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Moja matka z domu Kotkowska. Nie jest pewne, niestety, 
owszem, jest raczej niepewne, pochodzenie Kotkowskich od 
mitycznego Ścibora. Ale, jakby nie było, Bodzechów, gniazdo 
ich rodzinne (gdzie część dzieciństwa spędziłem), za czasów 
dziadka mego, Ignacego Kotkowskiego, trzysta włók liczył 

przedniej ziemi sandomierskiej. Dwór czcigodny, przez Mała
chowskich stawiany, w parku stuletnim, po którym duch 
kanclerza Małachowskiego przechadzał się w noce drżące 
księżycową pełnią. 

Babka moja, Onufrowa Gombrowiczowa, była Dąbrowska 
(z lepszych), urodzona z Benisławskiej (dobrze), która rodziła 
się z baronówny Toplickiej (dobrze), która rodziła się z Sołta
nówny, córki marszałka nadwornego Sołtana i Radziwiłłówny 
(doskonale). Benisławscy też kilka razy z Radziwiłłami się łą
czyli. 

Prababka moja, żona Józefa Gombrowicza, marszałka upic
kiego, była z domu Gintowt Dziewiałtowska, bratanica szam
belana Jana Gintowta, a wnuczka szambelana Joachima. 
Urodzona z Tekli Gombrowiczówny, starościanki (wcale nie
źle). 

A znów prapradziad mój, ojciec Józefa, starosta wasilański 
i miguciański, sędzia Trybunału Wielkiego Litewskiego, po
jął Marcjannę Rajecką z Jużynt (tres bien). Siostra jej była 
za Weyssenhoffem. Miś Rajecki przeto, z Sobola i panny, to 
mój kuzyn (zupełnie zadawalające) . 

Ojciec Jana, Michał, stolnik mozyrski, ożeniony był ze 
Scybutt Romanowiczówną. 

Ojciec tegoż, Jan, pojął Jadwigę Sipowiczównę, urodzoną z 
Połubińskiej (proszę!). 

A ojciec Jana, Michał Kazimierz, pojął Burbiankę z domu 
Burbów zacnego, już wygasłego . 

Ojciec Michała Kazimierza, Jerzy, ożeniony był z Dorotą 
Jawoyszówną (to więc moja praprapraprapraprababka). 
Wspomnę też o innych aliansach domu mojego z domami 

Białłozorów, Witold Alexandrowiczów, Wołodkowiczów („jak 
niegdyś Wołodkowicz, pan dumny, zuchwały" ... ), Puzynów, 
Dunin Koziczów, Zawiszów ... 

(W. Gombrowicz: Dziennik) 



,,Bełkot historii w workach'' 
I. FORMA 

Trudno jest mówić o dziele nieskończonym, pomyśle niedoj
rzałym, rodzącym się dopiero, wykluwającym choć już na ty
le _u~ształto~any~, abyśm_y zamysł twórcy zrozumieć mogli, 
poJąc zdołali, tkwiące w mm przesłanie odgadnąć umieli. Ta
ka właśnie jest: HISTORIA. 

Opowiadana niejako in statu nascendi, rodząca się w bó
la~h wprost na naszych oczach, ukazująca w całej pełni, jak 
dzieło rzadko które męki twórcze, w całości niedopowiedzia
na (?), w poszczególnych fragmentach poszukująca najlepszej 
postaci dla kolejnych obrazów, niczym pamięć zawodna lub 
może niczym wyobraźnia - pełna pomysłów coraz lepiej drą
żąca rzeczywistość, coraz bliższa uniwersalnej prawdy. 

„Operetko, co z tobą, - powiada Gombrowicz w „Dzienni
ku" - cóż więc mam robić, jakie sposoby wymyślić, żeby 
twoje worki przemówiły głosem Historii? ... 

• 

Bełkot Historii w workach, tak to widzę w tej chwili ... 
Niespodziewane, ironiczne, zjadliwe, wichry-gromy i nagle, 
urywające się śpiewy-tańce. Teatr, to rzecz zdradliwa, kusi 
zwięzłością, o ileż łatwiej zdawałoby się, dobrnąć do końca 
ze sztuką, niż z wielostronicową powieścią! Ale, gdy raz dasz 
się wciągnąć we wszystkie zasadzki tej formy obmierzłej -
nieporęcznej, sztywnej, przestarzałej - gdy wyobraźnia po
czuje się przywalona ciężarem ludzi na scenie, tą niezgrab
nością „prawdziwego" człowieka, od której trzeszczą deski 
podłogi ... gdy pojmiesz, że trzeba ci ten ciężar uskrzydlić, za
mienić w znak, w bajkę, w sztukę ... ba, wtedy jedna za dru
gą wersja idzie do kosza i ten drobiazg kilkuaktowy zaczyna 
nabrzmiewać miesiącami twojego życia ... " 

„Operetko ... " - powiada Gombrowicz i mówi nie tylko o 
„Operetce", nie tylko o sobie, o teatrze, mówi o cenie wszyst
kich twórców jacy kiedykolwiek starali się wyjść poza ramy 
określonego i poznanego, o cenie jaką przyszło im zapłacić 
za dzieło. 

II.TREŚĆ 

Już od dzieciństwa gnębi nas myśl uparta, przeczucie, że 
powołaniem naszego życia jest czynienie rzeczy wielkich. 
Dzień po dniu czekamy, aż stanie się coś, co sprawi, że oto 
posiądziemy władzę nad światem. Tymczasem czekamy na ten 
cud nie czyniąc zwykle nic, aby marzenia nasze urzeczywist
nić, odnaleźć w sobie siłę przeciwstawienia się zastałemu po
rządkowi. 

„HISTORIA opowiada historię młodzieńca, który nie chce 
położyć się do beztroskiego snu w wygodnie wymoszczonej 
przez rodziców i starsze rodzeństwo pościeli, gdyż rzeczywi
stość domu rodzinnego mierzi go i zasnąć spokojnie nie poz
wala"1) 

„Mój ojciec? Piękny mężczyzna, rasowy, okazały ... o nie
zbyt rozległych horyzontach, niewielkiej wrażliwości w spra
wach sztuki. A moja matka była żywa, wrażliwa, obdarzona 
dużą wyobraźnią, leniwa, niezdarna, nerwowa (i bardzo), peł
na urazów i fobii, i iluzji. (W jej rodzinie) sporo było chorób 
umysłowych ... Miała też jedną cechę wysoce drażniącą, nale
żała mianowicie do osób, które nie umieją siebie zobaczyć ta
kimi, jakimi są. ( ... ) Do szału dręczony jej samozakłamaniem 



„. bez odrobiny litości, bez miłości z zimną ironią prowadzi
łem swoją grę z nią przez wiele lat. Ona mnie bardzo kocha
łała ... "2) 

Inaczej, HISTORIA opowiada o jednym z tych nielicznych 
przypadków, w których dochodzi do czynnego buntu, a bunt 
ten przekształca się w życiowe posłanie. 

Akcja dramatu Gombrowicza obejmuje okres między 1914 i 
1945 (?) ukazując głównego bohatera, Witolda na przestrzeni 
trzydziestu lat (najbardziej burzliwego okresu w dziejach 
Europy). 

Na początku widzimy oto, jak siedemnastoletni młodzie
niec uświadamia sobie fakt własnej odrębności oraz postrze
ga działanie najbliższych (rodziny) zmierzające do upodobnie
nia go do siebie. Witold nie pojmuje dlaczego odmawia mu 
się rzeczy tak niewinnej, jak chodzenie na bosaka. Tymcza
sem w sukurs r odzinie przychodzi szkoła. Maturzysta mimo 
wielu nacisków nie chce się poddać, konflikt narasta. 

Witold już wie, dlaczego bosość jego tak bardzo wszystkich 
naokoło drażni. 8wiat opiera się na przemocy. Przemoc, z 
naj groźn iejszym jej przejawem - wojną załatwia wszystkie 
sprawy. Rozbuta stopa to nawoływanie do zbiorowej nie
agresji. Dlatego musi ponieść pierwszą klęskę - rodzina wy
rzeka się go, „oblewa" egzamin dojrzałości . 

O ile klęska ta nie zapowiada jeszcze tragedii, o tyle włą
czenie się bohatera w działania mające na celu rozstrzyganie 
o losach świata czyni zeń już postać porównywalną z bohate
rami doby romantycznej. 
Początkiem tego przeobrażenia st aje się monolog pobrzmie

wający echem wielkiej improwizacj i z III części „Dziadów", a 
rozpoczynający się od słów: „J a mam głos. Nie możecie ode
brać mi głosu ... " 

Teraz niejako następuje część heroiczna. Witold „realizu
je" się w spełnieniu wielkiej misji dziejowej. Ponosi całkowi
tą klęskę . Wydarzenia, którym stara się zapobiec (I wojna 
światowa) rozbuwając armie j uż w momencie misji (wizyty u 
Wilhelma) są wpisane (proroczymi stwiedzeniami Ludden
dorffa, Hindenburga i Wilhelma) w historię ludzkości. 

Mija wiele lat i oto odnajdujemy Witolda w Polsce między
woj ennej. Idea ogólnego rozbuwania nie opuszcza go. Lecz 
tu, w jego własnym kraju , obarczonym wielowiekową trady
cją „konika i szabelki", państwa mocarstwowego również nie 
może się ziści ć. 



„Słyszałem u pana 
Znam pańską rolę w czasie wojny. Wiem 
Jakie ciążą na panu odpowiedzialności. Nędzny 
Degeneracie! Starasz się zohydzić 
Piękną naszą, ułańską krasę, chorągiewkę"3) 
Polacy nie chcą się rozbuwać. Piłsudski ostatecznie odrzu

ca tę myśl wysyłając (Gombrowicza!) do Hitler a . 
Ostatnia scena dramatu ukazuje zniszczenie, jakie wew

nątrz ludzi uczyniła wojna. Zniszczenie nie dające porównać 
się z największymi stratami materialnymi. 

Tak oto w dużym skrócie prezentuje się treść HISTORII. 
W nawiązaniu do spek taklu zwrócić wypada uwagę na kil

ku istotnych problemów dotyczących dramatu Gombrowicza. 
Po pierwsze (jak to j uż wcześniej zasygnalizowano) HISTO

RIA nie jest sztuką skończoną , przez autora w tej formie nie
przeznaczoną do upowszechniania. 

Po drugie - to, co Państwo za chwilę obejrzycie na scenie 
w części powstało w 1951 roku, w części pod sam koniec ży
cia Gombrowicza. Pośród wielu wariantów jak ie podaje od
krywca HISTORII Konstanty An drzej Jeleński tekst niniej
szy złożony został z najciekawszych, wnoszących istotne treś
ci, fragmentów, bez stuprocentowej gwarancj i (ze względu na 
błądną numerację stron) zachowania prawidłowego następ

stwa scen. 
Po trzecie - „W jednym z proj ek tów HISTORII Gombro

wicz zamierzał przemienić swą rodzinę w cesarską rodzinę ro
syjską, potwierdzając jakby w toku samej kcji i na oczach 
widza autobiograficzne źródła swych królewsk ich dramatów. 
Wybór postaci, w k tóre mieli się przemienić jego bliscy, nie 
był przypadkowy. Matka, zawsze drżąca o jego zdrowie, staje 
się Cesarzową, obsesyjnie przejętą hemofilią syna. Ojciec, 
drobiazgowy administrator, przemienia się w Mikołaja II, o 
którym mówiono, że był stworzony do dowodzenia pułkiem, a 
nie rządzenia cesarstwem. Brat J a nusz, dla Witolda uosobie
n ie „męskości" miał stać się Rasputinem. Jerzy, uroczy i to
warzysk i - Szambelanem. Rena zaś Wielką Księżną, idealną 
pielęgniarką, bohaterką, ofiarą. " 4

) 

Po czwarte - HISTORIA „nasycona" jest postaciami hi
storycznymi, o których krótkie notki znajdziecie Państwo w 
innym miejscu programu. 
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Po piąte - najważniejszymi w dramacie jest jednak rodzi
na i sam Gombrowicz. Rozrachunek z własną młodością, z 
najbliższymi kontynuuje pisarz przez całe swoje życie. HI
STORIA, być może najbardziej osobisty, „intymny" utwór 
ukazuje go, odkrywa jako człowieka „anormalnego, wy~rzy
wionego, chorego - degenerata obmirzłego i wyodrębmone
go - przemykającego się chyłkiem, bokam_i ... " 
Zachęcając do obejrzenia tego bardzo ciekawego przedsta

wienia, mam nadzieję, że zainteresuje ono nie tylko zagorza
łych wielbicieli Gombrowicza. 

Jerzy Gutarowski 

l) Ryszard Major: Przed podniesieniem kurtyny, Program do spektaklu HI-
STORIA W. Gombrowicza, Szczecin 1990 

2) Rozmowy z Gombrowiczem: Dominique de Roux, Paryż 1969 
3) W. Gombrowicz: HISTORIA, Kultura. Paryż 1975 nr 10/337 
•) KA. Jeleński: Od boskości do nagości, Paryż, Kultura 1975 nr 10/337 
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ADAPTACJA I REŻYSERIA 
- RYSZARD MAJOR 

SCENOGRAFIA -
JAN BANUCHA 
MUZYKA - ~ 
ANDRZEJ GŁOWINSKI 

ASYSTENT REŻYSERA - Dorota Kołak 

OBSADA: 
WITOLD - Krzysztof Matuszewski 
OJCIEC - Jerzy Łapiński 
MATKA - Joanna Bogacka 
JERZY - Jerzy Gorzko 
JANUSZ - Zbigniew Olszewski 
RENA - Dorota Kolak 
KRYSIA - Ewa Kasprzyk 

I 

CAR MIKOŁAJ II - Jerzy Dąbkowski 
CESARZ WILHELM II - Jerzy Nowacki 
CARYCA - Wanda Neumann 
RASPUTIN - Ryszard Ronczewski 
WIENIAWA-DŁUGOSZOWSKI - Jerzy Gorzko 
PIŁSUDSKI - Henryk Sakowicz 
AMBASADOR FRANCJI - Stanisław Dąbrowski 

HINDENBURG - Waldemar Dziwniel 
LUDENDORFF - Jacek Godek 
KSIĄŻĘ VON PLEBS - Igor Michalski 
KSIĄŻĘ: VON EULENBURG - Jacek Mikołajczak 
MINISTROWIE DWORU CARSKIEGO I CESARSKIEGO 

- Jacek Godek, Mirosław Krawczyk, Waldemar 
Dziwniel, Igor Michalski, Jacek Mikołajczak 

POECI POLSCY - Jacek Godek, Mirosław Krawczyk, 
Waldemar Dziwniel, Igor Michalski, Jacek 
Mikołaj czak. 

Inspicjent - Jerzy Kosiła * Sufler - Dobromira Gawrońska. 



POSTACI HISTORYCZNE 
DWÓR CARSKI: 

Mikołaj II Romanow (1868- 1918) ostatni cesarz rosyjski 
1894-1917, starszy syn Aleki:::andra III; kontynuator polityki ojca, 
przeciwnik wszelkich reform; mianowani przez niego wyżsi urzędni
cy państwowi często okazywali się ludźmi nieudolnymi i skorumpo
wanymi, a osoby z najbliższego otoczenia cara zamieszane były w 
afery finansowe i obyczajowe. 

Aleksandra Fiodorowa (1872 - 1918), ostatnia imperatorowa, żo
na Mikołaja II (od 1894); córka w. ks . Hesji-Darmtskiej, Ludwika 
IV; despotyczna, histeryczna, miała duży wpływ na Mikołaja Il. 

Rasputin, Grigorij Efimowicz (1864 lub 1865 - 1916), w młodości 
awanturnik, zbliżył się do sekt wędrujących do monastyrów i „świę
tych" miejsc, przybrawszy aureolę „świętego starca" zaczął „uzdra
wiać" i „prorokować", od 1907 na carskim dworze, gdzie wmówił ca
rowej, że tylko on swoimi modłami może uratować nieuleczalnie 
chorego na hemofilię następcę tronu Aleksieja i zapewnić „boską" 
opiekę dla wszystkich poczynań państwowych cara; w ostatnich la
tach panowania Mikołaja II Rasputin posiadał nieograniczony 
wpływ na rodzinę cesarską. 

Maurice Paleogue (1859-1944) francuski dyplomata, publicysta, 
od 1914 roku ambasador Francji w Rosji. 

Raymond Poincare (1860 -1935) polityk francuski , umiarkowa
ny republik anin, 1912 premier i wielokrotny minister spraw zagra
nicznych, 1913 prezydent, zacieśnił sojusz z Rosją. 

Rene Viviani (1862-1925) polityk francuski, w latach 1914-1915 
premier. 

Theophile Delcasse (1852 -1923) francuski polityk, dyplomata, 
dziennikarz, w latach 1914- 1915 minister spraw zagranicznych. 

Teobald Bethmann-Hollweg (1859- 1921) w latach 1909 -1917 
kanclerz Rzeszy i minister spraw zagranicznych, wyraziciel wielkie
go junkierstwa pruskiego. 

NIEMIECKI DWÓR CESARSKI: 

Wilhelm II Hohenzollern (1856 - 1941) w latach 1898 -1918 ce
sarz niemiecki, włączając Niemcy do konfliktu bałkańskiego dopro
wadził do wybuchu I wojny światowej. 

Książę Jan Henryk von Pless, ur w 1861 r. w Pszczynie, oficer i 
dyplomata niemiecki. 



Książę Filip von Eułenburg (1874-1921) oficer i dyplomata, bli
ski przyj a ciel i konfiden t Wilhelma II, od 1906 r. usunięty z dworu 
po skanda lu (oskarżony został przez liberalnego dziennika rza Maxa 
Hardena o homoseksualizm). 

Paul Hin denburg von Beneckendorff (1847 -1934) do 1914 r. 
marszałek niemiecki. 

Eryk Lundendorff (1865 -1937) generał niemiecki, najbliższy 

współpracownik Hindenbu rga. 

W KAWIARNI „ZIEMIA KIEJ": 

Stefan Otwinowski (1910 - 1976) prozaik i dra.matopisarz. 

Stanisław Piętak (l 909 - 1964) poeta i prozaik. 

Adam Ważyk (1905 - 1982) poeta, prozaik, eseista, tłumacz. 

Bolesław Wieniawa-Długoszowski (1881- 1942) generał bryga
dy, poeta, tł umacz, adiu tant <J. Piłsudskiego. 

Felicjan Sławoj-Składkowski (1885- 1962) prawicowy polityk, 
generał . 

Polakowi imponuje on sam w historycznym wymiarze, nic bar
dziej ni e onieśmiela go niż jego własna wielkość. Jak Piłsudski był 
przygnieciony a nawet przerażony Piłsud k im ... 

(W. Gombrowicz: Dziennik) 



Gł. oświetleniowiec 

Gł. brygadier sceny 
Gł. rekwizytor 
Gł. garderobiana 

Obsługa spektaklu: 

Światła 
Akustyka 
Rekwizyty 
Charakteryzacja 
Brygadier sceny 
Zaopatrzenie 
Garderobiana 

Kierownik sceny: 
LEONSCHWICHTENBERG 

Kierownik techniczny scen: 
CZESŁAW KROK 

Kierownik sekcji produkcji: 
ZYGMUNT LUBOCKI 

Tomasz Gewartowski 
Stanisław Płudowski 

Agnieszka Poroszewska 
Janina Cholewka 

Bogdan Rokita 
Zdzisław Graczyk 
Łada Cypukow 
Danuta Kaczyńska 
Leszek Dorobek 
Teresa Szematowicz 
Anastazja Karwacka 

Kierownik Biura Reklamy i Obsługi Widzów: 
Zbigniew Skrzypiec 

Kasy biletowe: 
Sopot Gdańsk 

Scena na Targu Węglowym 
tel. 31-13-28 

Scena Kameralna 
tel. 51-39-36 

Przedsprzedaż i sprzedaż biletów: 
w Gdańsku: w godz. 10 - 19 od wtorku do piątku, w soboty i niedziele 

na 3 godz. przed spektaklem, w poniedziałek w godz. 10 - 13, 
w Sopocie: w godz. 11-13, 16-19 oprócz poniedziałków. 

ZAPRASZAMY! 
Opracowanie programu: Jerzy GUTAROWSKI 

Opracowanie graficzne: Tomasz BOGUSŁAWSKI 

Państwo Gombrowiczowie byli bardzo piękną parą. (.„) Oboje 
wyszli z Sandomierskiego, kiedyś gniazda rodziny Kotkowskich. Na
tomiast korzenie Szymkowiczów-Gombrowiczów tkwiły na Litwie. 
(„.) Ostatnim z linii na Litwie był Onufry Gombrowicz, właściciel 
Lenogir w powiecie poniewieskim. Po wybuchu powstania 1863 ro
ku Onufry Gombrowicz został uwięziony. Cztery lata przebywał w 
guberni tambowskiej na zesłaniu, żona zaś jego została zmuszona do 
sprzedaży majątku wraz z przyległymi folwarkami i opuszczenia Li
twy na zawsze. Po wielu perypetiach Onufry przywędrował do Kró
lestwa i kupił w Sandomierskiem majątek Jakubowice. Syn jego, a 
ojciec Witolda - Jan - dokupił majątek Małoszyce, również w po
wiecie opatowskim, i tam właśnie na świat przyszedł ltek. 

Rodzina Kotkowskich, z dawna osiadła w Sandomierskiem, rozga
łęziona i na ogół zamożna, spokrewniona wewnętrznie przez bliskie 
małżeństwa wielokrotnymi węzłami, wydała pannę Marcelinę Anto
ninę za Jana Gombrowicza. Studiował on rolnictwo w Dorpacie, ale 
nie czuł powołania do gospodarzenia na roli. Natomiast świetnie 
organizował różne zakłady produkcyjne i już we wczesnej młodości 
stał się jednym z pionierów rozwoju przemysłowego tamtych ziem. 
Urodzony w 1868 roku, był od żony starszy o cztery lata. 
Wcześnie pożenieni, mieli czworo dzieci: Janusza urodzonego w 

1894 roku, Jerzego w 1895, Renę w 1899 i Witolda w 1904. 
Obie skojarzone rodziny - to przykład bardzo wyrasowanych 

szczepów. Oba rody na przestrzeni setek lat pracowały, jak mówi Je
rzy, na degenerację następujących po sobie pokoleń. Z tego źródła 
Witold pił miód i ocet. Zastanawiał się nad swoją genealogią tak po 
mieczu, jak i po kądzieli i był w ciężkiej rozterce. Z jednej strony 
czerpał pewne zadowolenie i pociechę w swej nienasyconej ambicji 
urodzenia się „dobrze". Przy tym uważał, że każda star a r odzina po
winna legitymować się pewną ilością dziwaków, a jeszcze lepiej -
ludzi nienormalnych. Z drugiej strony biadał nad brakiem zapisów 
historycznych o swoich przodk ach . Obojętnie jakich, byle były. J e
go refrenem, do którego stale powracał, było: „Nie każdemu udaje 
się dobrze urodzić. Mnie się nie udało". 

(T. Kępiński: Witold Gombrowicz i świat jego młodości) 
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wykonuje: 

roboty budownictwa wodnego 
oczyszczalnie ścieków 
fundamenty lądowe 
prefabrykaty żelbetowe 
pale prefabrykowane 
pale wibro-wiercone 

- rurociągi paliwowe 
rurociągi ciepłownicze 

kanalizacje ściekowe 
roboty ziemne 

Przedsiębiorstwo w ponad 40-to letniej historii uczestniczyło w realiza

cji najtrudniejszych technologicznie inwestycjach w kraju i za granicą spe
cjalizując się szczególnie w budowie portów morskich i hydrotechnicznych 
obiektów stoczniowych. 

Przedsiębiorstwo było wykonawcą: 

- Suchego Doku w Stoczni Gdańskiej 
Portu w Famaguście na Cyprze 
Portu Północnego 
Obiektów hydrotechnicznych Stoczni Gdańskiej 
Terminalu kontenerowego w Gdyni 

Przedsiębiorstwo Handlu Zag ranicznego 
Spółka z o.o. 

WMTX b.KTS 
Mamy przyjemność zaoferować Państwu wysokiej k la sy sprzęt elektroniczny 
produkcji renomowanych firm zachodnich. 
Dostarczamy naszym klien tom sprzęt do odbioru programów telewizji sateli
tarnej systemu ECHOSTAR. 

ECHOSTAR zapewnia całkowicie nowy standart telewizji satelitarnej -
czysty obraz, stereofoniczny dźwięk i inteligentne funkcje, które powodują , 

że og lądanie telewizji staje się przyj mnością, a obsługa sprzętu zapewnia 
wyrafinowaną prostotę . 

Systemy ECHOSTAR: 
SR 1 - najlepszy na naszym rynku odbiornik zapewniający odbiór 48 pro

gramów emitowanych przez najpopularniejsze sateli ty ASTRA. Pro
sta, zwarta konstrukcja, sterowani e pilotem, niezwykła prostota 
obsługi. 

SR 1500 - wysoki ej klasy stereofoniczny odbiornik satelitarny dający możli
wość odbioru kilk u satelitów. Bogactwo funkcji sterowanych pilo
tem, wysoka jakość obrazu i dźwięku. 

SR 4500 - odbiornik wielosatelitarny posiadający programowaną pamięć za
chowującą formaty i programy 32 satelitów europejskich, wyposażo

ny w siłownik i wbudowany pozycjoner. Elegancki i atrakcyjny 
wygląd połączony z bogactwem funkcji. 

SR 5500 - inteligenty, komfortowy odbiornik wielosatelitarny. Ulubione 
programy, bogata grafika ekranowa, zegar zapisu magnetowidowe
go, stereo, automatyczne dostrojenie , sterowanie pilotem, zaprogra
mowane formaty i programy 64 satelitów europejskich. 

Zapewniamy kompleksową obsługę naszych Klientów: doradztwo techniczne, 
ekspresowy montaż zestawów, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Instalu
jemy zestawy indywidualne oraz wypróbowane, niezawodne zbiorcze systemy 
osiedlowe dające możliwość odbioru pięciu dowolnych programów T V -SAT. 

Polecamy Państwu także szeroką gamę elektronicznego sprzętu biurowego: 
maszyny do liczenia banknotów firmy DE LA RUE 
kserokopiarki firmy CANON 
telefaxy firmy CANON 
elektroniczne maszyny do pisania OLIVETTI 

- kalkulatory biurowe CASIO i MBO 
elektroniczne banki danych CASIO 

Zapraszamy do siedziby firmy mieszczącej się w Gdyni -Orłowie 

przy ul. Przebendowskich 17, tel. 248-833 lub 248-853 
oraz do naszych salonów sprzedaży: 
w Gdyni, przy u ~. 3-Maja 20 (róg Starowiejskiej) tel. 203-689 
we Wrzeszczu pr~y ul. K lonowej 1 
(salon Elektronics Market w pawilonach Rzemiosła) tel. 41-21-13 wew. 222. 
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