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Lars Nore11 
Urodzony w 1944, to obecnie jeden z najciekawszych i najbardziej zna

nych dramatopisarzy szwedzkich. Zyskał niemałą popularność za grani

cą. Jego sztuki pojawiają się w repertuarze teatrów niemieckich, brytyj

skich, amerykańskich, włoskich. Szwedom jednak był znany dużo 

wcześniej, nie jako autor dramatów, Jecz przede wszystkim niepokor

nych, surrealistycznych z ducha wierszy. Zadebiutował w roku 1963 

tomikiem Syrener, sno (Bzy, śnieg), szokując czytelników ogromnym 

ładunkiem drastycznych , niezwykle ekspresywnych obrazów. Domi

nantami stają się obsesje, podszyty sadyzmem erotyzm, natrętne myśli 

o śmierci, zauroczenie tym, co w człowieku mroczne, podświadome, 

tłumione . Można by powiedzieć , że Lars Noren jest poetą wewnętrznych 

neurotycznych pejzaży . Surrealizm i wizyjność wczesnych wierszy 

zyskują z czasem formę charakterystyczną dla estetyki lat sześćdziesią

tych, montażu i depersonalizacji , co sprawia, że pozbawiony funkcji lo

gicznych język oddaje stan psychicznej pustki, kreuje świat fascynujący 

i przerażający , w którym schizofrenia i niczym nie skrępowane popędy 

stanowią swoisty krok ku wyzwoleniu , wolności. W latach siedemdzie

siątych Noren rezygnuje ze swoich dotychczasowych delirycznych fan

tazji , deklarując w posłowiu do Kung Mej och andra dikter (Król Ja 

i inne wiersze, 1973), że jest już zupełnie innym człowiekiem. Bardziej 

świadomie koncentruje się na źródle swych poetyckich niedostatków: 

utratcie poczucia bezpieczeń stwa , jakie powinna zapewniać matka, 

i ojcowskiego zaufania. Staną się one podstawowymi wyznacznikami 



jego dalszej twórczości, znajdując najpełniejszy wyraz w dramacie. 

Począwszy od Fursteslickaren (Książęcy pochlebca, 1973) po Modet att 

doda (Mieć odwagę zabić, 1980) czy Host och vinter (Jesień i zima, 

1992), tematem wiodącym staje się psychiczna izolacja dziecka od matki 

i konflikt z ojcem, co odbija się w życiu dorosłym w postaci zaburzeń 

osobowości i błędnej samooceny zachowań. Forma dramatyczna wydaje 

się naturalną konsekwencją zainteresowań poety, teatr poszerza je 

o nowe możliwości, pozwala zbudować hipperrealistyczny świat, 

w którym okaleczeni w dzieciństwie bohaterowie, 11 galernicy 

wrażliwości", mogą zaistnieć najpełniej. Często obecny w wierszach 

motyw zamkniętego pomieszczenia, miejsca kaźni lub oczyszczenia, 

dopiero na scenie zyskuje właściwy mu wymiar. Modet att doda dał 

początek cyklowi sztuk o charakterze autobiograficznym - Noc jest 

matką dnia (wystawiona również w Polsce), Kaos ar granne med Gud 

(Chaos jest sąsiadem Boga) i Stillheten (Cisza) - ukazujących w infer

nalnym świetle konflikty jednej rodziny. Dramaty pisane później 

odsyłają do współczesności, kreślą sylwetki osób dobrze sytuowanych, 

lecz infantylnych emocjonalnie, niezdolnych do miłości, której tak bar

dzo potrzebują . Miłość właśnie wydaje się stopniowo dominować nad 

innymi , bolesnymi tematami obsesyjnie dręczącymi Norena. Wyszedł 

już z mieszczańskich salonów, by przyjrzeć się ludziom niechcianym, 

odrzuconym przez społeczeństwo , które coraz wyraźniej manifestuje 

swoją wrogość wobec wszelkich przejawów odmienności. 

Halina Thylwe 



Maria Janion 

Kto się boi Leonarda 
Woolfa? 
Ile może wytrzymać 
publiczność? 

Sztuka Larsa Norena pod ironicznym tytu

łem Miłość - to takie proste nawiązuje bardzo 

wyraźnie do utworu Edwarda Albee'ego Kto 

się boi Virginii Woolf?, powstałego w roku 

1962. To nawiązanie czy nawet powtórzenie 

słynnego dramatu amerykańskiego jest jedno

cześnie transformacją wielu jego sensów. 

Podobnie jak Albee , Noren każe się spotkać 

dwóm parom małżeńskim - jednej starszej 

i wyżej postawionej od drugiej - i spędzić noc 

na pijaństwie i rozdrapywaniu emocjonalnych 

ran. Pary traktują siebie nawzajem jak teatralną 

widownię czy świadków psychodramy , pro

wadząc brutalne „gry towarzyskie". W obu 

utworach nośnikiem „dziania się" staje się dia

log - agresywne, histeryczne czy ekshibicjoni

styczne zaczepki i napaści partnerów tworzą 

szczególnego rodzaju teatr nienawiści, nie 



dający właściwie ani chwili wytchnienia. Albee mówił: „Nie interesuję 

się problemami, które można rozwiązać w trzecim akcie, lecz taką 

kwestią mianowicie: jaką porcję rzeczywistości może wytrzymać pub

liczność". 

Okrutne sceny poniżania i wyszydzania toczą się pod hasłem 

wesołej rozrywki - bohater 

Albee'ego od czasu do czasu oz

najmia zebranym, że „teraz zaba- li

wimy się »W dosolić gościom«" -

albo innym razem - w „upokorzyć 

pana domu". W ruch idą argumen-

ty o interesownych motywach ma-

łżeństwa, zawiedzionych aspira

cjach kobiet, impotencji, pi

ja6stwie, nijakości i nędznym ka

rierowiczostwie mężczyzn. Alma 

ze sztuki Norena bardzo przyporni- -

na Martę Albee'ego, a raczej słyn

ną jej kreację stworzoną przez 

Elizabeth Taylor - jest błyskotliwą, 

dojrzałą kobietą, agresywnie zaan

gażowaną w grę nienawiści z pait

nerem małże6stwa. Lubi prowa

dzić „wojnę totalną". 

Ale dwie sadomasochistyczne pary Albee'ego są przez Norena zin

terpretowane albo „pociągnięte dalej" . Znakiem przekroczenia 

myślowych horyzontów tekstu-prototypu staje się sposób, w jaki 

Noren bezpośrednio nawiązuje do niego w dialogu. „Kto się boi 

Virginii Woolf?" zostaje - w szybkiej słownej gierce bohaterów, Almy 

i Roberta - zamienione na: „Kto się boi Leonarda Woolfa?". Kiedy 

padają te słowa, zupełnie zresztą 

niezrozumiałe dla drugiej pary -

Heddy i Jonasa, ci w szczególny 

sposób je podchwytują. „Ja nikogo 

się nie boję. Boże, jak to wspaniale 

nie być w domu". Na co jej mąż, 

Jonas, pyta: „Czemu tak mówisz?" 

i „lekko ciągnie ją za włosy". Jak 

w zagadkowym i tajemniczym pro

cesie psychoanalitycznym, sens 

tego fragmentu dialogu może 

zostać odkryty dopiero o wiele 

później, pod koniec sztuki. Hedda 

wówczas zacznie wyznawać , że 

Jonas, wzięty psychoterapeuta 

(„wszyscy chodzą do Jonasa") re

gularnie ją bije - kiedyś złamał jej 

nos w kilku miejscach. „Czasami 



bił mnie tak mocno, że miałam rany na twarzy i musiałam odwoły

wać spektakle", opowiada Hedda, ujawniając również cały system 

kłamstw, który opracowała, aby ukrywać tę tajemnicę rodzinną. W ten 

sposób wyjaśniają się jej słowa. Jej: „ja nikogo się nie boję" to oczy-

wista nieprawda, w domu rzeczy

wiście ma się czego bać, a poza 

domem jest bezpieczna. 

Szczęście bycia matką 

Norena prze-pisanie sztuki 

Albee ' ego jest jej interpretacją 

i pogłębieniem, a operacja ta zo

stała zasygnalizowana przez za

mianę Virginii Woolf na Leonarda, 
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męża pisarki . Dlaczego? Leonard nie tylko występuje tu jako przypad

kowa „groźna" postać męska zamiast „groźnej" postaci kobiecej. Być 

może zagrać miał szerszy kontekst - mąż słynnej autorki Pani 

Dalloway był postacią w gruncie rzeczy tajemniczą. Pełnił rolę jej 

opiekuna, być może stróża, niewątpliwie jednak musiał pogodzić się 

z rolą męża wielkiej pisarki. 

Miłość - to takie proste obnaża pewien mizoginiczny wydźwięk 

sztuki Ałbee ' ego. W nowszych interpretacjach klasyczne już dziś 

dzieło ameryka!l.skiej dramaturgii ujmowane bywa w takich właśnie 

kategoriach. Obie kobiety mogą być upostaciowaniem męskich łęków. 

Marta to figura agresywnej, kastrującej kobiecości, Żabcia z kolei to 

nudna, beznadziejna i catkowicie zależna istota, przy której mąż czuje 

się jak więzień złapany na dziecko i ... pieniądze dziewczyny. 

Lecz sztuka Norena pokazuje drugie dno tych relacji . Słowna prze

moc Almy i drażniący, naiwny eks

hibicjonizm Heddy ukrywają sekre

ty familii; pod wojną na słowa kry

je się wojna na rękoczyny - Robert 

demoluje mieszkanie w scenie zaz

drości , rozbija butelki o ścianę , roz

wala meble, Jonas okazuje się do

mowym katem Heddy. Kobiety są 

więc nie tylko agresywne, bądź 

skrajnie zależne. Okazują się ,,chę

tnymi ofiarami" męskiej przemocy. 

Sadomasochistyczne związki żonglują większą ilością przenikających 

się ról i masek niż to było u Albee' ego. 

Podobnie przetworzony czy zinterpretowany zostaje temat macie

rzyństwa. W Kto się boi Virginii Woolf? temat aborcji, poronień, 

braku dzieci , który stale wypływa podczas kolejnych godzin nocnego 

picia, można uznać za najbardziej intymny i zarazem rozstrzygający 

o małżeńskich dramatach. Brak dziecka i niespełnione pragnienie jego 

posiadania mogą być potraktowane jako przyczyna całego zła związ

ków małżeńskich. Tymczasem Noren pokazuje, że owo dziecko lub 



jego brak niczego właściwie nie zmienia w sadomasochistycznych 

relacjach kobiet i mężczyzn. Zdanie wypowiedziane przez Heddę do 

Almy: „Nie masz tego, co dla kobiety najważniejsze, nie doświad

czyłaś szczęścia bycia matką" - to jedna z językowych klisz, którymi 

posługuje się Hedda. Podobna do tych, jakie wypowiada na temat 

pięknego domu gospodarzy, cudownej kanapy, której posiadanie 

przyniosłoby szczęście jej małżeństwu itp. 

Pod koniec sztuki Hedda wypowiada się 

o macierzyństwie w zupełnie innym stylu, 

który właściwie unieważnia slogan o „szczę

ściu bycia matką". ,,Znowu ta sama, paskudna 

cera, tłusta, szorstka. Będę miała dziecko. 

Czterdzieści trzy lata i w ciąży. Myślę o usu-

nięci u, ale sama nie wiem. Niedługo powin- ~· ~ 
nam się zdecydować ." i:,, _ 

-' ~ 
Podobnie się dzieje, kiedy Hedda opowiada, że grała kiedyś Ofelię 

będąc w piątym miesiącu ciąży, „ale nie było widać ... Lisa leżała we 

mnie jak w trumnie, kiedy ja umierałam". Wydaje się, że Noren wska

zuje na bardziej ciemne, spychane poza kulturową świadomość aspekty 

wewnętrznego doświadczenia macierzyństwa. Tu ciąża zostaje zde

rzona z jakąś martwotą kobiecego ciała, a zarazem kobiecej psychiki, 

którą posiadanie żywego dziecka we wnętrzu ciała ma jakoś uratować, 

ożywić. Jednocześnie przecież wiemy, że to ożywienie czy zapełnienie 

pustki przez dziecko nie całkiem powiodło się w przypadku Heddy. 

Od pierwszych słów dramatu skarży się 

ona, że jest osobą nikomu niepotrzebną, 

żadną, nudną , nijaką, że właściwie jej 

nie ma, i skargi te powtarzają się przez 

całą sztukę jak refren. „Nie sądzę, żeby 

ktokolwiek zauważył moją nieobecność . 

Wszystko jedno, czy jestem, czy mnie 

nie ma. Od dawna nikt mnie nie spytał, 

~.,.. co robię„. bo po co pytać kogoś, kogo 

nie ma". 

Noren ujawnia głębsze, bardziej skry

wane pokłady znaczeń związane z nie

świadomością , niż zrobił to Albee, który 

z fikcyjnego dziecka uczynił właściwie 

centrum dramatu, tajemnicę. Odsło

nięcie jego rzekomego tylko istnienia 

staje się tu - do jakiegoś stopnia - zdar

ciem ostatniej zasłony. 

Witamy w piekle 

Kim więc jest Noren? Psychoana

litykiem swoich - czy wypożyczonych 

z literackiej tradycji postaci? Czy też 

dramaturgiem w stylu postmodernisty-

' • ~ 
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cznym , zapożyczającym całe teksty i dokonującym w nich znaczących, 

ale niewidocznych na powierzchni przesunięć, w przekonaniu, że nie 

ma sensu czy nawet niemożliwe byłoby wymyślanie nowych historii? 

Zapewne jest tym i tym. 

Tradycję literacką, w której osadza się dramatopisarstwo Norena, 

wyznaczają zdaniem krytyków nazwiska Augusta Strindberga 

i Ingmara Bergmana. Dodać by tu można było jeszcze dramaturgów 

amerykańskich (np. właśnie Albee'ego czy Tennessee Williamsa). 

Inspirowani twórczością Ibsena, Strindberga z jednej strony, a psycho

analizą z drugiej - stworzyli język dramatu psychologicznego, którym 

teatr posługuje się do dziś i do którego tak często odwołuje się Noren. 

Te sceny z życia małżeńskiego, odgrywane w nieskończoność od cza

sów Tarica śmierci Strindberga czy Upiorów Ibsena, niewiele się 

przeksztalcają, mimo że język, jakim mówią postacie o wzajemnych 

uczuciach miłości i nienawiści zmienia się. Staje się coraz bardziej pre

cyzyjny, teoretyczny i bogaty w kwestii nazywania emocjonalnych 

powikłaó, coraz bardziej dosadny i wulgarny w epitetach, którymi 

obrzucają się bohaterowie i w sposobie mówienia na temat seksu 

i cielesności. W sztuce Strindberga Taniec śmierci najbardziej przy

krym wyzwiskiem było : „Ty hieno!", bohaterowie Norena nazywają 

się nawzajem skurwielami, parszywymi hemoroidami, kurwami itd. 

W gruncie rzeczy jednak ten styl skrywa „szkielet", znacznie twardszy, 

być może nienaruszalny. Jest nim obcość ludzi wobec siebie, odwiecz

na metafizyka płci i metafizyka walki płci. 

W Ta1icu śmierci Strindberga, 

kiedy Kur1 z zewnątrz przybywa do 

mieszkania małżonków, którzy ma

ją właśnie - o ironio losów! - obcho

dzić srebrne wesele, pyta: „Co z wa

mi jest? Co tu się dzieje? Tu z tapet 

zionie jadem i człowiekowi robi się 

słabo, gdy tylko tu wejdzie! [ ... ]Tu 

pod podłogą gnije trup, a w powie

trzu unosi się taka nienawiść, że aż 

trudno oddychać." Zapytana o przy

czyny tak strasznego nienawidzenia 

się, Alicja odpowiada, że ich nie 

zna: „To ślepa nienawiść, bez po- . 

wodu, celu i koóca". „Miłość i nie
~..f.J~•J', 

nawiść splecione w jedno - to po- IE~~ 

siew piekła!. .. ", komentuje Kurt fa

talistyczny, diaboliczny, nierozer

walny związek, który nieodparcie . 

każe myśleć o odwiecznym „małym 

piekle" małżeństwa. „Witajcie w 

piekle", mówi też Alma wkraczając 

do salonu w swoim wspaniałym 

mieszkaniu. I rzeczywiście rozegra

ją się przed nami sceny z diabel

skiej izby tortur. 



Rozpoznanie i oczyszczenie 

Byłby więc Noren odnowicielem mitu modernistycznego? Tak, 

z charakterystycznym rozszerzeniem, połączonym z gestem obnażania 

mechanizmów języka. Uczynienie psychoterapeuty domowym katem, 

to zwrócenie uwagi na możliwość fałszywego, demonicznego niemal 

zastosowania dla specyficznego języka i specjalnie uprzywilejowanej 

roli, jaką ten specjalista od rozwiązywania problemów psychologicz

nych odgrywa we współczesnym społeczeństwie . 

To raczej siebie jako dramatopisarza Noren chciałby ustanowić 

w roli terapeuty zbiorowości , w której żyje. Doskonale obeznany z li

teraturą psychoterapeutyczną (w inscenizacji jednej z jego sztuk na

wiązywano wprost do prac słynnych psychoanalityków: Alice Miller 

i D. W. Winnicotta) jest jednocześnie znawcą tradycji i konwencji 

teatralnych. Jego sztuka cała niemal została utkana z cytatów, z nawią

zań i odniesień. Nie ma w niej właściwie mowy o życiu, cały czas 

mówi się pozornie o sztuce i teatrze. Język ludzi elity kulturalnej 

występuje tu jako szczególny szum czy bełkot, spoza którego wyłaniają 

się jednak niezmiennie najbardziej dzikie, pierwotne stany - niena

wiść, zazdrość, przemoc. Czy więc sztuka Norena jest raczej psycho

dramą czy rzeczywistym europejskim dramatem? 

Dla samego Norena ma być czymś więcej jeszcze. W wywiadzie 

udzielonym Svenska Dagbladet powiedział : „Tak jak człowiek sam się 

zmienia pisząc, tak też ma nadzieję spowodować proces przemiany w 

widzach . Będę uważał, że mi się to udało, jeśli choć jedna osoba powie: 

Tak dłużej ze mną być nie może" . 



Doświadczenie otwarcia się czy oczyszczenia zostało rozpisane na 

utwór literacko wyrafinowany. A jednocześnie - wskutek zapoży

czenia, powtórzenia, zaniechania oryginalności - jest on u m o w n y. 

Ten dramat miłości i nienawiści ma się stać dla widzów antyczną 

katharsis. Każdy w tych typach ludzkich odtwarzanych co najmniej od 

czasów Strindberga może zobaczyć siebie . Tak jak teatr antyczny grał 

zawsze te same mity, tak tutaj ludzkie charaktery-typy oczyszczone są 

w gruncie rzeczy z osobowości, a akcja - z jakiegokolwiek dziania się. 

Po niemieckim wystawieniu Demonów Norena pisał jeden z krytyków: 

„Wszystko jest możliwe: mord, samobójstwo, obłęd a l b o n i c". 

Właśnie - mimo zaangażowania ogromnych namiętności - wszystko 

może pozostać bez zmiany. Bierna i nijaka kobieta staje się typem 

równie czystym, jak iskrząca i niepowtarzalna, ostra aktorka Alma -

Marta. Zderzone z typami męskimi odegrać przed nami mają znaną od 

zawsze opowieść , dzięki której najmroczniejsze zakamarki emocjonal

nego grzęzawiska nieświadomości, ciemna strona naszego JA podlega

ją odzwierciedleniu. W skutek odzwierciedlenia zaś ta sfera zostaje 

poruszona , dotknięta , „przewietrzona" . Katharsis nie jest być może 

całkowita, ale w tym rozpoznaniu widzowie mają siebie jednocześnie 

od bohaterów sztuki odróżnić. Patrząc na nich mogą powiedzieć: to ja, 

ale i nie ja. Na szczęście. 
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l 
1 

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi 

Lars Noren 

Miłość· 
to takie proste 

(Sa enkel ar karlcken) 

Przekł ad - Halina Thylwe 

Obsada: 

Atma Bogusława Pawelec 
Roherr Bronisław Wrocławski 

Hedda Dorota Kiełkowicz 
Jonas Piotr Krukowski 





Zespół 
artystyczny 
Teatru 
im. S. Jaracza 
w sezonie 
1998/99 

Aktorzy 
Irena Burawska 
Róża Chrabelska 
Urszula Gryczcwska 
Hanna Grzeszczak 
Dorota Ki elkowicz 
Agnieszka Kowalska 
Alicja Krawc zy kówna 
Barbara Mar~7.a lek 

Ewa Mirowska 
Hanna Molenda 
Gabriela Muskala 
Bogusława Pawelce 
Agata Piotrowska
Mastalerz 
Malgorzata Rogacka
Wiśniewska 

Kamila Sammler 
Joanna Sochnacka 
Krystyna ToJewska 
Zofi a Uzelac 
Grażyna Walasek 
Barbara Wałkówna 

wa Wichrowska 
Ewa Beata Wi śn iews ka 

Aleksander Bednarz 
Andrzej Głoskowski 
Jan Hencz 
Andrzej Herder 
Mariusz Jakus 
Marek Kasprzyk 
Ryszard Kotys 
Pawel Kruk 
Piotr Krukowski 
Stanislaw Kwaśniak 

Maciej Małek 

Andrzej Mastalerz 
Cezary Ryb iiiski 
Jerzy Senator 
Dariusz Siatkowski 

Bogusław Sochnacki 
Henryk Staszewski 
Bogustaw Suszka 
Zbigniew Szreder 
Andrzej Wichrowski 
Bronisław Wrocławski 

Bohdan Wróblewski 
Józef Zbiróg 
Współpracują 

Monika Badowska 
Mariusz Slupiiisk i 
M ichal Staszczak 
Dariusz Taraszkiewicz 
Dariusz Tocze k 

Koordynator pracy 
artystycznej 
Wiesława AcJamczyk 

Reżyser światła 

scenicznego 
K rL)'s7lof SencJke 

Inspicjenci, suflerzy 
A licja Ćwikliń s k a 
/.cJ1istawa Gloskowsl-.a 
.Jadviiga Paul 
Ewa Wic lg osi ńska 

Korepetytor muzyczny 
Eł7.bi e la K ozowicz 

Korektor instrumentów 
muzycznych 
Maciej W1chli1is1'i 

Z-ca kierownika 
literackiego 
Ewa Drozdowska 

Sekretarz literacki 
Joanna Siudzińska 

Redakcja programu 
Ewa Drozdowska 

Projekt plakatu i programu 
Zbigniew Koszalkowski 

Program z.ilustrowano 
fragmentami prac 

Andy Warhola 

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

Pełnomocnik dyrektora 
dis sponsoringu 
Zbigniew Szatkowski 

Kierownik techniczny 
RyszarcJ Warcholi1isk i 

Zastępcy kierownika 
technicznego 
Mieczysław K owalski 
Grzegor1. Nowak 

Główny elektryk 
Marek Dcspur 

Brygadierzy scen 
Zbigniew Dyrcia 
Marek Klimkiew icz 

Prace malarskie 
i modelatorskie 
J:.iroslaw Makowsl-.i 

Prace krawieckie 
1 lona Kaczy ńska 
Zygmunt Cicsiebki 

Prace fryzjerskie 
i perukarskie 
Jolanta l~ idos 

Prace stolarskie 
Marian Michal al-. 

Prace ślusarskie 
Wics law Brol 

Prace tapicerskie 
Stanislaw Wosicck i 

Kierownik Biura Obsługi 
Widzów 
Barbara Stanislawska 

Szef reklamy 
Aleksander Pa w lak 

Kasa Teatru 
i Biuro Obsługi Widzów 
(ul. Jaracza 27l 
zapras1.aj4 

ocJ poniedLiałku do pi•1tku 
w gocl!.. 8 '" - 19'"' 

w -;obory i niedziele 
w g_oJ;. 16"' - 19'" 
tel ~ (0-42) 632 66 ł 8 

(0-42) 631 15 33 
lax (0-4 2) 613 30 35 

mamy zaszczyt . , 
ws pie rac 

• • swoimi 
produktami 

najlepszy 
TEATR w Łodzi 

Procier&Gamble 
ul. Zabraniecka 20 

03-872 Warszawa 

tel.: (0-22) 6785544 

fax: (0-22) 6787101 



Zapraszamy 
do sklepu firm~wego . 
mieszczącego się w Łodzi, 
ul. A. Struga 61 

Polecamy: 

karmelki twarde 

i nadziewane, toffi, 

gumki rozpuszczalne, 

drażety, sezamki, 

chałwę, 

wyroby czekoladowane 

Zakłady Przemysłu u 1ermczego . u • • · · C k. . " \"ROS OPTl~1A" SA 90-959 Łódź, ul. A. Struga 61, tel. (042) 37 66 33, fax (042) 37 25 62 

1750 l<olorów NCS 
farby DYRUP przez cały rok 

DYRUP POLSKA 93-231 LÓDŻ UL. DĄBROWSKIEGO 238 TEL. (42) 49 29 39 FAX (42) 49 26 66 



... 

„Niezupełnie." 



PPH Linda 
Biura i Salony Sprzedaży 
91 -497 ł:.ódź , ul. Zgierska 211 
tel . (0 42) 58 -84 - 17, 
58-84 -55 , fax 58-91-45 
ł:.ódź , ul . Rzgowska 232, 
tel . (O 42) 46 -3 7-94 

~. K A, DRZWI, OG ODY ZIMOWF Z PCV 
(profi l VEKĄ, okucia Wl i Kl-JA S i 1\luminium (profile Prqnold ) 

•:+ WlT YNY, ŚCIA V l\URTY owi= L ALUMI I M 
(profil R LJnold ) 

Z W ĘT ZNF Z P~V I AL MINIUM 

Materiały wykończeniowe dla budownictwo: 
blacha dachówkowa i trapezowa, siding USA, szeroki wybór paneli boazeryjnych, drzwi POL-SKONE 
w cenach producenta, płyty elewacyjne "JAN", "ISOBAU", marmury naturalne, polimeryane i aglomormur, 
włoskie okuóo budowlane, włoskie drzwi har monijkowe, dachówko bitumiczna, kominki wolnostojące, 
szafy "STANLEY", wanny "RELAX SPAS", kamień elewacyjny. 

Usługi: 
montaż okien z PCV i Alumnium, doradztwotechniczne, transport na terenie Łodz i -gratis 
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hurt, detal: Łódź, ul. Stalowa 5, tel. (0-42) 640-66-84, fax 640-65-99 
salon firmowy: Łódź, ul. Radwańska I, tel. (0-42) 636-20-54 

Warszawa, tel. 0-602 248-526 
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ZAPRASZAMY ~. 
CODZIENNIE 8.00 - 18.00 lÓDŻ UL. GDAŃSKA 91193 2 n 
SOBOTY 9.00 - 13.00 TEL./FAX (0-42) 37-57-11, 37-39-78 '--"-
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Towarzystwo Ubezpieczeniowo - Reasekuracyjne 
POLISA S.A. 

proponuje kc;mkur.encyjne ubezpieczenia 
kraiowe 1 zagraniczne: 

V majątkowe 
V' osobowe 

V komunikacyjne 
V ustawowe (obowiązkowe) 
V k~sztów l_eczenia i następstw 

n1eszczęsliwych wypadków 
V bagażu podróżnego za granicą 

Zainteres.o~anym naszą ofertą dodatkowych informac'i 
udziel! oraz. zawrze ur:nowę o ubezpieczenie J 
punkt akw1zycy1ny mieszczący się w kasie 

Teatru Im. S. Jaracza, tel 32-66-18, 33-15-33. 

lnforrf!acje można uzyskać również w filii TUR POLISA 
al. Kosciuszkl 80/82 tel. 36-24-65 lub 36-50-55 w. 232' 

<~ 
ŁÓDZKA DRUKARNIA 
AKCYDYNSOWA ~@[10@00&[?0& 

Łódzka Drukarnia Akcyd·ensowa - Poligrafia Sp. z o.o. 
posiada długoletnią tradycję w wykonywaniu opakowań 

techniką offsetową i rotograwiurową. 

Do podstawow~o asortymentu produkcji 

offsetowej należą: 
• Opakowania kartonowe o różnej konstrukcji, wykonywane z kartonu 

o gramaturze do 650 g/m
2

, 

• Etykiety 

• Foldery 

• Druki reklamowe 

Do podstawow~o asortymentu produkcji 

rotograwiurowej należą: 
• Opakowania miękkie jedno- lub wielowa~twowe z nadrukiem 

zewnętrznym lub międzywarstwowym z możliwością naniesienia kleju 

zimno- lub termozgrzewalnego. 

ŁÓDZKA DRUKARNIA AKCYDENSOWA [;l(QJ -O®OB&l?O& aP. z o.o. 

90-648 Łódź, ul. A. Struga 63 
tel.O 42 637 67 77, fax O 42 637 06 59 



-•-=e~a:o=ootJ:a:r:-s ... A .. -
1 NUMER 1 W POLSCE CENTRALNEJ W DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 30 JEDNOSTEK HANDLOWYCH . 

50 LAT DOŚWIADCZENIA W HANDLU 200 UMÓW PRZEDSTAWICIELSKICH NAJWIĘKSZYCH PRODUCENTÓW 

POLSKICH I ZAGRANICZNYCH 300 WYSOKO WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW 15000 KLIENTÓW 

l<AŻDEGO DNIA 20000 POZYCJI ASORTYMENTOWYCH 34000 MKW. POW.HANDLOWEJ 

OFERUJEMY 

KORZYŚCI 

MATERIAŁY ELEi44fió I ECHNICZNE, STOLARKA BUDOWLANA, MATERIAŁY 
OGÓLNOBUDOWLANE, KOTŁY I INSTALACJE C.O., PŁYTKI CERAMICZNE I WYKŁADZINY, 

CHEMIA BUDOWLANA, WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK I KUCHNI, INSTALACJE WODNO
-KANALIZACYJNE, ELEKTRONARZĘDZIA, BRAMY GARAŻOWE, OTOCZENIE DOMU 

WYSOKA JAKOŚĆ • GWARANCJA • DOBRE CENY • SERWIS • DORADZTWO 

Z' APR~ ASZ' AMY Tuwima 97, te/.674-88-99, Solec 24, tel.633-08-11, Zachodnia 31, tel.654-00-03 
.H .H .H Gorkiego 16, tel.673-35-56, Klonowa 4, tel.651-45-2 1, Gdańska 140, tel.636-81-43 



kwiat•serwia 
""-plal. JANINA KWAPISZ ,J.485 lMt, Ili. F~ Z 

ld.Jftu(tl-41)1143135 

KOMPOZYCJE KWIATOWE 

ARANŻACJE WNĘTRZ 

ho te I 

restauracja 

wysrawa 

I Jr. I c p 

wc1clc 

przyj~clc 

banklcl 

rocznica 

sympozjum 

konfc.-cncja 

biuro 

gabincr 

teatr 

targi 



IWNBC»l 
TOURS 

Tt..1V'ystykC\ agi" n ic z na i kV'C\jowC\, 

Bilety lot1"ic - "i t1tokal"ow / t l"Omowe . 

Ol"SjCIV\iZOWCIV\i sz ko l >1-\ j konf l"e V\C) I• 

Wy1,.,C\je v" c11.Atokcw 'w ... 
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POWSZECHNY 
ZAKŁAD 

UBEZPIECZEŃ S.A. 

SKONCENTRUJ SIĘ NA BIZNESIE KŁOPOTY ZOSTAW NAM !! ! 

SPECJALNA OFERTA 

dla prowadzących działalność gospodarczą 
kompleksowe ubezpieczenie małych podmiotów gospodarczych 

a także ubezpieczenia : utraty zysku. kredytu kupieckiego, 
gwarancje zapłaty długu celnego oraz gwarancje kontraktowe 

ponadto oferujemy ubezpieczenia 

•komunikacyjne 
• odpowiedzialności cywilnej 
•wypadkowe 
•zdrowotne 
•majątkowe 
• kosztów leczenia za granicą 

ZAPRASZAMY DO INSPEKTORATÓW W ŁODZI 

Al. Kościuszki nr 57 te l. 637 23 33 
ul. Piotrkowska nr 192 tel. 636 85 39 
ul. A. Struga nr 26 tel. 637 37 34 
Al. Kościuszki nr 57 tel. 637 24 32 

Teatr im. Stefana Jaracza 
ubezpieczony 

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

ul. Wólczanska 103 tel. 63 17 600 

Ze zbiorow 
ł Dokumentacji 
~G ZASP 

POWSZECHNY BANK GOSPODARCZY 
SPÓŁKA AKCYJNA 
Grupa PEKAO S.A. 




