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PIOTRUŚ PAN JAMESA MATTHEW BARRIEGO 

James Matthew Barrie przedstawia
jąc światu Piotusia Pana prawdopo
dobnie nie zdawał sobie sprawy, że 
stworzył współczesną baśń, której 
bohater stanie się postacią równie 
powszechnie uznaną jak Kopciu
szek czy Tomcio Paluch, a Nibylan
dia, gdzie Piotruś mieszka, dorów
na, jeśli chodzi o oryginalność, Kra
inie Czarów czy wyspom od wie
dzan ym przez Guliwera. 

W ciągu sześćdziesięciu lat ist
nienia Piotrusia Pana tylko dwu
krotnie baśń ta nie ukazała się na 
scenach londyńskich teatrów; po 
raz pierwszy doroczne przedsta
wienie nie odbyło się w r .1940 pod
czas bombardowań Londynu, drugi 
raz Piotruś Pan nie pojawił się pod
czas ostatnich Świąt Bożego Naro
dzenia (1970). (. .. ) 

Trzeba przyznać, że opowieść 
o Piotrusiu Panie jest dziwna; ka
pryśna, sentymentalna, czasami 
mroczna, a nawet okrutna, ale takie 
jest prawo baśni i szkoda, by utwór 
ten poszedł w zapomnienie, tym 
bardziej, że ma w sobie wartości, 
których często brak we współcze
snych książkach dla dzieci: jest pe
łen ciepła, fantazji, humoru, radości 
i niefrasobliwości, które są przywi
lejem dzieciństwa. 

Sir Ja mes Matthew Barrie (1860-
1937) zawarł w postaci Piotrusia 
swoje własne umiłowanie baśni, 
fantazji i p :::i.gnienie pozostania na 
zawsze mały ,n chłopcem. Umiło
wanie krainy czarów i wróżek wy
niósł Barrie z własnego dzieciń
stwa. Urodził się w małym szkoc-

Uwagi wstępne 

kim miasteczku Kirriemuir i wycho
wany był w atmosferze szkockich 
tradycji i wierzeń (. .. ). Największy 
wpływ na Barriego miała jego mat
ka, Margaret Ogilvy, która po tra
gicznej śmierci starszego, nade 
wszystko ukochanego syna przelała 
cały swój ból i zawiedzione nadzieje 
na młodszego i na wiele lat uczyniła 
z Jamesa swego powiernika i słu
chacza opowieści o jej własnym, 
bardzo krótkim dzieciństwie. Opo
wieści te wywarły trwały ślad na 
psychice jej syna. Myśl, że i on musi 
dorosnąć, prześladowała go już gdy 
był chłopcem i strach ten pozostał 
z nim na zawsze znajdując wyraz 
w wielu jego utworach, przede 
wszystkim w Piotrusiu Panie. 

Po skończeniu szkoły w Dum
fries, a potem uniwersytetu 
w Edynburgu, Barrie pracował ja
ko dziennikarz, a następnie napi
sał kilka powieści, rozgłos jednak
że zyskały sobie dopiero jego sztu
ki teatralne. Spośród wczesnych 
prac poza sztukami na uwagę za
sługują: Margaret Ogilvy- biogra
fia matki Barriego, Auld Licht 
Idylls i A Window in Thrums -
dwa szkice powieściowe oraz po
wieści: Sentimental Tommy 
i Tommy and Grizel. 

Dorobek Barriego jako drama
turga był bogaty; sztuki jego były 
bardzo popularne zarówno w An
glii, jak i w Ameryce. (. .. ) Obecnie 
w zna wiane są tylko jeszcze Qua li ty 
Street, The Admirable Cri eh ton, 
What Every Woman Knows, Dear 
Brutus i Peter Pan. 

1 

Maria Pietrzak 



2 

O ostatniej sztuce Barrie mówił, 
że („ .) tworzył ją całe życie. Jako 
dziecko „ wystawiał" dziecinne im
prowizacje w nieużywanej pralni, 
która miała później stać się dom
kiem Wendy na wyspie Nibylan
dii. Będąc uczniem szkoły w Dum
fries zaczytywał się powieściach 
przygodowych Verne' a, Ballanty
ne' a, Marry a ta i Coopera, a później 
wieczorami wraz z kolegami two
rzył w szkolnym ogrodzie rodzaj 
pirackiej odysei będącej zacząt
kiem przyszłej opowieści o kapita
nie Haku i jego załodze. 

W jednej z najwcześniejszych 
powieści Barriego - Tommy and 
Grizel - występujący w niej mały 
chłopiec zgubiony przez rodziców 
boi się, że mogą go oni odnaleźć 
i wtedy będzie musiał dorosnąć. 
Mamy tu więc zapowiedź przy
szłego Piotrusia Pana. 

Około r. 1900, podczas space
rów w Kensington Gardens Barrie 
zawarł przyjaźń z synami Sylwii 
Llewelyn Davies. Bawiąc się 
z dziećmi Barrie wniósł do tych za
baw całą swoją bogatą wyobraźnię, 
tworząc coraz to nowe opowieści 
o Indianach i piratach. W zaba
wach brały także udział psy Barrie
go - najpierw bernardyn Porthos, 
a potem nowofunlandczyk Leuth, 
który posłużył później jako model 
do Nany z Piotrusia Pana. (. .. ) 

Letnie wakacje 1901 r. George, 
Jack i Michael Davies spędzili 
z Barriem w jego wiejskiej rezy
dencji w Tilford. Rezultatem tych 
wakacji były dwa egzemplarze 
książki zatytułowanej The Boy Ca
sta ways of Black Lake Island Being 
a Record of the Terrible Adventu
res of the Brothers Davies in the 
summer of 1901 Faithfully Set 
Forth by Peter Llewelyn Davies. 
Prawdziwym autorem był oczywi
ście Barrie. Główną część tego 

„dzieła" stanowiły robione przez 
Barriego fotografie chłopców pod
czas ich zabaw w piratów, rozbit
ków i Indian. („.) 

I wreszcie w 1902.r. Barrie wy
daje powieść The Little White Bird 
- „Barrie's oddest book, the mixtu
re of whimsy and enchantment". 
Treść powieści koncentruje się wo
kół przyjaźni zamożnego starego 
kawalera i małego chłopca Davida. 
Ich wspólne wyprawy prowadzą 
prawie zawsze do Kensington 
Gardens, a w Kensington Gardens 
mieszkają elfy (tak przynajmniej 
twierdził w XVII w. poeta Thomas 
Tickell). I oto nagle w środku 
książki rozpoczyna się opowieść 
o elfach, ptakach i dzieciach, a rej 
wśród nich wodzi Piotruś Pan. Jest 
głównym bohaterem przez sześć 
rozdziałów, a potem znika równie 
bezceremonialnie jak się pojawił. 

Jednakże Barrie nie za pomniał 
o Piotrusiu. 27 grudnia 1904 roku, 
londyński teatr The Duke of York 
dał pierwsze przedstawienie Peter 
Pan (pierwotny tytuł brzmiał Peter 
and Wendy). Reżyserem był sław
ny Charles Frohman, który był 
oczarowany sztuką i nie wahał się 
zaryzykować ogromnych kosztów, 
jakich wymagało jej wystawienie. 
Peter Pan odniósł wielki sukces 
(„.). Właśnie niezwykłość i orygi
nalność sztuki podbiła publicz
ność. W latach późniejszych, fakt, 
że Barrie przekazał w 1929 r. 
wszelkie dochody z praw autor
skich z Piotrusia Pana na rzecz 
szpitala dla dzieci (Great Ormond 
Street Hospital for Siek Children) 
również przyczynił się do ugrun
towania sławy Piotrusia Pana. 
W ten sposób sztuka ta weszła do 
klasycznego repertuaru tzw. pan
tomim jak np. Lampa Alladyna. 

W 1906 r. sześć rozdziałów 
o Piotrusiu wyjętych z The Little 

White Bird zostało wydanych jako 
Peter Pan in Kensington Gardens. 
Poza postacią Piotrusia opowieść 
ta ma niewiele wspólnego ze sztu
ką Peter Pan.(. .. ) 

W 1911 r. została wydana druga 
wersja opowieści o Piotusiu - Peter 
and Wendy (w 1921 r. tytuł zmie
niono na Peter Pan and Wendy, 
a w 1951 skrócono do Peter Pan). 
Była ona oparta na treści sztuki. 
Roger Lancelyn Green napisał o tej 
wersji, że jest to „ very much more 
than a mere book of the play". Bar
rie włączył do niej nie tylko 
wszystkie dialogi, dodał kilka roz
działów o nowych przygodach, ale 
znalazły się w niej również wszyst
kie wskazówki reżyserskie.(. .. ) 

Podobnie jak w wielu innych 
książkach dla dzieci tak i w Piotru
siu Panie można wyodrębnić dwu
poziomowość treści; są w niej war
tości przeznaczone głównie dla 
dzieci, ale dorosły czytelnik znaj
dzie w niej znaczenia, które do
strzega się dopiero, gdy wyrasta 
się już z wieku wróżek. (. „) 

Dla dzieci przeznaczona jest 
przede wszystkim fantazja, przy
goda i poczucie niefrasobliwości. 
Na wyspie Nibylandii dzieci prze
żywają tyle przygód, że „chcąc je 
opisać musielibyśmy napisać 

książkę wielkości słownika angiel
sko-łacińskiego i łacińsko-angiel
skiego". A fantazja? - czytelnik od
nosi czasami wrażenie, że wszyst
ko inne unosi się gdzieś na granicy 
snu i marzenia. (.„) 

Element fantastyczny i przygo
dowy nie wystarcza jednak, by 
dana książka stała się lekturą, 
o której pamiętamy jeszcze długo 
po skończeniu dwunastu lat. Fan
tazja i przygoda występują prze
cież i w „dorosłych" książkach. 
W Piotrusiu Panie Barrie pokazał 
przede wszystkim swój ogromny 

talent do opowiadania. Bezpo
średni ton wywołuje w czytelniku 
poczucie bliskości, nieomal „bycia 
w środku akcji. Dzieci kochają 
działanie i Barrie często daje im 
poczucie konspiratorów z ukrycia 
obserwujących akcję i mających 
możność dodania czegoś do niej 
w każdej chwili („.) 

Jeżeli chodzi o problemy „doro
słe" jakie Barrie świadomie czy nie
świadomie ukrył w Piotrusiu Pa
nie, to jednym z nich jest to, że 
książka jest pewnego rodzaju hoł
dem oddanym matkom za ich mi
łość i lojalność wobec dzieci. („.) 
Jest w Piotrusiu Panie jeszcze inna 
ukryta treść. (.„) Piotruś Pan jest 
wyrazem marzeń Barriego o wiecz
nej młodości i wyrazem jego obaw 
przed często brutalną rzeczywisto
ścią życia dorosłych. (. .. ) 

Sporo w tej postawie senty
mentalizmu, ale Barrie czuł tak 
naprawdę - najlepiej świadczy 
o tym niepokój, jaki odczuwał, 
gdy kolejno jego nieformalnie 
przybrani synowie: George, Jack, 
Peter, Michael i Nicholas docho
dzili do pełnoletności. 

Dla dorosłego czytelnika bę
dzie również bardziej zrozumiały 
łagodny humor, z jakim Barrie 
traktuje pana Darling, bo repre
zentuje on małe wady i przywary 
właściwe wielu ludziom. („.) 

Takie połączenie „małych" 
i „dorosłych" wartości i proble
mów przyczyniło się do popular
ności książki o Piotrusiu daleko 
poza granicami Anglii. 

Do Polski książka ta dotarła 
w 1914 r. Pierwsze tłumaczenie 
wyszło z wydawnictwa M. Arcta. 
Książka musiała się podobać pol
skim dzieciom, bo już w następ
nym roku wyszło drugie jej wyda
nie. Było to opracowanie „ podług 
bajki angielskiej, z 28 rycinami Ali-
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cji B. Woodward". Prócz zmienio
nego tytułu, który w polskim tłu
maczeniu brzmiał Przygody Piotru
sia Duszka (prawdopodobnie dla 
uniknięcia mylącego dla polskiego 
czytelnika wyrazu „Pana") także 
inicjały imienia autora podane są 
mylnie, a mianowicie A. Barrie. 
Tekst jest bardzo skrócony i spolsz
czony pod wieloma względami (. .. ) 

Najnowsze wydanie Piotrusia 
Pana pochodzi z 1958 r. Ukazały 
się wtedy dwie książki o Piotrusiu, 
obie wydane przez Wydawnictwo 
Nasza Księgarnia. Były to Przygo
dy Piotrusia Pana - polskie tłuma
czenie angielskiego Peter Pan in 
Kensington Gardens, opracowane 
przez Zofię Rogoszównę, oraz Pio
truś Pan - opowiadanie o Piotrusiu 
i Wendy, które jest tłumaczeniem 
angielskiego Peter and Wendy. 
Tłumaczył M. Słomczyński. (. .. ) 

( ... ) niewątpliwie do dużego 
spopularyzowania postaci Piotru
sia przyczyniły się wyświetlane 
w Polsce filmy o Piotrusiu - w la
tach międzywojennych wersja 
czarno-biała, a po wojnie zrealizo
wana w 1953 r. czarująca disney
owska wersja rysunkowa. 

Każdy rok przynosi dzieciom 
nowe piękne książki, ale tylko bar
dzo niewiele z nich ma w sobie ty
le czaru by stawać się własnością 
coraz to nowych pokoleń dzieci -
Piotruś Pan tego dokonał. Pewnie 
dlatego, że Barrie zawarł w nim 
wiele z tego co w dziecięcym życiu 
najważniejsze, a co można odna
leźć na Nibylandii(. .. ) 

Artykuł zamieszczony został w Ze
szytach Naukowych Uniwersytetu Łódz
kiego, seria {zeszyt 9t Łódź 1972 r. 

„ 
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ROGER REDFARN 

- rezyser; urodzony w Londynie, absol

went Uniwersytetu Miejskiego w Cambridge, 

laureat Winston Churchill Fellowsh1p, 

współpracujący z wieloma teatrami brytyj

sk1m1, m.in. teatrem w Birmingham, Belgrade 

Theatre Coventry (w którym reżyserował po

nad 50 sztuk), The Theatre Royal Plymouth 

(gdzie w latach 1984-1994 peł nił funkqę 

dyrektora artystycznego), teatrami londyń

sk1m1, a takze wieloma zagranicznymi: 

w USA, Japonii, Hongkongu, Polsce; laure

at wielu nagród arystycznych, w tym nom1-

naCJI za sztukę „Annie Get Your Gun„ oraz 

Nag rody Ol1v1era za spektakl „ Underneath 

The Arches", Br1t1sh Drama oraz Best National 

Region za spektakl „South Pac1fic 11 

Do waznieJszych os1ągn1ęć R. Redfarna 

(oprócz wym1en1onych wyzeJ spektakli) na

lezą: „The School For Scandal" Sheridana, 

„An lnspector Calls„ Priestleya, „Decadence 11 

Berkoffa, „A Little Night Music" Sondheima, 

„Charles Aunt" Thomasa, „The Sound Of 

Music" Rodgera 1 Hammersteina, „Bedroom 

Farce" Ayckbourne'a, „Enterta1ng Mr Sloane" 

Ortona, „Copacabana" B. Manilowa, z reali

zacji zagranicznych zaś „The Marqu1se 11 

-

USA, li Shot Yo ur Eyes And Think Of England 11 

- Australia, 11 South Pacific" - Japonia, „ The 

Boyfriend" - Hongkong, „ Oliver„ - dla Teatru 

Muzycznego w Gdym 

Spośród wielu zaplanowanych w naJbl1z

szym czasie real 1zacj1 R. Redfarna na uwagę 

zasługuje przew1dz1ane latem 1995 r. wysta

w1en1e mającego upam1ętn1ć 50 rocznicę za

kończenia li wojny światowej w1elk1ego w1-

dow1ska plenerowego w Niemczech 

RYSZARD RONCZEWSKI 

- absolwent PWST 1m. L.Schillera w Łodzi 

(dyplom - 1956r.) aktor filmowy, teatralny, 

rezyser; Jeszcze w latach p1ęćdz1es1ątych 

współpracujący z wieloma teatrami studenck1-

m1: Łódzkim Teatrze Studyjnym "PSTRĄG", 

"Cyrkiem Rodziny Afanasjew", "Teatrem 

Rozmów" załozonym przez Zb1gn1ewa Cybul

skiego. W latach 1966-197 4 oraz od roku 

1984 związany z Teatrem Wybrzeże. Z ponad 

80 kreacji filmowych na uwagę zasługują jego 

role w obrazach: "Szatan z 7 klasy", "Krzyża

cy", 11 Kanał", 11 Faraon 11

, "Ostatnie takie trio", 

"Zezowate szczęście", "Białe zwierzęta „, 

"Buddenbrookow1e (RFN)", "Alaska story" 

(USA). Do najbardziej udanych real1zacj1 rezy

sersk1ch nalezą: 11 Zołnierz królowej Madaga

skaru" dla Teatru Wybrzeze, "Ech Jabłonecz

ko" dla Teatru Muzycznego w Gdyni, "Colas 

Breugnon" dla Teatru M1ejsk1ego w Grudzią

dzu, "Henryk IV na łowach" dla Teatru w Ka

liszu, "Groch z kapustą" ,"Człowiek śmie

chu" dla TV oraz 11 Traw1ata" 1 "Wolny strze

lec" wyrezyserowane dla TV wspólnie z M. 

Okop1ńsk1m. Na scenach Teatru Wybrzeze R. 

Ronczewsk1 wystąpił ostatnio m.in. Jako: RA

SPUTIN w "Historii 11 W. Gombrowicza, 

KSIĄDZ LOGA w "Fantazym" J. Słowackiego, 

ARNHOLM w "Kob1ec1e z morza" H. Ibsena, 

MECENAS w "Antoniuszu 1 Kleopatrze„ W. 

Szekspira, OJCIEC w "Kubusiu 1 Jego panu „ 

M. Kundery, KSIĄZĘ w "Indyku" S Mrozka, 

KAMERDYNER JAN w "Farsie z o.o." W. Zawi

stowskiego, CHŁOPOW w "Rewizorze" M. 

Gogola, PROFESOR BRUNIES w "Było sobie 

kiedyś miasto" G. Grassa. 

' I 

' J 

ŁUCJA I BRUNO SOBCZAKOWIE 

- po studiach w gdańskiej PWSSP, ich 

pierwszą znaczącą pracą była scenografia do 

baletu „Don Kichote" (1976), następnie do 

baletu „Spartakus„ oraz cyklu telewizyjnego 

„Zawsze balet" z Janiną Jarzynówną 1 najwy

bitniejszymi tancerzami polskimi. 

W teatrze dramatycznym współpracowali 

z reżyseram i : Jerzym Kreczmarem, Stanisła

wem Hebanowsk1m, Ryszardem Majorem, Je

rzym Afanasjewem, Krzysztofem Bab1ck1m, 

Markiem Okopińsk1m, Feliksem Falkiem. 

Dla sceny muzycznej zrealizowali musica

le 11 Ks1ążę Punko", 11 Les Miserables" w reży

serii Jerzego Gruzy oraz „Oliver" we współ

pracy z Rogerem Redfarnem. 

Są autorami wielu scenografii do spektakli 

telewizyjnych - w tym nagrodzonej- oratorium 

,,Iwan Groźny" w rez. Danuty Baduszkową 

Ostatnio pracowali z Barbarą Sass przy re

alizacji sztuki „ Tutam" B. Schaeffera 1 Mirosła

wem Borkiem przy realizacji sztuki Woody Al

lena „ Bóg" oraz „ Damy 1 huzary" A. Fredry. 

ANDRZEJ GŁOWIŃSKI 

- kompozytor, od 1974r. kierownik mu

zyczny Teatru Wybrzeze, współpracujący rów

nocześnie z wieloma teatrami polsk1m1, m.m. 

Teatrem Powszechnym i Teatrem Studio w War

szawie, Współczesnym 1 Polskim w Szczecinie, 

Teatrem Nowym w Poznaniu, Wilama Horzycy 

1 Bajem Pomorskim w Toruniu, Teatrem Jaracza 

1 Teatrem Lalki 1 Aktora w Olsztynie, Teatrem 

Polskim w Bielsku-Białej, Polskim w Bydgoszczy, 

Teatrem Miniatura w Gdańsku. 

Do wazniejszych realizacji muzycznych A. 

Głowińskiego nalezą kompozycje do spektakli: 

„Sen" F. Kruszewskiej w reż . S. Hebanowsk1e

go, „ Białe małzeństwo" T. Rózew1cza w reż . R. 

Majora, „ Pułapka" tegoz autora w rez. K. Ba

bickiego, ,,Iwona, księżniczka Burgunda 11

, 

„Ślub" 1 „Operetka" W. Gombrowicza w rez R. 

Ma Jora, „ Bal w operze" J. Tuwima w rez. R. 

Majora, „Żegnaj Judaszu" J. Iredyńskiego w rez. 

M Kochańczyka, „Szewcy" Witkiewicza w rez. 

M. Kochańczyka, „ Sonata Belzebuba" Witkace

go w rez. R. Majora, „Gyubal Wahazar.„" Wit

kacego w rez. A. Markowicza, „Opowieści Hol

lywoodu„ Ch. Hamptona w reż. K. Kutza, „Kor

dian" J. Słowackiego w reż. K. Bab1ck1ego, „Wi

śniowy sad" A. Czechowa w rez. K. Babickiego, 

„ Trzy siostry" tegoz autora w rez. J. Nyczka, 

„Sztukmistrz z Lublina" J. B. Singera w reż. St. 

Rózewicza, „Trojlus 1 Kressyda" W. Szekspira 

w rez . K. Babickiego, „ Dwoje na huśtawce" W. 

Gibsona w rez. B Sass, „ Bóg" W. Allena w reż. 

M. Borka, „Proces" F. Kafki w rez. R. Majora, 

„Arkadia" T Stopparda w rez. K. Babickiego, 

„ Rewizor" M. Gogola w rez . B. Cioska, „Sie ko

chamy" M. Schisgala w reż. Barbary Sass, "We

sołe kumoszki z Windsoru" w rez. A. Orzechow

skiego, "Było sobie kiedyś miasto" G. Grassa 

w rez. K. Babickiego. 
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Z-ca dyrektora d/ s technicznych: 

PAWEŁ MAJEWSKI 

Kierownik działu scen: 

CZESŁAW KROK 

Kierownik działu produkcji i scenografii: 

ZYGMUNT LUBOCKI 

Kierownik działu produkcji kostiumów 

RUFINA PLĄSKA 

Obsługa spektaklu: 

Brygadier sceny- R.Łącki 

Światło - J.Babiarczyk, B.Rokita 

Dźwięk -Z.Graczyk 

Rekwizytor -J.Pokuciński 

Charakteryzacja -K.Winiarska 

Garderobiana -T.Górna, A.Serafin 

Zaopatrzenie -G.Kostuch 

Dyrektor marketingu: 

ANNA TOMASZEWSKA 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW 

w Gdańsku: 

kierownik: IWONA KORSAK 

tel.317021 w.14 

SCENA NA TARGU WĘGLOWYM 

MAŁA SCENA im. S.HEBANOWSKIEGO 

kasy biletowe: tel. 31 70 21 w. 31 

w Sopocie: 

z-ca kierownika: MARIA ZAWADZKA 

SCENA KAMERALNA 

kasy biletowe: tel: 5139 36, 51 5812 

przedsprzedaż i sprzedaż biletów, rezerwacja: 

we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 9.00- 19.00 

w poniedziałki i soboty w godz. 11.00 - 18.00 

w niedziele w godz. 14.00-18.00 

ZAPRASZAMY 

Opracowanie programu: Jerzy Gutarowski 

Opracowanie graficzne i ilustracje: Beata Zalewska-Sładczyk 

Okładka: Monika Sobczak-Kanea 

Zdjęcia aktorów: Małgorzata Bramorska-Fogiel, zdjęcie 

Ł. i B. Sobczaków: Zbigniew Kosycarz 

W programie wykorzystano projekty kostiumów i sceno

grafii Łucji i Bruna Sobczaków 

Teatr Wybrzeże dziękuje 

Drukarni ATEXT, 
firmie ROMA PRINT, 

POMORSKIEMU OKRĘGOWEMU ZAKŁADOWI GAZOWNICTWA w Gdańsku, 
BANKOWI GDAŃSKIEMU 

za pomoc w realizacji spektaklu 

® 

83 --
BANK GDAŃSKI SA 

ul. Targ Drzewny 1, 80-958 Gdańsk 

LUBIANA S.A. 
Zakłady Porcelany Stołowej 

83-407 Łubiana k/Kościerzyny 
tel.(058) 86 37 84, 86 37 86, 86 37 87, tlx 0512225, fax (058) 86 37 85 



POMORSKI 

OKRĘGOWY 

ZAKŁAD 

GAZOWNICTWA 

w GDAŃSKU 

Radio Gdańsk 
67,85 MHz 103,7 MHz 

GDAŃSK UL. UPHAGENA 23 TEL/FAX 41 10 34 

APV 
APV Therm Poland 

80-554 Gdańsk, ul. Śnieżna 2 
tel./fax (058) 43 28 92, tel. (058) 43 18 51 

PŁYTOWE WYMIENNIKI CIEPŁA 

„AJA-ALKOM" S.C. ART. PRZEM. 

FILIA GDYNIA 
ul. Jana z Kolna 28 

tel. 28 52 53 

HURTOWNIA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA 
DOMOWEGO 

POLECA: 
-wyroby z plastyku 
- szkło francuskie 

- meble ogrodowe 



PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE 

PAGO 
Sp. z o.o. 

Serdecznie zaprasza na zakupy 
do SKLEPU do HURTOWNI 

81-391 GDYNIA 

ŚWIĘTOJAŃSKA 44 

TEL./FAX 21 63 91 

* AGD - sprzęt zmechanizowany ciężki 
i lekki (również do wbudowania) 

* maszyny do szycia 
*zlewozmywaki 
* urządzenia grzewcze i wentylacyjne 
*wyposażenie łazienkowe, w tym 

armatura i meble 
* baseny i wanny z hydromasażem, 

sauny 
* drabiny 

81-351 GDYNIA 

UL.JANA Z KOLNA 24/26 

TEL. 21 70 56 (do 58) 

wew. 34 

*wyposażenie 

łazienkowe 

*grzejnika-suszarki 

makijaże sceniczne 
wykonano kosmetykami firmy 

POLY 
HAIRCOSMETIC 

~hen kei cosmetic 



, 

ZNIKA WELON SZAROSCI 
• 

ZWYCl~ZA NOWY ORION . 

Henkel 

le zbi orów 

Uztału Do~umentacji 

ZG ZASP 

Isn't it 

nice? 

DRUKARNIA 

ul. Załogowa 6 
80-557 Gdańsk 

tel. (0-58) 43-00-01 

fax (0-58) 43-10-53 




