, Kraków 

Kompleh mie~lka niowo· usługowy, 
w.us.zawa 

Klub Tango, \.Varszaw a 

Cenlrum Biznesu T0P2000, Wa r~zawa 

I WIELE INNYCH NA TERENIE CAŁEJ POLSKI 

e 
PILKINGTON 

INTERNATIONAL GLASS POLAND SA 
ul. E1iud y ł<cwol ucy1 ncj 48. 0.! -64 .~ W.ir~7, 1wa . POLAN D 

td . 4 U-:!2 -1 5 . -Hl- 7 8 - 78, 627 ..... ł Q-40, l ,"\x 48- 2Z-86 

kor .-.. ·n~ I 39-1 2- 1 7-4 3 

Teatr Syrena w kwiaty zaopatruie: 

1\11.,,,,,S I A DŁ<> 
TOMASZ MAJ 

Gospodarstwo Ogrodnicze 

EKO - MYSIADŁO 
05-500 Piaseczno, Mysiadło k/Warszawy, ul. Osiedlowa 4 

Tel. 756 76 11, 756 21 60, Fax 756 77 26 



ł~nce 
sympatycme, pogodne ... 
Cl.asem zabawne, cr.asem 
sentymentalne. Uwaga, 
każda kończy się dobrze! 
160 stron, 3.40 zł 

TEMPTATIO 
Wątki sensacyjne, 
głębsza psychologia postaci, 
śmielsza erotyka. 
Nowoczesna lektura 
dla nowoczesnej kobiety! 
192 strony, 3.90 zł 

&~Ob~:: ~~aa~ane 
na dramatyczne próby, 
burzliwe losy bohaterów. 
Wypieki na twanach -
gwarantowane! 
160 stron, 3.40 zł 

arlecpdn® 
poleeo: 

t EDICAL• 

ROMAHCEY--
Fascynujący św iat uczuć, 

scynu1ący świat medycyny. 
Dramatyczna walka między 
miłością a nienawiścią, między 
życiem a śmiercią. 
160 stron, 3 50 zł 

& !.o';.':w..~nce ~owieści dłuższe, osadzone 
w szerszym kontekście, 

zawsze intrygujące 
i o wartkiej akcji. 
Polecane na chandrę, 
zmęczenie, nudę. 

320 stron, 5.90 zł 

&.!1:~~ ~iory opowiadań oraz 
powieści gwiazd światowej 

literatury kobiecej, 
autentyczne bestsellery. 
Objętość i cena -
w zależności od tytułu. 

Romansów jest wiele - miłość tylko jedna ... 
. „książki ~arluqubt- to ogrody miłości. 

SO lat na polskim rynku J 
Spółka działa od 1947 r., reprezentuje wyłqcznie polski kapitał prywatny. Spełniajcie 

oczekiwania różnorodnych klientów stawia do ich dyspozycji wieloletnie doświadczenie w produkcji 
i handlu, nowoczesne technologie, 2 tys. wyrobów produkowanych w 22 zakładach. 

Pole działania Firmy: 
• chemio gospodarczo, kosmetyczno i budowlano 
• uszczelnienia techniczne 
• artykuły ścierne 
• aparaturo pomiarowo 
• armaturo sanitarno 
• opakowania 
• witraże i szkło artystyczne 
• dewocjonalia i wyroby ze srebro 

„ 
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