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„Teatr nie potrzebuje żadnej innej legitymacji 

prócz zabawy, ale tej oczywiście potrzebuje 

bezwarunkowo". 

Bertolt Brecht 
Małe organon dla teatru. 

DOROTHY LANE czyli BRECHT i SPÓŁKA 

Z kroniki życia i twórczości Bertolta Brechta 

* * * * * * * * * 
ROK 1929 

IO kwiecień 
Brecht bierze ślub z Heleną Weigel, aktorką aus
triacką, z którą od kilku już lat jest związany. 
Absorbują go sprawy osobiste. coraz bardziej 
pochlania go polityka. 

W połowie roku 
Brecht wysyła do Elizabeth Hauptmann list z 
dyspozycjami co do nowej sztuki (patrz - strona 
następna) . 

Po sukcesie „Opery za trzy grosze", która miała 
premierę 31 sierpnia 1928 r. w berlińskim 

Teatrze am Shi ftbauerdamm Brecht przyrzeka 
antreprenerowi tej sceny Aufrichtowi nowy 
utwór. Do pisania zabiera się wraz z Elizabeth 
Hauptmann, Emillem Burri, młodym Bułgarem 
Slatanem Dudowem i Kurtem Weillem. Powsta
ją w ten sposób dwa akty „Happy endu". Brecht 
dostarcza je teatrowi i wyjeżdża do Baden
Baden, gdzie podczas Festiwalu Muzyki 
Współczesnej odbywają się premiery jego 
nowych utworów: ,,Lotu Lindbergów" i „Mora
litetu badeńskiego". Czas mija. Aufricht czeka 
na obiecany prLez Brachta trzeci akt. 

Upiec 
Znudzony Brecht wcale nie ma zamiaru zabie
rać się do pisania dalszego ciągu ,Jiappy endu" 

Sierpień 

W Berlinie zaczynają się już próby przed pre
mierą nowej sztuki. Brecht przyrzeka dopisać 
trzeci akt w czasie ich trwania. W tej sytuacji 
Erich Engel wycofuje się z reżyserii. Obrażony 
Brecht ściąga do teatru całą grupę lewicowych 

* * * * * * * * * 
przyjaciół, którzy mają wraz z nim doprowadzić 
do realizacji całego przedsięwzięcia. Emil Burri 
(asystent Brechta), Slatan Dudow, Asja Łacis i jej 
mąż Bernard Reich - wszyscy są komunistami i 
pragną nadać sztuce ostrzejszą wymowę polity
czną. Sukces „Opery za trzy grosze" uznają za 
tani i niezgodny z ich postawą ideologiczną. 
Konflikt w łonie zespołu, szczególnie zaś przeci
wstawne stanowiska Brechta i Hauptmann zjed
nej strony, a Aufrichta i Weilla z drugiej spraw
iają. że Brecht wycofuje swój podpis pod sztuką 
i wymyśla nazwisko rzekomej autorki 
amerykańskiej - Dorothy Lane. Weill sygnuje 
nadal muzykę swoim nazwiskiem i namawia 
Brechta, żeby podpisał przynajmiej songi, na co 
ten w końcu się zgadza. 

31 sierpień 192.9 r. 
W rocznicę pamiętnej premiery „Opery za trzy 
grosze" na tej samej scenie odbywa się premiera 
„Happy endu". Występują znakomici aktorzy: 
Carola Neher, Helena Weigel, Oskar Homolka, 
Peter Lorre, Theo Lingen, Kurt Gerron. 
Mimo świetnej obsady sztuka nie ma powo
dzenia. Przeciwni Brechtowi krytycy triumfują. 

W ich mniemaniu potwierdza się w ten sposób 
przypadkowość sukcesu „Opery za trzy grosze". 
Miażdżące recenzje sprawiają, że spektakl zosta
je szybko zdjęty z afisza; dopóki jest grany, pub
liczność mimo wszystko przychodzi do teatru 
przyciągana głównie świetnymi songami 
Brechta, muzyką Weilla i doborową obsadą. 

Co na to Brecht? Jego interesuje w tym czasie 
przede wszystkim polityka. 

podaję za Romanem Szydłowskim (A.G.) 

* * * * * * * * * * * * * 
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„ Kochana Bess. 
wpadło mi dzisiaj do glowl'. czy nie mialahy.' 
ochoty zająć się nOll'.)'111 przedsii(wzięciem .? Ja 
bym ci dal jiibulę itd„ a ty =robi/aby.i z tego 
małą sztukę. bardzo lekką i niedbałą, może hyć 
zszyta z kmvaleczków i szmatek' Po czę.fr-i 

w=n1szająca. po częfri wesoła historia za 
I O. OOO marek.1 Musiałabyś ją podpisać. ale to by 
ci tylko pomoglo. Ca/ość może być zupełnie 

przyzwoita dzięki prostocie i pewnego rodzaju 
wzruszającej skromno.l'c:i! Fabula wygląda/aby 
mniejwięce.j tak· 
Srodowisko: Armia Zbawienia i piwnica 
zloczy1iców 
Tre.vć: Walka złego z dobrym. 
Pointa: Dobre zwvcięża" 

TRZY KOBIETY „HAPPY END-u" 

„Nie bez znaczenia jest również to, że wiele 
z tych sztuk, w których kobiety odgrywają cen
tralną rolę, napisal Brecht we współpracy 
z Elizabeth Hauptmann, Ruth Berlau czy też 
Margarete Steffin; co więcej, wiele z nich 
pisane było z myślą o powierzeniu głównych ról 
żonie Brechta, wielkiej aktorce austriackiej 
Helenie Weigel. 
Kobiety takie jak Hauptmann, Berlau, Steffin 
czy Weigel odgrywały w jego życiu zawodo
wym tak doniosłą rolę i tak duże jest znaczenie 
kobiet w najważniejszych jego sztukach, iż 

problemy te mogłyby stanowić temat do osobnej 
książki." 

John Fuegi. fragment tekstu zamieszczonego w zbiorze 
pt. „ Brecht w oczach krytyki światowej. " 

Dorothy Lane - fikcyjna autorka sztuki, po berlińskiej premierze bezskuteczn ie poszukiwana przez 
dziennikarzy ; to wymyślone imię i nazwisko kryje spółkę autorską do której należala inna ważna w życiu 
Brechta kobieta ... 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Elizabeth Hauptmann - Brecht poznał ją w listopadzie 1924 r. i od tego momentu stala się jego wierną 
współpracowniczką, współtwórczynią najbardziej manych dziel niemieckiego dramaturga. a \\•rteszcie 
jego kochanką, i którą związany był pomimo kontaktów z innymi kobietami , mimo małżei1stwa, które 
zawarł z„. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Helena Weigel - Brecht poznał ją latem 1923 r. w Berlinie za pośrednictwem swojego przyjaciela Arnolda 
Bronnena. Młoda Austriaczka grała wcześniej we frankfurckim przedstawieniu Bronnena pt. „Ojcobójcy", 
poza tym byla prąjaciólkąkochanki pisarza. Wieść głosi, że Brecht prLcchodząc pewnego wieczoru obok 
mieszkania panny Weigel postanowi! ją odwiedzić ... i tak już zostali razem przez resztę życia. Helena 
Weigel stworzyła wielkie kreacje aktorskie w sztukach swojego męża, szczególnie pamiętana jest w roli 
Matki Courage. 



„Sourabaya Johnny" 

* * * * * * * * * * * 
Czy ty wiesz, miałam lat szesnaście 
kiedy z Burmy przybiłeś na brzeg, 
powiedziałeś, że mam ci wszystko oddać: 
i - chodź ze mną - tyś v.rtedy rzekł ... 
zapytałam o twoje zajęcie, 
powiedziałeś, do dzisiaj to wiem, 
że - a pracę już masz na kolei gdzieś, 
nie - a na okręcie, o nie ... 

Mówiłeś wciąż, Johnny, 
a prawdy nic, Johnny, 
Boś mnie oszukał, Johnny, 
od razu tam ... Nie cierpię cię tak, Johnny 
gdy sterczysz tu tak, Johnny 
wyjmijże fajkę z pyska, ty psie ... 
Sourabaya Johnny, 
czemu znów jesteś zły, 
o Chryste, a ja kocham jak nikt, 
Sourabaya Johnny, 
czemu nie chcę się śmiać, 
złe serce masz Johnny, 
a ja kocham cię tak ... 

A- a dawniej wciąż było święto, 
to - o trwało przez pierwsze pięć dni, 
a- ale już gdzie - eś po tygodniu 
całkiem się znudziłam ci! 
I - i tam i z powrotem przez puszcze, 
prze - ez morza i lądy i światy -
gdy - y patrzę na siebie w lustrze, 
to wyglądam na czterdzieści lat ... 

Nie chciałeś mnie kochać, Johnny, 
lecz forsę mieć Johnny, 
nie odmawiałam nigdy. 
- Jak chcesz, to masz! 
Tyś tylko brał, Johnny, 
dawałam wciąż Johnny -
wyjmijże fajkę z pyska, ty psie! 

* * * * * * * * * * * * 

O songach Brechta i nie tylko„. - mówi Agnieszka Osiecka 

Wszystko zaczęło się od tego, że od połowy lat 50-tych obydwoje z Andrzejem Jareckim związani 
byliśmy z STS-em. Na początku lat 60-tych pojawił się u nas prosto z Berlina Konrad Swiniarski, który odby
wał staż u Brechta, chadzał do niego do domu i był Brechtem przesiąknięty. Ciągle o nim opowiadał, aż w 
końcu zupełnie nas Brechtem "zaczadził", podobnie zresztąjak swoją żonę Basię. 

Co do Andrzeja Jareckiego, to w jego przypadku tłumaczenie songów do "Happy endu" nie było pier
wszym twórczym spotkaniem z tym autorem. W STS-sie wystawialiśmy sztukę pt. "Ten, który mówi tak 
i ten, który mówi nie" . Była to jedna ze sztuk dydaktycznych (Lehrilcke), typowa dla wczesnego Brechta; 
całość utrzymania w tonie wykladu materializmu dialektycznego. Ciekawostką było to, że Andrzej - przecież 

literat - zagrał w tym spektaklu główną rolę . 

Potem zaczęliśmy się dość intensywnie spotykać towarzysko z Konradem Swinarskim i Basią Witek -
Swinarską. Właściwie mogę powiedzieć, że Konrad uczyl nas Brechta. W pevmym sensie wychował nas, 
7.awsze powtarzał, że nie trzeba tłumaczyć Brechta na kolanach. I rzeczywiście , widać u Brechta 
momenty świetne. ale sporo jest też produkcji gorszego gatunku. Niektóre z tych sztuk to małe maszynki 
do grania. Wydaje mi się, że "Happy end" jest wlaśnie taki. 

Od Konrada uczyliśmy się słuc hać songów Brechta. Przychodziliśmy do niego do domu i słuchaliśmy 
płyt, których całe mnóstwo przywiózł z Berlina. Odbieraliśmy je jednym uchem bardzo powa?_nie, a drugim 
tak, jakby to były radiowe szlagiery. Ośmieleni tym, co powtarzał Konrad: nie tłumaczyć Brechta na 
kolanach, najpierw robiliśmy próbki przekładów przy płytach. Póżnicj, kiedy Basia przetłumaczyła już 
prozę, podzieliliśmy się z Andrzejem songami. Wys;do to bardzo spontanicznie - Andrzej zabrał się 1.a songi 
bardziej męskie, ja wybrałam sobie te bardziej kobiece. To, jaka była wtedy moja wewnętrzna tonacja odda
je song "Sourabaya Johnny", którego polski przekład brLrni bardziej kobieco niż tekst niemiecki. W samym 
oryginale tej sztuki (która należy zresztą do drugiego rLędu sztuk Brechta) songi wydają się zdecydowanie 
ciekawsze ni ż proza. PeViilie dlatego o nich mówiło się potem jako dominujacych w spektaklu. Był to zresztą 
zabieg bardzo częsty, że reżyserzy, którzy pracowali nad sztukami Brechta, kroili tekst, męczący publiczność 
zbyt długim wykladem marksi zmu i dawali pierwszeństwo songom. 

Moje widzenie Brechta bardzo się zmienilo wraz z upływem czasu. Przez długie lata wyobrażałam 
sobie, że to, co u niego lubię, to właśnie songi, piosenki, wiersze, które czytałam z małych tomików. Sztuki 
uważałam za długie, nudne piły marksistawskie, tyle że dobrze napisane i wyreżyserowane. bo przecież 
w wielu wypadkach Brecht sam reżyserował i mieliśmy możliwość to w Polsce oglądać. Patrzyłam na nie 
mimo wszystko jako na manifestację szlachetnej lewicowej postawy. Kontakt z Teatrem Muzycznym ka7~ł 
mi powrócić do daViilo odłożonego na półkę "Happy endu". Zaczęłam znmrn myśleć o Brechcie i gdybym 
dzisiaj miała jednym słowem go określić, to powiedziałabym CYNIK. Wcale nie szlachetny marksista, 
tylko cynik. Kiedy teraz patrzę na niektóre teksty Brechta, na teksty jego songów, to wydaje się niepraw
dopodobne, żeby dorosły człowiek mówił takie naiViile rzeczy. Ale dawniej myśleliśmy, że biedak musi być 
dobry a bogacz zły. Teraz widzę, że Brecht uważał i biednych, i bogatych za jednakowo złych. Człowiek 
zwyczajnie zajmuje różne postawy wobec życia w zależnośc i od tego, w jaki kąt sceny los go rmci. Kobieta 
kiedy nic ma świetnego kochanka, to się zapisuje do Armii Zbawienia, a kiedy już tego świetnego kochanka 
znajduje, porzuca Armię Zbawienia i staje się świetą dziewczyną Człowiek przyjmuje na siebie różne role 
w zależności od tego, co mu życie przyniesie. Bo taki jest świat. 

Brecht cynik, a nie Brecht marksista. Taki właśnie wydaje mi się bli ższy współczesnemu człowiekowi, 
który każdego dnia bierze udział w wymianie ról. 

W "Happy endzie" sporo jest zabawy, nawet powiedzialabym maskarady i nawiązanie w niej do 
amerykańskiej tradycji burleski sprawia, że sztuka la nie trąci myszką; chce się Io grać i chce się to 
oglądać. 

Najbardziej lubię, gdy wątki zabawowe w "Happy endzie" grają lekko, gdy np. panienki lekkich 
obyczajów grają tylko panienki lekkich obyczajów, a gangsterzy tylko udają gangsterów. 

Agnieszki Osieckiej wysłuchała 

Aleksandra Gierjatowicz. 
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Rys. Herbert Sandberg 

Szczęśliwy koniec, czyli „Happy end" po polsku 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Dla scen polskich narodził się „Happy end" za sprawą Zygmunta HObnera, spod którego reżyser

skiej ręki 17 marca 1966 roku wyszedł prapremierowy spektakl. Na krakowskiej scenic Teatru Starego 
im. Heleny Modrzejewskiej gangsterów zagrali wtedy: Antoni Pszoniak, Ryszard Filipski Uako Bill 
Cracker), Franciszek Pieczka, Tadeusz Jarusz, a wśród nich panie: Stebnicka i Dukiet. W szeregach Armii 
Zbawienia pojawili się natomiast: Marian Jastrzębski, Barbara Bossak, Romana Próchnicka na zmianę z 
Anną Seniuk (w roli Lilian). Pobrzmiewały w tym spektaklu tony „Opery za trzy grosze", ale satyra na 
kapitalistów wyparta została przez groteskę i humor z jakim ogląda się stare sztychty. Przekład songów, 
którego dokonali bardzo wtedy młodzi -Agnieszka Osiecka i Andrzej Jarecki zaważył na klimacie całości. 
Niektórzy twierdzili nawet, że styl przedstawienia zbliża się do montażu piosenek Osieckiej z programu 
pt. „Kiedy rozkwitnąjablonie", granego w warszawskim Ateneum. 

Roman Szydłowski, znawca twórczości Brechta, który w owym czasie pisywał recenzje teatralne do 
.,Trybuny Ludu", po krakowskiej premierze na łamach tego pisma stwierdził, że „Happy end"(..) to 
prekursor współczesnego musicalu, komedia muzyczna o prawdziwych walorach literackich." 

Pod koniec l 966r (premiera 25 listopada) „Happy end" grany był w Teatr.i:e im. Juliusza Osterwy 
w Lublinie. (reż. Zbigniew Czeski) 

Teatr Nowy w Łodzi wystawiał komedię Dorothy Lane w roku następnym (premiera 26 kwietnia 
1967). Reżyserowała Teresa Żukowska. 

W warszawskim Teatrze Rozmaitosci kolejną polską premierę „Happy endu" pr.cygotowała Olga 
Lipińska (premiera 12 listopad 1976). W tej inscenizacji położono główny nacisk na części śpiewane, 
wzbogacając materiał sztuki o songi z innych utworów Brechta, głównie z „Rozkwitu i upadku miasta 
Mahagonny". Stanisława Celińska zagrała Lilian, gangsterami byli: Joachim Lamża, Jerzy Turek,Marek 
Lewandowski, Witold Dębicki, Marek Siudym. 

Tym razem Roman Szydłowski (cały czas w „Trybunie Ludu") pisze: 
„Jest jeszcze jeden powód, dla którego "Happy end" może zaintere. ować każdego miłośnika dramaturgii 
Brechta. Można w tym utworze. jak w probówce, zaobsenvowai· to, co zostało w niej z „ Opery za trzy 
grosze" i to. co >1ykorzystał autor później w „Karierze Artura Ui" i w „Świętej Joannie szlachtuzów"." 

Lipińska raz jeszcze wyreżyserowała „Happy end" w Teatrze Komedia w Warszawie (sezon 
1989/90). Rolę Lilian zagrała w tym przedstawieniu Hanna Śleszyńska. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
W trzydziestą rocznicę polskiej prapremiery gdyński Teatr Muzyczny ma pr.i:yjemnose 

przedstawić Państwu sztukę Dorolhy Lane pt. „Happy end". Czy koniec będzie szczęśliwy? - sami 
Państwo ocenią. 

* * * 
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dyrektor naczelny i artystyczny 
MACIEJ KORWIN 

asystent dyrektora d/s artystycznych 
MAREK SIKORA 

kierownik muzyczny 
WIESŁAW SUCHOPLES 

asystent kierownika muzycznego 
MACIEJ SZYMAŃSKI 

kierownik zespołu wokalnego 
DOROTA STRONIAS 

kierownik baletu 
MARGOT STAŃCZYK 

koordynacja pracy artystycznej 
KRYSTYNA GRZECHNIK 

dyrektor techniczny 
ANDRZEJ ORZEŁ 

pion techniczny 
kierownik sceny kierownik pracowni fryzjerskiej 

MIROSŁAW NIEBODAJEW ELŻBIETA RADOSZ 
kierownik sekcji oświetlenia kierownik charakteryzatorni 

PIOTR KUCHTA BEATA MATUSZCZAK 
kierownik sekcji akustycznej starsza garderobiana 

ANDRZEJ KASZUBA EWA WCISŁO 
kierownik rekwizytorni 

RENATA BIGUS 

kierownicy pracowni 
kierownik techniczny pracownia krawiecka męska 

ANDRZEJ OSTROWSKI KRYSTYNA JASIŃSKA 
pracownia modnierska pracownia szewska 

SYLWIA BOBROWSKA JÓZEF LEWAŃCZYK 
modelatornia malarnia 

MARIUSZ CABAN MACIEJ ŁYŻKOWSKl 
tapicernia stolarnia 

KAZIMIERZ HERMAN JERZY WILMAŃSKI 
pracownia krawiecka damska sekcja mechaniczna 

KRYSTYNA PAPROCKA JÓZEF BARANOWSKI 

impresariat MARIUSZ SKOWRONEK 
dział reklamy, promocji i sprzedaży MAŁGORZATA RYŚ 

biuro obsługi widzów KRYSTYNA ŻYLEWICZ, KATARZYNA KURKIEWICZ 

Skład zespołu artystycznego w sezonie 1995/1996 

Soliści: 

Anna Chrobot-Andrzejewska, Grażyna Drejska, Ewa Gierlińska 
Ewa Jendrzejewska-Musiał, Jagna Jędrzyńska, Dorota Kowalewska-Gzy) 
Irena Pająkówna, Alicja Prochownik, Elżbieta Rakowska, Anna Sztejner 
Anita Urban, Joanna Węgrzynowska, Jan Bzdawka, Krzysztof Cybiński 

Maciej Dunal, Tomasz Fogiel, Piotr Gulbierz, Krzysztof Kolba 
Radosław Nosek, Rafał Ostrowski, Wojciech Socha, Krzysztof Stasierowski 

Tomasz Steciuk, Bernard Szyc, Andrzej Śledź, Jacek Wester, Mariusz Wojtas 

Soliści gościnnie: 

Genowefa Kołosowska, Urszula Polanowska, Maria Trzcińska 
Krystyna Wodzyńska, Krzysztof Okoń, Andrzej Popiel, Dariusz Siastacz 

Leszek Skrla, Zdzisław Tygielski, Jan Wodzyński 

Zespół wokalny: 

Dorota Stronias - kierownik 
Krystyna Adamska, Grażyna Dunal, Barabara Furman, Agnieszka Kaczor 

Barbara Masełi, Małgorzata Tabiś, Zofia Wiaderek, Michał Juzoń 
Tadeusz Masowa, Andrzej Sobolewski, Włodzimierz Zach 

Zespół baletowy: 

Margot Stańczyk - kierownik 
Irena Kaszuba, Mirosława Kister, Małgorzata Kołakowska, Marcin Kot 

Piotr Kruszewski, Tadeusz Rutkowski, Andrzej Zubielewicz 

gościnnie: 

Natalia Szymkiewicz, Maciej Szpinda, Joanna Wiśniewska 

oraz 

Adepci - Słuchacze 
Studia Wokalno-Aktorskiego przy TM w Gdyni 



ORKIESTRA w sezonie 1995/1996 

kierownik muzyczny i dyrygent WIESŁAW SUCHOPLES 
dyrygent Maciej Szymański 

I SKRZYPCE 

II SKRZYPCE 

ALTÓWKI 

WIOLONCZELE 

KONTRABASY 

FLETY 
OBOJE, ROŻKI 

KLARNETY 

SAKSOFON TEN. 

FAGOTY 

TRĄBKI 

WALTORNIE 

PUZONY 

HARFA 

Krystyna Wojciechowska (koncertmistrz), 
Danuta Kuczyńska (z-ca koncertmistrza). Bogdan Gasik, 

Jarogniew Dąbrowski, Barbara Orpik 

Maria Staszczuk, Iwona Warszycka, Jerzy Czempa 

Elżbieta Górka, Leszek Bolibok, Barbara Pokriefke 
Janusz Swiłło (koncertmistrz). Marek Tabiś (z-ca koncertmistrza), 

Dorota Gloc, Robert Boether* 
Adolf Mazur*, Stanisław Zubeł* 

Małgorzata Cibor-Socha, Jolanta Arasimowicz 

Renata Nehrebecka, Alicja Stracewska, 
Marek Schiller, Jacek Piastowski, Czesław Kuczyński* (saksofon alt.) 

Krzysztof Krawiec 

Anna Stępień, Michał Leo* 
Grzegorz Piontek, Grzegorz Karłowicz*, Włodzimierz Kubiński 

Bernard Talar, Krąsztof Czekaj 

Piotr Dunajski, Piotr Górka 

Olga Morze* 

GITARY, BANJO Tadeusz Wiśniewski 

PERKUSJE Tadeusz Deputat", Mirosława Sliwińska, Tomasz Pawłowski , 

Arkadiusz Skotnicki" 

FORTEPIAN Elżbieta Deputat 

Korepetytorzy solistów: 
Elżbieta Deputat, Mirela Młyńska, Joanna Roszczyk 

Korepetytor baletu: 
Urszula Ekiert 

Podczas spektaklu pt. „Happy end" aktorom towarzyszy zespół muzyczny w składzie: 

FLET 
SAKSOFON TEN., 

KLARNET 

TRĄBKA I 

TRĄBKA II 

PUZON 
AKORDEON 

GITARA 

BANJO 

FORTEPIAN 
PERKUSJA 

•gościnnie 

Małgorzata Cibor-Socha, Jolanta Arasimowicz 

Krzysztof Krawiec 

Grzegon Piontek 

Włodzimien Kubiński 

Piotr Dunajski, Piotr Górka 

Krzysztof Czekaj 

Tadeusz Wiśniewski 

Jarogniew Dąbrowski 

Elżbieta Deputat* 
Arkadiusz Skotnicki", Tadeusz Deputat*, Tomasz Pawłowski* 
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Wyłączny dystrybutor 
PETRUSCO, 60-378 Poznań 
ul. Bułgarska 123 
tel./fax (0-61) 615-370, 625-083 

Kosmetyki ARTDECO dostępne w wybranych perfumeriach: 

GDYNIA - Omega, ul. Świętojańska 11 O, Omega, ul. Dworcowa 9, Olimpia, ul. Świętojańska 78 
Miraż, ul. Świętojańska 1, Federica, ul. Abrahama 17 

GDAŃSK - Moda Club, ul. Grunwaldzka 74, Vega, Wielki Młyn 
SOPOT - Styl, ul. Bohaterów Monte Cassino 46 

mmm SWARZĘDZKIE FABRYKI llEBU 
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SOPOT, ul. Powstańców Warszawy 2/6, tel. 510-721 , GDYNIA, ul. Jana z Kona36, lal. 200-452 
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JOHN BULL 

P TM 

UB 
81-393 GDYNIA ut. Armii Krajowej 23 

let. 210-410 






