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-----------------=-Tło historyczne 
_Kroniki dramatycz~e Szekspira obejmują okres historii Anglii odr. 1396 (ostat

n~e trzy lata panowama Ryszarda Il) do zawładnięcia tronem przez dynastię Tudo
r~w w r. 148~ (Henryk VII). Chronologiczna kolejność dramatów tego ceklu jest 
więc następująca: Ryszard II, Hemyk IV (dwie części), Hemyk VI (trzy części) i Ry
szard III. 
. Dzieje Anglii Xl'Y i XV wieku to dzieje walki o umocnienie władzy królewskiej 
i podporządkowame feudalnych baronów - dzieje walki, która z zakończeniem 
~ojny dwu róż doprowadziła do ugruntowania w Anglii monarchii absolutnej 
i pań~twa ?arod_owego. Do osłabi_enia wszechwładzy baronów przyczyniły się w tym 
okresie z Jedn~J str?ny powstama chłopskie, których bezpośrednim następstwem 
było zła_godzeme ucisku feudalnego na wsi, z drugiej - rozwój przemysłu i handlu, 
a w związk~ z _tym_ pojawienie si_ę ~a widowni nowego typu szlachty. Ta nowa 
s~lachta, za1muJąc się hodowlą owiec i produkując wełnę, domagała się razem z ku
piectwem silnej władzy królewskiej, zdolnej zarówno do obrony jej interesów przed 
zachłannością baronów, jak i do tłumienia ruchów ludowych. Szekspir jako kroni
karz dramatyczny tej epoki potępiał feudalizm z postępowych naówczas pozycji 
rzecznika monarchii absolutnej. 

L_ata odr. 1~37 do _1453 wypełnia tocząca się z przerwami na terenie Francji tzw. 
WOJna stuletma. Wo1nę tę po wygaśnięciu dynastii Kapetynów rozpoczął Edward 
III pod pretekstem svrych roszczeń do tronu francuskiego (jako wnuk Filipa Pięk
nego). W rzecz)'\vistości Edwardowi chodziło o opanowanie bogatej Flandrii, od 
pewnego czasu rywalki Anglii w dziedzinie handlu wełną. 
. Po pie~szych powodzeniach (zwycięstwa angielskie pod Crecy i Poitiers) udaje 

się _Anghko~, rozpor~ądzającym bitną najemną armią opanować Flandrię północ
ną i zachodmą Franqę. Zdobyczy tych pozbawia ich jednak Karol V, który wypie
ra agresorów, zacieśniając posiadłości angielskie we Francji do Bordeaux Bayonne 
i Calais (1378). ' 

~o dłuższej przerw~e ponowneg_o najazd~ na Francję dokonał Henryk V (z dyna
st11 Lancastrow), ktory rozgromiwszy wo1ska francuskie pod Azincourt uzvskał 
dzięki układowi z Karolem VI w Troyes (1420) prawo do francuskiego tron u. Karol 
VI, zmuszony okolicznościami, wydziedziczył swego syna na korzyść Henryka. 
~o ~mierci obu ty,ch królów dzieło agresji angielskiej kontynuował Henryk VI, 

usiłując ugrun_towac prawa zdobyte przez ojca. W ludzie francuski m budzi się jed
nak duch patnotyzmu, a jego v-.ryrazicielka, Joanna d'Arc, nakłani a wydziedziczo
nego nas~ępcę tronu, KarolaVII, do podjęcia walki z Anglikami. Od zwycięstwa 
Francuzow pod Orleanem zaczyna się okres niepowodzeń angielskich, które 
w r. 1453 doprowadzają do wypędzenia najeźdźcy z terenu Franc ji (z wyjątkiem 
Calais). 

~ rezu~t~~ie wojna ~tu~etnia, kt?ra Francuz?m przy_niosła wzmocnienie władzy 
krolewskieJ i rozgromieme feudałow - w Angin stała się przyczyną poałębienia za
domowionej już wśród baronów anarchii, podrywając ich do samobójc~ego w skut-

kach buntu przeciw władzy królewskiej. Bunt ten przerodził się rychło w wojnę do
mową, tzw. wojnę dwu róż, tj. panującego w owym czasie rodu Lancastrów (w her
bie czerwona róża) i rodu Yorków (biała róża). 
Sygnałem do wojny było zbrojne wystąpienie Ryszarda ks. Yorku przeciw królo

wi Henrykowi VI (bitwa pod St. Albans 1455). Ryszarda popierał jeden z najpotęż
niejszych baronów hr. Warwick, a w ogóle za Yorkami opowiadało się mieszczańst
wo i kupiectwo Londynu oraz miast przemysłowych. Duszą partii Lancastrów była 
żona Henryka VI, Małgorzata d'Anjou. 

Kiedy król Henryk dostał się do niewoli yorkistów pod Northampton (lipiec 
1460), Małgorzata, sprowadziwszy na pomoc wojska ze Szkocji, pobiła wojska Ry
szarda księcia Yorku w bitwie pod Wakefield (grudzień 1460). W bitwie tej poległ 
Ryszard, a jego syn Edward przejął ojcowskie pretensje do korony. 

Edward, popierany przez Warwicka, wkrótce z jego pomocą obwołał się królem 
(jako Edward IV) umocniwszy swą władzę rozgromieniem Lancastrów pod Towton 
(marzec 1461). Król Henryk dostał się ponownie do niewoli i został osadzony w To
wer. Edward IV, pierwszy z nowej dynastii Yorków, poróżnił się niebawem ze swym 
protektorem Warwickiem i musiał szukać schronienia we Francji. Wydawało się, że 
w beznadziejnej sytuacji Lancastrów nastąpił zwrot. Dzięki Warwickowi, który 
zdradziwszy Yorków przeszedł do obozu Lancastrów, nawet Henryk VI wrócił na 
tron (14 70) - co prawda nie na długo. Już bowiem w następnym roku Edward IV, 
wspierany przez Burgundów, wylądował w Anglii biorąc znów do niewoli Henryka 
i zadając Warwickowi klęskę pod Barnet (maj 1471). W bitwie pod Tewkesbury do
stała się do niewoli również Małgorzata, a syn jej zginął z ręki Edwarda. Pod Bar
net poległ najgroźniejszy obecnie przeciwnik Edwarda, Warwick. Henryk VI, uwię
ziony powtórnie w Tower, został zamordowany (prawdopodobnie przez Ryszarda 
Gloucestera). 

Po śmierci Edwarda IV tron objął małoletni Edward V Jego opiekun i wuj Ry
szard Gloucester zamknął go rychło w Tower i obwoławszy się królem (jako Ry
szard Ili) kazał zamordować Edwarda wraz z jego młodszym bratem. Na horyzon
cie pojawił się nowy pretendent do tronu, spokrewniony z rodziną Lancastrów 
Henryk Tudor (hr. Richmond), któremu w bitwie pod Bosworth (sierpień 1485) 
udało się rozbić wojska Ryszarda. Śmierć Ryszarda na polu walki kładzie kres 
wojnie dwu róż, torując drogę monarchii absolutnej Tudorów, zjednoczonej pod 
berłem Richmonda (Henryka VII). 

Wojna dwu róż, jedna z najbardziej okrutnych i bezwzględnych wojen w historii 
Anglii, przyniosła ostateczną klęskę baronom feudalnym, których większość poleg
ła na polu walki albo też padła ofiarą egzekucji i skrytobójczych zamachów - pos
politej naówczas broni zv.rycięskich r)'\vali. Podobnie jak Francja po wojnie stulet
niej, Anglia po wojnie dwu róż przekształciła się w monarchię o silnej władzy 
królewskiej i w państwo narodowe, w przeciwstawieniu do uniwersalnego państwa 
z epoki feudalnego średniowiecza. 



Lady Anna - córka Ryszarda Nevilłe'a, Warwika, „twórcy królów". Była żoną 
Edwarda, księcia Walii, syna Henryka VI, którego zabił Ryszard Gloucester, 
późniejszy Ryszard III. 

Sir James Blunt - syn Waltera Blunta, był komendantem zamku Hames, 
gdzie uwięziony został hrabia Oxford. 

Kardynał Thomas Bourchier - arcybiskup Cantenbury, lord kanclerz An
gl ii, koronował Edwarda IV, Ryszarda III i Henryka VII. 

Sir Robert Brakenbury- komendant Tower, odmówił udziału w morderstwie 
synów Edwarda IV. Zginął w bitwie pod Bosworth w r. 1485. 

Książę Buckingham - Henry Stafford, ze strony ojca był potomkiem Toma
sza Woodstocka, księcia Gloucester, ze strony matki zaś - potomkiem Jana 
Gaunt. Ożenił się z Katarzyną Woodvilłe, siostrą królowej Elżbiety. 

Sir William Catesby - doradca Ryszarda III . \X!sółdziałał w obaleniu lorda 
Hastingsa. Po bitwie pod Bosworth i zwycięstwie Henryka Richmonda został 
·tracony. 

Markiz Dorset - Thomas Grey, starszy syn królowej Elżbiety z jej pierwszego 
małżeństwa z Greyem, przyłączył się do Richmonda w Bretanii i umknął przed 
gn iewem Ryszarda III. 

Edward V (1471-1483) -starszy syn Edwarda IV, drugi król z dynastii Yorków. 
Panował tylko kilka miesięcy, po czym został złożony z tronu przez Ryszarda III 
i zamknięty w Tower z młodszym bratem Ryszardem, księciem Yorku. Obaj 
chłopcy zostali zamordowani łatem 1483 r. 

Lord Grey - Richard Grey, młodszy syn królowej Elżbiety z jej pierwszego 
małżeństwa z Greyem. Został stracony w r. 1483 w Pontefract. 

Lord Lovell - wicehrabia Francis Lovelł, stronnik Ryszarda III i przywódcy 
yorkistów po jego śmierci. 

John Morton - biskup Ely; stronnik Richmonda. Napisał po łacinie życiorys 
Ryszarda III, był patronem Thomasa More'a i wywarł wpływ na jego koncepcję 
charakteru Ryszarda. 

Sir Richard Ratcliff - wykonał egzekucję na lordzie Rivcrsie w Pontefract 
i sprowadził Edwarda V do Londynu. Zginął w bitwie pod Bosworth w r. 1485. 

Henry Richmond, później Henryk VII (1456-1509) - był potomkiem Jana 
z Gaunt i Katarzyny Swynford przez matkę swoją, Małgorzatę Beaufort, i na tym 
opierał swoje prawa do korony angielskiej. 

Ryszard III (1452-1485) - najmłodszy brat Edwarda IV, syn Ryszarda , księ
cia Yorku. Jego czarny charakter jest w dużej mierze tradycją literacką 
pochodzącą z okresu panowania Tudorów, którzy uważali się za dziedziców 
Lancastrów i chętnie widzieli oczernianie rodu Yorków. Nie jest dowiedzione, 
ż' kazał zamordować swych bratanków, synów Edwarda IV, ani swą żonę Annę, 
i brata, księcia Klarencji. Ryszard był dzielnym żołnierzem i mądrym poli
tykiem, ale w dążeniu do władzy nie cofał się przed okrucieństwem . 

Hrabia Rivers -Anthony Woodvilłe, brat królowej Elżbiety, żony Edwarda IV, 
ś ięty na rozkaz Ryszarda III w Pontefract. 

Thomas Rotherham - został wyniesiony do godności arcybiskua Yoru dzięki 
wpływom i poparciu królowej Elżbiety 

Lord Stanley - ożenił się z Małgorzatą Beauford, marką Richmonda, po 
bitwie pod Bosworth został mianowany hrabią Derby przez Henryka VII . 

Sir James Tyrrel - przypuszczalny morderca bratanków Ryszarda III 
w Tower. 

Księżna Yorku - Cecylia Nevilłe, córka Ralpha Neville'a, hrabiego 
Wcstmoreland, w r. 1438 poślubiła Ryszarda Plantageneta, księcia Yorku, 
któremu urodziła czterech synów: Edwarda (późniejszego Edwarda IV) , 
Jer.i:ego, księcia Klarencji, Edmunda, księcia Rutland, i Ryszarda (późniejszego 
Ryszarda III). 

Ryszrd Plantagenet, 
książę Yorku 
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(„.) nienaw1sc można wywołać zarówno postępowaniem prawym, 
jak zdrożnościami, dlatego to książę chcąc się utrzymać na tronie, jak 
wyżej powiedziano, zmuszony bywa nieraz schodzić z drogi prawej, je
żeli bowiem zastępy jego ludu lub wojska, lub też możnowładztwa, 
których poparcia potrzebuje on dla utrzymania władzy w ręku, są ze
psute, wówczas musi on iść za prądem tych nastrojów, czynić im za
dość, postępowanie prawe byłoby wówczas szkodliwe.( ... ) 

Wiem, że każdy mi przyzna, że byłoby rzeczą najchwalebniejszą, aby 
z wyżej wymienionych rysów ksiażęta posiadali same tylko cnoty: po
nieważ jednak właściwość natury ludzkiej nie pozwala tej nadziei ży
wić, przeto staje się dla księcia rzeczą konieczną o tyle kierować się 
rozsądkiem, aby unikać złej sławy tych zdrożności, które przyprawić 
go mogą o utratę państwa; co zaś do zdrożności, które nie sprowadza
ją tak zgubnych następstw, to powinien ich się wystrzegać, o ile tylko 
może, o ile zaś pokonać ich w sobie nie zdoła, wolno mu być dla nich 
pobłażliwszym. Poza tym nie powinien książę lękać się ściągnięcia na 
siebie przygany za takie wady, bez których nie da się pomyśleć ratowa
nie państwa, albowiem biorąc rzeczy dokładnie widzimy, że bywają 
cnoty pozorne, które wiodą do zguby, i, z drugiej strony, bywają pozor
ne wady, które w istocie wiodą do bezpieczeństwa i dobrobytu. ( ... ) 

Nie ma tedy co lękać się książę miana okrutnika, jeśli chce podda
nych utrzymać w posłuszeństwie i jedności. Łagodniej postąpi kilka 
wymierzając kar srogich, niźli przez niewczesne pobłażanie dopu
szczając do rozruchów, które bywają okazją do zbiorowych mordów 
i rozbojów, te ostatnie bowiem dają się we znaki całej społeczności, 
gdy tymczasem egzekucje z ramienia książęcego spadają na nielicz
nych. Pośród wszystkich książąt najtrudniej bywa uniknąć sławy 
okrutnika temu, kto nowe państwo buduje, gdyż położenie zmusza go 
do łamania mnóstwa niebezpieczeństw. 

M. Machiavelli 

Eu ropa pachnie rzeźnią 

Europa pachnie rzeźnią 

Ameryka Azj a 

królestwa zbrodni 

Królowie w deszczu wyroków 

królowie w słońcu konania 

królowie pod rynną śmierci 

Podnoszą ręce w żołnierskim geście 

ale są już we własnych zębach 

Ostatni zagryza na śmierć 

swoją własną siłę 

Teresa Ferenc 
z tomu „Psalmy" 

Polnord, Wydawnictwo Oskar, Gdańsk 1999 
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Dzieło 

Pisząc w r. 1592 lub 1593 Ryszarda III, Shakespeare był dramatur
giem początkującym, właściwie debiutantem, mającym za sobą tyl
ko współpracę nad trzema częściami Henryka VI (Ryszard III jest 
ostatnią częścią tej pierwszej „henrykowskiej " tetralogii). Tym bar
dziej można podziwiać aż zastanawiająco zwartą - w porównaniu 
z epicką rozlewnością Henryka VI - konstrukcję tej tragedii, konden
sację historycznych wydarzeń w czasie jej trwania, operowanie dra
matycznym skrótem i efektem. Są to własne osiągnięcia Shakespea
re'a: nie miał tu żadnych wzorów do naśladowania. Natomiast 
źródłami, z jakich mógł korzystać, był dramat łaciński Ricardus Ter
tius Thomasa Legge oraz anonimowa The True Bistory of Richard the 
Third, z której przepisał (a szkoda, chciałoby się, żeby go sam wymy
ślił!) słynny okrzyk ginącego Ryszarda: „Konia! Konia! Me królestwo 
za konia!" Z całą pewnością korzystał też (przede wszystkim) z mo
nografii Sir Thomasa More'a Bistory of Richard III (powstałej w la
tach 1513-14), z tak często także i później wertowanych przez siebie 
kronik Holinsheda (1587), wreszcie z pracy Edwarda Halla The 
Union of Two Noble and fllustrious Families of Lancaster and York 
(1548). Przy czym Hall przepisywał całe ustępy z dzieła osiadłego 
w Anglii autora włoskiego, Polydore'a Wergilego, który na zamówie
nie Henryka VII napisał historię swej przybranej ojczyzny (Anglica 
Historia, 1534). Jednakże o ile Polydore, mimo iż pisał na konkretne 
zamówienie władcy, starał się być w miarę obiektywny, o tyle Hall -
a z niego bezpośrednio korzystał Shakespeare - szedł jak najbardziej 
„po linii" obowiązującej za Tudorów tradycji. A tradycja ta, zapo
czątkowana monografią More'a - przedstawiała właśnie Ryszarda III 
jako uosobienie zła i wcielenie szatana. 

Ryszard III ukazał się drukiem po raz pierwszy w r. 1597 w wyda
niu Quarto pt. Tragedia o królu Ryszardzie III, opisująca jego zdradziec
ki spisek przeciw bratu Clarence'owi, pożałowania godne zamordowanie 

niewinnych bratanków oraz tyrańskie przywłaszczenie sobie prawa do 
tronu, wraz z pełną relacją o jego podłym żywocie i w n~jwyższym stop~ 
niu zasłużonej śmierci. Tak jak była ostatnio przedstawiona przez Sługz 
Lorda Szambelana. Ostatnie zdanie nie jest jednak całkiem zgodne 
z prawdą, ponieważ tekst Quarto znacznie odbiega od tekstu manu
skryptu teatralnego, który rozbrzmiewał ze sceny. Pierwsze Quarto? 
po którym opublikowano drugie w rok później i cztery następne, az 
do szóstego Quarto z roku 1622 (co świadczy o ogromnej popul~r
ności sztuki), podawało tekst w dużej mierze zniekształcony, złozo
ny najprawdopodobniej przez aktorów trupy Lorda Szambelana 
z pamięci. Pierwszy starannie wydrukowany tekst Ryszarda I~I po
da je Folio z 1623 r. Tekst Folio ma dwieście wierszy, których nie za
wierają teksty Quarto; za podstawę tekstu Folio służył tekst szóste
go Quarto poprawiony przez zestawienie z innym tekstem, prawdo
podobnie z manuskryptem teatralnym lub tekstem suflera. 

~ 
Tudorom zależało na zohydzeniu Ryszarda, ponieważ tron po nim 

objął (niezupełnie prostą drogą ) założyciel ich dynas~ii, ~'; ~ich
mond (późniejszy Henryk VII). Tymczasem rzeczyw1stosc histo
ryczna wyglądała inaczej. Spory o Ryszarda to~z_ą się zre_~ztą. od 
dawna i jakkolwiek Andre Maurois w swych Dzze1ach Anglzz twier
dzi że „chociaż niktórzy historycy próbowali rehabilitować Ryszar
da 'in, zdaje się, że należy wierzyć Shakespeare'owi", to przeci,eż 
dzisiaj badacze skłaniają się do opinii, że nie ma żadnych d?wodo~ 
na to, iż to Ryszard winien był przypisywanych mu zbro~n1. I choc 
jeszcze G. M. Trevelyan (Historia Anglii) .sądzi np., że to ie~~ak on 
kazał zamordować bratanków (a z przypisywanych mu zaboistw to 
jest najohydniejsze), dzisiaj uważa się, że tę właś~ie z~rodnię po
pełniono już po objęciu tronu przez H~nryka V.I~ i~~ iego _ro~kaz. 
W Anglii działa obecnie Stowarzyszenie Rehab]htacp Pam1ęc1 R~
szarda III i jego staraniem udowodniono już niemal, że Ryszard nie 
tylko nie był zbrodniarzem, lecz przeciwnie: był sprawiedliwym, 
dzielnym i mądrym królem. W tym świetle uzurpatorstwo Rich
monda nabiera jeszcze innej wymowy - do ujawniena jego prawdzi
wego charakteru aktualnie panująca dynastia oczywiście za żadną 
cenę nie chciała dopuścić. Shakespeare, czerpiąc z More'a i ~alla, 
pisał najpewniej w dobrej wierze; dziś jednak wszystko wskazuie na 
to, że w swej tragedii ukazał historyczną fikcję. 



Książęta um1e1ący stosować się do warunków czasu zazwyczaj panują 
szczęśliwie, nieszczęśliwi bywają przeważnie ci, którzy nie umieją iść za 
znamionami czasu. Dowodem tego, co mówię, jest rozmaitość dróg, którymi 
ludzie dążą do sławy lub bogactwa; jeden zmierza do celu oględnie, drugi 
porywczo; jeden przebojem, drugi podstępem; jeden cierpliwie, drugi z nie
cierrliwością; i każdy może cel na swej drodze osiągnąć. 

( ... ) Okoliczności rozstrzygają o tym, czy w danym wypadku wskazana by
wa taka lub inna taktyka. 

( ... ) ci, którzy nie potrafią zmieniać taktyki wraz ze zmianą warunków cza
su, mogą cieszyć się powodzeniem dotąd, póki ich taktyka jest w zgodzie 
z wymaganiami czasu, ginąć muszą atoli z chwilą powstania rozdźwięku 
między wymaganiami tymi a metodą ich działania. Mniemam wszelako, że 
lepiej być nadto obcesowym niż nadto oględnym, gdyż Fortuna jest kobietą 
i odtrąca tych, którzy nie bywają zuchwali ( ... ). 

M. Machiavelli 

Ryszard III 

Okrucieństwa, można powiedzieć, że są dobrze użyte (jeżeli wolno o złym 

powiedzieć, że jest dobre) wówczas, gdy zostają wywarte raz jeden w ko

niecznej potrzebie utrwalenia władzy, w następstwie zaś już się do nich nie 

wraca, wyzyskując natomiast władzę utrwaloną ku jak największemu pożyt

kowi poddanych. Źle bywają użyte okrucieństwa wówczas, gdy zrazu aczkol

wiek rzadkie, raczej wzmagają się coraz bardziej z czasem, niż słabną. Ci, 

którzy idą pierwszą drogą, mogą z pomocą bożą i ludzką, swój zły stan po

prawić. Dla tamtych innych niepodobieństwem jest utrzymanie się na sta

nowisku. Stąd nasuwa się uwaga, iż ten, kto władzę w państwie opanował, 

powinien się zastanowić i wszystkie okrucieństwa spełnić za jednym zama

chem, ażeby nie wracać do nich potem codziennie i ażeby pofolgowawszy 

móc uspokoić poddanych i zjednać ich dobrodziejstwy. Kto postępuje ina

czej bądź wskutek strachu, bądź wskutek złej dorady, zmuszony bywa ciągle 

rękę trzymać na głowicy miecza nie mogąc zaufać poddanym, którzy ze swej 

strony na ciągłe krzywdy wystawieni nie mogą pogodzić się z losem. 

M. Machiavelli: Książę, 
Ossolineum 1980 r. 

Tower 



Polskie przekłady Ryszarda III 

Aleksander Tyszyński, Rps 1842 

Władysław Miniewski, Rps. XIX w. 

Józef Paszkowski, Biblioteka Warszawska 1959, T.4; 1960, Tl; pierwsze wydanie 

książkowe, (w:) Wiliam Szekspir, Dzieła Dramatyczne. Wydanie ilustrowane ... pod 
redakcją Józefa Ignacego Kraszawskiego, T. 1 Drama ta, Warszawa 1875. 

Józef Komierowski, (w:) Wiliam Szekspir, Drama ta. Przekład z pierwotworu, T. 3, 
Warszawa 1860. 

Józef Szujski, Czas 1860 (fragmenty); pierwsze wydanie książkowe całości, (w:) J. 
Szujski, Dzieła. Wydanie zbiorowe. Sria 1, T 5: Dramaty tłumaczone, Kraków 
1887. 

Leon Ulrich, (w:) Wiliam Szekspir, Dzieła dramatyczne, T. 3, Kraków 1895. 

Władysław Tarnawski, Rps 1945. 

Czesław Jastrzębiec-Kozłowski, Rps IS PAN. 

Roman Brandstaetter, Warszawa 1952 

Jacek Woszczerowicz, Rps Teatru Ateneum w Warszawie; prapremiera; Warszawa 
1960; - wersja estradowa: Stołeczny Dom Kultury, Warszawa 1959 

Jerzy S. Sito, prapremiera: Szczecin 1967, druk: Warszawa 1971. 

Maciej Słomczyński, Kraków 1984 

Stanisław Barańczak, Poznań 1996 

godło Ryszarda III 

Porównajmy ilość premier poszczególnych kronik historycz
nych Szekspira W Polsce w XIX i XX wieku. Hemyk IV dorobił 
się u nas przez te dwa stulecia dwunastu inscenizacji, Ryszard II 
miał premier osiem, a Król Jan pięć. Do połowy XX wieku o po-
zostałych Henrykach w ogóle w naszym teatrze głucho. Hemyk 
VI dobił się jedynej, prapremierowej inscenizacji w roku 1964; 
podobnie Henryk VII - w 1975; wreszcie jako ostatnia z kronik 
historycznych wszedł na polską scenę Hemyk V - dwiema realiza-
cjami dotąd, z prapremierową w roku dopiero 1984. A Ryszard III 
ma u nas na koncie ... czterdzieści premier! Weźmy nawet pod 
uwagę nieuchronną nieścisłość tych wyliczeń - spowodowaną 

przede wszystkim brakiem w XIX wieku precyzji rozróżnień po
między premierą a wznowieniem, ale także przecież zaginięciem 
być może jakichś wieczorów teatralnych w nieodwracalnej niepa-
mięci. I tak przewaga popularności Ryszarda III nad wszystkimi 

innymi kronikami jest miażdżąca. 

W całych jego polskich dziejach teatralnych Ryszarda III prawie w ogóle 
nie grywało się w kategoriach kroniki historycznej. Tak właśnie, jak 
w pierwszym pirackim wydaniu z 1597 roku, zatytułowanym Tragedia króla 
Ryszarda/II, był on przez polski teatr interpretowany jako tragedia. I mazu
pełną rację Jarosław Komorowski, kiedy pisze, że „im bliżej naszych czasów, 
tym wyraźniejsza tendencja do interpretacyjnego przesunięcia coraz wyżej 
cenionego utworu w stronę wielkich szekspirowskich tragedii. („.) Dziś, gdy 
personalne i historyczne szczegóły utraciły czytelność, a angielska lokaliza
cja znaczenie, skłonni jesteśmy („.) postrzegać Ryszarda III jako tragedię 
zgłębiającą naturę człowieka i świata, w którym przyszło mu żyć". I mniej 
nawet tego, w którym przyszło żyć Ryszardowi, niż tego świata, w którym 
pr_zyszło żyć nam. 

Zywot sceniczny Ryszarda III w teatrze polskim jest od bez mała dwóch 
stuleci bujny, acz przebiega nierównomiernie. Teatr gwiazd traktował Rysza
da jako sztukę idealnie gwiazdorską. Dokonywał wnikliwej egzegezy patolo
gicznej, demonicznej osobowości bohatera, owocował jego znakomitymi 
kreacjami. Po wypaleniu się konwencji teatr, który w drugiej połowie XIX 
wieku tak chętnie wprowadzał na scenę księcia Gloucester, Ryszard stopnio
wo odchodził za kulisy. Prawie nieobecny w międzywojennym dwudziesto
leciu - aż dziw! - w czasach, kiedy teatr polski grał Szekspira nie tylko gę
sto, ale w wielu wybitnych inscenizacjach, traktował go jako autora tout co
urt współczesnego - jako swojego rówieśnika zarówno w zasobach - w stylu 
myślenia i przeżywania - jak i w sposobach scenicznego ucieleśnienia natu
ry człowieka i świata. Dopiero w drugiej połowie XX wieku nastąpił praw
dziwy renesans Ryszarda. Ilościowy i przede wszystkim jakościowy. Wielką 
solistyczną kreację psychologiczną zastąpiła wprzódy pasja zgłębiania isto
ty ponadindywidualnych mechanizmów historii i władzy, by z kolei z cza
sem skupić się w teatrze nad naturą zakamarków ludzkiej osobowości. 



W związku z ostatnim tej intelektualnej i artystycznej miary polskim Ry
szardem III Komorowski pisał: Każda epoka ma ponoć własnego Szekspira i wła
snych w jego dziele dokonuje wyborów. Głęboko pesymistyczny Ryszard III na sce
nie Teatru Polskiego w Warszawie upewnia, że twórcy spektaklu chcieli i potrafili 
„przejąć się obyczajem" swego czasu. Wydaje się, że polski żywot teatralny Ry
szarda III - choć jednej tylko sztuki, więc w skromnym zakresie - dowodnie 
obrazuje, że nie tylko „ponoć", ale w rzeczy samej każda epoka ma własne
go Szekspira, a w jego dziele wyborów interpretacyjnych dokonuje na wła
sną, intelektuaną i artystyczną miarę oraz zgodnie z rozpoznaniem swojej 
współczesności. Przywołana przed chwilą inscenizacja Macieja Prusa jest te
go, oczywiście jednym z bardzo wielu, acz szczególnie dobitnym przykła
dem. Był to rok 1993. Z pompatycznej dekoracji tryumfu boleśnie opadała 
politura taniej, bezkrytycznej euforii „zwycięstwa nad komuną". Uwolnieni 
od minionej, zaiste doskwierającej rzeczywistości, rozejrzeliśmy się już nie
co baczniej wokół. A świat? Bynajmniej nie objawił się z nagła promienny„. 

Jakie będą dalsze losy sceniczne Ryszarda III w Polsce? Takie same, jak na
sze. Jak nasze losy w życiu i w teatrze - jeżeli będzie on potrafił być naszym 
lustrem. 
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A. Zurowski: Demon? błazen? cynik? 
(fragment książki przygotowanej 

przez Teatr lf'.Ybrzeże na premierę sztuki 
W. Szekspira „Ryszard III" w reż. K. Nazara) 

:Krzysztof "N"azar 
- reżyser, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz PWSFiTV w Łodzi, współpracujący z najbar

dziej znaczącymi teatrami w Polsce, m. in.: Teatrem Starym w Krakowie, Teatrem Powszechnym w Warszawie, Nm.vy m 
w Poznaniu oraz Redakcją Teatru i Filmu Telewizji Polskiej, dla której pisze scenariusze i reżyseruje spekta kle; od 
1995 r. dyrektor artystyczny Teatru Wybrzeże . 
Ważniejsze realizacje teatralne: adaptacja i reżyseria sztuki \Y/. Myśliwskiego Drzewo dla Teatru Nowego w Pozna

niu - 1988 r. ( nagroda za debiut teatralny); in scen izacja i reżyseria Król umiera, czyli Ceremonie E. Ionesco dla Teatru 
Starego w Krakowie; inscenizacja i reżyseria Mizantropa Moliera dla Teatru Starego w Krakowie (spektakl zarejestro
wany i prze niesiony dla telewizji); inscenizacja i reżyseria J\!Iein KampfTaboriego dla Teatru Nowego w Poznaniu; in
scenizacja, reżyseria , uklad choreograficzny i współscenografia opery Ubu król K. Pendereckiego dla Opery i Operetki 
w Krakowie, reżyseri a Wesela \'\lyspiańskicgo na 50-lecie Teatru Powszechnego w Warszawie; dla Teatru Wybrzeże v..ry

reżserowane zostały przez K. Nazara: Pokojówki J. Geneta, Hamlet W. Shakespearc'a, Marat-Sade P. Weissa. 
Ważniejsze realizacje telewizyjne: adaptacja, scenariusz telewizyjny i reżyseria spektaklu eksperymentalnego wg poematu R. M. Ril

kego Pieś1i o miłości i śmierci Krzyszwfa Korneta Rilke; adaptacja, sce nariusz i reżyseria Umarli ze Spoon River E. Lee Mastersa; adaptacja, 
scenariusz i reżyseria opowiadania 1\11. Twaina I'amięwiki Adama i Ewy; adaptac ja, scenariusz i reżyse ria powieści L. Perutza Mistrz Sądu 
Os1atecz11ego - (nagroda za „próbę stworzenia oryginalnego języka filmowo-telewizyjnego"); reżyseria Macbetha W Shakespearea - (na
groda za twórczość telewizyjną Teatru Telewizji); reżyseria Mizantropa /v\oliera; reżyseria Snu srebrnego Salomei oraz Księdza Marka J . Sto
wackicgo. 

Krzysztof Tyszkiewicz 
- scenograf, ilustrator, projektant wnętrz ; ur.05.09. 1946 r. we Wrocławiu , od 1978 na stale zamieszkaly w Krakowie; 

studia na Wydziale Malarstwa PWSSP w Gdańsku. Od 1971 r. zatrudniony w Zespotach Filmowych w Warszawi e 
(współpraca m.in .: z J. Hoffmannem, J. Rybkowskim, A. Żuławskim oraz G. Królikiewiczem od 1982 r. do chwi li obe
cnej). Od 1978 r. związany z Teatrem STU, od 1980 r. z „Piwnicą pod Baranami", dla której tworzy widowiska plene
rowe (m.in. Hold prnski, Noc pwyska, .S'więw kopców, Pochód 40-lecia Piwnicy) oraz Teatrem „K.T.O."Jerzego Zo nia 

Do ważniejszych realizacji K. Tyszkiewicza należą: filmy: Na srebrnym globie (kostiumy), Fort XIII (wnę trza i kostiu
my), Zabicie ciotki(scen9grafia, wnętrza i kostiumy); przedstawienia teatralne: Wydrążeni ludzie , Noc lysięczna druga, Wa
riat i zakonnica, Tango , Swiętoszek oraz we współpracy z Krzysztofem Naza rem m.in. Sen Srebrny Salomei (dla teatru TV), 
Wesele (dla Teatru Powszechnego) 

Joanna Wnuk-Nazarowa 
- urodziła s i ę w Gdyni 28.05.1949. \XI Krakowie mieszka od piątego roku życia . Ukończyła Akademię Muzycz n ą 

w klasi e dyrygentu ry i kompozycji (dyplom 1974 r. - u profesora Krzysztofa Pendereckiego). Studia uzupełniała na mi
strzowskich kursach dyrygentury u prof. Hansa Swarovsky'ego (Austria , 197 1-72). Praktykę operową odby ł a w Operze 
Śląskiej w Bytomiu w roku 1973. 

W larach 1973-74 byla kierownikiem muzycznym Teatru Ludowego w Nowej Hucie, a w latach 1977-78 kierowni
kiem muzycznym Teatru Starego w Krakowie. Od 1974 jest wykładowcą w Akademii Muzycznej w Krakowie i czlon
kiem Zakładu Analizy i Interpretacji Muzyki. Brata udział w licznych seminariach i sesjach naukowych. Zajmowata 
się publicystyką, pisala prace naukowe (m. in. kilka publikacji o twórczości teatra ln ej Zygmunta Koniecznego). Jako 
dyrygent brata udział w ważnych festiwalach międzynarodowych (Warszawska Jesień, Oregon Bach Festival). 

W 1991 roku wygrała konkurs na stanowisko dyrektora naczelnego Państwowej Filharmonii w Krakowie. Ma szcze
gólne zasł ug i w odbudowie gmachu filharmonii po pożarze. W niespełna pół roku doprowadzila do oddania sali koncertowej do u żytku. 
Z rekomendacji Unii Wolności zostala Ministrem Kultury i Sztuki- fu nkcję tę pełniła od 30.10.97 do 25.03. 99. 

W twórczości kompozytorskiej Joanny Wnuk-Nazarowej ważne miejsce zajmuje muzyka teatralna. Jes t autorem muzyki do spektak i 
swojego mc;ża, Krzysztofa \!azara: Król umiera Ionesco i Mizan trop Moliera (Teatr Stary) oraz do spekta kli Teatru TV: Sen srebrny Salomei 
i Urodziny ... 
Dokonała również szereg u opracowań muzycznych spektakli telewizyjnych Kazimierza Kutza (m. in. Kolac1a na cztery ręce, An1ygona 

w Nowym )'Orku, J::migranci, \l/l1jaszek Wania. 

Tomasz Wert 
- absolwent PWSTiF w Łodzi, operator filmowy, realizator obrazu iświatla w telewizji . Laureat nagrody głównej za 

zdji;cia na Festiwal u ' J\vórczośc i Telewizyjne j w Gdyni w 1994 r. za film Podróż na ~chód w reż. S. Chazbijewicza, na
grody za zdj~cia i światła na I Festiwalu Twórczości Telewizyjnej do spektakli: Ptawnow w reż. A. Domagalika, Gdy ro
zum fpi w reż P. Mikuckiego, Harkiza de Sade w reż. A. Sopiji. 

Innr ważni e j sze realizacje tclewi zyjne: Kobieta zawiedziona, Siedem pięter, Muzukall w reż. A. Barańskiego , Ziarno zro
szon~ hrwiq, V?'iijaszeh Wan ia, l\ asz czlir<l!iek, Emigranci w reż. K. Kucza, Sen srebrny Salomei, Urodziny w reż. K. Naza ra , 
Chwila szczęścia w reż . F. Fa lka, Equus, Sza /bier:;, Inne czasy w reż. T Wiszniewskiego. T. Wen współpracował równi eż 
z M. Dcjczercm i R. Rowińskim. 

Realizacje filmowe: Dziec/w szczęścia, Księga wszelkich życze1I w reż . S. Kryńskiego, Kanalia w re ż. T. Wisz ni ewskiego, 
Królewskie sny w reż . G. Warchoła, Dyshrel/ly urok emigracji - film dok. w reż. F. Falka, dla telewiz ji francu ski e j Hisw

ria do/aura Semmeweissa w reż. R. Andrieux. 
W Teatrze Wybrzeże brał udzial w realizac ji Hamleta w re ż. K. Nazara. 
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WYBRZEZE 
Z-ca dyrektora d/ s technicznych: 

BRUNO SOBCZAK 
Kierownik działu sceny: 
CZESŁAW KROK 

Kierownik działu produkcji dekoracji: 
ZYGMUNT LUBOCKI 

Kierownik działu produkcji kostiumów: 
CZESŁAW KASPRZAK 

Dział produkcji: 
Kierownik pracowni plasty,cznej 

KRZYSZTOF STEPANOW 
mistrzowie pracowni: 

krawieckich - Brygida Szadkowska 
szewskiej - Krzysztof Choi na 

stolarskiej - Jan Hellman 
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 

Dział artystyczny: 
Kierownik koordynacji pracy artystycznej - Iwona Gawrońska 

Kierownik impresariatu - Barbara Trzeszczyńska 
Sekretarz literacki - Joanna Koza rska 



WYBRZEZE 

Dyrektor marketingu: 
ANNA T01\1ASZEWSKA 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW 

w Gdańsku : 
kierownik: Iwona Korsak 

tel. 301 70 21 wew. 14 

DUZA SCENA przy Targu Węglowym 
1\1AŁA SCENA im. St. Hebanowskiego 

kasy biletowe: tel. 301 70 21 w. 31, 301 13 28 

w Sopocie: 
z-ca kierownika: Maria Zawadzka, tel. SS 1 39 36 

SCENA KAMERALNA 
kasy biletowe: tel. SSl S812 

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 

ZAP RASZAMY!!! 

Opracowanie programu: Jerzy Gutarowski 
Opracowan ie graficzne, skł ad tekstu: Agnieszka Żelev ska 

okładka : Krzysztof Tyszkiewicz 
Zd j ę c i a aktorów: Małgo rzata 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 



GDYNIA 106,7 GDAŃSK 96,4 

telefon dla słuchaczy: 664°91000. 664°90090 

Gilli6lll 1łt ·' ... 

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

TREFL 
1 0 3 RAD I O 9 9,2 
ZŁOTE PRZEBOJE 

Radio Trefl, Sopot, ul. Armii Krajowej 137 /139 
tel. (0-58) 550 44 44, tel. (0-58) 550 34 26, tel./fax (0-58) 

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 



® 

S. C. 
PRZEDSIĘBIORSTWO HURTOWE 

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

FOOD CENTRE 
INTERNATIONAL 
WARZYWA, OWOCE I CYTRUSY 

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

BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 
SPÓŁKA AKCYJNA 

Oddział w Gdańsku 

80-958 Gdańsk , ul. Bogus ławskiego 2 

re i.: 300 22 20, 300 22 25, fax: 301 20 93 

bezpłatna infolinia: 0-800 15 OO 16 

www.bgz.gda.pl 



HURTOWNIA SPOZYWCZA 
Gdańsk-Nowy Port, ul. Oliwska 85; tel. 34-31-267, fax 343-11-91 
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ul. Budowlanych 27, 80-298 Gdańsk-Kokoszki 
tel. (058) 341 06 88, fax (058) 341 02 49 

CHEMIA 
Gdańsk, ul. Grunwaldzka 48/50 
Gdańsk, ul. Grunwaldzka 363 

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

Wrzeci filar 
na trzy sposoby 

Trzeci filar nowego systemu emerytalnego to dobrowolne ubezpieczenie, które pozwoli 
Ci utrzymać na emeryturze poziom życia, do którego przywykłeś. 

Indywidualne Ubezpieczenie Emerytalne 
• wpływ na sposób inwestowania własnego kapitału 
• możliwość dostosowania wysokości składki do zmieniającej się sytuacji 

finansowej ubezpieczonego 
• możliwość czasowego zawieszenia płatności 
• do wyboru 4 fundusze inwestycyjne 

Kapitałowe Ubezpieczenie na Życie 
• pewne finansowe zabezpieczenie osoby ubezpieczonej i jej bliskich 
• bezpieczna forma gromadzenia kapitału na przyszłość 
• gwarantowana wypłata sumy określonej w umowie, powiększonej o zyski 

z dokonanych inwestycji 
• duży wybór umów dodatkowych rozszerzających zakres ochrony 

Ubezpieczenie na Życie z Funduszem Inwestycyjnym 
• długoterminowe aktywne inwestowanie kapitału z finansowym 

zabezpieczeniem osób uposażonych 
• możliwość wpływu na poziom ochrony ubezpieczeniowej bez zmiany 
wysokości składki 

• do wyboru 4 fundusze inwestycyjne 

Zaprasźam,Y_ do naszych oddziałów: 
- Gdańsk 1, ul. Spichrzowa 16, 80-750 Gdańsk, tel. (0-58) 305-22-35, fax (0-58) 301-45-12 
- Gdańsk 2, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, tel. (0-58) 301-41-61, fax (0-58) 301-12-31 
- Gdańsk 3, ul. Dmowskiego 12, 80-264 Gdańsk, tel. (0-58) 760-02-50, fax (0-58) 760-02-32 
.- Sopot 1, ul. Abrahama 10, 81-825 Sopot, tel. (0-58) 551-13-92, fax (0-58) 551-19-80 
- Gdynia 1, ul. Skwer Kościuszki 15, 81-370 Gdynia, tel. (0-58) 661-21-60, fax (0-58) 661-47-00 
- Gdynia 2, ul. Skwer Kościuszki 15, 81-370 Gdynia, tel. (0-58) 661-75-09, (0-58)661-17-76 
- Słupsk, ul. Kilińskiego 2/3, 76-200 Słupsk, tel. (0-59) 840-29-70, fax (0-59) 840-29-71 
- Olsztyn, ul. Pieniężnego 18, 10-001 Olsztyn, tel. (0-89) 535-17-77, fax (0-89) 527-03-62 
- Kętrzyn, ul. Sikorskiego 4, 11-400 Kętrzyn, tel. (0-89) 751-01-68, (0-89) 751-01-76 
- Elbląg, ul. 12-go Lutego 19, 82-300 Elbląg, tel. (0-55) 236-81-63, (0-55) 233-79-23 

bezpłatna infolinia 0800 300 400 
www.natned.com.pl 

Nationale·Neder1ande:-N 
Ub ez p i ecze ni a na z y cie 

Ludzie, którym ufasz 



~ 
!itrze ha 

miŃlina 

~€J'amiŃa 

.1zŃl1J 
HURTOWNIA: 
80-63 S Gdańsk, ul. Kępna 8 
tel./fax 307 OO Ol 

SKLEPY: 
tel. 661 84 79 
tel. 301 46 59 

~:u•;fĆa !1tJ"ma 

!itrzecha Gdynia, ul. Świętojańska 44 
Gdańsk, ul. Pańska 9/11 
Gdańsk, ul. Rzeczypospolitej 33 (ETC) 
Gdańsk , ul. Szczęśliwa 3 (AUCHAN) 

tel. 346 77 87 w. 227 
tel. 760 15 96 

POLIFARB OLIVA ZAKŁADY FARB W GDYNI 

polski lider antykorozji 

81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 129 - 149 
Tel. (58) 629 91 62, fax (58) 629 6 7 30 

www.olivo.com.pl 
e-moil: oliva@oliva.com.pl 

oliva ...... ... 

Oświata - Lingwista 
Nadbałtyckie Centrum Edukacji Spółka z o. o . 

''''' t I ,d--•. ---L.-......__ _ _ __ .... _ -- ----'- _i._.._-l.- ' ''4''ł 

„~. ·r'"""f ,...:-„ ~ 

80-107 Gdańsk, Malczewskiego 51, 
tel. 303-30-30, 300-58-58 



E]KEnLER[B 
PROPONUJE: 

EKSKLULNVNY I NOWOCZESNY 
SPRZĘT TRENINGOWY 
I REHABILITACYJNY 

ERGONOMETRY 
STEPPERY 
BIEZNIE 
WIOŚLARZE 
SIŁOWNIE 

ROWERY 
oraz 

MEBLE OGRODOWE 
SOLARIA 
WÓZKI SPACEROWE 
POJAZDY DZIECIĘCE 
PLACE ZABAW 

PRSPsA 
rok założenia 1 945 

KETTLER POLSKA Sp. z o. o. 
64-920 PIŁA, ul. Kossaka 110 
tel. O 67 212 2103 
fax O 67 213 57 37 
www ketler.com.pl 

BIURO HANDLOWE: 
GDYNIA 
ul. Świętojańska 130 
tel./fax 058 620 21 93 

Przedsiębiorstwo Robót 
Sanitarno - Porządkowych SA 
80-044 Gdańsk , ul. Jedności Robotniczej 43/45 
Centrala tel. 39-00-31 
Sekretariat tel. 39-46-38 
Wywóz tel. 39-00-0 I 
Marketing tel. 39-00-31 w. 232 

oferujemy: 
selektywną zbiórkę surowców wtórnych 
wywóz nieczystości stałych i płynnych 
sprzedaż worków foliowych 

MORSKA AGENCJA GDYNIA 

ZŁOTY KOSMETYK Nagroda na Międzynarodowy ch Targach Farmaceutycznych .Lek w Polsce'98" 

Biom in® 
SERIA 

JOGURTOWA 
NAWILŻAJĄCO - REGENERUJACA 

Biom in' 
........ ··-

~·1a· ® 
~ ZIAJA Ltd. Zakład Prooukqi Leków, I Jesienna 9. 80·298 Gdańsk . telJ1ax {058) 341 38 52, 341 55 03 



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 

DRUKARNIA 

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



TRÓJMIEJSKI INFORMATOR KULTURALNY 

KINA OPERA TEATRY GALERIE WYSTAWY MUZEA MUZYKA 

„KAPER" GDAŃSKIE ZAKłADY RYBNE SP. Z O. O. 
UL SIENNA GROBLA 7 

80-760 GDAŃSK 
TEL (+48 58) 30146 90 
FAX: ( +48 58) 3014699 

CZŁONKOWIE 
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WSPIERAJĄCY JEGO DZIAŁALNOŚĆ: 

LNA STREFA 
EKONOMICZNA 
ZARNOWIEC - TCZEW 

sp. z o.o. 

GdańskaFundacja •D 
Kształcenia Menedżerów • 

Elektromontaż Gdańsk SA 

CENTROSTAi S.A. 

DDF Finanse SA 



IGEPA PAPIER SOPOT Sp. z o. o. 

DYSTRYBUTOR PAPIERU 

I KARTONU 

D,l.A POLIGRAFII I BIUR 

81-859 SOPOT 

ul. 3-go Maja 67-69 

tel. (058) 550 29 69-70 

fax (058) 550 29 70 
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Expression unlimited 
Liberte d'expression 


