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Zatem owe waporv, o którvch wam mówiłem, zmierzają 
z lewej,gdzie leżv wątroba, ku prawej stronie, gdzie mamv 
serce, i zdarza się, że płuco zwane po łacinie armyran mając 
połączenie z mózgiem, zwanvm po grecku nasmus, za pomocą 
żvłv zwrotnej, zwanej po hebrajsku !tuói/, napotvkając po 
drodze owe waporv z komorv przv łopatce, które jak mówiłem 
mieszczą w sobie upór i złośliwość ... niechże pan tvlko 
dobrze słucha z łaski swojej! 

Słucham uważnie 

Upór i złośliwość spowodowane ... uważasz pan dobrze? 

Jak najbardziej. 

Złośliwością waporów przez ostrość humorów z powodów 
diafragmv tej pannv! Ossa óandus, neąueis neąuer potarinum 
ąuipsa mi/Ius. Oto jest przvczvna, że córeczka pana jest 
niema. 

A to ci uczonv jęzvczek. 

Że też mój ozór tak nie lata! 

Doprawdv, trudno o lepszv wvwód. Jedno mnie tvlko dziwi: 
to miejsce o miejscu serca i wątrobv. Zdaje się, że pan je 
umieszczasz na odwrót niż są - serce jest po lewej stronie, 
a wątroba po prawej. 

Istotnie, tak bvło dawniej. Teraz zmieniliśmv to, ponieważ 
uczvmv medvcvnv zupełnie nową metodą. 

A tego nie wiedziałem, przepraszam za moją ignorancję. 

N ie szkodzi. N ie jest pan zobowiązanv dotrzvmvwać kroku 
nauce. 

Molier: Metlylr mimo cńęci 

c 

Tak naprawdę Molier nie atakuje lekarzy jako środowiska zawodowego. 
Ten Fakultet, z którego drwił i który wyszydzał w całej niemal swej twórczości, 
jest dla autora Świętoszka przede wszystkim uosobieniem fałszywych 
autorytetów. To właśnie przeciwko nawiedzającej ludzki świat bestii pychy, 
głupoty i bezwzględnej interesowności ustrojonej w pozór wiedzy i mądrości 
zwracał się w swoim dziele. 

I dziś ów Fakultet rozporządza siłą nie do przecenienia i umie 
podporządkować sobie media, jak często, bojąc się ośmieszenia, gotowi jesteśmy 
godzić się z poglądami, że Fakultetowi wolno wyznaczać miejsce wątrobv 
po lewej, a serca po prawej stronie ciała. 

Krzvsztof Zaleski 

Pewien óardzo znamienity lekarz, Którego mam zaszczyt óyć pacjentem, 
przyrzeka mi i zoóowiłzuje się rejentalnie, ii utrzyma mnie przy tyciu 
jeszcze trzydzieści laf, jeśli zdołam mu uzyskać jednł łaskę Waszej 
Królewskiej Mości. Powiedziałem mu na tę oóiefnicę, ie nie iłdam 
tak wiele i zadowolę się w zupełności zoóow1/zaniem, ii mnie nie zgładzi 
ze świata. 

Molier 



KALENDARIUM ŻYCTA I IWÓRCZ05a MOUERA 
15 stvcznia 1622 Jan Chrzciciel Poquelin (pseudonim scenicznv - Molier), pierworodnv svn 

zamożnego parvskiego rękodzielnika (również Jana) zostaje ochrzczonv. 

1632 umiera matka Moliera. 

1636-1640 Jan Chrzciciel pobiera nauki w kolegium jezuickim w Clermont. 

1642 ojciec przelewa na pierworodnego svna tvtuł "tapicera królewskiego"; w tvm 
charakterze Jan Poquelin towarzvszv Ludwikowi XIII do Narbonne, gdzie 

prawdopodobnie stvka się z Magdaleną Bejart. 

3 stvcznia 1642 pisze do ojca list, w którvm zrzeka się tvtułu „tapicera królewskiego",przekazując 

go jednemu z młodszvch braci, zarazem uprasza o wvpłacenie mu maleńkiej 

schedv po matce (630 funtów), którą umieszcza jako swój udział w przedsiębiorstwie 

dramatvcznvm związanvm z Magdaleną Bejart (wówczas 25-letnią dość dobrze znaną 

już aktorką), jej bratem Józefem, siostrą Genowefą i ki I koma przvj ac i ółm i. Teatr 

ów przvjął szumne miano lllustre Thiitre. 
1644 Po krótkiej działalności lllustre Thiitre zostaje rozwiązanv; wierzvciele 

ścigająMoliera za długi (jedvnego z trupv, którv posiada realne widoki płatnicze) 

i osadzają w więzieniu, skąd wkrótce wvchodzi za kaucją. 

1653 Z tvmi samvmi ludźmi Molier zakłada nową trupę teatralną - udaje się z nią na 

południe Francji. 

Molier osiąga pierwszv znaczniejszv sukces autorski komedią Wartogłów 

(przeróbką sztuki Mikołaja Barbieri). W czasie wędrówek trupv powstają podobno 

Pocieszne wykwintnisie, grane wówczas pod innvm tvtułem, w 1656 r. - Zawody 
miłosne. 

1658 Trupa Moliera przenosi się z Grenoble do Rouen, następnie do Parvża. 

24 października Molier ze swą trupą wvstępuje przed dwudziestoletnim szvkującvm się do objęcia 

władzy Ludwikiem XIV. Król oddaje trupie salę Petit-Bourbon przvlegającą do Luwru. 

Molier święci w Parvżu trvumfv. 
18 lipca 1659 dochodzi do premierv Pociesznych wykwintniś. Po zburzeniu Petit-Bourbon 

trupa Moliera otrzvmuje salę w Palais-Roval. 

1660 powstaje Chory z urojenia 
1661 Powstaje Szkoła męióworaz komedia-balet Natrętny. 

20 lutego 1662 Molier bierze ślub z Agatą Bejart. 

Pisze Szkołę ion. Rozpoczvnają się ataki na sztukę oraz prvwatne żvcie Moliera 

(żona Moliera jakobv miałabv bvć nie siostrą, a córką Magdalenv Bejart). 

Z opresji ratuje Moliera król, którv trzvma do chrztu drugie dziecko 

dramatopisarza. 

1663 Molier pisze Krytykę szkoły ion oraz Improwizację na Wersalu. 
1664 Powstaje Świętoszek- i rozpoczvna się walka o jego wvstawienie. 

1665 Molier pisze Don Juana. Przeciwnicv dramatopisarza żądają, abv „święte ramię" 

wkroczvło, przvkładnie karcąc bluźniercę. 

Powstaje Miłość lekauem- pierwsza sztuka Moliera jawnie atakująca medvcvnę 

i lekarzv (autorvtetv!). 

W tvm czasie Molier jest już chorv na płuca i coraz częściej stvka się 

z medvcvną. 
1666 Powstaje Mizantrop, MEDYK MIMO CHĘCI. 

Z końcem roku na uroczvstościach w Saint-Germain Molier wvstawia 

(niedokończoną) Melicerfę. 

5 stvcznia 1667 ... Sielankę komiczni, 14 lutego Sycylianina. 5 sierpnia przerobionv i złagodzonv 

Świętoszek ukazuje się na scenie lecz po pierwszvm przedstawieniu zostaje 

zdjętv. 

1668 Powstaje Amfitrion oraz Guegou Dyndała. 
1669 ... Sk1piec, Pan tle Pourceaugnac. 5 lutego Świętoszek, tym razem na stałe, 

powraca na scenę. Umiera ojciec Moliera. 

16 71 Mo I ie r pis ze Dostojnych współzawodników, Mieszczanina szlachcicem, Psyche, 
Szelmostwa Skapena i Uczone białogłowy. 

1672 Umiera Magdalena Bejart. 

1673 12, 13 i 14 lutego chorv Molier gra „chorego z urojenia". W dniu czwartego 

przedstawienia, 17 lutego słabnie na scenie, wkrótce potem umiera. 

Proboszcz parafii opierając się na ówczesnvm prawie kościelnvm, które broniło 

wiatvku „ludziom niegodnvm, takim, jak lichwiarze, aktorzv, o ile nie dopuścili 

się spowiedzi, nie dali zadośćuczvnienia za swój publicznv wvstępek" - odmawia 

pogrzebu. 

Dopiero po trzech dniach dzięki interwencji króla udaje się załatwić pogrzeb 

pod warunkiem, że będzie najskromniejszv, o zmroku i bez żadnvch uroczvstvch 

obrzędów. 

w nocv 21 lutego Molier zostaje pochowanv na cmentarzu ŚW. Józefa. 



Jeśli zadaniem komedii jest poprawiać przywary ludzkie, nie pojmuję, czemu niektóre z nich maj1 óyć pod tym względem uprzywilejowane. 
Ta, o której mowa, óardziej nii inne groźni jest dla społeczeństwa; widzieliśmy zaś, ie gdy chodzi o poprawę ółędów, wpływ teatru moie 
óyć nader znaczny. Najpiękniejsze usiłowania poważnej moralności okazuj/ się zazwyczaj mniej potęine aniieli óicz satyry; gdy chodzi 
o poprawę, nic tak skutecznie nie wpływa na ludzi nii odmalowanie ich przywar. Najstraszliwszy cios zadaje się ułomnościom, wystawiaj1c 
je na szyderstwo świata. Ludzie znosz1 z łatwości/ przyganę, ale nie szyderstwo. Człowiek godzi się na to, ii moie óyć złym, ale nikt 
nie godzi się óyć śmiesznym. [. .. } 

I w istocie, jeśli mamy mówić o rzeczach, a nie o słowach, i skoro większość sprzeczności pochodzi st1t/, ie ludzie nie umiej/ się 
porozumieć i podkładaj/ pod fen sam wyraz sprzeczne pojęcia, naleiy przede wszystkim zt/j1ć zasłonę dwuznacznika i przyjrzeć się czym 
jest komedia sama w soóie, aóy zoóaczyć, czy jest w istocie godni potępienia. Uznamy wówczas z pewności/, ie jest ona niczym innym, 
jak tylko zmyślonym utworem poetyckim, który za pomoc1 przyjemnie podanej nauki tępi przywary ludzkie; nie zasługuje zatem zgoła 
na przyganę. 

Molier 
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[ ... ]farsa jest dla Moliera nibv fortecą, z której robi wvpadv i w którą się cofa, ale nie zrvwa z nią stvczności nigdv. Farsą rozpoczął swoją karierę, farsowvmi 

błazeństwami Chorego z urojenia skończvł ją, farsa przewija się przez całą jego twórczość. W niej znajduje niewvczerpane źródło wesołości, ona wkracza 

natvchmiast na scenę, ilekroć zbvt głęboko zapuszczone w żvcie i duszę ludzką spojrzenie mogłobv wvłowić nazbvt wiele smutku. W Pociesznych wykwintnisiach 

farsa ta nabiera ostrego posmaku satvrv i pamfletu; w Szkole żon rozrasta się w komedię obvczajową i komedię charakterów; w Miłości lekarzem, przekształca 

się po trosze w operę komiczną. Natomiast w Medyku mimo chęci jest arcvdziełem, nieustępującvm, w swoim rodzaju, najwspanialszvm utworom Moliera. 

Medyka mimo chęci napisał naprędce, kiedv przv słabnącvm powodzeniu Mizantropa teatr domagał się zasilenia repertuaru. Nie siląc się na orvginalność 

pomvsłu, Molier sięgnął do starego tematu, którv już sam n iegdvś spożvtkował ( Latafłcy lekarz, oraz inna farsa Mol i era, która się n ie zachowała, pt. Le fago tie~. 

Nie brak tu reminiscencji i skądinąd: żona, która mści się na mężu tak, jak Martvna na Zganarelu, znajduje się w klechdzie Le vilain mire-, żart na temat kobietv 

niemej, odzvskującej mowę, mieścił się w starej farsie, o której wspomina Rabelais. Wszvstko to stopił Molier w jedną całość, stworzvł trzv aktv, grające żvciem 

i wesołością, pełne powiedzeń i scen, które stałv się przvsłowiowe. 

Tadeusz Bov-Zeleński 



Wszvstko, czvm jesteśmv i co posiadamv, składa się z trzech rzeczv: z duszv, ciała i z dóbr 

docmnvch. Dla ubezpieczenia każdej z tvch trzech rzeczv przeznaczone są dziś trzv odmianv ludzi: 

teologowie dla duszv, lekarze dla ciała, prawnicv dla dóbr doczesnvch. [ ... ] 

Popatrzcie bowiem, jaki ten świat jest zbakierowanv. Dajemv w opiekę duszę naszą teologom, 

którzv po największej części są heretvcv, lekarzom, którzv wszvscv mają wstręt do lekarstw i zgoła ich 

nie używają; a dobra nasze adwokatom, którzy nigdy między sobą się nie procesują. 

- Pleciesz jak fircvk dworski - rzekł Pantagruel - Owóż ja przeczę zaraz pierwszemu punktowi, 

zważywszy, iż główne, ba, nawet zgoła jedvne i wyłączne zatrudnienie naszych godnych teologów 

zmierza do tego abv mową, pismem i uczynkiem wykorzeniać błędy i herezje (tak bardzo im nienawistne) 

i wpieniać głęboko w serca ludzkie prawdziwą i żywą wiarę katolicką. Drugi punkt pochwalam, 

a to z przvczvny, iż godni lekarze tak pilnie się troszczą o profilaktyczną i zachowawczą 

część swego zdrowia, iż nie potrzebują zgoła terapeutyki i leczenia lekarstwami. Co do 

trzeciego punktu, jasne jest, iż godni adwokaci tak są pochłonięci swoim zawodem i troską o dobro 

drugich, że nie mają czasu ani możności mvślenia o swoim własnym. 

* * * 

- Mój dobry mistrzu, bardzo wam wdzięczny jestem za odwiedziny. Niezmierną sprawiło mi 

przvjemność wysłuchać was i Bogu dziękuję za wszvstko. Nie widziałem was od owego czasu, 

kiedy to wraz z naszymi dawnymi przyjaciółmi[ ... ] graliśmy w Montpellier komedię o człowieku, 

który pojął żonę niemowę. 

- Byłem i ja przy tym - rzekł Epistemon. - Poczciwy mąż pragnąłbv, aby przemówiła. Jakoż 

przemówiła dzięki sztuce lekarza i chirurga, kt6rzv podcięli jej więzadełko pod językiem. Odzyskawszy 

mowę jęła mówić tak niepomiarkowanie, iż mąż wrócił do lekarza z prośbą, aby uczvnił ją na powrót 

niemową. Lekarz odpowiedział, iż ma wprawdzie w swojej sztuce lekarstwa sposobne, aby dać mowę 

białej głowie, ale nie ma żadnego, aby ją jej odebrać. Jedynym lekarstwem przeciw niepohamowanemu 

gadulstwu u żony jest głuchota męża. I zrobili ciemięgę głuchym, nie wiem już przez jakie sztuki. 

Żona widząc, że ogłuchł i że mówi don na próżno, nie słyszy jej bowiem, wściekła się. Następnie, 

skoro lekarz zażądał zapłaty, mąż odpowiedział, że jest naprawdę głuchy i nie słvszy jego żądania. 

Lekarz, rozgniewany, nasvpał mu na kark jakiegoś proszku, wskutek którego oszalał. Za czvm omlałv 

mąż i wściekła żona złączyli się razem i stłukli na kwaśne jabłko lekarza i chirurga, tak że ledwie 

ostatniego tchu z nich nie wvtłukli. Nigdym się tvle nie uśmiał, co na tvm figlu. 

- Wróćmvż do naszego - rzekł Panurg. - Wasze słowa, przełożone z tego szwargotu na francuski, 

mają oznaczać, abvm się żenił śmiało i nie troszczył o to, że będę rogalem. To się nazvwa przebić 

kuśką świetnego asa! Czcigodnv mistrzu, obawiam się, iż w dniu mego wesela będziecie zajęci gdzie 

indziej praktvką i nie będziecie mogli się pojawić. Nie biorę wam tego za złe, nie krępujcie się. 

Kał i uryna S{ Io najprzedniejsze potrawy lekarza. 

Z czego innego plewy, z tycń zasię zóierasz ziarna. 

- Źle zapamiętałeś sobie drugi wiersz - rzekł Gałeczka - którv brzmi: 

Ola nas Io S{ znah tlla was potrawy wspaniałe. 

- Jeżeli moja żona zasłabnie ... 

- Musiałbym obejrzeć jej urvnę - rzekł mistrz Gałeczka - obmacać puls i zobaczvć dyspozycję 

podbrzusza i okolicv pępkowej, jako zaleca Hipokrates, 2 Apńorism. 3S, nim cokolwiek przedsięwezmę. 

- Nie, nie - rzekł Panurg - to wcale zbyteczne. To przvstało nam, legistom, którzy mamv 

paragraf tle Venlre inspicientlo. Już ja jej zgotuję klistvrkę barbarvjską . Nie zaniedbujcie, mistrzu, 

pilniejszych spraw, które was wołają. Poślę wam weselnego kołacza do mieszkania i proszę mnie 

zachować w dobrej pamięci. 

Potem zbliżvł się don i nic nie mówiąc, wsunął mu w rękę cztery ważne dukatv. Gałeczka wziął 

je bardzo gładko, po czvm rzekł, jakobv broniąc się i wzdragając: 

- He, he, he, drogi panie, to wcale niepotrzebne. Wszelako bardzo dziękuję. Od złych ludzi 

nigdv nic nie biorę . Zacnym ludziom nigdy nic nie odmawiam. Jestem zawsze na pańskie rozkazv. 

- Za brzęczącą podziękę - rzekł Panurg. 

- Rozumie się - odparł mistrz Gałeczka. 

\ 

F. Rabelais, Gargantua i Pantagruel 
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Rzadko radzę się lekarzy, gdy się czuję niezdrów. Ci ludzie 

nadużywają grubo swej przewagi, kiedy mają kogoś na łasce. Kotłują 

do znudzenia uszy swymi prognostykami; raz nawet, dopadłszy 

osłabionego napadem cierpienia, haniebnie mnie uczęstowali swymi 

dogmatami i uroczystymi gębami, wróżąc to wielkie boleści, 

to bliską śmierć. Nie przybiło mnie to ani ochwiało w mej postawie; 

ba, zawszeć podrażniło i dotknęło. Jeśli sąd mój nie odmienił się 

od tego ani zmącił, musiał bodaj się z tym porać: zawszeć to 

niepokój i walka. [ •.. ] 

Jeśli mi powiesz, że to jest choroba niebezpieczna i śmiertelna: 

jakaż inna nią nie jest? Toć to czyste szalbierstwo medycyny wyłączać 

te, lub owe, o których powiadają, iż nie prowadzą prostą drogą do 

śmierci. Cóż z tego, jeśli idą ku niej przypadkowo, albo też jeśli 

osuwają się i umykają łacno ku drodze, która łam wiedzie? Aleć ty 

nie umierasz z tego, że jesteś chory, jeno umierasz z tego, 

że jesteś żywy. Śmierć zabije cię snadnie i bez pomocy choroby. 

Są tacy, u których choroby odsunęły śmierć: tym dłużej żyli przez 

to, iż im się zdawało ciągle, że umierają. Istnieją wreszcie jak 

rany, tak i choroby lecznicze i zbawienne. Kolka ma nieraz nie 

mniej życia od nas: widuje się ludzi, którym towarzyszyła 

od dziecięctwa aż do ostatecznej starości; i gdyby jej nie byli 

chybili kompanii, gotowa była towarzyszyć im jeszcze dalej. Częściej 

zabijacie wy ją, niż ona was. I gdyby nawet ukazywała obraz bliskiej 

śmierci, czyż to nie jest dobra przysługa dla człowieka w twoim 

wieku, aby go sprowadzać ku myślom o jego końcu? A co najgorsze, 

nie masz już i po co zdrowieć: tak, czy tak, lada dzień cię odwoła 

powszechna konieczność. 

~f\Rt1D S\~ ,\~St~, ZA~ofZ-OWA t FAN 
NA MaJ~ l~lA~\eN~ c~oRvB~ 

Zważ, jak kunsztownie i łagodnie obrzydza ci 

ona życie i odstręcza cię od świata, nie gwałcąc 

tyrańską przemocą, jak tyle innych chorób 

zdarzających się u starców, które nieprzerwanie 

i bez odetchnienia gnębią ich boleściami i niemocą; 

jeno jakoby ostrzeżeniem i pouczeniami, 

powtarzanymi od czasu do czasu: i znowuż przeplata 

je długimi przerwami i spoczynkiem, jakby chcąc 

ci dać możność rozmyślenia i przepowiedzenia sobie 

twej lekcji do syta. Aby ci dać sposób zdrowego 

osądzenia rzeczy i powzięcia postanowienia, 

jak przystało człowiekowi i mężczyźnie, ukazuje ci 

całkowity obrachunek twej dol i, tak w złym jak 

i w dobrym, zsyłając w jednym i tym samym dniu 

życie to bardzo lube, to znów zgoła nie do 

zniesienia. Jeśli nie obłapiasz śmierci za szyję, 

dotykasz przynajmniej jej dłoni bodaj raz na miesiąc: 

z czego możesz tym bardziej mieć nadzieję, 

iż jednego dnia pociągnie cię ku sobie nieznacznie, 

bez pogróżek. Ponieważ tak często udało ci się 

wylądować szczęśliwie, i wówczas będziesz wierzył, 

że to jeno zwykłe próby; owo któregoś dnia przewiozą 

przez wodę i ciebie i twoją wiarę, ani spostrzeżecie 

się kiedy. Nie ma co uskarżać się na choroby, 

które uczciwie godzą się dzielić czas ze zdrowiem. 

M. de Montaigne: Próóy, PiW Warszawa 1985 r. 



Wzajemne zapożyczenia lub korekty medycyny oficjalnej i ludowej, a żadna nie miała monopolu 

na mądrość, powodują, że w obiegu społecznym wskazania jednej i drugiej mieszały się tak doskonale, 

iż osobne ich omawianie byłoby sztucznością. [„.] 

Magiczne zabarwienie co niektórych recept i rad terapeutycznych nie jest rzeczą przypadku. 

Odkrywanie niezbadanych powiązań między człowiekiem i wszechświatem, czyli tych samych sił rządzących 

mikro- i makrokosmosem, stanowiło wspólną orientację nauk hermetycznych, tj. tajemnych, a więc 

astrologii, alchemii i medycyny w ujęciu Paracelsusa (zm. 1541). Przyrodoznawca ów widział 

w medycynie wiedzę praktyczną i koronę wszystkich scjencji zgłębiających prawa natury wspólne 

dla universum i człowieka jako jego cząstki. Koordynowanie zakłóconej równowagi rozmaitych sił 

krzyżujących się w pacjencie przybierało formy określane dziś chętnie jako magia. Wtedy, mimo 

błędów w rozpoznawaniu właściwości i oddziaływania różnych substancji, stanowiło początek współczesnej 

farmakolog i i. 

Cóż zatem działo się z tą medycyną, tak stabilną w swych diagnozach i terapii, że bez większego 

uchybienia można było przedstawić łącznie jej metody i środki stosowane w ciągu kilku stuleci? Kiedy 

Stanisław Staszic pisał pod koniec XVI 11 wieku, że "dzisiejsza nauka lekarska więcej szkodzi, niż 

towarzystwu dobrego czyni", miał na myśli tę samą uczoną medycynę, z jakiej w XIV wieku natrząsali 

się Petrarka i Boccaccio, w XVI wieku drwił Rabelais, a w XVI I - Molier. Mimo bowiem odcinkowego 

postępu i wybitnych jednostek akademicka medycyna zbyt długo obracała się w podejrzanym towarzystwie 

astrologii i alchemii, a żyła swą dość scholastyczną tradycją. W takim systemie celem stawało się 

potwierdzenie słuszności autorytetu, a metodą pracy naukowej komentowanie uznanego autora. 

Średniowieczna uczona medycyna stała twarzą do tekstu, a plecami do chorego. Na jej podstawie 

leczyć można było niemal zaocznie. 

Zachodnim prześmiewcom medycyny wtórowali w XVI I wieku rodzimi ironiści. Z twórczości Wacława 

Potockiego, Krzysztofa Opalińskiego, Stanisława Orzelskiego czy Wespazjana Kochowskiego wyzierają 

przeważnie niebogaci w wiedzę, a ciekawi wysokości honorariów medycy, przysparzający raczej umarłych 

niż zdrowych. Kpiące tony wynikały z mody, z przyswajania obcych motywów, ale i ze słabości samej 

medycyny, zwłaszcza jeśli autor doświadczył jej skutków osobiście lub obserwował poczynania szarlatanów, 

jakich ciągle nie brakowało. 

Leczenie zresztą stawało się w ogóle domeną amatorów, w miarę jak garstka akademików zajęła się 

mglistymi dociekaniami oraz kurowaniem najdostojniejszych pacjentów, z reguły lepiej płatnym niż 

skutecznym. 

W miarę, jak lekarze nie podejmowali krwawych zabiegów (duchownych medyków wiązały tu kościelne 

zakazy), opatrywanie ran przechodziło w ręce łaziebników, golibrodów, zwanych balwierzami. Chirurg 

taki, czyli cyrulik wykonywał też czasem najtrudniejsze operacje. W nastawianiu połamanych kończyn 

pomagał mu również kat, znający się wszak na układzie kości jak mało kto. [.„] 

Praca balwierza w przeciwieństwie do zajęć medyka nie wymagała wykształcenia ani łaciny. 

Starczały dobre chęci, praktyka i biegłość. Kwalifikacje oceniał i dopuszczał do wykonywania 

zawodu, jak w każdym rzemiośle, cech. [.„] 

Chirurgia oddzielona od słabo się nią interesującej medycyny, już od XIV wieku stała się 

dziedziną usługową. I wiele na tym nie straciła. Nieobciążona dogmatyzmem uniwersyteckiej medycyny, 

oparta na doświadczeniu, sztuka cyruliczna doszła do wielu interesujących wyników. Przyczyniły 

się do tego wojny prowadzone z użyciem broni palnej, a także zapoczątkowane w dobie odrodzenia 

postępy znajomości anatomii. Cóż jednak, poza przekłuwaniem guzów, puszczaniem krwi 

i przykładaniem plastrów mogli zrobić pozostawieni sałTlym sobie cyrulicy? 

Rozprawy lekarskie pełne były coraz to nowych mikstur, zawsze prawie cudownych i wręcz 

niezawodnych, przed użyciem oczywiście. Wiejskie znachorki i pozostali przedstawiciele medycyny 

ludowej łatwiej dokonywali pewnych odkryć niż napuszeni tlocfores metlicinae zapatrzeni w swe 

księgi i zaprawieni w dysputowaniu. Sławny Paracelsus na początku XVI wieku spalił publicznie 

kanoniczne wręcz dla lekarzy księgi Galena i Awiceny, oświadczając, że woli się uczyć medycyny od 

kata i czarownicy. Dopiero w XVI 11 wieku rozpowszechniało się przekonanie, że rozwój medycyny 

zależy od przywrócenia jej związków ze sztuką lekarską, która nie może pozostać wyłącznie domeną 

cyrulików. 

Negatywne oceny oficjalnej medycyny układać można, poczynając od złośliwych rymów Rejowych 

(doktorowie -łżowie, lekarza -łgarza itd.) aż po druzgocącą opinię współorganizatora i przełożonego 

pierwszej akademickiej szkoły lekarskiej w Warszawie, Stanisława Staszica. Uważał on, że medycy 

"tylko mieszają urządzenia Opatrzności, bo czasem utrzymują przy życiu tych, którzy zostawieni 

naturze umierać mieli, a zabijają owych, których natura byłaby uzdrowiła". I cóż z tego, że gdzieś 

sporo medyków? "W Polsce w województwie krakowskim, teraz jest najwięcej lekarzów i tam już 

najwięcej znajduje się chorób gatunków". Na Ukrainie - przeciwnie: ani medyków, ani chorób. 

"To jest pewne, że z lekarzami pomnażają się choroby". 

W uogólniającym nie bez uproszczeń osądzie stołecznego racjonalisty zabrakło zrozumienia dla 

tej roli medycyny, która nie mieści się w statystyce wyleczonych. Przedstawiciel rozwiniętej 

medycyny przełomu XIX i XX wieku, autor podręczników z zakresu chorób wewnętrznych oraz prac 

z teorii poznania i etyki, zastosował tu kryterium humanisty pisząc: "Gdyby medycyna nie posiadała 

żadnego skutecznego środka w walce z chorobą, to i wtedy lekarze byliby potrzebni jako pocieszyciele 

w chorobie, tej wielkiej niedoli ludzkości". 

J. Kracik, Pokonać uarn{ śmierć, Wyd. M, Kraków 1991 r. 



Medycyna współczesna pociągana jest - by nie powiedzieć kuszona - w dwie zupełnie przeciwne strony. Pierwsza 

związana jest z rozwojem supernowoczesnych technik z elektronicznymi maszynami cyfrowymi na czele. Prorokuje 
się, że z czasem komputery, w których pamięci ferrytowej zakodowana będzie cała aktualna wiedza medyczna plus 

wszelkie przypadki chorobowe wraz z najdrobniejszymi ich objawami, będą mogły stawiać bezbłędną diagnozę 

i ordynować stosowne dla rozpoznanego schorzenia medykamenty. 

Jednakowoż nie wszyscy są entuzjastami takich komputerowych diagnoz. Zgłasza się pod ich adresem zarzut bezduszności. 

Mówi się też o potrzebie kontaktu pacjenta z lekarzem, kontaktu po prostu ludzkiego, necechowanego troską, zrozumieniem„. 

I niewątpliwie - co pokazują liczne doświadczenia - tego rodzaju kontakt odgrywa w terapii niebagatelną rolę. Mówi się 
nawet, iż lekarz powinien być trochę jakby czarodziejem (co nie znaczy bynajmniej hochsztaplerem), że powinien 

posiadać dar sugestii przynajmniej. 

I tu właśnie otwiera się przed medycyną druga droga, trzeba przyznać, jak na razie dość kręta i śliska, w kierunku 

tzw. paramedycyny. Co dość często wygląda jak odgrzebywanie starych praktyk magicznych, nawiązywanie do tradycji 

szamanów i czarowników, i z tego względu budzi wśród wielu lekarzy abominację. Ale zarysowują się na tej drodze 

osiągnięcia, w każdym razie obietnice tak kuszące, że trudno koło nich przejść obojętnie. 

Paramedycyna ma zresztą punkt zaczepienia w twierdzeniu, pod którym podpisze się każdy przedstawiciel oficjalnej 

wiedzy medycznej, mianowicie, iż wiele chorób wynika z przyczyn tkwiących w psychice. Klasycznym przykładem schorzeń 

psychosomatycznych są, jak wiadomo, owrzodzenia żołądka. Lista byłaby zresztą dosyć długa. Paramedycyna ma skłonność 

rozciągać ją na wszelkie nasze dolegliwości. Wedle jej osądów ich początki tkwią w naszym systemie nerwowym. 

I robiąc krok dalej, da się postawić hipotezę, że jeśli w naszej psyche tkwią źródła chorób, to również może ona być 

źródłem uzdrowień. 

Z tym do pewnego stopnia zgodzi się każdy lekarz, najdalszy od jakichkolwiek irracjonalnych skłonności. Wszak 

wiadomo, że spokój oraz wszelkie pozytywne przeżycia psychiczne pacjenta ułatwiają i przyspieszają proces powrotu do 

zdrowia. 

Lecz paramedycyna posuwa się tu znacznie dalej, rzec można do samego skraju. Uważa mianowicie, że i tzw. beznadziejne 

przypadki nie są pozbawione nadziei na uleczenie - przez oddziaływanie psychiki na schorzałe ciało. 

c1w,; NA t<!IN1Ę ~msl~ 
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Z. Pikulski, Obietnice parapsychologii, Wyd. Lubelskie, 1985. 

Prawdziwe niebezpieczeństwo zaczyna się wtedy, kiedy hipnotyzer-samouk bierze się za "leczenie". Naiwnych nie brak 

i każdy chce być zdrowy. Propozycja cudownego uleczenia bez bólu, zastrzyków i tabletek przekonuje. "Uzdrowiciele" tacy 

przynoszą więcej szkody niż pożytku. Zdarzają się czasem przypadki na przykład bólów o nieustalonej etiologii, czy po 

prostu przemęczenia "pacjenta", w których i niewyszkolony hipnotyzer może złagodzić objawy. Rodzi się wtedy opinia 

o cudownym uzdrowicielu, który jednym dotknięciem leczy. Gdyby taki hipnotyzer-amator na tym poprzestał, byłoby wszystko 

w porządku, ale„. Ale nie!.. Upojony powodzeniem brnie dalej. 

W. Soroka, Hipnoterapia, Wiedza Powszechna, Warszawa 1992. 

Jakie toi Że jeden szalóierz uwiódł cię niegodnie/ 

Ukrywszy pod świętości maski niecne zórodnie/ 

Chcesz mniemać jui/ ie kaidy jego dróg się trzyma 

I ie prawdziwej cnoty jui na świecie nie ma? 

Pozostaw niedowiarkom to głupstwo: sam wprzódy 

Naucz się/ jak odróżniać prawdę od ułudy, 

Nie oódarzaj zóyt rychło ulności1 nikogo 

I staraj się rozsjdku zawsze kroczyć drogi/ 

Strzeż się/ jeżeli możesz/ czcić zapał udany, 

Lecz nie krzywdź posjdzeniem cnoty nieskalanej; 

A gdyóyś jui przesadi musiał grzeszyć stale/ 

Lepiej zóyt wierzyć w ludzi nii nie wierzyć wcale. 
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KRZ Y5Z l OF Z Alf 5 KI - ur. '111948 r. Reżyser teatralny, aktor filmowy. Ukończył filologi! polską na Uni'lłersytecie Wama'lłskim, a następnie 
Wydział Reiysmki warszawskiej PWST. Jeszcze jako student polonistyki przygoto'lłał w tej dole z kołem naukowym sfubGombro'lłicza. 
Krzysztofa Zaleskiego 'lłyróinia przede wszystkim profesjonalizm i dążenie do realizacyjnej perfekcji, której konsekwencją są spektakle bardzo różne stylistycznie, ale doskonale 
przystające do materiału dramatycznego. Należy do reżymów, którzy podejmują się przeprowadzenia precyzyjnej analizy utworu /Ślu/JJ, a równocześnie nie unikają ekspresji czysto 
teatralnej. W /rfa//agonny'llykmł ogromne poczucie stylu i umiejętnofci facho'lłego dopraco'l/ania szczegółu. 
W Księdzu /rfarku, jednej z najlepszych inscenizacji Słowackiego w po'lłojennym czterdziestoleciu, wyeksponował wiersz, zachowując ró'lłno'lłagę między realnością hislorycznej obserwacji, 
a poetycką 'lłzniosłością nastroju. Zaleski - co jest rzadkością - łączy pietyzm w stosunku do sło'lła z wyrazistoicią środkó'lł pozawerbalnych. 
Niektóre prace reżyserskie K. Zaleskiego: 
Ślu/J W. Gombrowicza (2 wersje), /rfa//agonny B. Brechta I K. Wei I la, Ksifdl /rfarek J. Sło'lłackiego, SmoH. SZ'l/a rea, Słoń A. Kopko'lła, Car Paweł D. Me reikowski ego, Niech 
no tylko 1aKititn1 ja/Jlonie ('lłersja z !984 r.I A. Osieckiej, /rfała Apokalipsa T. Kon'lłickiego, Bum W. Szekspira, lrf1i i iona A. Fredry, /rfua u mi as Io Arm A. Szczypiorskiego, 
Kuglami wisielcyJ. Kaczmarskiego, PmlyJ . Potockiego (dla Teatru TV), Legenlao fw. Krqutofie, Legenda o f/11. /rfiKoł1ju, legenda o iw. Wojeieehu (dla Teatru TVI . 
Liczne role w filmach, m.in. Indeks- rei. J. Kijowski, S1ansa- rei. F. Falk, Coqt!Ka-reż. A. Holland, P1ietinne pytania- rei. J. Zaorski, Kochankowie mojej mamy- rei. M. Pi'lłowski, 

Samowolka- rei. F. Falk. 
W!: M. Semil, E. Wy1ii1k1: S/u·•il: /11/ra #'tpólcmu;o, Wyd. Aif, W- ~• 1990. 

Dla Teatru Wybrzeże K. Za leski wyreżyserował w 1997 r. Kilka llamtf 1 iyeia /Jmi Karamuowwg Fiodora Dostojewskiego. 

MAREK CHOWANI EC - scenograf ur. w 1966 r., absolwent ASP w Warszawie (dyplom w 1993 r.I w Katedrze Scenografii 
w prac. Prof. Andrzeja Sadowskiego; w tym samym roku wyróżniony przez Centrum Scenografii Polskiej. 
Do ważniejszych osiągnięć artystycznych M. Chowańca należą: 
Wsp6łautorstwo projektu Time Pmsent - Groningen (Holandia!, spaktakl autorski La/Jitynt Siacca - Sycylia (Włochy); od 1991 r. -
wsp6łpraca z TVP, w tym m.in. scenografie do spektakli Teatru Telewizji: Biała upaff - reż. T. Król, Kocioltwi!t- rei. I. Englert, Puet, 
Liuyhupa - reż. ł. Wylężałek, Sltar/J w płomieniach - reż. J. Gruza, Hasu miasto- reż. M. Zmarz-Koczanowicz, Kariera Artura Ui -
rei. P. Szulkin, Sprawa Stawrogina oraz cykl legend o świętych w reżyserii K. Zaleskiego. 
Ważniejsze realizacje teatralne: Miłofć i gniew w reż. K. Kolbergera dla Północnego Centrum Sztuki w Warszawie, Wuyscy fwięci 
w reż. J. Grządzielskiego dla Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu, B/uu opera, Kuglaru i wisielcy w rei . K. Zaleskiego dla Teatru 
Nowego w Poznaniu, dla teatru Buffo w Warszawie - Bajor w Buffo oraz Tyle miłofciw rei. J. Józefowicza, (}m/ero/Jianyw reż. K. Zaleskiego 
dla Teatru Ateneum w Warszawie. 
W 1995 r. M. Chowaniec zrealizował dla Teatru Wybrzeże scenografię do sztuki T. Kushnera Anioły Ameryldw rei. W. Nowaka, w 1997 
r. do Kil/tu zdarmf z tycia /Jraci Karamuowwg F. Dostojewskiego w reż. K. Zaleskiego oraz do sztuki Marat-Sade P. Weissa w rei. K. Nazara. 

DORO'f A ROQUEPLO - ur. 18 marca 1960 r. W Nevilly (Francja), absolwentka Ecole lntenational DesArts De La Mode, 
od czasu ukończenia studiów zamieszkała w Polsce. Laureatka nagrody Złotego Lwa na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni 
w 1995 r. za kostiumy do filmu Prowokator w reż. K. Langa. 
Do ważniejszych realizacji D. Roqueplo należą: 
Prace do filmu 300 mil do nie/Ja w rei. M. Dejczera (samodzielny debiut), Życie u tycie, Potknięcie w rei. K. Zanussiego, Ostatni prom, 
Polska fmierćw rei. W. Krzystka oraz teatralne - dla Teatru Rozmaitości Proces w reż. H. Baranowskiego, dla Teatru Ateneum (}ardero/Jiany 
w rei. K. Zaleskiego, dla Teatru Telewizji fedraw rei. H. Baranowskiego, Klimatyw reż. M. Łazarkiewicza, Inne uasyw rei. T. Wiszniewskiego, 
Prugie łote w rei. A. Ustynowicza, (}dy ro1um fpiw rei. M. Ziębińskiego, Kocltaj i ró/J, co cńceuw rei. R. Glińskiego, Sprawa Stawrogina 
w rei. K. Zaleskiego, To tańuyła lzadora w rei. M. Łazarkiewicz. 

W Teatrze Wybrzeże D. Roqueplo przygotowała kostiumy do sztuki Kil/ta ldaruń z tycia /Jraci Karamazow wg F. Dostojewskiego w reż. 
K. Zaleskiego, do sztuki Marat-Sade P. Weissa w rei. K. Nazara oraz do Alicji w Krainie Curów L. Carrolla w reż. S. Chazbijewicza. 

KRZ E5I MIR D ĘB5 KI - kompozytor, aranżer, skrzypek jazzowy; ur. 26 października 1953 r. w Wałbrzychu. 
Studia: Klasa Kompozycji Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, Poznań 1977. 
Muzyk jazzowy: 1976 - muzyk zespołu String Connection; 1981 - koncerty w większości krajów Europy i Ameryki; udział w 25 festiwalach, 
m.in. Paryż i Montreal 1983, Berlin i Kiinigsberg 1984, Reno w Nevadzie (USA) i Haga 1985; uczestnik warsztatów w Le Mans, Baden-Baden 
i Forum Kompozytor6w w Darmstadt 1986. 
Nagrody i wyróżnienia: I nagroda (zespołowa) w Światowym Konkursie Jazzowym W Hoilart (Belgia) 1983. 
Muzyk, Kompozytor i Skrzypek Roku w ankiecie "Jazz Forum" 1983-85, Nagroda im. Stanisława Wyspiańskiego I st . 1985, Grand Prix Fest. 
Polskiej Piosenki w Opolu 1985, I nagroda w Konkursie Kompozytorskim Poznańskiej Wiosny Muzycznej 1986. 
Twórczość: kompozycja, m.in. fantazja na organy i orkiestrę 1978, Bacltersfield Trom/Jone Quinlet 1983, Musica per arclti 1985, Motel 
na lafmę 1986; nagrania -płytowe, m.in. One World in Eigltt (MPS) 1981, Wor!toltolic (Poljm) 1982, New Romantic frpecfafion 
(Poljazz) 1983, String Connecfion Trio (Polton) 1986; ponadto muzyka dla dzieci, muzyka filmowa i teatralna, piosenki . 

Dla Teatru Wybrzeże K. Dębski skomponował muzykę do spektaklu Ewa Hitler pali camele J. Koprowicza w reżyserii autora. 

Malgorzata 

BRA]NER 

Dorota 

KO LAK 

Mirosław 

BAKA 

Monika 

CHOMICKA 

Joanna 

KREFT-BAKA 

Malgorzata 

JAŚKIEWICZ 

Wanda 

NEUMANN 

Ewa 

KASPRZYK 

Marzena 

NIECZUJA-URBAŃSKA 

30-LAT PRACY ARTYSTYCZNEJ 

Włodzimierz 

CIBOROWSKI 

Grzegorz 

CHRAPKIEWICZ 



Jerzy 

GORZKO 

Stanisław 

MICHALSKI 

Dariusz 

SZYMAl~IAK 

Grzegorz 

GZYL 

Sebastian 

NIETUPSKI 

Mirosław 

KRAWCZYK 

Igor 

MICHALSKI 

20-LAT PRACY ARTYSTYCZNEJ 

Adam Kazimierz 

TRELA 

Zbigniew 

OLSZEWSKI 

Florian 

STANIEWSKI 

30-LAT PRACY ARTYSTYCZNEJ 

Jarosław 

TYRAŃSKI 

WYBRZEZE 
Z-ca dyrektora ds. technicznych: BRUNO SOBCZAK 
Kierownik techniczny: RYSZARD TOMASZEWSKI 
Kierownik działu scen: CZESŁAW KROK 
Kierownik działu produkcji i scenografii: ZYGMUNT LUBOCKI 
Kierownik działu produkcji kostiumów: RUFINA PLĄSKA 

OBSŁUGA SPEKTAKLU: 
Brygadier sceny: K. Puzio 
Dźwięk: Z. Graczyk 
Światło: B. Rokita, B. Gaczoł, J. Babiarczyk 
Rekwizytor: J. Pokucinski 
Charakteryzacja: K. Winiarska 
Garderobiane: T. Górna, A. Serafin, J. Jędrzejewska 
Zaopatrzenie: M. Rybkowska 

Dyrektor Marketingu: ANNA TOMASZEWSKA 

BIURO OBSlUCI WIDZÓW 
W Gdańsku: 
Kierownik: Iwona Korsak, tel. 301-70-21, w. 14 i 31, 301-13-28 
Duża Scena przy Targu Węglowym 
Mała Scena im. St. Hebanowskiego 
Kasy Biletowe: tel. 305-59-33 

W So~ocie: 
Z-ca kierownika: Maria Zawadzka, tel. 551-58-12, 551-39-36 
Scena Kameralna 
Kasy Biletowe: tel. 550-79-58 

Przedsprzedaż i sprzedaż biletów, rezerwacja: 
W dni robocze (oprócz poniedziałków) w godz. 11. 00-19,00 

W soboty w godz. 14.00 -19.00 

W niedziele i święta 2 godziny przed spektaklem. 

ZAPRASZAMY!!! 

Okładka i ilustracje w programie: Andrzej Mleczko 
Opracowanie programu: Jerzy Gutarowski 
Opracowanie graficzne: Monika Podg6rniak 
Zdjęcia realizatorów i aktorów: Małgorzata Bramorska-Fogiel, [ ... ] 
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SCENA 

PLAN WIDOWNI TEATRU „WYBRZEŻE" W GDAŃSKU - SCENA DUŻA 

Gdynia Gdańsk 

UKF 72,92; 106,7 RADIO UKF 68,63; 96,4 

łK 
....... ---· 

• d 

Telefon dla słuchaczy: 664 91 OO, 664 90 90 

® 

Radio Gdańsk 
67,85MHzl03,7MHz 

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. 



akłady Porcelany Stołowej Lubiana SA 
83-407 Łubiana; tel. 686-37-84, 686-37-86, fax 686-37-85 

tlx 0512225 cerppl 
apraszamy do sieci naszych hurtowni 

Szczegółowe informacje: tel. 686-37-84 w. 291, 351, 352 

Oficjalni przedstawiciele w woj. gdańskim: 
Lubiana - Hurt Sp. z o.o.; Łubiana, tel. 686-37-84 w. 226 
Stamar PPH; Wejherowo, ul. Wałowa 20, tel. 672-06-34 

Hurtownia Saturn; Gdynia, ul. Komandorska 26, tel. 620-87-76 

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 



S.C. 
PRZEDSIĘBIORSTWO HURTOWE 

80-871 Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Kliniczna 2a 
tel./fax 341 44 53; 344 72 03 

• 111111 • 111111 

l I • „ 

® 

~~ GWARANT S.A. 
~ TOWARZYSTWO UBEZPIECZENI REASEKURACJI 

Silny. Pewny. Godny. 

Potrze bu jesz banku, na którym możesz polegać . 
Banku, który jest silnym i mocnym partnerem 
wzbudzającym szacunek i zaufanie. 
Banku przyjaznego, który rozumie Twoje potrzeby 
i wyprzedza oczekiwania. 

l=JBK 

POWSZECHNY BANK KREDYTOWY SA W WARSZAWIE 
ODDZIAŁ W GDAŃSKU 

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



MERS 

83 01 O STRASZYN ul. Boczna 4 
tel./fax 682 89 67 do godz. 20.00 

tel. 682 36 35 do godz. 17.00 
, 

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. 
Towar dostarczamy własnym transportem, 

także na telefoniczne zamówienie. 

terminowo solidnie uczciwie 

zapraszamy 

act@ry 
80·835 Gdańsk, ul. Szeroka 125/126/3 

tel./fax 305 27 64 
www.yellowfactory.com.pl 

e·mail: piotr@yellowfactory.com.pl 

KONSERWY 
RYBNE 
MIESNE WI t::BO 
I PASZTETY SEAFOOD . 
RYBY MROZONE 

OWOCE MORZA 

„KAPER" GDAŃSKIE 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 



_„$ - --
~= 

FOOD CENTRE 
INTERNATIONAL 
WARZYWA, OWOCE I CYTRUSY 

80·436 Gdańsk, ul. 1

Liłewska 11/13 
tel./fax 301 30 78 

• 
HURTOWNIA SPOZYWCZA 

Gdańsk-Nowy Port, ul. Oliwska SS 
tel. 34·31 ·267 
fax 343· l l ·91 

OFEllUJEllY 
• poza ubezpieczenJem mienia: 

• lnterwencyjnę, 
y. m.ln. zorganizowanie uslug śłusaraklch, 
hydraullcmych, elektrycznych, szklarskich, 
dekarskich, dozór miejsca zamieszkania, 

• medy~ 
w następstwie nleszczę§ liweio wypadku, 

• w przy.,.dku hoapłtal cJI 
(np. opieka nad dziećmi , zwierzętam i domowymi) 

• lnłonnacYJmt 
- o slutbech publicznych oraz punkteci1 usługowych. 

USWGI SERWIS, STANOWl~CE NOWATORSIC,1 FORM~ 
U KWIDACJI SZICODY poprzez: 
• zorlBfłlzowanle rob6t remontowcH>udowlanych 

za pośrednictwem firmy asslstance, 
• wypłacenie w clUU 16 dni 

kwoty na pokrycie koszt6w remontu. 

WYSTARCzy JEDEN TELEFON 
DO CENTRUM ALARMOWEGO, 
A WBZYSTKIE SPRAWY 
ZAU1WIMY ZA CIEBIE 



ZŁOTY KOSM ETYK Nagroda na Międzynarodowych Targach Farmaceutycznych .Lek w Polsce'98" 

• • ® 

B1om1n 
SERIA 

JOGURTOWA 
NAWILZAJĄCO - REGENERUJĄCA 

Biom in 

~·1a·a ® 
~ ZIAJA Ltd. Zakład Produkcji Leków, ul. Jesienna 9, 80-298 Gdańsk. telJfax (058) 341 38 52, 341 55 03 

CHEMIA 
I 

!ft~~~· · · 

tel. 341 46 65, 341 22 02 
Gdańsk, ul. Grunwaldzka 48/50 tel. 552 29 01; 552 12 28 i 29 
Gdańsk, ul. Grunwaldzka 363 

POMORSKI 
OKRĘGOWY 

ZAKŁAD 
GAZOWNICTWA 

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



DRUKARNIA 

PUP AKOBI SA 80-393 GDAŃSK UL. KRYNICKA 1 TEL. 554 37 01 , FAX 554 37 03 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA 

• 
MECENAT TEATRU WYBRZEZE 

# # 

WSPIERAJĄCY JEGO DZIAŁALNOSC: 

SPEC~ALNA STREFA 
EKONOMICZNA 
ZARNOWIEC - TCZEW 

sp. z o.o. 

Elektromontaż Gdańsk SA 

Gdańska Fundacja 
Kształcenia Menedżerów 

D 

CENTROSTAL S.A. 

DDF Finanse SA 'I 1' 
!< -.. 



SPÓŁKA CYWILNA 

Firma IQ S.C. oferuie Państwu: 

Usługi informatyczne w zakresie: 

• Kompleksowego wykonawstwa sieci komputerowych; 
• Administracji i monitoringu infrastruktury komputerowej 
• Modernizacji i rozbudowy istniejących sieci komputerowych; 
• Kompleksowego doradztwa dotyczącego problemu roku 2000 

Usługi internetowe: 

• Projektowanie profesjonalnych serwisów internetowych począwszy od projektu 

a skończywszy na jego reklamie w Internecie; 
• Niezawodne i atrakcyjne cenowo konta pocztowe e-mail o pojemności 15 i 25 MB. 

• Wirtualne serwery WWW o dowolnej pojemności; 
• Obsługę domen oraz zdalną administrację serwerów. 

W przypadku podjęcia z nami stałej współpracy oferujemy szereg usług 

dodatkowych niezbędnych każdej firmie na niezwykle korzystnych warunkach. 

WYKORZYSTAJ NASZE IQ !!! 
http://iq.pl/ 

http://www. firma. iq .pl/ 

IQ S.C. 80 - 809 Gdańsk ul. Dragana 11/1 O 

(0-58) 302 - 75 - 66 o - 501 062 672 o - 501 062 720 

POLIGRAFIA 
„ 
SRODKI TECHNICZNE DO DRUKU 

ASORTYMENT BIUROWY 

Zapraszamy w godz. 730-1730 

b d oo oo 
w so oty w go z. 9 -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 



Expression unlimited 
Liberte d 'expr.ession 


