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Powieściopisarz (Stiller, Homo Faber; Powiedzmy Gantenbein ... ), 
eseista i dramaturg, jedna z wybitnych postaci życia literackiego 
Szwajcarii; obok DUrrenmatta najgłośniejszy autor teatralny tego kraju. 

~ Urodził się w 1911 r. w Zurychu jako syn architekta. Już mając 16 lat 
przedstawił Reinhardtowi swój pierwszy utwór: dramat pt. Stahl(Stal). 
Studiował germanistykę (1931-1933), po śmierci ojca został 
dziennikarzem (m.in. reportaże z Półwyspu Bałkańskiego i z Turcji). 

W roku 1936 podjął studia architektoniczne - po 4 latach otworzył własną 
pracownię i odnosił w tym zawodzie liczące się sukcesy (wygrał m.in. konkurs na 
projekt kąpieliska w Zurychu). 
Od roku 1955 zajął się wyłącznie pisarstwem, mieszkając na przemian we 
Włoszech i w Szwajcarii. Wiele podróżował (dwukrotnie przebywał w Polsce -
1948 i 1966), często spotykał się z wybitnymi ludźmi teatru (znał m.in. Brechta i 
Wildera, którego dramaturgia wywarła nań pewien wpływ). 
Próby dramaturgiczne podejmuje od 1944 roku; powstaje Santa Cruz (tłum. Jacek 
FrUhling) - romanca o tęsknocie za zmarnowanym, „nieprzeżytym" życiem 
(spotkanie śmiertelnie chorego śpiewaka z jego dawną ukochaną). W rok później 
pisze Frisch antywojenną „próbę requiem" zatytułowaną Nun singen sie wieder 
(Teraz znowu śpiewają), w której ofiary ostatniej wojny spotykają się ze swymi 
katami - jest to rodzaj dramatycznej przestrogi. W pierwszym okresie twórczości 
powstają m.in. sztuki: Die chinesiche Mauer(l 946, 11 wersja 1955; Chiński mun, 
Ais der Krieg zu Ende war (1949, li wersja 1962; Gdy wojna się skończyła), Graf 
Oderland(l 951, li wersja 1956, Ili wersja - ostateczna - 1962; Hrabia Oderlanc/J
egzystencjal istyczno-psychologiczna surreal i styka na temat niemożności 
przebudowy świata środkami przemocy i gwałtu. Z 1953 roku pochodzi komedia 
Don Juan czyli miłość do geometrii (Don Juan oder die Liebe zur Geometrie), 
będąca parodią mitu o Don Juanie, który kończy swą świetną karierę jako filisterski 
żonkoś. Wystawiona po raz pierwszy w Zurychu, grana była także - z wielkim 
sukcesem Andrzeja Łapickiego w roli tytułowej - w warszawskim Teatrze 
Dramatycznym. 
W tym samym roku publikuje Frisch słuchowisko radiowe, przerobione później 
na jednoaktową „sztukę dydaktyczną bez dydaktyki" Biedermann i podpalacze 
(Biedermann und die Brandstifter, prapremiera w Zurychu, 1957). Prapremiera 
polska odbyła się w roku 1959 w Teatrze Współczesnym w Warszawie (tłum. Irena 
Krzywicka i Jan Garewicz) - z wybitnymi rolami Mieczysława Czechowicza i 
Andrzeja Łapickiego. (Teatr Wybrzeże wystawił ją w 1975 r. w reż. Stanisława 

Różewicza ze Stanisławem lgarem w roli Pana Biedermanna). 
Wyraz „Biedermann" znaczy po polsku „poczciwiec'. Niemiecka publiczność 
odkryła także, że „Biedermann" rymuje się z „jedermann", co przecież znaczy 
„każdy''. 

Swą wybitną pozycję dramaturga ugruntował Frisch Andorrą (1961 - prapremiera 
w Zurychu, 1962). 
Z innych utworów scenicznych wymienić jeszcze wypadnie jednaktówkę Die grosse 
Wutdes PhilippHotz(1958; Wścieklapasja Filipa Hotza), a także ironiczną Biografię 
(Biographie ein Spie/, 1968). 
Max Frisch zmarł w 1991 roku. 

Jako autor sztuk scenicznych uważa/bym swoje zadanie za calkowicie 
spelnione, gdyby choć jednemu dramatowi udalo się w ten sposób postawić 
zagadnienie, żeby widzowie od tej godziny nie mogli już żyć bez 
odpowiedzi - bez odpowiedzi ich wlasnei takie/jaką mog!tby dać wraz z 
życiem samym. 

Teatr! To już skoliczone. Byla to milość wielka być może nawet, ale jak to 
z miłością się dzieje: odeszla. 
Teatr dzisiejszy nie może być ani teatrem klasycznym, ani epickim. Musi 
on tak czy inaczej ustosunkowywać się do rzeczywistości w czasach, w 
których żyjemy, sentymentalny romantyzm, względnie romantyczny 
sentymentalizm, stępia ostrość spojrzenia i reagowania na sprawy istotne, 
od których zależy przyszlość świata. 
Nigdy do teatru nie wrócę. jest to rozdzial w mojej twórczości zamknięty. 
Mówię to bez żadnego żalu. 
Nie chcę już być Faberem, Don Juanem, Stillerem, Gantenbeinem, 
Biedermannem czy kimkolwiek jeszcze. Raz sobą. 
Muszę być w czasie pisania zupelnie wolny Może się potem okazać, że 
napisana rzecz nadaje się jedynie do szuflady Niekiedy nawet do mojego 
kosza przy biurku. W porządku. Bywa i tak. 
Lecz przede wszystkim staram się chronić moją naiwność, powiedzmy 
że nawet dziecięcą świeżość, także przed obciążeniami rozglosu i slawy. 
W przeciwnym wypadku prędzej czy później sam odczulbym w tym, co 
piszę, falsz. 
Staram się być wtedy taliczącym derwiszem, bawiącym się dzieckiem, 
inaczej poczulbym się jak na kazalnicy 
Prawda: odpowiedzialność. Otóż ( .. .) odpowiedzialność; presję tej 
odpowiedzialności odebralem wówczas, kiedy stwierdzi/em, że to co piszę, 
ma wielkie echo, że mlodzi ludzie szukają na podpisywanych przeze mnie 
kartkach wzorów dla siebie, wskazówek, kto wie, czy nie drogowskazów. 
Więc oczywiście, nie sposób nie liczyć się z tym. 
Ale jest jednak w pisarzu coś takiego, co mu mówi~ że ta odpowiedzialność 
musi mieć swoje granice. Choćby dlatego, aby nie popaść w megalomanię. 
Bo trzeba szczególnie uważać, kiedy się jest już popularnym albo slawnym, 
żeby nie stać się hochsztaplerem moralnym. Uważam jednak, że ta 
naiwność we mnie, o której wspomnialem, przestrzega mnie zawsze w 
porę, żeby się nie dać zwieść na takie tory, gdzie reszta wymyka się 
kompetencji mojego zawodu. A jestem tylko pisarzem. 



Krzysztof Niedałtowski 

CZY MACIE PAŃSTWO ZAPAŁKI? 

Czy historia podpalenia mieszkania Bogumiła 8. może się powtórzyć w moim domu? Nie jestem do 
końca przekonany o zabezpieczeniach przeciwpożarowych budynku, w którym mieszkam. Znam 
wprawdzie przepisy i mam w pobliżu gaśnicę, ale nagromadziłem w różnych zakamarkach tyle 
gazet, folderów, instrukcji obsługi - a to przecież jest materia/ łatwopalny. Gdyby przyszli strażacy 
na kontrolę - nie mialbym całkiem czystego sumienia. Jakoś bym się z nimi dogada/. Czy znam 
drogę ewakuacyjną? To znaczy, wyjście z sytuacji krytycznej? Nigdy się nad tym nie zastanawia Iem. 
Może dopiero pożar zmusiłby mnie do tego? 

Gdyby w ogniu zobaczyć połyskujące zło, a w pożarze dostrzec własną śmierć - to dramat Maxa 
Frischa Biedermann ipodpalaczeokazałby się filozoficznym traktatem o pochodzeniu zła i etyczną 
rozprawą o erozji sumienia. 

UWIEDZIONY 
Obserwacja bezsilnej szamotaniny porządnego, normalnego, dostatniego obywatela z 
podejrzanymi typami z marginesu przyprawia nas o dreszcze przerażenia (to może 
spotkać również mnie), ale też budzi irytację (dlaczego jest on taki uległy?). Dramat 
Bogumiła B. to dramat niemocy wobec ewidentnego-zakamuflowanego zła. Taka jest 
niestety jego uwodzicielska natura. Przyzwoity człowiek, zbyt dobry - jak mówi o nim 
jego żona - zostaje uwiedziony przez prymitywnych cwaniaków. 
Uwodzenie jest kluczowym motywem w portugalskiej corridzie. Tam nie chodzi o zabicie 
bestii. Ona jest zbyt silna. W walce wręcz nie dalibyśmy jej rady. A zresztą, po co się tak 
brutalnie szarpać. Lepiej uwieść bestię. Zatańczyć z nią, uśmiechnąć się szalbierczo i 
zwodzić, zwodzić„. 
W wypadku Biedermanna to bestia uwodzi dżentelmena. I robi to skutecznie. Co prawda 
bez wdzięku, ale bardzo perfidnie. A dżentelmen jest coraz łagodniejszy, coraz bardziej 
układny. Mamy wrażenie, że po prostu nie wypada przeciwstawiać się złu tak dosadnie. 
Jakby w imię dobrych manier. Przypomina się tu nauczyciel młodego Thomasa Mertona, 
anglikański duchowny, który uczył chłopców, że bycie dżentelmenem jest najwyższą 
wartością. Gotów był w Hymnie o mi/ości poprawić Pawła z Tarsu: "Gdybym mówił 
językami ludzi i aniołów, a nie byłbym dżentelmenem, stałbym się jak miedź brzęcząca". 
Święty spokój za wszelką cenę? Dobre maniery ponad dobrem i złem? "Lepiej się 
zaprzyjaźnić, niż mieć wrogów" - odpowiada Bogumił żonie zdumionej jego 
bezradnością wobec intruzów. A poza tym Bogumił ma już coś na swoim obywatelskim 
sumieniu. Wyrzucił z pracy człowieka - a teraz wyrzuca wdowę po nim za drzwi swojego 
domu. Potrafi zatem być bezwzględny! Ale może tylko wówczas, gdy czuje swoją 
bezwzględną przewagę? 
Nasz bohater próbuje wprawdzie podjąć walkę w obronie własnej suwerenności. Chciał 
ich wyrzucić w środku nocy, ale na schodach na strych spotkała go żona i wyraziła 
obawę, żeby się nie przeziębił. Wpuszcza ich zatem coraz dalej. J uż nie tylko strych, 
ale i łazienka, a wreszcie wspólna kolacja. 
W pewnym momencie sprawy są już tak daleko, że zaczynamy utożsamiać się z 
Bogumiłem. Jak w dobrym filmie o złych oprawcach i sprawiedliwym bohaterze. 
Czyżbyśmy mieli podobne słabości? Ależ skąd! Złości nas jego bezradność , ale 
współczujemy z powodu trudnych okoliczności. 
Bogumił wybiera drogę konsekwentnego dostosowania się za wszelką cenę. Żeby nie 
było zgrzytów - również tych klasowych. Przy kolacji postanawia udawać skromność 
stołu. I wpada we własne sidła. Srebra i obrus, które kazał zdjąć, aby nie raziły, teraz 
sam posłusznie układa, aby spełnić nieoczekiwane życzenia niewygodnych gości. 
Deklaruje, że nie uważa ich w żadnym wypadku za podpalaczy, ale zapałek dać im nie 
chce. Napięcie rośnie. 

Paktowanie ze złem ma swoje prawa. Powoli zaczyna się osaczenie. Wobec 
zewnętrznych zagrożeń Bogumił broni i usprawiedliwia podpalaczy, a z nimi samego 
siebie. Kłamie, żeby uchronić się niepostrzeżenie już razem z nimi. Nie czuje zapachu 
benzyny zgromadzonej w beczkach na własnym strychu. "Tak bardzo przyzwyczaił się 
do smrodu". 
Używa swojej elokwencji i inteligentnie ripostuje wobec zdroworozsądkowych uwag 
żony: "Każdego z wyjątkiem nas samych mamy za podpalaczy. Trochę zaufania!". 
Wciągany coraz głębiej w mimowolny spisek zatraca granice zdrowego osądu. Oburza 
się wprawdzie na odległe wczorajsze wydarzenia podawane przez media, ale nie pojmuje 
tego, co dzieje się pod jego dachem. Jeszcze próbuje zyskać spokój przez zestawienie: 
"Jesteśmy niewinni w porównaniu z innymi". Tyle mechanizmów obronnych i wszystko 
na nic. I racjonalizacja tłumacząca, że lepsze mniejsze zło, i projekcja przerzucająca 
winę na innych. Na nic! Surowa sentencja współczesnego chóru brzmi jak fatum: 
"Bardziej ślepy od ślepca jest tchórz, dreszczem nadziei napawa go myśl, że Zło nie jest 
Złem". 
Gdyby zastosować filmowy najazd kamery na Bogumiła i użyć szybkiego montażu, 
można by zobaczyć doskonałą ilustrację prawdy, którą teologowie opatrzyli nazwą 
grzechu pierworodnego. Prawda o etycznym inwalidztwie człowieka, o przetrąconym 
kręgosłupie moralnym każdego, kto na ten świat przychodzi, o osi wolności skrzywionej 
w stronę łatwiejszego zła - w dramacie Frischa znajduję doskonałą egzemplifikację -
portret Bogumiła. Frisch nie sięga jednak do pytania o początek tego inwalidztwa, o 
pierwszy wypadek. I tak jest chyba dobrze. Gdyby zabrał się za teologię z gęstości cr 
równą zastosowanej w antropologii - teatr by tego nie wytrzymał. 

UWODZICIELE 
Żeby się skutecznie bronić, trzeba zacząć od końca. Tajemniczy filozof wyznaje, że 
poznał w życiu wszystko z wyjątkiem jednego: "Oni to robią dla czystej przyjemności". 
Nie chcemy w to wierzyć. Nie lubimy myśleć o upostaciowanym złu. Zagapiliśmy się 
przez to w ostatnim wieku w Europie kilka razy. I teraz w społeczeństwie 
samozadowolonym zdajemy się nie dostrzegać i nie nazywać tego wyraźnie. Tak jest 
spokojniej. Słychać wprawdzie zbliżające się syreny. Ale to nie u nas. U nas jest teraz 
zabawa. 
Gotowi jesteśmy jak Bogumił pomóc w mierzeniu długości lontu. Możemy wręcz zapalić 
cygaro na strychu pełnym paliwa i upewnić się, że podpalacz nie ma złych intencji, 
skoro zwraca nam uwagę na bezpieczeństwo przeciwpożarowe. 
Max Frisch funduje nam wyprawę w labirynt anatomii zła. Nie jest ono jednoznaczne. 
Zdaje się dziwić swojej łagodniejszej części, że nie znajduje przyjemności w morzu 
pożarów, w szczekaniu psów i dymie, w syrenach zawsze odzywających się za późno. 
Zło wydaje się jednak być niesamodzielne. "Bez nieba nie ma piekła" - krzyczą przerażeni 
strażnicy ognia. Lękiem napawa ich wizja zliberalizowanych przepisów w niebie. 
Amnestia dla prominentów? Czyżby korupcja sięgnęła aż tutaj? A może to pytanie jest 
podwójną przewrotnością powszechnego relatywizmu? 
Czy zło jest tylko brakiem dobra, czy też równoważną do dobra siłą? Kto miał rację: 
ojcowie Kościoła, czy manichejczycy i katarzy? Na szczęście - podobnie jak w wypadku 
antropologii - Frisch nie próbuje drążyć głębiej. I tak nam wystarczy ciężkości i 
kondensacji niewygodnych pytań. W dramacie Bogumiła wiele z nich ma porażającą 
moc aktualności i praktyczności. Frisch, co prawda, nie naśladuje rzeczywistości, jego 
realizm nie jest udawaniem zwykłego życia. W świadomie skonstruowanym sztucznym 
teatrze realizmu paradoksalnego lepiej, wyraźniej widać diagnozę. Napięcie horroru
terroru (horror bohatera - terror wobec widzów) stopniowane jest bezwzględnie 
konsekwentnie. Gdy wreszcie wychylamy się za krawędź paradoksu eschatologicznego 
- wydaje się, że doszliśmy do happy - endu. "Czy jesteśmy uratowani? Chyba tak". Ale 
nie bądźmy spokojni. Podpalacze znów wracają na ziemię. I nie mają zapałek. Ale są 
pewni, że da im je ktoś z ludzi. 



Pojęcie Diabeł oznacza uosobienie najwyższego zła, nieprzyjaciela Boga 
chrześcijan, natomiast użyte w liczbie mnogiej jest określeniem wszelkich 
demonów, złych duchów i innych złośliwych stworów obdarzonych 
nadludzkimi mocami. Słowo Diabeł (Szatan czy Belzebub) użyte jako imię 
oznacza księcia czartowskiego. (Mt. Xll, 24) [ ... ] 
Diabeł wywodzi się z greckiego słowa diabolos, oznaczającego pierwotnie 
oskarżyciela lub potwarcę. 
Dokonując w Ili w. p.n.e. przekładu Starego Testamentu na grekę, Żydzi 
aleksandryjscy używali słowa d1~1bolos jako odpowiednika hebrajskiego pojęcia 
satan - bytu anielskiego, którego zadaniem było poddawanie ludzi próbie 
wierności wobec Boga. Satan nie był więc zły sarn przez się, ale stał się takim 
poprzez utożsamienie go z wykonywanymi przezeń zadaniami. Z tego też 
powodu został on, na przykład, obdarzony mocą ściągania nieszczęść na Hioba 
(Job I, 6-12). W Septuagincie, najstarszym tłumaczeniu Starego Testamentu na 
grecki, pojęcie d1abolosprzekładano na d1abolus lub Satan(tak w obowiązującej 
powszechnie Wulgacie). 
Jednakże w tekstach Nowego Testamentu greckie pojęcie satanas używane było 
w nieco odmiennym kontekście - oznaczało nie wroga człowieka (jak w 
przypadku Hioba), lecz nieprzyjaciela Boga - tak jak w kuszeniu Chrystusa na 
górze: "Idź precz, szatanie" (Mt. IV, 10). W Nowym Testamencie zatem Satanas 
oznacza Diabła , a w Apokalipsie(Apok. Xll, 9) opisany jest jako "Smok wielki 
[„.] wąż starodawny, który zwie się diabeł i szatan [ ... ] strącony na ziemię, a z 
nim strąceni zostali jego aniołowie" 
W ten sposób dwie zupełnie odrębne koncepcje uległy stopieniu się w jedno, 
stwarzając fałszywe wrażenie, iż chrześcijańska koncepcja półboga zła znana 
była Żydom jeszcze w czasach poprzedzających niewolę babi Jońską, 
tymczasern powstała ona dopiero w jej trakcie, nosząc na sobie wyraźne piętno 
wpływów perskich. 

Szatan dysponował ogromnymi możliwościami, nawet jeśli można było 
dyskutować na temat granic jego władzy. W roku 1563 Johan Weyer, skądinąd 
sceptyczny medyk, pisał: 
Szatan odznacza się wielkim męstwem, niewiarygodną przebiegłością, nadludzką 
mądrością, na/głębszą przenikliwością, na/wyższą rozwagą, nieporównaną 
umie/ętnością skrywania zgubnych forteli pod maską prawdy oraz nieskorfczoną 
nienawiścią wobec rodza/u ludzkiego, nienawiścią nieprze/ednaną i nieuleczalną. 

Jean Bodin skłonny był przypisać atrybuty Szatana również demonom niższego 
rzędu (1580): 

jest rzeczą pewną, że diabły ma/ą dogłębną 1na;ómość wszystkich rzeczy. Żaden 
teolog nie /est w stanie interpretować Pisma Swiętego lepie/ niż one; żaden prawnik 
nie zna się lepie/ na zawiłościach testamentów, kontraktów i procesów,- żaden 
lekarz ani filozof nie rozumie lepie/ zasad budowy ciała ludzkiego i właściwości 
sfer niebieskich, gwiazd, ptaków i ryb, traw i ziół, metali i kamieni. (. .. / 

Michaelis Psellus dokonał klasyfikacji demonów na poszczególne kategorie w 
zależności od środowiska, w jakim zwykły przebywać. Inni demonolodzy usiłowali 
sporządzić podobną klasyfikację w zależności od rodzaju władz, jakimi 
dysponowały. Alphonsus de Spina wyróżnia dziesięć odmian diabłów. 

7. Parki. Niektórzy utrzymują, że widzieli Parki, ale jeśli rzeczywiście, 
to nie były to kobiety, lecz demony (Augustyn zaś twierdzi, że los 
zależy od woli bożej). 

2. Poltergeisty zwane powszechnie duende da casa, które nocą 
wyprawiają przeróżne harce: tłuką naczynia, zrywają pościel z łóżek, 
zostawiają ślady stóp na suficie. Przenoszą one różne przedmioty z 
miejsca na miejsce, ale nie wyrządzają większych szkód. (Binsfeld 
był zdania, że pojawienie się poltergeista usprawiedliwia 
wypowiedzenie umowy najmu przez dzierżawcę). 

3. Inkuby i sukkuby. Diabły te są szczególnie niebezpieczne dla zakonnic, 
które budząc się rano często "zauważają, że są nieczyste, tak jakby 
spały z mężczyzną". 

4. Maszeru/ące zastępy, objawiające się w postaci ludzkich tłumów, 
czyniących wielkie zamieszanie. 

5. Demony służebne, które jadają i piją wraz z ludźmi, naśladując anioła 
Tobita. 

6. Zmory nocne, które prześladują ludzi we snach. 
7. Demony, które powstają z nasienia i jego woni w trakcie aktu płciowego 

mężczyzny z kobietą. Wywołują one u mężczyzn sny lubieżne, w ten 
bowiem sposób demony owe mogą "zbierać ich nasienie i tworzyć z 
niego nowe duchy" (Spina nie wierzy w ich istnienie). 

8. Błędne duszki, ukazujące się niekiedy w postaci kobiecej, innymi zaś 
razy w męskiej. 

9. Demony czyste (ale zarazem najbardziej odrażające), które nękają 
jedynie świętych mężów. 

70. Demony, które zwodzą stare kobiety (zwane xorguinae lub bruxae), 
wywołując u nich złudzenie, że latają na sabat. 



Inni demonolodzy ustalili hierarchię diabłów, przypisując im zarazem moc 
skłaniania ludzi do popełniania siedmiu grzechów głównych. Binsfeld, na przykład, 
podaje następującą ich listę: 

Lucyfer - Pycha 
Mammon - Skąpstwo 

Asmodeusz - Rozpusta 
Szatan - Gniew 

Belzebub - Obżarstwo 
Lewiatan - Zawiść 
Belfegor - Lenistwo 

W wydanym w roku 1801 w Londynie traktacie TheMagusorCelestial lntellige_nc~r 
Francis Barrett, okultysta, który urodził się o dwa stulecia za późno, modyfikuje 
nieco tę listę demonów i przypisywanych ich grzechów. Mammon staje się księciem 
kusicieli i uwodzicieli . Szatan szalbierzy (służy guślarzom i czarownicom), a 
Belzebub fałszywych bóstw. Dodatkowo wprowadza on jeszcze Pytona, księcia 
duchów kłamstwa, Beliala - narzędzi niezgody (kart i kości), Merihima duchów 
powodujących zarazę oraz Astarota jako księcia delatorów i inkwizytorów. [. .. ] 
Jeden z najbardziej szczegółowych spisów diabłów oraz pełnionych przez nie 
urzędów przedstawił ceniony egzorcysta, ojciec Sebastian Michaelis, w 
opublikowanym w roku 1613 dziele Admirable History. Baalberit, demon, który 
wstąpił w siostrę Madeleine w Aix-de-Provence, usłużnie wyjawił temu 
duchownemu nie tylko imiona innych diabłów, które opętały zakonnicę, ale także 
i świętych, którzy byli ich adwersarzami. Jako że d i1abły są zbuntowanymi i 
upadłymi przez to aniołami, między sobą zachowały one dawne anielskie ~yt~ły i 
funkcje. Koncepcję dworu anielskiego stworzył w IV w. n.e. Pseudo-D1on1zy, 
wywodząc ją z pism św. Pawła (List do Kolossan I, 16 i List do Efezjan I, 123). 
Składać się on miał z dziewięciu ordynków anielskich (trzy hierarchie po trzy 
ordynki każda): 

Pierwsza hierarchia: 
Serafiny, Cherubiny, Trony 
Druga hierarchia: 
Państwa, Księstwa, Moce 
Trzecia hierarchia: 
Zastępy, Archaniołowie, Aniołowie 

Baalberit zdemaskował wiele pomniejszych demonów, które wstąpiły w siostrę 
Madeleine, jednakże najważniejsze z nich, wymienione przez Michaelisa, to: 

Pierwsza hierarchia 
1. Belzebub, książę Serafinów, drugi po Lucyferze. Wszyscy książęta, to 

znaczy naczelnicy dziewięciu ordynków, czyli chórów anielskich, zostali 
strąceni, z tym że z chóru Serafinów na samym początku upadło trzech, 
Lucyfer, Belzebub i Lewiatan - ci, którzy wywołali bunt. Czwarty jednak, 
Michał był pierwszym, który przeciwstawił się Lucyferowi, a reszta 
dobrych aniołów poszła za jego przykładem: dlatego też dzi.ś Mich.ał i.est 
wśród nich wszystkich najważniejszy. Kiedy Chrystus zstąpił do p1ek1eł, 
Lucyfer został przykuty tam łańcuchami i teraz stamtąd dowodzi całą 
resztą[ .. . ] .Belzebub skłania ludzi ku pysze. Podobnie jak miejsce Lucyfera 
zajął w raju Jan Chrzciciel, [ ... ]tak adwersarzem Belzebuba w niebiesied1 
jest z racji swej szczególnej skromności św. Franciszek. 

2. Lewiatan, książę z tego samego ordynku; herszt heretyków, przywodzi 
ludzi do grzechu otwartego wystąpienia przeciw wierze (jego 
adwersarzem niebieskim jest Piotr Apostoł). 

3. Asmodeusz należy także do tego ordynku. Płonie żądzą, by kusić ludzi 
wizją bogactw; jest księciem rozpusty (adwersarz - Jan Chrzciciel). 

4. Baalberit, książę Cherubinów. Nakłania ludzi do zabójstw, kłótliwości i 
bluźnierstwa (adwersarz Barnaba). 

5. Astarot, książę Tronów, przepełniony bezgranicznym pragnieniem 
bezczynności i spokoju. Skłania ludzi do bezruchu i lenistwa (adwersarz 
- Bartłomiej). 

6. Verrine jest także księciem Tronów, zaraz za Astarotem; skłania ludzi ku 
grzechowi niecierpliwości (adwersarz Dominik). 

7. Gressil, trzeci rangą wśród Tronów, przywodzi ludzi ku brudowi i 
nieczystości (adwersarz Bernard). 

8. Sonneillo, czwarty pod względem starszeństwa w chórze Tronów, sprawia, 
że w ludziach budzi się nienawiść ku wrogom (adwersarz - Stefan). 

Druga hierarchia 
9. Carreau, książę mocy, przywodzi na ludzi zatwardziałość serca 

(adwersarze - Wincenty i Vincent Ferrer). 
1 O. Carnivean jest również księciem Mocy, skłania ludzi ku bezwstydowi i 

perwersjom (adwersarz - Jan Ewangelista). 
11. Oeillet, książę Państw. Kusi ludzi, by złamali ślub ubóstwa (adwersarz -

Marcin). 
12. Rosier, drugi rangą wśród Państw; używając słodkich słówek, skłania ludzi, 

by się zakochiwali. Jego adwersarzem w niebiesiech jest Bazyli, który 
nie skłania ucha ku pieszczotliwej i uwodzicielskiej mowie. 

13. Vernier jest księciem Księstw; sprawia, że ludzie łamią ślub posłuszeństwa, 
a ich karki stają się twardsze od stali i nie potrafią ugiąć się pod jarzmem 
posłuszeństwa (adwersarz - Stefan). 

Trzecia hierarchia 
14. Bel ias, książę chóru Zastępów, wzbudza w ludziach pychę. Jego 

adwersarzem z racji swej wielkiej pokory jest Franciszek a Paulo. 
Powoduje on też, że dobrze urodzone niewiasty stroją się w nowomodne 
stroje, wychowują swe dzieci w rozwydrzeniu i szepcą im czułe słówka 
w czasie mszy, odwracając w ten sposób ich umysły od służby bożej. 

1 5. Olivier, książę Archaniołów, sprawia, że ludzie traktują ubogich okrutnie 
i bezlitośnie (adwersarz - Wawrzyniec). 

16. luvart, książę Aniołów, ale przebywa on w innym ciele (wstąpił w inną 
zakonnicę) i nie zamieszkuje w niej (W siostrze Madeleine). [ ... ] 

W roku 1459 Alphonsus de Spina oceniał, że mniej więcej jedna trzecia 
początkowej liczby aniołów stała się diabłami . Jeden z szesnastowiecznych 
rachmistrzów doliczył się 66 książąt piekielnych, dowodzących 6 660 OOO 
diabłów. Inny jeszcze uściślił ich liczbę na 7 409 127 demonów pod wodzą 
79 książąt z piekła rodem. Johan Weyer wniósł do tych obliczeń kolejną 
poprawkę, stwierdzając, że jest ich 7 409 926 w tym 72 książąt. Kilka lat po 
nim następny badacz szacował, że populacja diabłów stanowi ponad połowę 
liczby ludzi żyjących na świecie. 

Robbins, Encyklopedia czarów i demonologii, 
Bellona, 



To pewna, iz we wszystkich epokach diabeł usiłował atakować to siedlisko 
katolicyzmu i katedrę prawdy. Za naszych jednak dni wydaje się, że ksiązę 
ciemności otrzymał od Boga pozwolenie na atakowanie jej zewsząd i wszystkimi 
sposobami ... 
Na tych synów, a tak.że na wszystkich młodych czyhają zasadzki~ demon rewolucji 
zaś natęza siły, by zabijać ich dusze fałszywymi zasadami~ jakie w nich inspiruje, 
niemoralnością, jaką w nich wsącza, piekielnym duchem niedowiarstwa, za 
pomocą którego usiłuje wyrwać z ich dusz dar najcenniejszy - wiarę. 

Pius IX 

Zło istniejące w świecie to rezultat mieszania się w sprawy nasze i naszego 
społeczeństwa kogoś mrocznego i wrogiego - Złego Ducha. Zło jest nie tylko 
brakiem, lecz również żywym bytem duchowym, znieprawionym i deprawującym. 
Straszna rzeczywistość. Tajemnicza i budząca trwogę. Wychodzi poza ramy Biblii 
i Kościoła ten, kto odmawia uznania jego istnienia, albo kto czyni zeń zasadę 
samoistną, nie mającą - jak wszelkie inne stworzenie - źródła w Bogu; albo kto 
objaśnia ją jako pseudorzeczywistość, wydumaną i fantastyczną personifikację 
nieznanych nam przyczyn naszych nieszczęść. .. Zly Duch jest wrogiem numer 
jeden, kusicielem par excellence. Wiemy zatem, iż ta mroczna, wichrzycie/ska 
istota istnieje naprawdę i nadal dziala, że zastawia na moralność człowieka 
wyrafinowane pulaph jest ona perfidnym czarnoksiężnikiem, umiejącym wciskać 
się w nas, aby siać zamęt ... Ten problem Złego Ducha i wpływu, jaki może on 
wywierać, powinien stać się bardzo ważnym przedmiotem ponownej analizy w 
doktrynie katolickiej. Obecnie jest on dośc< zaniedbany. 

Paweł VI 

Zręczność Szatana czynnego w naszym świecie polega na tym, że potrafi on skłonie< 
ludzi do negowania jego istnienia w imię racjonalizmu oraz rozmaitych innych 
systemów myś/1~ które używają wszelkich wybiegów, byle tylko nie uznać jego 
działalności. 

)an Pawel li 

.. 

KRZYSZTOF BABICKI - ur. w 1956 roku, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału 
Reżyserii PWST w Krakowie (dyplom - 1982 r.); od chwili ukończenia studiów reżyser etatowy 
Teatru Wybrzeże, w latach 1991 - 1994 także dyrektor artystyczny sceny gdańskiej; spektakle 
Teatru Wybrzeże w reż. K.Babickiego prezentowane były na wielu festiwalach i przeglądach, 
m.in. w Berlinie, Paryżu, Sankt Petersburgu, Bremie, Turku, Budapeszcie, Pradze, Oslo i 
Seulu; współpracujący z kilkoma teatrami polskimi (w tym kilkakrotnie reżyserujący dla Starego 
Teatru w Krakowie) , a także z teatrami w Finlandii, Niemczech, Rosji, Korei, Holandii; twórca 
kilkunastu spektakli telewizyjnych; laureat wielu nagród i wyróżnie1i za działalność artystyczną, 

m.in. prestiżowej Nagrody Konrada Swinarskiego, Nagrody im. Stanisława Wyspia1iskiego. 

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

Scenografii ASP w Krakowie (za projekty do OperetkiW. Gombrowicza pod kierunkiem Lidii i Jerzego Skarżyńskich 
otrzymał dyplom z wyróżnieniem). 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, równocześnie 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 Re ~ yserii 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. Jego 
pierwszą realizacją dla sceny gdańskiej była scenografia do sztuki T. Stopparda 1'11ynalazek milośd 

ANNA MARIA RACHEL - absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom - 1967r.), od końca lat 70-
tych związana z Teatrem Wybrzeże , w tym od 1988 r. jako scenograf etatowy. Do ważniejszych realizacji AM.Rachel 
na l żą scenografie do spektakli : Już prawie nic Andrzejewskiego, Wis'i11ówy sadCzechowa, 81~1/y łabędź i Panna 
Ju!t~1 Strindberga, Wallenstein Schillera, Park Straussa, Caligula Camusa, Tro;Jus i Kressyda Szekspira, Kobieta z 
morza Ibsena, Godzina kota oraz Poznać strach, albo tupilak.„ Enquista, By/o sobie kiedyś miasto wg prozy 
Grassa, Shapiro Sidona, Wszystko dobre, co się dobrze korfczy Szekspira - wszystkie w reżyserii K.Babickiego, 
Tryumf mi/ości Marivaux, Wychowanka Fredry, Z/odziej idealny Iwaszkiewicza w reżyserii M.Okopińskiego, 

Kubuś i j '[JO pan Kundery w reżyserii Z. Bogdańskiego, Śluby panierfskie w reżyser i i U.Mordzewskiej-Bista, Aż do 
bólu Mastrosimone w reżyseri i A.Orzechowskiego, Ja, Maestro Gudmundsdottir w reżyserii K.Regnarssona. 

MAREK KUCZYŃSKI absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku, jest kompozytorem młodego pokolenia. 
Specjalizuje się w muzyce fil mowej. Swobodnie porusza się w wielu stylach, od muzyki symfonicznej i kameralnej 
do jazzu. Jest autorem muzyki do filmów fabularnych : Cudze szczęście Mirosława Borka, Kamierina kamieniu 
Ryszarda Bera wg książki Wiesława Myśliwskiego, serialu animowanego Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku
Białej pt. Międzynamiboo~mamf, ponad 40 filmów dokumentalnych m. in.:JanSaudekczeskifotograf Sławomira 
Pultyna i Jarosława Rybickiego, nagrodzonego przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w 1996 roku dokumentu 
Zmierzch emigraq i Anny Marii Mydlarski j, Roman Opalka - czas artysty, czas sztuki A.M. i J. Mydlarskich, 
Ameryka1iski brzeg Leopolda Tyrmanda Stefana Chazbijewicza, Podróże Olgi Tokarczuk Ewy Pytki , Non pos
sumus Bogdana Łoszewskiego; spektakli Teatru TV m. in.: Konólctn Wi lliama Szekspira w reżyserii Mirosława 
Borka, Słowik Wc7rszawyJarosława Abramowa-Newerly w reż: Ryszarda Bera, Stroicie/ Mirosława Tomaszewskiego 
w reż. P wła Chmielew kiego, Bc~g Woody Allena w reż. M. Borka dla Teatru Siemaszkowej w Rzeszowie oraz 
wielu programów telew izyjnych, a także r klam. Jest laureatem Złotego Lwa na Festiwalu Filmów Fabularnych 
w dyni, I nagrody w konkursie na Hejna ł Tysiąclec ia Gdańska. Sony Music - Columbia Records wydała płytę CD 
z muzyką filmową Marka Kuczy11 kiego Cudze szczęście w wykonaniu rkiestry Sinfonia Varsovia, pianisty Leszka 
Możdż ra i saksofonisty Adama Wendta. Jego pierwszą r alizacją dla Teatru Wybrzeże była muzyka do sztuki 
Wynalazek milośd 

BERNARD SZYC - aktor Teatru Muzycznego w Gdyni, od kilku lat pracuje również jako 
choreogr f. W 1 91 Ukoń zył Studio Wokalno- ktorskie im. D. Baduszkowej w Gdyni, w 
którym w tej chwili pracuje jako pedagog tańca charakterystycznego. Jest studentem Wydziału 
Choreografii i Peda og iki Baletu Akademii Muzycznej w Warszawie. Jak twórca choreografii 
i ruchu cenicznego p rzyczynił si ę do powstania m.in. takich spektakli: Kadryl na obie nogi, 
vilichrowe wzgórza, Je.His hnst Superstar - w Teatrze M uzycznym w Gdyni oraz łysa 

śpiewaczka i Ye , panie Me Luhan w Teatrze Wybrzeże. Pracuje równi .ż jako choreograf w 
ruchu arnat rskim. 



AKTORZY 

Tamara Arciuch - Szyc Ewa Kasprzyk Alina Lipnicka 

Krzysztof Matuszewski Igor Michalski Zbigniew Olszewski 

Maciej Szemiel Dariusz Szymaniak Adam Kazimierz Trela 
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Jarosław Tyrański 

WYBRZEZE 

Z-ca dyrektora ds. technicznych 
BRUNO SOBCZAK 

Kierownik działu sceny 
CZESŁAW KROK 

Kierownik działu produkcji dekoracji 
ZYGMUNT LUBOCKI 

Kierownik działu produkcji kostiumów 
CZESŁAW KASPRZAK 

Dział produkcji: 
Kierownik Pracowni Plastycznej 

KRZYSZTOF STEPANÓW 
mistrzowie pracowni: 

krawieckich - Brygida Szadkowska 
szewskiej - Krzysztof Chojna 

stolarskiej - Jan Hallmann 
ślusarskiej - Leszek Stępnowski 
tapicerskiej - Roman Janowski 

Dział sceny: 
główny brygadier sceny - Stanisław Płudowski 

brygadierzy sceny: Jacek Głodowski, Krzysztof Puzio 
główny oświetleniowiec - Bogdan Rokita 

główny akustyk - Zdzisław Graczyk 
główny rekwizytor - Agnieszka Poroszewska 

pracownia fryzjerska i charakteryzacja - Krystyna Winiarska 
główna garderobiana - Teresa Górna 
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WYBRZEZE 

Dyrektor marketingu: 
ANNA TOMASZEWSKA 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW 
w Gdańsku: 

kierownik: Iwona Korsak, tel. 301 71 21 w.14 

DUŻA SCENA przy Targu Węglowym 
MAŁA SCENA im. S.Hebanowskiego 

kasy biletowe tel. 3017021 w.31, 301 13 28 

w Sopocie: 
Z-ca kierownika: Maria Zawadzka, tel. 551 39 36 

SCENA KAMERALNA 
kasy biletowe tel. 551 58 12 

Przedsprzedaż i sprzedaż biletów, rezerwacja: 
w dni robocze (oprócz poniedziałków) w godz. 11.00 - 18.00 

soboty w godz. 14.00 - 18.00 
w niedziele i święta 2 godziny przed spektaklem 

Kierownik Impresariatu: 
Barbara Trzeszczyńska, tel. 301 70 21 w.58 

ZAPRASZAMY!!! 

Opracowanie programu Jerzy Gutarowski 
Opracowanie graficzne, skład tekstu: Monika Podgórniak 

Okładka: Monika Konca 
Zdjęcia aktorów: Małgorzata Bramorska-Fogiel, ..... 

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 
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telefon dla słuchaczy: 664=91=00. 664=90=90 
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TREFL 
1Q3 RAD I O 9 9,2 
ZŁOTE PRZEBOJE 

Radio Treli, Sopot, ul Arm11 Krojowe1 137 139 
tel (0-58) 550 44 44, tel (0-58) 550 34 26, tel lax (0-58) 551 57 59 

a. 
Radio Gdańsk 

6 7, 8 5 MHz 1O3,7 MHz 
GDAŃSKUL.UPHAGENA23TEL./FAX3411034 

-~wc••-•-••polska 
~Telewizja 
----- Kablowa s.A. 

ul.Czyżewskiego 40, 80-336 Gdańsk, tel.552 20 06 

akłady Porcelany Stołowej Lubiana SA 
83-407 lubiana; 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.; lubiana, 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 
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S.C. 
RZEDSIĘ BIORSTWO HURTOWE 

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

-~§ --.-= -
~= 

FOOD CEN TRE 
INT ERNATl1 0N AL 
WARZYWA , O WOCE I CYTRUSY 

80·436 Gdańsk, ul. Litewska 11/13 
tel./fax 301 30 78 

OFERUJEMY 

Uał.UOI AaJ TANCE 

• lnta nqJ~. 
lj In.In e u I 
hydniulicmycl\, łllektryclnięh Slldatskleh'. 
de 1 kiel'I. OOzOt miejlell 1amiHlkellla 

• mad)' 
tw li<> wypadktJ, 

• w przypmdku hmpltllllDcfl 
(np. opl Md dzlutm1, rwlonttaml t1omowrm1) 

• lnformaoyjn 
· o lhlibech publlem)'Ch onu punktach u ~h. 

U W I SERWIS, STANOWl~CE NOWATORS~ FORlł~ 
LIKWIDACJI SZKODY popnez: 
• zorontmwanle rob6t -flłowo.budowlanych 

za po!l9dn-m nnny Baal !lince, 
• wnit-nJe w c u 15 dni 

kwOty n l)Olll )tie koazltlw r montu . 

WYSTARCzy JEDEN TELEFON 
DO CENTRUM ALARMOWEGO 
A WSZYSTKIE SPRAWY ' 
ZALATWIMY ZA CIEBIE 



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. 

POWSZECHNY BANK KREDYTOWY SA W WARSZAWIE 
ODDZIAŁ W GDAŃSKU 

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

„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 

oliva 
.~. ZL -

FARBY NA WSZYSTKIE PORY ROKU. 

POLIFARB OLIVA Zakłady Farb w Gdyni, 
81-571 Gdynia ul. Chwaszczyńska 129 - 149 

PION SPRZEDAŻY I MARKETINGU: 80-377 Gdańsk, 
ul. gen. Bora-Komorowskiego 104, 

internet: www.dialcom.com.pl/OLIVA 
e-mail: oliva@dialcom.com.pl 



P I '98" ZŁOTY KOSMETYK Nagroda na M iędzynarodowych Targach Farmaceutycznych .Lek w o sce 
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B1om1n 
SERIA 

JOGURTOWA 
NAWILŻAJĄCO - REGENERUJĄCA 

Bi min 
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KONSERWY ~ 
RYBNE wi •®a·~o ~ MIĘSNE L 
I PASZTETY SEAFOOD 

RYBY MROŻONE 
OWOCE MORZA 

SIEDZIBA FIRMY 
84-120 WŁADYSŁAWOWO, ul. Skandynawska 7 

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

DZIAŁ HANDLOWY 
81-029 GDYNIA, ul. Przemysłowa 8 

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

·~ 
I .„ 

PRZEDSIĘB IORST O P ODU KCYJNE 

PRODUCENT KOŁDER I POŚCIELI 

P.P." XA " 
ul. Grottgera 44/ I 

1-43 G DYNIA 
tel/fox 622-89- I 



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: GDAŃSK-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 

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 



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

HURTOWNIA SPOŻYWCZA 
Gdańsk-Nowy Port, ul. Oliwska 85 

tel. 34·31 ·267 
fax 343· 11 ·91 

PKN S.A. Oddział w Gdańsku 
80-833 Gdańsk ul. Długi Targ 30 

dział handlu i marketingu: 
tel: 301-15-49 
tel: 301-91-32 
fax: 346-27-35 

E . . . 



PRAGNIEMY NA STAŁE 
WPISAĆ SIĘ W HISTORIĘ GDAŃSKA 

Fakt, iż jesteśmy jedną z największych firm Wybrzeża zobowiązuje . 

Docen iając dziedzictwo historyczne Gdańska, miasta z ponad tysiącletn ią 

t radycją, staramy się mieć swój udział w życiu kulturalnym regionu . 

Dzięk i zaangażowaniu Rafinerii Gdańskiej odrestaurowano m.in. fasadę 

Dworu Artusa, Salę Białą Ratusza Glównomiejskiego oraz Hełm Wieży 

Katowni w Gdańsku . Współorganizowa l iśmy nagrodzoną przez Minister

stwo Kultury i Sztuki wystawę „Aurea Port.a Rzeczypospoli tej" 

w Muzeum Narodowym w Gdańsku . Wspieramy działalność światowej 

sławy Zespołu Muzyki Dawnej .,Cappella Gedanensis" . W 1997 roku zo

staliśmy uhonorowani tytułem Złotego Sponsora Milenium Gdańska 

REALIZUJEMY WYZNACZONE CELE 

GD Rafineria Gdańska 

DR U K A R N IA 

PUP AKOBI SA 80-393 GDANSK UL. KRY IC 1 TEL. 554 37 01. FAX 554 37 03 



CZŁONKOWIE 
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WSPIERAJĄCY JEGO DZIAŁALNOŚĆ: 

SPEC~ALNA STREFA 
EKONOMICZNA 
ZARNOWIEC • TCZEW sp. z o .o . 

GdańskaFundacja •LJ . 
Kształcenia Menedżerów • 

Elektromontaż Gdańsk SA 

CENTROSTAL S.A. 

DDF Finanse SA 

IGEPA PAPIER SOPOT Sp. z o.o. 

DYSTRYBUTOR PAPIERU I KARTONU 

DLA POLIGRAFII I BIUR 

81-859 SOPOT 
u/.3-go Maja 67-69 
tel.(058) 550 29 69 
te/.(058) 550 29 70 
fax(058) 55110 29 



Expression unlimited 
. Liberte d'expression 


