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WYBRZEZE 

Pierwsza premiera sezonu 1998/99 
dnia 25 października 1998r. 
na Dużej Scenie przy Targu Węglowym 

Dyrektor naczelny: 
EWA BONK-WOŹNIAKIEWICZ 

Dyrektor artystyczny: 
KRZYSZTOF NAZAR 

Kierownik muzyczny: 
ANDRZEJ GŁOWIŃSKI 

WYNALAZEK M Ł O Ś C 

TOM STOPPARD - dramaturg angielski , autor kilkunastu słuchowisk radiowych, kilku 

scenariuszy filmowych , dziennikarz, prozaik i tłumacz ; urodzony w 1937 roku w rodzinie 

pochodzącej z byłej Czechosłowacji. Przez wiele lat współpracujący z Edem Bermanem 

(piszący na potrzeby jego teatru) oraz Royal National Theatre (adaptujący dla tej sceny 

m.in . utwory Mrożka , Schitzlera , Nestroya, Molnara). 

Do najwybitniejszych osiągnięć dramatycznych Stopparda należą; Rosenkrantz 

i Guildenstern nie żyją sztuka odznaczona nagrodą "Tony Awards" - sfilmowana, uznana 

za najlepszy obraz Festiwalu Filmowego w Wenecji w 1990 r., Akrobaci odznaczeni 

nagrodą "Evening Standard" jako najlepszy ang ielski utwór sceniczny 1973 r., a także 

nagrodą "Tony Awards" , Trawestacje i The real Thing wyróżnione nagrodą "Tony Awards" 

oraz napisana w 1993 r. Arkadia . 

Sztuka ta wyreżyserowana w 1994 r. dla Teatru Wybrzeże przez Krzysztofa 

Babickiego cieszyła się ogromnym zainteresowan iem widowni, przez krytyków zaś uznana 

została za jedno z najciekawszych polskich osiągnięć scenicznych sezonu 1993/94. 



W Y N A L A Z E K M Ł O Ś C 

A. E. Housman 

HOUSMAN: Czy istniała kiedyś miłość porównywalna z tą, jaka łączy towarzyszy gotowych 

poświęcić dla siebie życie?/.../ mam na myśli przyjab1, prawość, jak u herosów greckich. /.../ 

Chciałbym być komuś takim przyjacielem. /.../ 

WILDE: Zdrada wobec naszych przyjaciół jest bagatelką,jdli stawkąjest miłość, zaś zdrada 

S{llnego siebie jest czymś, czego sobie do k011ca życia nie wybaczymy. Rosie - to właśnie przykład 

tego, do czego doszedłem. Jest rozpieszcwny, mściwy, całkowicie samolubny i wcale 

nieutalentowany, ale to są zaledwie fakty. Prawda zaś jest taka, że jest on tym Hiacyntem, 

którego Apollo pokochał; on jest z kości słoniowej i złota, z jego ust, co są niby płatki róży, 

wydobywa się muzyka, która napawa mnie błogością; on jest jedynym, któ1J1 mnie rozumie. 

O. Wilde 

praprem era polska 

TOM STOPPARD 

~ 

WYNALAZEK MIŁOSCI 
( T h e nvention o f L o v e ) 

przekład: Jerzy Limon 

OBSADA: 

AEH (ALFRED HOUSMAN) Jerzy Kiszkis 

ALFRED HOUSMAN Dariusz Szymaniak 

POLLARD Jarosław Tyrański 

JACKSON Andrzej Łachański 

CHARON Halina Winiarska 

PATTISON Adam Kazimierz Trela 

PATER Jacek Labijak 

RUSKIN Andrzej Nowiński 

JOWETT Florian Staniewski 

ELLIS Maciej Szemiel 

STEAD Dariusz Darewicz 

KATARZYNA HOUSMAN Ewa Kasprzyk 

LABOUCHERE Stanisław Michalski 

HARRIS Zbigniew Olszewski 

CHAMBERLAIN Mirosław Krawczyk 

POSTGATE Jerzy Gorzko 

JEROME 

OSKAR WILDE 

REŻYSERIA: 

SCENOGRAFIA: 
KOSTIUMY: 

MUZYKA: 
Asystent reżysera: 

Inspicjent: 
Sufler: 

Jan Sieradziński 

Igor Michalski 

KRZYSZTOF BABICKI 

PAWEŁ DOBRZYCKI 
IRENA BIEGAŃSKA 
MAREK KUCZYŃSKI 
Mirosław Krawczyk 

Joanna Januszewska 
Dobromira Gawrońska 
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VII 

Diffugere nives, redeunt iam gramina campis 
arboribusque comae; 
mutat terra vices, et decrescentia ripas 
flumina praetereunt. 

Gratia cum Nymphis geminisque sororibus audet 
ducere nuda choros. 
lnmortalia ne speres, monet annus et almum 
quae rapit hora diem. 

Frigora mitescunt Zephyris, ver proterit aestas, 
interitura, simul 
pomifer autumnus fruges effuderit, et mox 
bruma recurrit iners. 

Damna tamen celeres reparant caelestia lunae: 
nos ubi decidimus 
quo pius Aeneas, guo dives Tullus et Ancus, 
pulvis et umbra sumus. 

Quis scit an adiciant hodiemae crastina summae 
tempora di superi? 
Cuncta manus avidas fugient heredis, amico 
quae dederis animo. 

Cum semel occideris et de te splendida Minos 
fecerit arbitria, 
non, Torquate, genus, non te facundia, non te 
restituet pietas. 

lnfernis neque enim tenebris Diana pudicum 
liberał Hippolytum 
nec Lethaea valet Theseus abrumpere cara 
vincula Pirithoo. 

Q.Horati Flacci: Carmen VII, Liber quartus 

E K M I Ł o ś 

VII 
Diffugere nives 

Śniegi przeminęły, trawy ruń kiełkuje, 
drzew trzepoczą listki, 

c 

wraca ziemi zieleń, mkną rzeki wesołe 
wśród brzegów urwistych. 

I 

Juź do pląsów lotnych z Nimfami w sióstr gronie 
staje Gracja naga. 
Rok biegnie, ostrzega, dni w godzinach skraca, 
kresu się domaga. 

Zefir ziąb łagodzi, wiosna nagli, 
lato przemija, łaskawa 
jesień plony zbiera i do gotowego 
gnuśna zima stawa. 

Miesiąc wraca młody, a nas noc ogarnie: 
czy później, czy wcześniej 
zstąpimy, gdzie Enej, Tullus, Ankus. Prochem 
i cieniem jesteśmy. 

Do dnia dzisiejszego, kto wie, czy jutrzejszy 
dorzucą bogowie. 
Co uźyjesz, tyle twojego, do reszty 
sukcesor się dorwie. 

Gdy zamkniesz powieki i staniesz przed sądem 
Minosa z Podziemia, 
ród, wymowa ani poboźność, Torkwacie, 
na nic, rady nie ma: 

ani Diana nie zdoła Hipolita 
z Tartaru wydostać, 
ani Tezeusz nie uwolni z letejskich 
pęt Pejritoosa 

przekład: Stefan Gołębiowski 
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VII 
Diffugere nives 

The snows are fled away, leaves on the shaws 
And grasses in the mead renew their birth, 
The river to the river-bed withdraws, 
And altered is the fashion of the earth. 

The Nymphs and Graces three put off their fear 
And unapparelled in the woodland play. 
The swift hour and the brief prime of the year 
Say to the soul. Thou wast not bom for aye. 

Thaw follows frost: hard on the heel of spring 
Treads summer sure to die, fo r hard on hers 
Comes autumn, with his apples scattering; 
Then back to wintertide, when nothing stirs. 

But oh, whate'er the sky-led seasons mar, 
Moon upon moon rebuilds it w ith her beams: 
Come we where Tullus and where Ancus are, 
And good Aeneas, we are dust and dreams. 

Torquatus, if the gods in heaven shall add 
The morrow to the day, what tongue has told? 
Feast then thy heart, for what thy heart has had 
The fingers of no heir will ever hold. 

When thou descendest once the shades among, 
The stern assize and equal judgment o'er, 
Not thy long lineage nor thy golden tongue, 
No, nor thy righteousness, shall friend thee mare. 

Night holds Hippolytus the pure of stai n, 
Diana steads him nothing, he must stay; 
And Theseus leaves Pirithoi.is in the chain 
The love of comrades can not take away. 

przekład: Alfred Edward Housman 

E K M Ł o ś c I 
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POLLARD: /.../Jak wszystko inne: jak zeg(lly, spodnie czy algebra, wiersz miłosny musiał wstać 

wynaleziony. Po całych tysiącleciach seksu i wiekach istnienia poe'l,ji, wiersz miłosny/. .. /, czyli 

prawdziwe wyznania zakochanego poety unieśmiertelniające jego ukochaną, która jest włafriwie 

czynnikiem sprawczym wiersza; to właśnie zostało wynalezione w Rzymie w pierwszym wieku 

przed Chrystusem. 

Zagadnienie, w Jaki sposób powstała rzymska elegia erotyczna i jakie były jej źródła, należy od czasu 

ogłoszenia rozprawy F.Jacoby'ego (1905) do najbardziej dyskutowanych problemów w latynistyce. Do jego wystąpienia 

bowiem wielu badaczy uważało, że źródłem pośrednim między elegią grecką i rzymską była "subiektywna" elegia 

hellenistyczna Istnienie takiej elegii odrzucił Jacoby uważając, że również elegii starogreckiej nie można określić 

terminem "subiektywna" Jego zdaniem jednym z najpewniejszych dowodów przemawiających przeciw istnieniu 

hellenistycznej elegii subiektywnej jest fakt, że Katullus, który wzorował się na poezji aleksandryjskiej nie opiewał Lesbii 

w elegiach. Niektórzy badacze uważają, że nie Jest w ogóle możliwe odróżnienie dwóch typów elegii; subiektywnej i 

obiektywnej. Starożytność nie dzieliła bowiem poezji na subiektywną i obiektywną, są to terminy wprowadzone przez 

naukę nowożytną, które utrzymały się w literaturze. 

Artykuł Jacoby'ego pozostaje do dzisiaj fundamentalny, a odnalezione później w papirusach nowe fragmenty 

utworów poetów aleksandryjskich dotąd nie przyniosły zaprzeczenia Jego tezy. Toteż większość badaczy opowiada się 

za przyjętą w zasadzie dziś tezą Jacoby'ego o oryginalności elegii rzymskiej chociaż nie brak i takich, którzy chcieliby 

pozostawić jeszcze otwartym pytanie, czy istniały ale zaginęły hellenistyczne odpowiedniki Tibullusa i Propercjusza. Ci 

badacze zwracają głównie uwagę na fakt, że dowody przemawiające przeciw istnieniu hellenistycznej elegii 

subiektywnej mogą budzić pewne wątpliwości ponieważ wynikają głównie z argumentu "ex silentio" tj. z faktu, że nie 

znaleziono dotychczas żadnych fragmentów elegii subiektywną Tak więc wobec dość powszechnie przyjętej dziś tezy 

Jacoby'ego nie możemy mówiąc o początkach rzymskiej elegii erotycznej szu kać JeJ wzoru w tym samym gatunku 

poezji hellenistycznej, ale musimy stosować teorię wieloźródłową 

Za jedno z głównych źródeł elegii rzymskiej uważany jest erotyczny epigram hellenistyczny, będący ze swej 

natury poezją subiektywną, który miałby przekształcić się w dłuższy utwór rozszerzając myśli zawarte w epigramie przy 

pomocy aparatu mitologicznego i środków retorycznych, niekiedy także przy pomocy aparatu bukolicznego. 

Drugim ważnym źródłem Jest komedia, chociaż Jeśli chodzi o jej wpływ na elegię, badacze nie zajmują 

jednolitego stanowiska. 

Do rzymskiej elegii erotycznej weszły wreszcie elementy właściwe dla hellenistycznej elegii mitologicznej i 

poezji bukolicznej, niektórzy badacze przyjmują też wpływ liryki starogreckiej, Jednak zakres tego wpływu trudno Jest 

ocenić ze względu na niewielką ilość zachowanych fragmentów Ponadto wzbogaciły elegię rzymską motywy z życia 

codziennego i motywy, których dostarczało własne życie poetów. 

Tak więc rzymska elegia erotyczna w wyborze swych wzorów czerpała motywy z kilku gatunków Mimo tego 

Jako całość stała się nowym rodzajem z nową zawartością treściową, który w zachowanej poezji hellenistycznej nie ma 

odpowiednika, przynajmniej w takiej formie, jaką przyjęła elegia w Rzymie w I w p.n.e. Na oryginalność elegii rzymskiej 

musiały wywrzeć niemały wpływ m.in. całkowicie inne niż w Aleksandrii warunki historyczne, w Jakich przyjmowała się 

w Rzymie poezja aleksandryjska. Epokę Cycerona i Cezara cechowało bowiem bardzo silne poczucie osobowości i 

indywidualności, zainteresowanie światem własnych uczuć i przeżyć dochodzących tak wyraźnie do głosu w poezji 

neoteryków,* a do nich przecież sięgają korzenie erotycznej elegii rzymskiej. 

* 11eulel)'Cl' - grupu mluJn·h puel<J\\' r::rmskich:: I w p.11.e„ krór::y ::rnrnjąc :: lruJ1•cju111i ll'ielkie,~u eposu hislu1Tc::11ego ::oc:: ęli 

1r::urowoć· si(( 1w pue::ji hel/e11isf]·c::11ej. glos::ąc !wsio upr::n1·ilejm rn11ia dmhmch jon11 /ilcruckich. Poe::jo 11eoterdr5 11· 
pr::elod01rn110 b1·/u erudnją. o c::r:,stu re:': senf1'111e1110/i::111e111. Ncy11:rbi111iejs::v111 pr::edsrcmicic/!'111 11r::o1e1ykr51t' hr/ f:urullus 
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I. . ./ tradycja łacińska ogranicza elegię rzymską do czterech wybitnych poetów Gallusa, Tibullusa, 

Propercjusza i Owidiusza. Łączy ją z Katullusem, Kalwusem i innymi neoterykami Jako źródła elegii wymienia poetów 

aleksandryjskich Kallimacha, Filetasa i Euforiona, jako ton zaś charakterystyczny dla elegii - ton erotyczny i żałobny 

natomiast nie mówi, kto był jej twórcą 

Problem, kto był twórcą czy wynalazcą elegii rzymskiej, jest w nauce ciągle Jeszcze dyskutowany. Tradycja 

łacińska wymienia chronologicznie Jako pierwszego elegika Gallusa, ale równocześnie łączy elegię z neoterykami. 

Jednak z wyjątkiem Katullusa o ich twórczości wiemy niewiele/. . ./ 

Tradycja uważa za pierwszego elegika rzymskiego Gallusa i wymienia go w kanonach elegików rzymskich, 

jak wspomnieliśmy, na pierwszym miejscu: nie nazywa go jednak nigdzie wyraźnie twórcą , czy wynalazcą elegii 

rzymskiej. Poglądy uczonych nowożytnych natomiast nie są w tej kwestii jednolite. Niektórzy badacze bowiem widzą w 

Gallusie zgodnie ze starożytną tradycją pierwszego elegika rzymskiego, a co więcej twórcę subiektywnej erotycznej 

elegii rzymskiej. Ci badacze starają się równocześnie określić, na czym polega rola Gallusa Jako twórcy tej elegii. 

Przypuszcza się więc, że Gallus nadał elegii rzymskiej charakterystyczną formę, w której występowały równocześnie 

ekskursy mityczne i bezpośrednie wypowiedzi poety na temat Jego własnej miłości. Mógł też wprowadzić do Rzymu typ 

zbioru elegii dedykowanej ukochanej kobiecie. Inni próbują wykazać pewne topoi, które Propercjusz, częściowo także 

Tibullus i Owidiusz mieli przejąć od Gallusa. 

Natomiast zdaniem innych uczonych trudno jest mówić o Gallusie Jako o pierwszym elegiku, ponieważ zbyt 

mało wiemy o Jego elegiach. Nie wiemy nawet, czy pisał o własnych przeżyciach, czy o przeżyciach typowych, które 

mogły być równocześnie jego własnymi, czy mowa o Lycoris była w elegii dedykacyjnej, a pozostałe utwory zbioru były 

elegiami obiektywnymi. Zwracają wreszcie uwagę na fakt, że JUŻ w niektórych utworach Katullusa występują rysy 

właściwe później dla elegii Tibullusa i Propercjusza: dlatego nie można ich zdaniem uznać Gallusa za twórcę rzymskiej 

elegii erotycznej rozwijała się ona bowiem JUŻ w kręgu neoteryków. 

Z neoteryków znamy Jednak dobrze tylko twórczość Katullusa, którego tradycja wymienia wśród 

jambografów Problem, czy poetę z Werony można bądź należy uznać za prekursora rzymskiej elegii erotycznej, Jest 

również jeszcze ciągle żywo dyskutowany. Katullus Jest pierwszym łacińskim poetą erotycznym, którego utwory 

zachowały się i pierwszym, w którego twórczości dochodzą do głosu silne uczucia i namiętności. Od niego więc 

zaczyna się rzymska poezja erotyczna. Rola Lesbii u poety z Werony Jest inna niż kobiety w greckiej poezji erotycznej 

Lesbia występuje bowiem JUŻ Jako "pani", a poeta Jest Jej kochankiem i niewolnikiem, zależnym od jeJ kaprysów Liczni 

badacze skłonni są zresztą uznać niektóre utwory Katullusa za elegie, ale nie zajmują jednolitego stanowiska. Tak więc 

zagadnienia, kto był twórcą elegii rzymskiej, nie udało się definitywnie rozstrzygnąć. Jedni badacze idąc za tradyCJą 

starożytną przypisują tę rolę Gallusowi, inni szukają początków elegii w utworach neoteryków, a przede wszystkim 

Katullusa. 

M.Cytowska, H.Szelest Literatura rzymska. Okres augustowski, PWN 1990 r. 
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HOUSMAN: W tym rzecz, że oni byli dla siebie konkretnymi ludźmi. Znali swoje wiersze. 

Znali swoje dziewczyny. Prawdziwi ludzie żyjący prawdziwą miłością, obnażc~jący swe dusze 

w wierszach, które zapewniają ich ukochanym nieśmiertelność! - i to wszystko zdarzyło się w tak 

krótkim czasie. 

50 r.p.n.e. 49 

48 

44 

Wybuch wojny domowej - ucieczka 

Propercjusza na Wschód. 

Klęska Pompejusza pod Farsalos . Cezar w Egipcie. 

Cezar dyktatorem Zakończenie wojny domowej . 

Rozbudowa Rzymu Działalność administracyjna Cezara. 

Reforma kalendarza. 

Idy Marcowe - zamordowanie Cezara. 

43 li triumwirat Antoniusz Lepidus . Oktawian . 

42 Klęska republikanów pod Filippi. 

Biblioteka publiczna Warrona. 

31 Bitwa pod Akcjum. 

30 Zajęcie Egiptu. Śmierć Antoniusza i Kleopatry 

27 l Pryncypat Augusta . 

17 Rozbudowa miasta Rzymu. 

I Działalność kulturalna Mecenasa. 

1 r.n.e. I 
„ 

KATULLUS (84-54 r.p.n.e.) 

HORACY (65-8) 

GALLUS (69-26) 

TIBULLUS (54-19) 

PROPERCJUSZ (4 7-15) 

EWIDIUSZ (43 r.p.n.e. - 18 lub 

17 r.n.e.) 
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WILDE: To, co jest niby dziś w cenie to hańba, bojaźń i uległość. 

/. . ./Żyłem w czasach, kiedy wszystko znalazło się w punkcie zwrotnym, budziło ku nowemu: 

nowy dramat, nowa powieść , nowe dziennikarstwo, nowy hedonizm, nowy poganizm, a nawet 

i nowa kobieta. /.../stworzyłem ze sztuki filozofię, która jest w stanie spojrzeć prosto w oczy 

dwudziestemu wiekowi. 

HOUSMAN: Moje życie naznaczone jest długimi okresami milczenia/.../ 

W ciągu tych lat broniłem autorów starożytnych i wydałem edycje naukowe Owidiusza, 

Juwenalisa i Lukana, a na koniec Maniliusa !.../Zostawiając na boku klasyków, to moje życie 

nie było na tyle krótkie, bym uniknął robienia rzeczy, których robienia chciałbym uniknąć, 

choć były to przypadki nieliczne/.../ 

1859 

1860 

HOUSMAN (życie i dzieło) 
na tle wydarzeń i postaci przedstawionych w sztuce WYNALAZEK MIŁOŚCI. 

• 26 marca - W Fockbury (Worcestershire) w rodzinie prawniczej przychodzi na świat Alfred Edward 

Housman (AEH) . 

• Housmanowie przeprowadzają się do Perry Hall (Bromsgrove). 

1870 • AEH rozpoczyna naukę w szkole w Bromsgrove. 

1871 

1873 

1875 

1877 

1878 

• Umiera mu matka. 

• Ojciec bierze ślub z kuzynką, Lucy Housman. 

• Housman po raz pierwszy odwiedza Londyn. 

• październik - AEH wstępuje do St. John's College w Oxfordzie, poznaje tam Mosesa Jacksona. 

• (Ostatni rok pobytu Wilde'a w Oxfordzie). Wilde zdobywca nagrody Newdigate, cieszy się na uczelni 

powszechną sławą "humorysty i estety" 

1879 • AEH bez powodzenia startuje w konkursie o nagrodę Newdigate. 

1880 

1881 

1882 

·Wraz z przyjaciółmi : Jacksonem i Pollardem wynajmuje wspólne mieszkanie . 

• lipiec - AEH nie zdaje egzaminów końcowych . Wraca do Bromsgrove. Wilde publikuje swoje wiersze. 

Wyrusza do Ameryki z cyklem wykładów. 

• AEH zdaje egzamin Państwowej Służby Cywilnej . Publikuje pierwszy artykuł "Horatiana". 

• grudzień - Przyjmując posadę w Biurze Patentowym Jej Królewskiej Mości, przeprowadza się do 

Londynu. Wraz z Mosesem Jacksonem i jego bratem wynajmuje wspólnie mieszkanie. 

1884 • Umiera Mark Pattison , rektor Lincoln College w Oxfordzie. 

1885 • Wilde , który w 1884r poślubił Constance May Lloyd, rozpoczyna regularną współpracę z "Pall Mall 

Gazette" Kampania w "Ma iden Tribute" prowadzi do zmian w prawie karnym, uchwalenia w sierpniu 

poprawki dotyczącej karania aktów homoseksualnych (poprawka ta utrzymała się w angielskim 

prawodawstwie do 1967r.). Po kłótni z Jacksonem AEH przeprowadza się do Northumberland Place 

(Bayswater), a wkrótce potem do North Road (Highgate) . 

1887 • AEH rozpoczyna regularną publikację artykułów z zakresu literatury klasycznej. 

·sierpień - Khatharine Housman bierze ślub z E.W.Symonsem, profesorem szkoły w Bromsgrove. 

• grudzień - Jackson wyjezdża do Indii, żeby objąć w Karaci stanowisko dyrektora szkoły. 
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1891 
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• Jackson, podczas urlopu w Anglii, bierze ślub z wdową, Rosą Chambers, zaraz potem oboje jadą do 

Indii. Wychodzi drukiem "Trzech panów w łódce nie licząc psa" Jerome K.Jerome. 

• Oskar Wilde autor powszechnie znanych opowiadań, wierszy, esejów oraz powieści "Portret Doriana 

Graya" spotyka Alfreda Douglasa. 

• J. P Postgate proponuje kandydaturę Housmana na członka Towarzystwa Filologicznego w 

Cambridge. 

1892 • AEH zostaje mianowany profesorem łaciny University College w Londynie. 

1894 

1895 

1896 

1897 

1900 

1903 

• lipiec - Umiera Walter Pater oraz ojciec Housmana. 

• AEH oraz Postgate toczą spór dotyczący manuskryptu Propercjusza. 

• styczeń-maj - Hausman pisze większą część wierszy wchodzących w skład tomiku "A Shropshire 

Lad", 

• kwiecień-maj - Wilde wnosi oskarżenie przeciwko markizowi Queensbury (OJCU Alfreda) o 

zniesławienie, sprawa upada. Wilde zostaje aresztowany. Po dwóch procesach uznany za winnego 

dopuszczenia się aktów homoseksualnych i skazany na 2 lata ciężkich robót. 

• Wychodzi drukiem w nakładzie 500 egz "A Shropshire Lad" (całkowity koszt wydania ponosi 

autor). 

• Diamentowy jubileusz panowania królowej Wiktorii; AEH ogląda pokaz sztucznych ogni ze szczytu 

wzgórza Walton, zwolniony właśnie z więzienia Wilde świętuje jubileusz w Berneval koło Dieppe we 

Francji. 

• sierpień, wrzesień - AEH po raz pierwszy odwiedza Paryż, Rzym i Neapol. 

·wrzesień - Wilde i Douglas przyjeżdżają do Neapolu kilka dni po wyjeździe Housmana. 

• styczeń - Umiera John Ruskin. 

·listopad - Umiera Oskar Wilde (ur w 1854r.). 

• AEH publikuje pierwszy z pięciu tomów dzieł Maniliusa (I w.p.n.e. - I w.n.e., autora m.in. poematu 

astronomicznego w 5 księgach "Astronomica"). 

1905 • Przeprowadza się do Pinner. 

1911 • Zostaje mianowany profesorem łaciny w Cambridge. Jackson opuszcza Indie i osiedla się w 

Vancouver. 

1922 • AEH publikuje "Last Poems" 

1923 

1929 

1936 

• styczeń - Umiera Moses Jackson. 

• AEH odmawia przyjęcia "Order of Merit" 

• 30 kwietnia - AEH umiera w domu opieki w Cambridge. 

_L 

Moses Jackson 
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ANGLIA - PRZEŁOM XIX - XX w. 

HISTORIA 

Zdobycie Basuto w Afryce południowej (1871) 

WChurchill (1874-1965) 

Proklamowanie królowej Wiktorii cesarzową Indii (1877r., 

rządy sprawują tzw. wicekrólowie) 

Ponownie rządy gabinetu R.Gladstone'a (1880-1885) 

Powstanie Mahdiego (i Jego wyznawców) przeciwko 

Brytyjczykom w Sudanie (1882-1898), 

ostatecznie stłumione przez gen. H.Kitchenera. 

Ingerencja W Brytanii w sprawy Egiptu (od poi. XIX w.

zakończona faktycznym jego uzależnieniem (od 1883) 

przy pozorach niezawisłości. 

Protektorat nad krajem Beezuana w poł. Afryce (1885) 

Sudan proklamowany kondominium angielsko-egipskim 

(1899 faktycznie pod panowaniem brytyjskim); 

Imperialistyczna wojna tzw. burska w poł. Afryce 

(1899-1902) 

Utworzenie Partii Pracy (Labour Party, 1900) 

Śmierć królowej Wiktorii (1901 ); 

Australia uzyskuje status dominium (1901) 

Opanowanie całej południowej Afryki po zwycięskiej 

wojnie z Burami (1902); Dalsze zdobycze kolonialne 

w Afryce (pocz. wieku) działalność kolonizatorsko

ekspansywna C.Rhodesa 

KULTURA 

C.Darwin, O pochodzeniu człowieka (1871); Odkrywcze 

wyprawy w Afryce H.M.Stanleya (1871 do końca w. XIX); 

J.Rutheford (1871-1970) 

J.C.Maxwell, Treatise on E/ectricity and Magnetism 

(1873) - teoria elektromagnetyzmu 

Zał. tzw. Armii Zbawienia (1878) 

"Odrodzenie" muzyki angielskiej (1880-1900) Utworzenie 

Muzeum Historii Naturalnej (1881- z wyodrębnionych 

zbiorów przyrodniczych British Museum) 

Utworzenie przez B.Webb tzw. Towarzystwa 

Fabiańskiego (1884) 

Operetka Mikado (1885) A.S.Sullivana do tekstu 

WS.Gilberta 

J.S.Huxley (1887-1975), biolog, wnuk TH.Huxleya 

i brat A.Huxleya 

Zapoczątkowanie popularnych koncertów 

"promenadowych" w Londynie (1895); AVBeardsley -

ilustraCJe do Salome O.Wilde'a (1895) 

Oficjalne otwarcie Tate Gallery w Londynie (1897) 

Nadanie nazwy "Muzeum Wiktorii i Alberta" zespołowi 

(istniejącemu już wcześniej) zbiorów artystycznych 

w Londynie (1899) 

E. Elgar, oratorium Sen Gerontiusa (1900); Działalność 

G Craiga jako reżysera i teoretyka teatru (po 1900) 

Ustawa o powszechnej oświacie (1902) 
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E Panhurst tworzy Społeczno-Polityczną Unię Kobiet 

( 1903) - kolejny etap walk sufrażystek . 

Tzw. entente cordiale z Francją (1904) 

E 

Zwycięstwo liberałów w Parlamencie (1906, 29 posłów 

z Partii Pracy) 

Utworzenie tzw trójporozumienia ( 1907); W Brytania, 

Francja, Rosja; Nowa Zelandia uzyskuje status dominium 

(1907) 

Rządy liberalnego gabinetu H.H.Asquitha (1908-1915) 

Panowanie Jerzego V (1910-1936); 

Związek Południowej Afryki uzyskuje status dominium 

(1910) ; WChurchill ministrem spraw wewn. (1910-1911) 

Utworzenie Brytyjskiej Partii Socjalistycznej (1911 ); 

WChurchill pierwszym lordem admiralicji (1911-1915) 

K M Ł o ś c 

Pocz. bud . neogotyckiej katedry w Liverpoolu (1903); 

B.Russell, Principles of Mathematics (1903) 

Otwarcie Abbey Theatre w Dublinie (1904) 

Działalność rzeźbiarska i graficzna J. Epsteina 

w Londynie (od 1905) 

L.Olivier (ur.1907), aktor i reżyser 

R Kipling - literacka nagroda Nobla (1907) 

"The Mask", czas. teatralne wydawane przez G. Craiga 

(1908-1922); 

E.Rutheford - nagroda Nobla w dziedzinie chemii (1908) 

B. Russell, AN . Whitehead, Principia mathematica 

(t 1-111 , 1910-1913); Wystawa malarska 
1 postimpresjonistów francusk ich zorganizowana 

w Londynie przez tzw. grupę Bloomsbury (191 O) 

E. Rutheford tworzy planetarny model atomu (1911) 

Wszystko niemal to, co się działo w ostatnich trzydziestu jeden latach panowania królowej Wiktorii (pan.1837-

1901) nadającej miano całej epoce - miało większy związek z życiem gospodarczym, społecznym i kulturalnym Wielkiej 

Brytanii w XX wieku aniżeli w wieku poprzednim. W najbardziej nawet ostrożnej ocenie okres ten to niejako preludium 

XX wieku/./ 

Już w tych trzech ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku wystąpiły "modernistyczne" tendencje , które będą 

miały zasadniczy wpływ na kształtowanie się podstawowych myśli i koncepcji społecznych i artystycznych aż do chwili 

obecnej. 

Traktowanie tzw literatury póżnowiktoriańskiej jako schyłkowego okresu "właściwej" literatury wiktoriańskiej, 

nie zaś Jako początku nowej epoki, nie wytrzymuje krytyki /. . ./ Wiktoria n izm był od lat siedemdziesiątych XIX stulecia w 

wyrażnym odwrocie , bowiem w każdej dziedzinie życia a nie tylko w sztuce i literaturze rozwijała się już nasza, z 

gruntu niespokojna i pełna trudnych do pogodzenia sprzeczności, epoka. 

Jak zawodne są próby używania terminu "dwudziesty wiek" , pojmowanego w sensie periodyzacyjnej etykietki 

historycznoliterackiej, najbardziej świadczy fakt, że w pierwszych latach naszego stulecia nie działo się nic takiego w 

literaturze angielskiej , co można by skojarzyć z ową "nowoczesnością" . Wręcz przeciwnie , jeśli przyjmujemy tezę o tzw 

"wahadłowym" rozwoju literatury, właśnie pierwsze lata XX wieku były momentem chwilowego odpływu prądów 

"modernizujących" w literaturze angielskiej. Najsilniejszym tego wyrazem była poezja m.in . Alfreda Edwarda 

Housmana .. 
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Alfred Edward Housman - niekomunikatywny stary kawaler, nie angażujący się w życie literackie, wypowiedział 

swoją stoicką melancholię w tomie, który przyniósł mu wiele rozgłosu, A Shropshire Lad (Chłopiec z Shropshire, 1896). 

Forma Jest zadziwiająca, proste rymowane zwrotki mówią o krótkich blaskach piękna w świecie, jak kwiecie wiśni w 

czas wielkanocny, ale częściej o ich znikaniu, o niemożności ich zatrzymania czy odzyskania (Tom ten) w swój własny 

sposób przejmuje czarem chwili i jej bolesną ulotnością. 

W 1933 roku , podczas jednego ze swoich wykładów Housman przedstawił genezę wiersza "Pracowałem, 
kopałem, siałem" (ostatniego w zbiorze "A Shropshire Lad") 

"Dwie zwrotki, nie powiem które, przyszły mi do głowy, (dokładnie w takiej formie , w 1akiej zostały 

wydrukowane) w czasie, gdy mijałem róg Hamstead I.I; trzecia - w trakcie kontemplowania popołudniowej herbaty 

Potrzebowa/em jeszcze jednej, ale nic nie przychodzi/o mi do głowy Musiałem ją po prostu wymyślić - to okazało się 

na1trudniejszą pracą. Pisałem ją trzynaście razy, ostatecznie powstała po roku" 

Housman nigdy nie ujawnił, o jaką zwrotkę mu chodziło. 

KOPAŁEM ŻWAWO ... 

Kopałem żwawo, pełłem w trudzie, 

Aby na targ z kwiatami chodzić: 

Lecz nie dostrzegli ich tam ludzie, 

Ten odcień nie był w modzie. 

Nic to! Obsadzę nimi pole, 

By chłopcy mogli je gdzieś znaleźć, 

Gdy ja pod nimi legnę w dole, 

Umarły i nie znany wcale. 

Choć jedne ziarna zjedzą ptaki, 

Inne zaś zniszczą chłodne chwile, 

To tu i tam wśród traw jednako 

Samotny kielich kwiat wychyli. 

Co roku znów zabłysną w rosie, 

Gdy wiosna liście zazieleni, 

Będą je smutni chłopcy nosić, 

Gdy ja odejdę spocząć w ziemi. 

przekład A. Piotrowski 

I hoed and trenched and weeded, 

And took the flowers to fair: 

I brought them home unheeded; 

The hue was not the wear. 

So up and down I sow them 

For lads like me to find , 

When I shall lie below them, 

A dead man out of mind. 

Some seed the birds devour, 

And some the season mars, 

But here and there will flower 

The solitary stars, 

And fields will yearly bear them 

As light-leaved spring comes on, 

And luckless lads will wear them 

When I am dead and gone. 

Ponieważ nie ocalały żadne oryginały literatury greckiej i łacińskiej, w badaniu starożytnych tekstów skazani 

jesteśmy na ich wieleset lat późniejsze kopie 

Tymczasem już w starożytności , zwłaszcza zaś w średniowieczu kopiowanie (z kopiil) przez często źle 

nastawionych do tej czynności i nierozumiejących dobrze tego , co przepisują, mnichów, w poważnym stopniu 

doprowadziło do powstania (w stosunku do oryginału) wielu błędów i przeinaczeń 

Tylko niewielu naukowcom sztuka odtwarzania pierwotnego tekstu starożytnego na podstawie zachowanych 

kopii udaje się na tyle, że proponowane przez nich rozwiązania z powodzeniem opierają się krytyce innych uczonych 

oraz upływowi czasu 

Housman, posiadający niezwykłą wręcz wrażliwość literacką oraz wyczucie stylu do dziś uważany jest za 

jednego z bardziej zasłużonych w dziedzinie edytorstwa naukowego. 
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AEH, siedemdziesięciosiedmioletni, ale już nie starzejący się, w ciemnym garniturze zapiętym 

na guziki i eleganckich czarnych butach, stoi na brzegu Styksu, patrząc na zbliżającego się 

przewoźnika, Charona. 

AEH: Wygląda na to, że nie żyję. To dobrze. A to jest ten stygijski pomrok, 

o którym tyle się słyszało. 

a. Każda dusza zstępująca do Tartaru, do którego prowadzi wejście znajdujące się w gaju czarnych topoli nad rzeką 

Okeanos, otrzymuje od nabożnych krewnych monetę umieszczoną pod językiem trupa. Dusze opłacają w ten sposób 

Charona, skąpca przewożącego je w rozchybotanej łodzi przez Styks. Straszna ta rzeka opasuje Tartar od strony 

zachodniej, a jej dopływami są Acheron, Flegeton, Kokytos, Aornis i Lete. Dusze bez pieniędzy muszą czekać w 

nieskończoność na pobliskim brzegu, chyba, że uda im się wymknąć przewodnikowi, Hermesowi i przekraść się jakimś 

tylnym wejściem , na przykład w pobliżu lakońskiego Tajnaron lub tesprockiego Aornos . Trójgłowy lub jak utrzymują, 

pięćdziesięciogłowy pies zwany Cerberem pilnuje przeciwnego brzegu Styksu , w każdej chwili gotów pożreć żywych 

intruzów lub dusze, które się wymknęły. 

b. Pierwszą krainą Tartaru są smutne Łąki Asfodelowe, gdzie dusze herosów krązą bez celu w tłumie mniej 

znakomitych zmarłych kwilących jak nietoperze i gdzie tylko Orion ma jeszcze dosyć zapału , by polować na upiorne 

jelenie. Każdy z nich wolałby życie wiejskiego parobka od królowania w Tartarze. Jedyną ich przyjemnością są libacje z 

krwi , którą wylewają żywi. Pijąc krew mają niemal wrażenie , że są prawdziwymi ludźmi. Za tymi łąkami leży Erebos oraz 

pałac Hadesa i Persefony. Przed pałacem, po lewej stronie, znajduje się ocienione białym cyprysem jeziorko Lete, do 

którego przybywają zwyczajne dusze, by napić się wody. Dusze wtajemniczonych w misteria unikają tej wody i wolą pić 

z Jeziora Pamięci, nad którym stoi biała topola (?), a to daje im pewną przewagę nad resztą. W pobliżu, na 

skrzyżowaniu trzech dróg, Minos. Radamantys i AJakos sprawują sądy nad świeżo przybyłymi duszami. Radamantys 

sądzi Azjatów, Ajakos Europejczyków, ale trudniejsze sprawy obaj odsyłają Minosowi. Po wyroku dusze zostają 

skierowane na jedną z trzech dróg pierwsza prowadzi z powrotem na Łąki Asfodelowe i przeznaczona jest dla dusz, 

które nie były ani dobre. ani złe, druga prowadzi na pola kary w Tartarze , trzecia zaś , którą podążają dusze prawe, 

prowadzi do Elizjum . 

c . Elizjum, rządzone przez Kronosa, leży w pobliżu posiadłości Hadesa, ale do nich nie należy. Wejście znajduje się nad 

Jeziorem Pamięci . Jest to szczęśliwa kraina wiecznego dnia, gdzie nie ma mrozów i śniegu , gdzie nigdy nie ustaJą gry, 

muzyka i zabawa, a mieszkańcy mogą w każdej chwili , gdy tego zapragną, wrócić na ziemię przychodząc ponownie na 

świat W pobliżu znajdują się Wyspy Szczęśliwości, domena tych, którzy narodzili się trzykrotnie i po trzykroć zasłużyli 

sobie na Elizjum . Niektórzy jednak utrzymują, że istnieje jeszcze Wyspa Szczęśliwa, a mianowicie Leuke na Morzu 

Czarnym, położona naprzeciw ujścia DunaJU. Na tej lesistej wyspie, obfitującej w zwierzynę dziką i oswojoną. dusze 

Heleny i Achillesa spędzają czas na wesołych rozrywkach i deklamują wiersze Homera herosom, którzy uczestniczyli w 

sławionych przez niego wydarzeniach. 

R Graves Mity greckie, PiW 1982r. 
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KRZYSZTOF BABICKI - ur. w 1956 r, absolwent Uniwersytetu Gdar~skiego, Wydziału Reżyserii 

PWST w Krakowie /dyplom - 1982 r.I; od chwili ukończenia studiów reżyser etatowy Teatru 

Wybrzeże, w latach 1991 - 1994 także dyrektor artystyczny sceny gdańskiej; współpracujący 

z kilkoma teatrami polskimi (w tym kilkakrotnie reżyserujący dla Teatru Starego w Krakowie), 

a także z teatrami w Finlandii, RFN, Rosji, Korei, Holandii; twórca wielu spektakli telewizyjnych; 

laureat licznych nagród i wyróżnień za działalnosć artystyczną, m. in . prestiżowej Nagrody Konrada 

Swinarskiego, Nagrody im. Stanisława Wyspiańskiego . 

PAWEŁ DOBRZYCKI - ur. w 1954 r., absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej 

oraz Studium Scenografii ASP w Krakowie (za projekty do Operetki W Gombrowicza pod 

kierunkiem Lidii i Jerzego Skarżyńskich otrzymał dyplom z wyróznieniem). Twórca ponad 1 OO 

realizacji scenograficznych. W latach 1982-88 etatowy scenograf Teatru Powszechnego w 

Warszawie, w 1988-90 Teatru Nowego w Poznaniu, 1990-93 Teatru im. J Słowackiego w Krakowie, 

równoczesnie współpracujący z wieloma teatrami zagranicznymi (Niemcy, Rosja, W Brytania, 

Francja, Izrael, Grecja, Holandia). Od 1984 r. wykładowca w Studium Scenografii ASP w Krakowie, 

w latach 1985-92 na Wydziale Reżyserii i Dramatu PWST w Krakowie. Paweł Dobrzycki ma również 

w swoim dorobku wiele wystaw malarstwa i rysunku , prezentował swoje prace plastyczne w kraju 

i za granicą. Scenografia do sztuki T Stopparda Wynalazek miłości jest jego pierwszą realizacją 

dla sceny gdańskiej. 

!RENA BIEGAŃSKA - scenograf ze specjalnością kostiumologa Absolwentka Wydziału 

Projektowania Odzieży Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi . Początkowo była 

projektantką w Modzie Polskiej. Wsp6łtworzyła wtedy wiele kolekcji , prezentowanych w kraju 

i za granicą (wszystkie kraje Europy i Austral ia). Projektowała dla teatrów dramatycznych 

i operowych, a także dla filmu Pracowała z takimi reżyserami , jak : Bogdan Cybulski , Jan Englert, 

Eugeniusz Korin , Maciej Prus, Marek Weiss-Grzesiński, Janusz Wisniewski i Krzysztof Zaleski. 

Stworzyła kostiumy do blisko 150 spektakli teatralnych m. in . do spektaklu Koniec Europy 

Janusza Wiśniewskiego (Grand Prix i Nagroda Krytyki na Festiwalu BITEF w Belgradzie , 

Grand Prix w Nancy, nagrody w Amsterdamie i Hanowerze) Od wielu lat stale współpracuje 

z Teatrem Telewizji, gdzie była m. in . autorką kostiumów do wielkich inscenizacji Dziadów 

i Kordiana . Jest laureatką wielu nagród . Jej projekty kostiumów do Operetki zostały wyróżnione 

na Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych (1980), a do Nie-Boskiej komedii na Festiwalu Klasyki 

Polskiej (1982). Przez 10 lat była wykładowcą kostiumologii na Wydziale Scenografii Warszawskiej 

Akademii Sztuk Pięknych . 

MAREK KUCZVŃSKI - absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku , jest kompozytorem młodego 

pokolenia. Specjalizuje się w muzyce filmowej . Swobodnie porusza się w wielu stylach, od muzyki 

symfonicznej i kmeralnej do jazzu. Jest autorem muzyki do filmów fabularnych Cudze szczęście 

Mirosława Borka, Kamień na kamieniu Ryszarda Bera wg książki Wiesława Myśliwskiego, serialu 

animowanego Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej pt Między nami bocianami; ponad 

40 filmów dokumentalnych m. in .. Jan Saudek czeski fotograf Sławomira Pultyna i Jarosława 

Rybickiego , nagrodzonego przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w 1996 roku dokumentu 

Zmierzch emigracji An ny Marii Mydlarskiej, Roman Opałka - czas artysty, czas sztuki AM . 

i J.Mydlarskich, Amerykański brzeg Leopolda Tyrmanda Stefana Chazbijewicza , Podróże Olgi 

Tokarczuk Ewy Pytki, Non possumus Bogdana Łoszewskiego ; spektakli Teatru TV m. in .. Kario/an 

Williama Szekspira w reżyserii Mirosława Borka, Słowik Warszawy Jarosława Abramowa-Newerly 

w reż . Ryszarda Bera, Stroiciel Mirosława Tomaszewskiego w reż. Pawła Chmielewskiego, 

Bóg Woody Allena w reż. M. Borka dla Teatru Siemaszkowej w Rzeszowie oraz wielu programów 

telewizyjnych. a takze reklam. Jest laureatem I nagrody w konkursie na Hejnał Tysiąclecia Gdańska. 

Sony Music - Columbia Records wydała płytę CD z muzyką filmową Marka Kuczyńskiego 

Cudze szczęście w wykonaniu Orkiestry Sinfonia Varsovia, pianisty Leszka Możdżera 

i saksofonisty Adama Wendta. Muzyka do sztuki Wynalazek miłości jest jego pierwszą realizacją dla 

Teatru Wybrzeże . 

o ś c 
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WYBRZEŻE 

Z-ca dyrektora d/s technicznych : 
BRUNO SOBCZAK 
Kierownik techniczny: 
RYSZARD TOMASZEWSKI 
Kierownik działu scen: 
CZESŁAW KROK 
Kierownik działu produkcji i scenografii : 
ZYGMUND LUBOCKI 
Kierownik działu produkcji kostiumów: 
RUFINA PLĄSKA 

Obsługa spektaklu: 
Brygadier sceny - K. Puzio, J. Głodowski 
Dźwięk - Z.Graczyk 
Światło - B. Rokita, J. Babiarczyk, B. Gaczo 
Rekwizytor - J. Pokuciński 
Charakteryzacja - K. Winiarska 
Garderobiane - T. Górna, J. Jędrzejewska, U. Bożek 
Zaopatrzenie - M.Rybkowska 

Dyrektor marketingu: 
ANNA TOMASZEWSKA 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW 
w Gdańsku 
kierownik : Iwona Korsak 
tel 301 70 21 wew. 14 
DUŻA SCENA przy Targu Węglowym 
MAŁA SCENA im. St Hebanowskiego 
kasy biletowe: tel. 301 70 21 w. 31 
w Sopocie: 
z-ca kierownika : Maria Zawadzka 
SCENA KAMERALNA 
kasy biletowe: tel. 551 39 36, 551 58 12 
przedsprzedaż i sprzedaż biletów, rezerwacja: 
poniedziałki , wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 11 °0 

- 1800 

soboty w godz. 14 °0 
- 18°0 

niedziele w godz. 16°0-18°0 

ZAPRASZAMY!!! 
Opracowanie programu: Jerzy Gutarowski 
Opracowanie graficzne, skład tekstu: Joanna Remus 
Okładka : Paweł Dobrzycki 
Zdjęcia aktorów Małgorzata Bramorska-Fogiel , .. 

ZEZWOLENIE NA UŻYCIE MATERIAŁÓW AE. HOUSMANA ZOSTAŁO UDZIELONE 
PRZEZ STOWARZYSZENIE AUTORÓW (SOCIETY OF AUTHORS) 
JAKO REPREZENTANTA MAJĄTKU AE. HOUSMANA 

MI EJSCA Ili-BALKON li P. 

MIEJSCA li -BALKON I P. 

M IEJSCA I ·PARTER 

SCEN A 

PLAN WIDOWNI TEATRU „ WYBnZEŻE " W GDAliS l\U - SCEN/\ DUŻA 



Gdynia 
UKF 72,92; 106,7 

• 

Gdańsk 

UKF 68,63; 96,4 

Telefon d[a słuchaczy: 664 91 OO, 664 90 90 

Radio Gdańsk 
67,85 MHz 103,7 MHz 

GDAŃSK UL. UPHAGENA 23 TEL./FAX 341 10 34 

R A D I O 

TREFL 
--
tel.: 551 52 29 

550 44 44 

Polska 
Telewizja 

Kablowa s.A. 

D RUKARNIA 

PUP AKOBI SA 80-393 GDAŃSK UL. KRYNICKA 1 TEL. 554 37 01, FAX 554 37 03 
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POL-Levant Linie Żeglugowe 
Spółka z o.o. 
81-364 Gdynia 
ul. 1 O Lutego 24 
tel. (48 58) 621 84 14, fax (48 58) 621 84 14 

~OLS~I[ 
~zms1rn1o~s1wo 
MAHBS~IE 

GDYNIA 

0 Makler morski z 45-letnim doświadczeniem, frachtuje 
statki do przewozu ładunków suchych, płynnych 
i kontenerów we wszystkich rcłacjuch. 

0 Prowudzi kupno i sprzedaż statków używanych . 

0 Pośredniczy w innych zleconych transakcjach zwi~za
nych z transportem morskim i rzecznym. 

0 Udziela poradnictwa transportowego także w negocja
cjach handlowych. 

0 Prowadzi obsługę agencyjną statków we wszystkich 
portach polskich. 
RIURO Gł,Ó\VNE: 
81 368 Gdynia, 11/. Pułaskiego 8 
tel. (58) 627 21 OO komerte/ 39124110 
fax (58) 620 30 49, 620 49 52 
telex 5420 I , 5433 I 
/11/emet: !'olji·acht@Teleba11k.pl 

DYSTRYBUTOR PAPIERU DO POLIGRAFII 
81-859 Sopot, ul. 3 Maja 67-69 

tel. (058) 550 29 69, (058) 550 29 70 
(058) 551 03 64, fax (058) 551 10 29 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll llllllllll/lllllllllllllllllJlllll lllll/ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l lll!llllllllllllllllllllllll lllll/ll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l lllllllllllllll~ 
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BANK GOSPODARKI 
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'.ZYWNOSCIOWEJ 
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Tajemnica 11a:-.zej "il y i za ufani~1, którym cbrzq na-; Klienci 

tkwi w kom~·num\'aniu bogatej rradrcji i v.·ie lolernich do~wiadczd1 

przckazy\\';mych kolejnym pokoleniom bankowcÓ\I\' 
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CHEMIA 
Gdańsk, ul. Grunwaldzka 48/50 
Gdańsk, ul. Grunwaldzka 363 

~ ® 
~ NAVIMOR 

11 Heweliusza Street 
80-890 Gdańsk-Poland 

tel. 341 46 65, 341 22 02 
tel. 552 29 01; 552 12 28 i 29 

KONSERWY 9 RYBNE 
MIĘSNE WI EBO 
I PASZTETY SEAFOOD 

RYBY MROZONE 

OWOCE MORZA 

SIEDZIBA FIRMY I 
84-120 WlADYSLAWOWO, ul. Skandynawska 7 

tel. (058) 74 14 18, 74 OO 20 : 
fax (058) 74 14 66 

DZIAL HANDLOWY 
81-0~9 GDYNIA, ul. Przemysłowa 8 

tel. (058) 663 03 30, 623 30 18, 623 56 76, 623 oo 01 
fax (058) 623 04 42 I 

81-745 Sopot 
------------______-: ul.Grunwaldzka 35/37 
:=----------------- tel. O 58/ 551 58 11 

® 

GWARANT S.A. 
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI 

Centrala : 80-394 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 30, Poland 
tel. (058) 344 61 OO; tlx 51 22 67 gwarant pl; fax (058) 557 02 43 

Da 
-------11 Ltd 

ors 
.,____.. 

CP©~v@w~ ©G{](b@®~o~ ~~&&®@wrn 

POLYCHEM SYSTEMS 

• MATERIAlY IZOLACYJNE 

ul. Wołczyńska 43 
60-003 Poznań 
Telefon 061 /867-60-51 do 56 
Dział handl. 061/867-68-33 
Fax 061 /867-65-21 
e-ma il: i nfo@polychem-systems.com .pl 
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11as1ych kremó 

Czerp z n1cl1 m !odoś c 
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1 11aluralne p i ę kn o 
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owocowo wa r?ywną 

l1rmy LIAJA 

Zia·a 

ZIAJA L t d Za kła d Pr o d u k c j i Lek ó w. u l Je s i e nn a 9 80-298 Gdarisk . t e l 058 34 138 5 2 

POMORSKI 
OKRĘGOWY 

ZAKŁAD 

GAZOWNI CTWA 

ROK ZALOŻENIA 1952 

PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI 
PRZEMYSŁOWYCH „INSTAL" Sp. z o.o. 
ul. Równa 19/21 
80-067 Gdańsk 
tel. ( +48 58) 309 08 61 
fa x: (+48 58) 309 OO 64 
tlx: 0512225 

„KAPER" GDANSKIE ZAKlADY RYBNE Sp . z o.o. 
ul. Sienna Grobla 7 
80-760 Gdańsk 
tel. ( +48 58) 301 46 90 
fax: ( +48 58) 301 46 99 

ul. Budowlanych 27, 80-298 Gdańsk-Kokoszki 
tel. (058) 341 06 88 , fax (058) 341 02 49 



FUR NEL S.A. w Warszawie 
Oddz i ał w Elblągu 
82-3 00 Elbląg , ul . Piławska l 
tel. / 055/ 234 08 41 
fa x: / 055/ 234 24 73 „ __ „ Dział Sprzedaży: / 05 5/ 234 OO 22 

ODDZIAŁ W ELBLĄGU 

FU RNEL S.A. Oddział w El bląg u produkuje meble 
do mieszkań, biur i hoteli. 
Firma oferuje szeroki asortyment mebli 
w okleinie naturalnej i drewna litego: 
- szeroka gama krzeseł i stołów 
- nowoczesne zestawy pokojowe SIENA, ESTERA 

oraz przebój rynku - zestaw mebli modułowych DELTA 
- sekretarzyki i biurka młodzieżowe 
- systemy mebli biurowych w tym wyposażenie stanowisk 

pracowniczych oraz eleganckie zestawy gabinetowe 
- nowoczesne meble hotelowe 
Ponad 40 lat tradycji w meblarstwie to modna stylizacja i sprawdzona jakość. 

MERS 

83 0 1 O STRASZYN ul. Boczna 4 
tel./fax 682 89 67 do godz. 20.00 

tel. 682 36 35 do godz. 17 .OO 
, 

FILIA: GDANSK-ORUNIA 
ul. Sandomierska 11 

TEL. 309 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 
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OFERUJEMY 
· poza ubezpieczeniem mienia: 

USł.UGI ASSISTANCE 
IWlllantuJ~ llllłydrmlastowlf pomoc 

• Interwencyjną, 
IJ . m.in . zorganizowanie usług ślusarskich, 
hydraulicznych, elektrycznych, szklarskich, 
dekarskich . dozór m1eisca zamieszkania, 

• medyczną 
w następstwie nieszczęśliwego wypadku, 

• w przypadku hospltallzacjl 
(np, opieka nad dziećmi. zwierzętami domowymi) 

• lnfonnacyjną 
· o łuzbach publicznych oraz punktach Jsługowych 

USLUGI SERWIS, STANOWl'1CE NOWATORSK'1 FORM( 
LIKWIDACJI SZKODY po,wzez: 
• zorganizowanie robót remontowo-budowlanych 

za pośrednictwern firmy as si stance, 
• wypłacenie w ciągu 15 dni 

kwoty na pokrycie koszićw remontu 

WYSTARCZY JEDEN TELEFON 
DO CENTRUM ALARMOWEGO, 
A WSZYSTKIE SPRAWY 
ZALATWIMY ZA CIEBIE 

1, W DOMYM TOWAIIYSTWll 

L 

Silny. Pewny. Godny . 
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Potrzebujesz banku, na któ rym możesz polegać. 
Banku, który jest sil nym i mocnym partn rem 
wzbudzającym szacunek i zaufanie. 
Banku przyjaznego, który rozum ie Twoje po trzeby 
i wyprzedza oczekiwania. 

PBK 

POWSZECHNY BANK KREDYTOWY SA W WARSZAWIE 
"' 

ODDZIAŁ W GDANSKU 
ul. Ogarna 116, 80-826 Gdańsk, tel. 301 -30-81 , fax 301-39-64 



DRUKARNIA OFFSETOWA 

ROMA PRINT 

ROMA PRINT 

DRUK NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 

80-606 GDAŃSK-STOGI 

ul. ZIMNA 11 

tel. 307-37-37, 303-80-60 

fax 307 -37 -36 

POLIGRAFIA „ 
SRODKI TECHNICZNE DO DRUKU 

ASORTYMENT BIUROWY 

Zapraszamy w godz. 730-1730 

b d 900 oo w so otyw go z. -12 
80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 209 

tel./fax (058) 341 52 25 do 28 

Papier na druk programu dostarczył dystrybutor papierów i materiałów drukowych CEZEX 
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WŁOSKA GLAZURA 
TERAKOTA, GRES 

, 

COOPERATIVA CERAMICA D' IMOLA 

80-314 GDANSK, UL. GRUNWALDZKA 303 
TEL. 552 36 67, TEL./FAX 552 36 90 




