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Książki 

!tografv toielu tl'!Jbitnuch o.ktorć1w i art11tt6w na bi4żce „Komedianci. Rzecz o bojkocie" zdobilć będzie można w ciqgu na;
ts.z11eh tini w ktięoarnt„przsr-t•łrltorlm <Suit.cie 49 w Waruawie: Jako pierw1i podpUt/Wać zaczęH ·19 bm. Danuta Rinn 
·r.drze; Szezepkcwski. 
!l!ll„„„„ ... „„„„sim„1m1„„„„„„ ... „„„„„„„„„„„„„„1111„„„„„„llll!Fot. And~zej Iwańcz-uk 

z autografem 
(C). „Gabinet Taileasza Ma

sow:leckieso w risunbch Ery
k& • LiplńaJdeso" - zbiór · ka
rykatur wydany nakładem 
PPW .,Rz~Hta'' . .. oraz 
,,Komediancl. Rzecz o bojko
cie" w opracowanilU Andrze
ja Romana przy współpracy 
Mariana Sab~ta - pier:wsze 
oficjaine wydanie . przygoto
wane przez Agencję Omni
press i Zakłady Wydawnicze 
„yersus" oferuje począwszy 
od ponied?iialku 19 bm. przez 
naJbliżue dwa tygodnie war
szawska księgarnia przy No
wym Swiecie 49. 

Czytelnicy, którzy kupią te 
-.pozycje, wspomogą ~dnocześ

.. nie godne poparcia fundusze, 
1000 zł bowiem -z cel)y ·teczki 
rysunków Eryka Lipińskiego 
(13 tys. zł) przeznacz.onych jest 
na Fundusz Wspierania Ini
cjatyw Gospodarczych i Spo
łecznych ~ezesa Rady Mi
nistrów i 1000 zł z ceny 
„Komediantów" (14,5 tys. zł) 
na Fundusz ,,Artyści dla 

Rzeczypospolitej". Na Fundusz 
Da.ru Narodowego przekażą 

· cównież swój zysk księgarze. 
Rrzez najbliższe dwa ty-

godnie codziennie w godz. 
16-18 w księgarni przy No
wym $wiecie 49 podpisywać 
będą „Komediantów" ludzie 
teatru, z którymi rozmowy 
zawiera ksiąilka. W ponie
dzi-ałek 19 b.m. można było o
trzymać autograf Danuty 
Rinn i Andrze;a Szczepkow
skiego, we wtorek podpisują 
Maria Cbwalib6g i Tadeusz 
Lomnłcki, w środę - Joanna 
Szc7 epkowska I Olgierd Lu
kas:!.ewicz, w czwa:rtek zaś 
pra·wdopoOObnie lzabe1la Cy
wii1ska i Gustaw Holoubek. 

W tej samej księgami w 
ezwartek 22 ·bm. od godz. 
17.3C1 podpisywać będzie dwie 
swoje książki Dariusz Fikus: 
„F'oksal 81", -która ukazała się 
w Kantorze W)"dawnirczyrn 
SA WW z Poznania oraz 
„Pseudonim: ·Lupaszka" 
Wydawnictwo WP „Most". 

J.W. 


