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WITOLD GOMBROWICZ 

Iwona 

Mimo wszystko Pamiętnik z okresu dojrzewania wcią
gnął mnie w świat artystyczny i przysporzył pewnego prestiżu 
w kołach awangardy. Zacząłem bywać w kawiarniach literac
kich Warszawy, ale bynajmniej nie w najlepszym towarzystwie. 
Grupa poetów Skamandra i ich tygodnik, „Wiadomości Lite
rackie'', pr.zewodziły młodszemu pokoleniu, tam rozdawano ho
nory i robiono reklamę. Jakoś nie przylgnąłem do stolika ka
wiarnianego Skamandrytów - bo może moja wiejska nieśmia
łość drżała przed ich wielkomiejskością - a może nie chcia
łem pojawić się w roli nowicjusza - i może chciałem być 
panem na własnym folwarku - dość, że sprawiłem sobie 
własny stolik, niesamowity, z udziałem aspirantów i preten
dentów, na pół jedynie urodzonych w sztuce, prowincjonalnych 
grafomanów, rozwichrzonych myślicieli, młodych poetów zgło
dniałych, niewymytych marzycieli - wszystko okraszone kil
koma rzeczywistymi talentami - i w tym to gronie ja :z. niez
mordowaną wytrwałością, :z. żelazną, godną podziwu, konse
kwencją mówiłem, mówiłem i mówiłem, co wieczór, co noc, 
głupstwa, głupstwa, głupstwa„., które jednak nie były głup
stwami, bo jednak były gdzieś jakoś moimi prawdami. Utrzy
manie stylu stało się najwyższym prawem. Przyznaję, nie ro
biłem zbyt poważnego wrażenia. Opętany formą, byłem gotów 
stać się jej błaznem wieczystym. 

Nawiązałem przyjaźń ze świetnym (za mało znanym 
w świecie) Brunonem Schulzem. z Adolfem Rudnickim. Prze
ważnie Żydzi byli moimi intelektualnymi przyjaciółmi i oni 



też stanowili większość mojej publiczności. Zwano mnie nie
kiedy żydowskim królem. (Żydom bardzo wiele mam do zaw
dzięczenia). 

Co robić? wciąż nie czułem się na siłach by podjąć roz
grywkę z moim losem. Aby zyskać na czasie zabrałem się do 
pisania sztuki teatralnej. Tak narodziła się Iwona, księżniczka 
Burgunda. 

Ten utwór zgotował mi niespodziankę. Ogłoszona w roku 
1935 (jeśli dobr.ze pamiętam) w miesięczniku „Skamander". 
Iwona, nie zwróciła na siebie większej uwagi i przedwojenne 
teatry polskie nią się nie zainteresowały. (Dostałem wówczas 
manii gardzenia aktorami i żeby upokorzyć najsławniejsze 

przedstawiałem się im za każdym razem, gdy je widziałem; 
kiedy po raz piąty przedstawiłem się szarmancko jednej z nich 
na jakimś przyjęciu, złapała szklankę z wodą i chlusnęła mi 
w twarz krzycząc „teraz mnie pan zapamięta!". Może, gdybym 
nie przedstawiał się tak tym aktorkom ... ) Dość, że Iwona 
w Polsce przedwojennej nie została zauważona, a ja, gdy woj
na mnie odcięła w Argentynie, prawie o niej zapomniałem. 
W dziesięć lat potem, jak dojrzały owoc z drzewa, spadły na 
mnie jej sukcesy w Paryżu, w Sztokholmie i gdzie indziej, 
był to niespodziewany sukces w ciężkiej bitwie, jaką wiodły 
moje powieści. 

Tragikomiczną historię Iwony ująć można w paru sło
wach. Książę Filip, następca tronu, spotyka na spacerze to 
dziewczę niepociągające„. odpychające„. Iwona jest rozlazła, 

apatyczna, słabowita, nieśmiała, nudna i trwożliwa. Książę od 
pierwszej chwili nie może jej znieść, zanadto go denerwuje. 
ale zarazem nie może znieść tego, że musi nienawidzieć nie
szczęsnej Iwony. I wybucha w nim bunt przeciw prawu na
tury, które młodzieńcom nakazuje kochać tylko powabne 

dziewczęta. - Nie poddam się temu, będę ją kochał! - rzuca 
wyzwanie swej naturze i zaręcza się z Iwoną. 

Iwona, wprowadzona na dwór królewski, jako narze
czona księcia, staje się czynnikiem rozkładowym. Obecność 

niema, zastraszona, jej rozlicznych defektów sprawia, iż każ
demu przychodzą na myśl własne jego tajone braki. brudy, 
grzeszki... i wkrótce dwór zamienia się w wylęgarnię potwor
ności. I każdy z tych potworów, nie wyłączając księcia, po
czyna dyszeć żądzą zamordowania nieznośnej Cimcirymci. 
Dwór mobili.zuje w końcu wszystkie swoje blaski, wszystkie 
wyższości i wspaniałości i „z wysoka" ją zabija. 

Oto historia Iwony ... czyż aż tak trudna do zrozumienia? 
Ale skłonny jestem przypuścić, że mam jakiegoś pecha, dzięk~ 
któremu to co najprostsze, najwyraźniejsze, w moich utworach 
jest odbierane w sposób najbardziej fantastyczny i dzisiaj 
jeszcze zdarza się mi czytać recenzje z Iwony w których mowa, 
że to satyra polityczna na reżym komunistyczny w Polsce, że 
Iwona jest Polską, czy też wolnością, lub że to „satyra na 
monarchię". Uff! Mniejsza z tym, co innego wydaje mi się 

godne podkreślenia. Naprzód, że Iwona bardziej jest rodem 
z biologii, niż w socjologii. Po wtóre, że jest rodem z owego 
bezdroża mojego, gdzie mnie dopadła nieograniczona dowolność 
kształtu, ludzkiego kształtu, jego rozwiązłość, jego wyuzdanie. 
Ciągle więc to we mnie było„ . i ja w tym„. 



Ostatni 
wywia'd 

z Gombrowiczem* 

GOMBROWICZ: - Niestety 
trudno mi będzie odpowiadać 

szczegółowo na te wszystkie py
tania ze względu na moją astmę, 
będę zatem raczej zwięzły : 

1. Jaka była PaAska formacJa? 

- Trudno mi o tym mówić. 
Tak to jakoś poszło samo z sie
bie. Proszę zresztą przeczytać 

moje Rozmowy z Dominikiem Je 
Roux. 
z. co na Pana naJbar4zleJ wpłynęło 
w dziedzinie literaturyT 

- Pisarze polscy: Mickiewicz, 
Pasek ; 

Pisarze francuscy: Montaigne, 
Rabelais, A. Jarry i nadrealiści 

(nie wprost - raczej jako at
mosfera); 

Pisarze angielscy: Szekspir 
Klub Pickwicka Dickensa, Ches
terton; 

Pisarz rosyjski: Dostojewski; 

Pisarze niemieccy: Goethe i 
Tomasz Mann; 

Jeszcze kilku pisarzy klasy
cznych, jak Cervantes l kilku 
filozofów (w sensie artystycz
nym), wpływ raczej w dziedzinie 
stylu: Schopenhauer, Nietzsche. 

Ale kształtowałem się wbrew 
stylowi moich ulubionych pi
sarzy. 
s. Czy malarstwo srało datit rol• "" 
Paflaklm dziele 

- Malarstwo? Jestem nie
przyjacielem malarstwa i zwal
czam je za pomocą papierosa. 
Istnieją wartości usprawiedliwio
ne i wartości nałogowe. Potrzeba 
chleba jest usprawiedliwiona -
potrzeba papierosa, malarstwa -
to nałóg. Nabyty jak? Przez ol
brzymi rynek, sztuczną kulturę, 

wra:Uiwość zniekształconą przez 
współzawodn :ctwo, narzuccną h:e
rarchię wartości, itd. Moja po
lemika z Jean Dubuffet na ten 
temat ukaże się w numerze 
„Cahier de l'Heme" mnie poświę

conym. 
ł. Czy mo:te Pan col pow•edzleć o 
renezle swojeJ pierwszej ntuk" 

- Iwona, księżniczka BuT
gunda? - Wszystko, co piszę, 

powstaje jakoś samodzielnie, po
za mną. 
s. Jak pracuJe Pan nad atukitT 

- Proszę przeczytać moje 
Dzienniki. 
a. czy a1y1tuje Pan przy pr6bacllT 

- Nigdy. 



7. Cą wybiera Pan retysera' cay 
Pan a nim w•p6łpracuJeT Co • akto
ramlT 

- Nigdy. 
a. Czy m6gtby Pan coł powiedzie~ 

o ewolucji awero dzieła' Dokąd 

zmierza Pana teatrT laki Jest Jero 
rodow6dT 

- Mój teatr tak samo wy
biera swoje własne drogi, jak i 
inne moje utwory. Kiedy zaczy
nam sztukę, nie mam pojęcia, 

dokąd mnie zaprowadzi. To samo 
jeśli chodzi o całość mojego te
atru, jestem cyniczny, liczę na 
efekt, na poezję i zwłaszcza na 
wartość sceniczną . Trzy sztuki, 
które napisałem , zostały pomyśla

ne i ukończone z dala od jakie
gokolwiek wpływu, ponieważ ni!? 
chodzę nigdy do teatru, a takie 
dlatego, że żyłem w Argentynie 
z. dala od środowisk teatralnych 
i literackich. W tych warunkach 
musiałem liczyć wyłącznie na 
siebie samego. Kiedy w roku 
1964 dwie moje sztuki wystawio
no w teatrze, krytyka zaliczyła 

mnie do teatru absurdu Ionesco 
i Becketta. Tymczasem moje 
sztuki były napisane: jedna w 
1935, druga w 1946 roku, czyli 
na długo przed teatrem Becketta 
i Ionesco. Zresztą mój teatr nie 
jest teatrem absurdu i w ogóle 
przeciwny tonowi współczesnej 

literatury. To staje się nudne. 

1. Csy w Pana aatukach •li postacie~ 
esy teł ~ to •Jawlllka aymbollcsn•'? 

- żadne zjawiska symboli
czne. Nie jestem pisarzem XIX 
wieku. 
li. esy to, co Pan plne, Jest ,,no
wym teatrem"T 

- Nie wiem, co to takiego. 
11. Genet, Beckett, Ioneaco, Arrabal, 
Artaud' 

- Trudno o nich w kilku sło
wach. Zasadniczo podziwiam, ale 
z daleka, bo w teatrze nie byłem 
od trzydziestu lat. 
n. Co JHt dla Pana ldealn11 prze1-
trzenl11 teatraln11T 

- Zwykły, spory teatr z do
brą akustyką. 
13. Dekoracje, łwlatła, dłwlękl - esy 
graJ11 rolę w Pailllklm teatrseT 

- Tak, i dużą. Ale nie cierpię 
stylu „modnego", wiecznie tego 
samego. Zresztą nie mieszam się 
do tych spraw, zostawiam wolną 
rękę reżyserowi. Staję się w tej 
dziedzinie wierzącym z lenistwa, 
zdaję się na łaskę Opatrzno ' ci. 
lł. „Operetka, boski Idiotyzm, teatr 
do1konały''. C1y napisał Pan operet
kęT 

- Nie. Napisałem tragikome
dię w formie operetki. 
15. lakle •li Pana plany na przyar
toUT 

- Grób. 

• W pierwszych dniach lipca 1969 ro
ku profe•or jednego z amerykańskich 
unlwersytet6w przysłał Gombrowi
czowi list z szeregiem pytań, doty
cz11cych głównie Jego teatru, w celu 
ogłoszenia tego wywiadu w piśmie 

pośwh:conym sztuce dramatycznej . 
Jak zwykle w ciągu ostatnich mle-
1lęcy Witold Gombrowicz podyktował 
odpowledt po trancullku 1WeJ tonie 
Riele, która udostępnUa ten wywiad 
Kazimierzowi Głazowi, który umieś
cił go· w swej k1l11tce „Oombrowlc:z 
w Vence 1 Inne wspomnienia". 



RYSZARD BIENIECKI 
Kłopoty z „lwonq•, 

albo nadeidzie sezon 
i na karasie 

Gombrowicz nie pnywlą1TWał 1byłnlej wql do 1wego plennzego 
ułworu dramatycznego. Nie to, Hby go lekcewa:l:yl, ale uwalał 1a „ra
czej taki 1oble", 1a łypowy dla wielu pisarzy produkł czasu przej§clo
wego: między - między; w Jero przypadku między debiutanckim „Pa
mlęłnlklem okresu dojrzewania", kt6ry zwr6cU na niego oczy literac
kiego śwlałka, a błyskotllwą, artystycznie feeryczną a lnłelektualnłe 

profetyczną „Ferdydurke", kt6ra dała mu prawdziwą sławę l mlejsl)e 
w llłeraturze. ,,Iwona, kslętnlczka Burgunda" zaś była „grą na zwłokę", 
na przeczekanie, na wzięcie oddechu, zebranie myśli, na ostałeczne opo
wiedzenie 1lę, z Jakim losem ma związać się osobnik noezący nazwisko 
Wiłold Gombrowicz, na6wczu łrzydziestolełnl. 

Po premierze „Iwony" w Teatrze Dramałycznym w 1951 r. autor 
„Krsmosu" z niejakim załenowanlem odnotowuje reakcje krytyki. Jero 
zamysł był znacznie skromniejszy, prostazy, daleko mu było do para
bolizowania ezy metaforyzowania hlałorll Iwony, łymczuem spotkały 
go niczym nie uzasadnione dusery I Interpretacyjne głębiny, ld6rycb 
ani przejrzeć, ani zmierzyć zwykłą miarą nie spos6b. RzeczYWiścle, 

gdy czyta się opinie, które wyszły spod czołowych w łamtym. czułe 

pl6r, ło można nie wyjść z podziwu, Ile w tej „Iwonie" mieści 1lę 

znaczeń. 

Oto KTT dywaguje na temat kilku „fundamentalnych myśli z fl
lozofłl Gombrowicza, których wykładem Jest „Iwona" (sic!) oraz o dra
macie szekspirowskim utytym prze11 Gombrowicza do konstrukcji I do 
parodii formy. Jerzy Zagórski ustawia autora „pod rękę z Witkacym, 
Gałczyńskim. Dopiero razem składają się na wyraźnie polski, 1armacko
rubuzny, uroczo Infantylny wariant nadrealizmu w teatrze". Zygmunt 
Greń natomiast po rozważaniu roll salonu dochodzi do 1twlerdzenła, 

że „teza Gombrowicza nie sięga zaświatowych perspektYW losu. Stwier
dza skromnie, że człowieka formuje drugi człowiek, że otoczenie na
nuca mu maskę, kUrą zdejmuje się tylko razem z głową". 

Nlekt6re z przytoczonych tu sądów pochodził ze szkałułkl obiego
wych jut dzisiaj opinii krytycznych o Gombrowiczu, Jak cho6by &a 
Zygmunta Grenia 1prowadzaJąca Gombrowiczowskie zagadnienia formy 
do tego, co powstaje I htnleje między ludłml, co zawęła problem 
I przeciwko czemu sam Gombrowicz protestował. W tym zestawie na
wet recenzja Jana KoUa, najbardziej bodaj przenikliwego z umyal6w 

polskiej kryłykl, nie odznaczała się oryginalnością spojrzenia; autor 
„Szkiców o Szekspirze" ujrzał ,,Iwonę" podszytlł szkolnymi obsesjami 
Gombrowicza, szkolną mściwości, sztubacką ochotą do kawaiów. „Wszy!ll
cy są przez Iwonę upupieni - pisał - kaidy czuje, że mu rośnie Ja\aś 
potworna gęba". Tak ło „Iwona" odczytana zestala poprzez „Ferdydur
ke". Magla „Ferdydurke" - Jak wida6, miała silną moc oddziaływania. 

Kłopot z ,,Iwoną" polegał w przeszłości na tym, ie w małym 
stopniu dostrzegano w niej elementy komediowe, zgoła farsowe. Mote 
Inscenizacja Zygmunta Błlbnera w Teatrze Powszechnym w 1983 r. 
najbardziej wydobyła te cechy, ale i ona nie była wolna od lfY sko
jarzeń budujących wyższe piętra znaczeniowe, co, oczywiście, w niczym 
nie dyskredytuje tego świetnego przedstawienia, przeciwnie, wskazuje, 
Jak można stworzy6 harmonijną całoś6, pozostając w zgodzie z auto
rem. Najkrócej biorąc, wesołoś6 „Iwony", jej komediowy, farsowy (będę 
się upierał przy farsie) i groteskowy iywioł posiadają swoją autonomię, 
która często gęsto tłumiona była przez realizatorów „myślących Gom
browiczem", którzy zamiast pokazywa6 I opisywa6 rzeczywlsłość z prze
jęciem Ją Interpretowali. 

Nie wyczerpuje to wszakże kłopot6w. Szkopuł tkwi w tym, że 

„Iwona" nie jest ekstraktem komedii ezy fany, poslułyć się nią dla 
czystej zabawy (a byłoby to najbardziej dzisiaj kusz,ce) nie tyle nie 
wypada, ile nie można. Typowa fana, np. francuska, uruchamia me
chanizm sytuacji, które mają śmieszyć, nic poza tym. ,,Iwona" nato
miast, przy całej śmieszności I wesołości, posiada wmontowany chy
trze przez Gombrowicza problem Iwony. Swiat Króla Ignacego i Jego 
dworu zainfekowany wirusem Cimcirymcl zapada na chorobę, kt6rą 

wyleczyć można usuwając iródlo zarrożenla. Tak to groteska przeradza 
się w makabreskę, bowiem kompleks Iwony, kompleta krzywero lu1-
tra, które pokazuje garbatość sylwetki I ciemną stronę natury, noHą 
wszyscy, wszyscy też pragną śmierci Iwony. No tak, ale to Jut wiemy, 
była Już o tym mowa dziesiątki razy. Aliści Jest rok 1990 I przed te
atrem, kł6ry wystawia „Iwonę", nie staje, Jako plerwazorzędne, zagad
nienie 11eksplrowsklej podazewkl w tej sztuce, ani też chyba nie chce 
kusl6 się o kolejny traktat o formie Istnienia i formie zabijania. Załem ... 

Właśnie, spytajmy o dzisieJszlł „Iwonę", kt6ra rodzi 1ię w szcze-
16lnej atmosferze tymczasowości, w dobie wielkiej transformarJl, gdy 
stare umiera, a nowe nie Jest zdecydowane, Jaką ma przybra6 posta6, 
a więc w cza1ie bezładu, bezgłowia, a przede wszystkim b e z f o r m i a. 
Spolecze6stwo nie zorranlzowane wedle wzor6w, norm, warioścl i ble-



rarchłl ma. 1labe wyczucie · form7; Jego sachowanJe cechuje prymlbzm 
I pierwotność odruch6w, nleufnoić wobec wszellde10 konwenansu, łle
pota estetyczna, wro1oś6 wobec wszy1ttle10, co odczuwane Jest Jako 
wyłlza wartość. Kompromitują się w oczach takle10 społecteństwa 

wazellde dlłienla pozamaterialne, ole ujęte w ciasno rozumianym prag
matyzmie I trywialnej motywacji posiadania. Ale, paradokaalnle, Istnieje 
w tym społeczeństwie potrzeba Wielkiej Formy, nie wiadomo Jeszcze 
JakleJ, Jak Ie J 6, ale Formy, wlelkleJ. Bo przecie:l ten czas bezformia 
Jelł czasem przejściowym, panuje Jeszcze dowolnołć klztalt6w, Gombro
wiczowska „rozwllłzłość", ale niebawem bezuiyteczne dziś, sflaczałe po
włoki wypełniać się zacznlł powietrzem aalon6w, dwor6w, elitarnych 
klab6w. PoJawllł się teł r6żne Clmcirymci, niepotrzebne, obre, odpy
chaJlłce, takle, tt6re ni1dy nie dadz11 się polubić, kt6re nl1dy nie poj
Dll\, ie „życie dworskie to gra prowadzona na serio, gra niewesoła a po
chłanlaJlłca". To powiedział La Bruy~re, znawca charakter6w ludzkich, 
ale te Iwony nie będlł wiedzlał7, kto tl był La Bruył:re i co powiedział. 
W6wczas znowu zacznie się sezon na tarasie, karaski staną się modne, 
a Ich ości - niez&1tlłpione. 

Jest w tym pewna perwersja teatru, kt6ry ewokuje to, co nie
długo nutlłPI, co naatlłplć musi, SlłdZlłC s nleprzellcaonych pnykład6w 
obecnego łyda społecznego, obywatelskiego, towarzyskiego. Perwersja 
ta polega na wyrażeniu pewnej powszechniejszej tęsknoty za światem 
formy, etykleły, konwenansu, wyżazoAcl, nawet za dworskimi obycza
jami, I teatr tę muochłstycznlł tęsknotę wyraia, ale Jui ze wszystkimi 
ton1ekwencJaml: z prawem do potwornoAcl, bezeceństw, śmlesznoAcl, 

groteskowości, z prawem do „zabicia" rozlazłej, apatycznej Clmclrymcl. 
SluchaJcle - m6wi teatr - Jest to świat r6wnle okrutny Jak Inne. 
I piękny. Niezrozumiale piękny. 

I powoła się teatr raz Jeszcze na La Bruył:re'a, tt6ry pisał: 

„Zaśłeplenle ludu na punkcie moinych Jest tak wielkie, a urzeczenie 
tatdym Ich ruchem, wyrazem, 1łosem, zachowaniem tak powszechne, 
:te gdyby motnl zechcieli Jeszcze być dobrymi, oddawano by im czeić 
bosklł"· 

Wszystko się powtarza. wszystko lubi się powtarzać, może zatem 
kto6 powt6rzy za Stefanem Zeroimklm: „A czyi we mnie nie ma sza
lonej gor,czkl wlelmoiności - pytał dramatycznie w ,,Dzienniku" -
pomimo ie mnie ona śmieszy we wszystkich postaciach, w7J11wazy tę, 

tt6ra panuje nad moimi marzeniami, pomimo ie walczę z aczclwoścl11 
o Ideały r6wnołd". 

Zamyka 1h1 cykl. Nadejdzie sezon I na tarasie. 

D11rektor 11.aczelny i artyst11czn11 

MACIEJ GRzyBOWSKI 
Dyrektor administracyjn11 

KAZIMIERZ MATUSIAK' 
Kierownik literacki 

RYSZARD BIENIECKI 

Kierownik Biura Obsługi widz.ów: HELENA MNICH. Kierownik techniczny: 
ZYGMUNT GRZESZCZAK. Główny oświetleniowiec: WIESLA W JEZIERSKI. 
Główny brygadier sceny: HENRYK WAWRZYNIAK. Kierownicy pracowni: kra
wieckiej damskiej - BARBARA HUMELT, krawieckiej męskiej - JÓZEF PO
DOGRODZKI, stolarskiej - EUGENIUSZ WAWRZYNIAK, malarskiej - EWA 
PAWLAK, fryzjerskiej - WIESLAWA ANTCZAK. Modystka : GENOWEFA PLE
WA. Tapicer: JAN NOWAK. Akustyk: PIOTR JAGODZI~SKI. Rekwizytor: MA
CIEJ GÓRNICKI. Elektrycy: RAFAL JEZIERSKI, JANUSZ SZYCHTA. 

&wiaty na premierę dostarcu. 
GOSPODARSTWO OGRODNICZE e .JADWIGA I WITOLD SNIOCHOWIE 
lltaliaa, ul. B'.oni6.aka Z 

PRZEDSPRZEDAŻ BILETOW W KASIE TEATRU. 
ltua czynna codziennie opr6cz ponledzlalk6w od godz. 9.00 do 13.08 
I na Jednlł rodzinę przed rozpoczęciem przedstawienia; 
w niedzielę i święta - na dwie 1od1lny przed spektaklem. 
ZAMOWIENIA NA BILETY ZBIOROWE 
prosimy kierować do Biura Obsłu1I Wldz6w 
- tel. '1'30-U, B, 9 w. 29. 
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PRZEDSIĘBIORSTWO 
WIELOBRANŻOWE 

KALISZ 
ul. Sukiennicza 5• 

li pl•lr• 
T•I• 788•53 w. 37 „. 482234 

zaprasza 
do swoich sklepów „IRYS" 
• przy ul. Puławskiego 1 
• przy ul. PoznatiskieJ 46 

oferuJe takle 
kompleksową modernlzacJ'= sklepów 

z p 

I pawilonów - łącznie z wyposa!enlem 

TYLKO z ... 
IREXEM!!! 

kupisz tanio - sprzedasz dobrze 
A wszystko szybko, 

dyskretnie, 
solidnie i 

z pełną kulturą. 

Dzięki IREXOWI 
poznasz naprawdę siłę swych pieniędzy! 
Biuro Maklerskie „IREX" oferuje swoje usługi 
w zakresie pośrednictwa w obrocie: 

• płodami rolnymi 
artykułami spożywczymi i przemysłowymi 

• papierami wartościowymi 
• nieruchomościami 

_- Biuro Maklerskie IREX 
Filia Giełdy Łódzldej 
62-800 KALlSZ 
ul. Sukiennicza 5a 
lei. 766-53,4 W. 54 
tlx 462194 




