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Z życzeniami sukcesu 

w 

kolejnej premierze 

dla 

całego zespołu 

TEATRU NOWEGO 

FUNDACJA 

Feliksa Laskiego 

Teatr Nowy 
dziękuje za subwencję 0000 

TEATR NOWY POSKu 

Zarząd Teatru 
Przewodn icz<1cy Zarlądu 

Sekretarz POSKu 
Stanisław Chmielewski 

Skarbnik POSKu 
Edward Truch 

Koordvnator Artystyczny POSKu 
Adam Ostoja~O-staszewski 

Pr1ewndn iczący Kom is .i Kulturalnej 
Jan J. Radomyski 

Kierownik Teatru Nowego 
Urszula Święcicka ~ 

Jesienią 1983 roku POSK otrzymał szereg półeta towych stanowisk orlacanych 
przez komisję rządową zwaną Manpower Services (\>mmission i administrowanych 
przez Brytyjską Radę do Spraw Uchodźczych (British Refugee Council) . Dzi ki temu 
powołano do życia zespół tea tralny składająi.:y się z młodych lawodowych aktorów. 
Otwarła się perspektywa stworzenia stal go zespołu aktorskiego przy POSKu. który 
by <;tużvł potrzebom społeczności polskie j w dalszych latach. 

Na osiągn ięcia pierwszych trzech lat Teatru Nowego składają się następujące 
sztuki: Ich czworo G . Zapolskiej. reż . Vladek Sheybal : nieg St. Przybyszewskiego. 
reż. Maria Wachowiak; Wvjqtkowe pozwolenie na pohy1. scenariusz i reż. H . Kaut
-Howson; Alfa SI. Mrożka: W małym dworku St. Wit kiewicza; Gołoledź J. Przybory . 
wszystkie trzy w reż. Pawła Dangla ; Milczenie R. Brandstaettera. reż. Tadeusr Lis; 
widowisko muzyczno-taneczne oparte na przedwojennych przebojach „Taka no nic 
powtórzy s ię więcej", w reż. i choreografi i Barbary Fijewskiej . 

Ze szt u ką Milczenie Teatr Nowy zosta ł zaproszony na go 'cinnc występy do Ka
nady we wrześniu 1986 r., dając przedstawienia w Montrealu. Toronto i Ottawie . 

The Polish Social and Cultural Association gratefully acknowledges 
support for the Polish Thcatre Company from The Manpower Services 
Commission in the form of Community placements made available by 
the British Refugee Council. 

We are also ~ra1ef11l forfinancial assistance from 1he following · 

The Grearer London Ans Associarion 
Hammer m i1h and Fulham Council 
Th e Gre{l{er London Council 
The Laski Fo11ndation 



SŁAWOMIR MROŻEK 

56-letni dziś dramatopisarY debiutował w kraju jako humorysta i grafik . 
W latach pitećdziesiątych pisał sprawozdania teatralne dla Echa Krakowa . 
Debiutował w tealrze sztuką „Policja". w reż . Jana Świderskiego, w czerwcu 
1958 r. w Teatrze Dramatycznym Warszawy. „ Policja" poprzedzona „ 7\·
grysem" była pierwszym przedstawieniem Mrożka na emigracji (premiera 
5 II 1961 ). do którego przyczynili sic; : odtwórczyni ról - Tola Korian. reży -
er Leopold Pobóg- Kie fanowski i scenograf Tadcu. z Orłowski. 

Od pierwszych . pcktakli krytyka jak i publiczność będzie żywo. częściej 
z aprobatą niż bez, reagować na kolejne produkcje teatralne sztuk pisarza . 
Za najważniejsze dzieł Mrożka powszechnie uważa sic; „ Tango". Opubliko
wane w Dialogu w 1964 r. w parc; miesięcy później. w c1erwcu 1965 miało 
już woją praprernierc:;, a potem kolejne realizacje sceniczne 1 gło~nymi 

inscenizacjami Erwina Axera i Jerzego Jarockiego. Wśród opinii zgodnie 
stwierdzano. że w utworze lym autor po raz pierwszy wprowadził bohatera 
dramatycznego, poprzednie sztuki klasyfikowano jako komediowe bądź gro
testkowe. Za najwyższe osiągnięcie dramatopisarza uznano „Emigramów" 
( 1975). Sztuka-dialog dwóch postaci . konfrontacja dwu postaw wobec 7ycia 
nie pozbawiona jest elementów komediowych. ale w końcowym efekcie 
brzmi tragiczne. 

Obok utworów wymienionych ninteresowanicm i uznaniem czvtelni
ków i widzów cieszyły się: .. Indyk" , „Szczęśliwe wydarzenie'', „Rzei.nia" 
oraz jednoaktówki: „Na pełnvm morw". „Karol" . „Striptease". „Czarowna 
noc" i „Zabawa". Mniejsze wzic;cie dos 'ęgło: „Męc::e1lsrwo Piotra Oheya". 
„ Krvnolog w rozterce". „Śmierć porucznika", „ Poczwórka ", „ Drugie da
nie". „Garbus". Wprowadzono również do repertuaru teatrów: „Dom na 
granicy", „ Krawiec". cykl jednoaktówek : „Serenada". „ Lis filozof' i „ Polo
wanie na lisa". Nieomalże spod pióra na scenę trafił „ Vatz/av" (re:i. Ka7 i
rnie rza Dejmka) i „Ambasador" oglądany na scenic Teatru Pohkiego w 
POSKu w reżyserii Leopolda Pobóg- Kielanowskicgo w 1982 r. W Ji<,lopa
dzie 1984 r. odhvła się na scenie Teatru Polskieg w POSKu prapremiera 
sztuki „Alfa" w reż . Pawła Dangla. Ostatnią dwuosobową sztukę Mrożka 
„ Kontrakt" wy. taw i ł Teatr Polski w Warszawie . w reż . Kazimierza Dejmka . 

Sławomir Mrożek nawiązujący woją twó rczością do nurtu groteski re
prezentowanego w literaturze polskiej XX wicku przez Witkacego. Gałczyń

skiego i Gombrowicza, zachował własną odrębność. Sam przyznał w jednym 
z felietonów pisanych w miarę regularnie dla Dialogu: .. Gombrowicz był 
obecny w moim życiu umysłowym. najpierw jako mistrz. potem jako prze
ciwnik" . D la znawczyni jego twórczości Marty Piwińskiej .. dramaty Mrożka 
to mikrospołeczeństwa" rodzaj teatru, w którym „człowiek jest o tatecznie 
określony przez swoją pozycję w stosunku do innych" . 

MROŻEK 

- DOWCIP WYOBRAŹNI LOGICZNEJ 

„. Absurd założenia dramatycznego - sytuacji wy1sc1owe1 
jest u Mrożka, p rzynajmniej w pierwszych paru sztukach, materiali
zacją wyobrażonego a b s o I u t u. Absolutu zrealizowanego. Ab
solut to postać ostateczna jakiejś idei domyślanej do końca, do niE•
ugiętej ostateczności: z żelazną logiką i doskonale immanentną kon
sekwencją [. .. ]. Ale absolut z re a I i z o w a n y - to przede wszyst
kim sprawa wyobraźni. Absolut zrealizowany - to dowcip. Dowcip 
pyszny, chociaż ponury. Wyobraźn ia logiczna! Mrożek dowodzi, że 
nie jest to contradictio in adiecto. 

I oto pierwsza próba: idea „policyjności". Założenie, które ma 
ulec redukcji, jest takie: supersprawna i superrozbudowana działal
ność rozmnożonej we wszelkich postaciach policji winna ostatecznie 
doprowadzić - to przecież cel jej, ideał i racja owego rozmnożenia 
- do zaniknięcia wszelkich przejawów oporu, n iechęci: nielojalno
ści, nieposzanowania, ba! nieumiłowania władzy i tejże policji. Z ko
lei założenie dramatyczne: cel ten został osiągnięty! Tak rodzi się 
sytuacja wyjściowa : kreowana, fantastyczna i zarazem bezbłędnie 
logiczna rzeczywistość „policyjności" absolutnie zrealizowanej -
rzeczywistość o elementach zgoła nadrealistycznych i jednocześnie 
wyprowadzonych logicznie z całkowitym rygorem zasady wynikania. 
I dalej już tylko logika rozwoju tej sytuacji, która od początku wszak
że - jako absolut - jest skończona i bez możliwości rozwoju. Przy
najmniej z pozoru. Zmaterializowany absolut unicestwia bowiem 
ideę : „policyjność" w zenicie rujnuje rację istnienia policji. Jedyną 
konsekwencją tezy - absolutu - jest już tylko antyteza. W imię „ po
licyjności" policja musi się tedy zwrócić przeciwko absolutowi tejże 
„policyjności": zrujnować absolut i zacząć od nowa. Z czego wnio 
sek, że błąd tkwił w założeniu . Matematycy konkludują: co było do 
udowodnienia. 

Z tych operacji wszakże logika sama wychodzi z nadszarpniętą 
poważnie reputacją, chociaż złośliwy sceptycyzm Mrożka, jego ucie
szne i pełne radości kompromitowanie logiki ma oczywiście - po
dobnie jak u Ionesco - podłoże najgruntowniej racjonalne: nie cho-



dzi przecież w istocie o logikę „jako taką", ale o możliwości jej za
stosowań, o jej naturę obojętnego, neutralnego instrumentu, sprze
dajnej broni intelektu, tak podatnej nadużyciom i tak w nich groźnej. 

Utarło się wprawdzie przekonanie, że Mrożek napisał w Policji 
„jeden akt" - pierwszy - a potem mu się to „rozeszło". łatwo wy
kazać, że jest inaczej. Z pomysłu, z kreacji wyobraźni wyszło Mroż

kowi bardzo smakowite opowiadanie o Więźniu i następne, znacznie 
słabsze, konceptualnie już rozwinięte, mniej unerwione - o Sierżan 

cie. Ale właściwą Mrożkowską „jednoaktówką" teatralną (pierwszy 
sygnał: teatr jednoaktówek?) jest tu na pewno akt trzeci. Tu dopiero 
następuje spiętrzenie, zwarcie, pokiereszowanie wszystkich anty
schematów, eksplozja absurdu (nie mylić proszę z eksplozją bomby 
rzuconej na generała). I „dojrzewanie" Sierżanta, i dialektyka Adiu
tanta, i tempo, szybsze spięcia, i wyraz sceniczn y, i generalne na
reszcie pomieszanie materii, ról, pozycji, układów odniesienia. To 
już jest teatr. Wyniknie z tego owo pięciokrotne w trójkącie obopólne 
i wzajemne aresztowanie, które przypomni nam się jeszcze w wielo
krotnym, wielopoziomowym sennym „sprzężeniu zwrotnym" w 
Czarownej nocy. 

Józef Kelera, Dialog nr 8/1964 
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NASZE llUllA POD APTEK~ UUTWIAJ~ 
_ pru:ku p;<ni~ do Polski - eoNY, KONTA A I C. S~ADKI 

- ukup SAMOCHODÓW 

- BILETY LOnlla.. KOL.EJOWft. l'lllOMY 

POLSKIE DELIKATESY 
PRIMA 

192 North End Road, London Wl4 
tel. 38S 2070 (otwarty od 9.30 do 19.00) 

Poleca du ży wybór wed lin krajowych i miejscowych. Pasztet 7 zająca, parówk i, biała 
kiełba sa . Wyroby domowe, pierożk i , goląb k i, galaretka micsna. 
Wódki po lskie i Baczewskiego. Wedfi ny próżniowo pakowane, nadające sie do wysyłki . 
$ !edzie i ka rp na świt;ta , cias ta mako we i serni ki. 

Wysyłamy paczki do Polski 

z możliwości11 wyboru zawarlości przez adresata, ind} >t"idualne paczki 
z dostaw~ do domów w całej PołS<:e oraz owoce cyt rusowe 
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TEATR NOWY 
POSK I FUNDACJA F. LASKIEGO 

wystawiają sztukę 

SŁAWOMIRA MROŻKA 

PO~ICJA 
Reżyseria: MARCIN SŁAWIŃSKI J Scenografia: 

Inspicjent 

Kasia Banacb 

Światła 

Andrzej Gołębiewski 

Pracownia kostiumów 

Krystyna Tetsell 

Plakat i okładka programu 

Tomasz Kuczborski 

Zdjęcia 

Ryszard Kucharski 

Naczelnik policji 
Więzień, były spiskowiec 
następnie adiutant 
Sierżant policji 
prowokator 
Żona sierżanta 
prowoka torowa 
Generał 

Statystują 

obsada 

GRZEGORZ STACHURSKI 

DANIEL WOŻNIAK 

JOACHIM LAMŻA 

ZOFIA WALKIEWICZ 

CZESŁAW GROCHOLSKI 
J JACEK SOŚNIERZ 

RZYSZTOF TWAROWSKI 

Kierownik produkcji 

Urszula Święcicka 
Teatr Nowy kłada serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu 

i obsłudze przedstawienia następującym sobom: 
G. Perren (Division Officer from North West Fire Brigade Headquarter.>). 

J. Yeowell (Grcater London Supplies Hale Depot), 
Halinie Bennett, Krzysztofowi Stempniewiczowi, Andrzejowi Bobeszko 

Sztuka w trzech aktach z 20-minutową przerwą 

Premiera 27 lutego 1987 r. 

Robert Czajkowski 

Asystent scenografa 

Andrzej Badziak 
Izabela Kolosińska-Czerkas 

Reklama 

Joanna Crook 

Lektorzy 

Barbara Hercherreder 
Aleksandra Szkuta 

Kasa teatru 

Małgorzata Wieliczko 
Dańusz Wyrzykowski 



A. W. MOTEL 
MORTGAGE BROKERS 

POŻYCZKI 
NA DOMY 48 THE MALL. LONDON WS 

EALING TEL 01 -840 0322 

100% WARTOŚCI 
Specjalne Warunki 

dla pracuj19cych 
Na Wtasn19 Rękę 

Załatwiamy w cięgu 
e/R~~ 

7-10 dni. 
Akceptacja 24 godzin 
Po~yczki bankowe 

na cele komercjalne 
ROZLICZENIA 
PODATKOWE 

I VAT 
DOLARY 

Konto .A·, umochody, 
bony dolarowe do 

POLSKI . 
I CZECHOSŁOWACJI 

TATRA SERVICES 
25 Ho lland Avenue. 
WEST WIMBLEDON 
LONDON SW20 ORN 

• 01-946 7286. 01-879 1729 

Polska firma 
ENCAFOOD 

REGULARNE TRANSPORTY 
SAMOCHODOWE I LOTNICZE 

AGENCJE 
BALHAM- "Polonez" 16. Trinity Rd 
London SW17 Tel. 01 -767 6551 

Hempatead- " Ken & Merie" 
3. Goldhurst Ter. London NW6 
Te l. 01-624 6124 

HARLESOEN- "Morewaki" 
157 High Stret, London NW10 
Tel. 01 -965 5340 

SLOUGH· "Hanke Trevel". 
38 Lend1downe Av „ Slough . 
Tel. 75-35"3 
EDINBURGH - "Klub SPK„ 
11 Drummond PL. Edinburgh 3 
Tel. 031 -5661011 

oferuje wysokiej jakości wyroby wędliniarskie 
Godziny otwarcia 
Poniedziałek - piątek I .OO - 16.00 
Sobota JO. OO - l~ .00 

1drts: 
2, Sall5bury P1vtmtat (obok Daw" Ro1d) 

London W6 
Td. 01 -385 5762 lub 01 -385 7345 L ___________ _ł 

Marcin Sławiński 
Studia na Wydziale Aktorskim PWST w Warszawie. 

W latach 1973-83 aktor Teatru Narodowego w Warsza
wie . Absolwent Wydzi ału Reżyserii PWST w Warszawie. 
zadebiutował w 1982 r. „ Zamianą" P. Claudela w war
szawskim Teatrze Małym . Na~tępne realizacje to m.in. 
„ Pięć dni Lemuela Gul/ivera" K. Nowickiego na tej samej 
scenie i „Się kochamy" M. Schisgala w Teatrlc Kwadrat 
oraz „Iwona, księżniczka Burgunda" W. Gombrowicza i 
„Róbmy swoje" - montaż piosenek W. Młynarskiego w 
teatrach Radomia i Płocka. 

Robert Czajkowski 

Liceum Technik Teatralnych i Akademia Sztuk Pi~k
nyeh w Warszawie . Artysta malarz. scenograf. projektant 
mody. Od lat zamieszkały w Anglii i śc iśle związany ze 
środow iskiem artystycznym tego kraju. Członek Między
narodowego Związku Arystów UNESCO Paris. W Teatrze 
Nowym rozpocząJ swoją pracę scenografią do sztuki Sł. 
Mrożka ,.Alfa " raz St. Witkacego „ W ma(vm dworku" . 

Zofia Walkiewicz 

Ukończyła Państwową Wyższą S7kołę Teatra l ną w 
Warszawie w 1974 r. Debiutowała w fi lmi telewizyjnym 
Droga ( 1973) , a w teatrze w „Czarownicach z Salem" 
A. Mi llera w Teatrze Ochota. Od 1974 do 198 1 grała w 
Teatrze Wybrzeże w Gdańsku . Ma za sobą 18 premier 
m.in. jako Ofelia w „Hamlecie" W. Shakespeara, Pauli na 
w „Białym małżeństwie" T. Różewicza. Iwona w „Iwonie, 
księżniczce Burgunda" W. Gombrowicza, Młoda Blada w 
„Żegnaj Judaszu" I. Iredyńskiego, Lady Macbeth w 
„Makbecie" oraz 14 premier telewizyjnych w rolach m.in. 
Regina w „Upiorach" H. Ibsena, Królewna Elibieta w 
„Don Carlosie" H. Schill ra, Diana w „Księżniczce na 
opak wywróconej" .A Rymk iewicza według Calderona, a 
także w 8 filmach . W Teatrze Polskim POSKu widzieli
śmy ją w sztuce G . Zapol kiej ,.Ich czworo" - reż. Wł . 
Sheybal. „Śnieg" S. Przybyszewskiego - reż. M. Wacho
wiak, „ Wyją1kowe pozwolenie na pobyt" scenariusz i reży 
seria - H. Kaut-Howson, „ W małym dworku" St. I. Wit
kiewicza - reż. P. Dangel, „ Taka noc nie powtórzy się 
więcej" - reż. B. Fijewska. Od dwóch lat prowadzi zajęcia 
w London Theatre School. 



Czesław Grocholski 

Przed wojną występował w różnych teatrach w Pol
sce . Po przyjeździe do Anglii był członkiem Lotniczej 
Czołówk i Teatralnej . Grał w wielu angielskich i amery
kańsk i ch filmach . Brał udział w Royal Command Perfor
mance w Victoria Theatre w 195 1 r. Znany na deskach 
teatru emigracyjnego z częstych występów Teatru ZASP, 
Syrena i Pro Arte. Za roll( Majora w sztuce „Fantazy" 

J. Słowackiego (Teatr ZASP) otrzymał nagrodę Dzienni

ka Polskiego. W ostatnim roku występował jako Damazy 
w „Pan Damazy" Blizińskiego (Teatr Pro Arte) i w 
„ Prec/arce z Pohulanki" W. Budzyńskiego (Teatr ZASP). 
W Teatrze Nowym występował w sztuce G. Zapolskiej 
„Ich czworo" i „ W małym dworku" St. I. Witkacego. W 
telewizji angielskiej grał rolę radzieckiego generała w 
Wynne and Penkowsky oraz wiele innych ról epizodycz

nych . 

Joachim Lamża 

Ukończył PWST w Warszawie . Współpracował z 
Teatrem STS, był założycielem kabaretu ,.Kur" . Po 
dwóch latach pobytu w Teatrze Polskim w Warszawie, 
pracował przez siedem lat w Teatrze Rozmaitości pod dy
rekcją Andrzeja Jareckiego, z którym współpracowali 
m.in. W. Młynarski. S. Tym, J. Dobrowolski . Grai w sztu
kach rn.in . „Alicja w krainie czarów''. „Ciemny Grylarz", 

„Nagi król Swarza", „ Wesele ra::. jeszcze" wg opowiadań 
Marka Nowakowskiego. Pracował przez dwa lata w Teat
rze Dramatycznym pod dyrekcją G. Holoubka . Współ
pracował z S. Tymem grając w Team:e na Woli w „Okrę
cie" , później gości nn ie w teatrze w Elblągu , który objął 
S. Tym. Ostatnio w Teatrze Kwadrat. Ma na swoim kon
cie wiele ról te lewizyjnych i fi lmowych, m.in . film Kodra

nek Wielkiej Niedźwiedzicy, reż . W. Olszewski, który uka
zał sit; w Polsce pt . Pr7emymicy. 

Grzegorz Stachurski 

Przez szereg lat związany był z teatra mi w Warszawie 
- ostatnio z Teatrem Komedia. a londyńskiej scen ic de 
biutował ro l ą Starego Marynarza w „Żeglar:;.11 " W. Sza
niawskiego w Teatrze ZASP. Następn ie hrał udział w wie
czorze poezji emigracyjnej. W Tcatr;e owym po raz 
pierwszy wystąpił jesien i ą 19~ 5 r. w „ Golo/ecf-i" J. Przy
hory. reż . P. Dangel. następnie w .. Mi/c ·e11i11" R. Brand
staettera. reż. T. L i~. „ Taka noc nie rwwt6rzy sir: wit:cej" . 
reż . B. Fijew~ka oraz w „ Prec/arce ; l'ohulanki'" W. Bu
dzyń~kiego. reż. L. Kiclanowski (Teatr ZASP) 

Daniel Woźniak 

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoty Teatralne j 
im . A. Zelwerowicza w !97J r. Wielolet ni aktor Teatru 
Polskiego w Warszawie . Ważniejsze role : Romeo w .. Ro

meo i Julii". reż. A. Hanuszkiewicza (gościn nie w Teatr1.e 
Wie lkim). Fifi w .. Okapi" S. Grochowiaka. Totur w „Le

cie" T. Rittnera. Frank w ., Profesji pani Warren" 

B. Shaw'a . Ostatnio w .. Uciechach staropolskich" w reż . 

K. Dejmka. W Teatrze Nowym POSKu: „Ich c:-.woro" G . 
Zapolskiej w reż . W. Sheybala . .. Śnieg" St. Pr1vhys1ew
skiego w reż. M. Wachowiak. „ Wyjątkowe po:.wolenie na 

pohyr•· - ccnariusz i reżyseria H. Kaut-Howson . .. Alfa" 

St. Mrożka ... W mafym dworku " St. Witkiewicza. „Goło

led~" J. Przybory w reż . P. Dangla oraz „Milc:.enie" 

R. Brandstaettera w reż . T. Lisa ... Taka noc nic powtórzy 
sic; więcej'" w reż . B. Fijewskiej. „Preclarka:: Poh11/a11ki" 

W. Budzyńsk iego w reż . L. Kielanow. kicgo (Teatr ZASP). 
Wyst<Wił ta kże w kilku film ach angielskich i amerykań

skich m.in . Sharma and he_vond. Chekh-mate, Galug, 

Wv1111e and Penkowskr oraz The Chain Reaction . 



ATLANTIC BAY CARPETS 
739 Fulham Rd., London SW6 SUR tel. 736 8777 

Antyczne dywany orientalne 
Sprzedaż-kupno-reperacja-wycena 

Układanie nowych dywanów 
Duży wybór 

Ceny konkurencyjne 
Pomiary i kosztorysy bezpłatne 

NAJPEWNIEJ, NAJSZYBCIEJ! 

PACZKI DO POLSKI Z DOSTAWĄ DO DOMU 
75p/kg + E3 za dostawę 

DAR-TRANS LTD. 
Firma transportowo-przesyłkowa 

29 HORN LANE, LONDON W3 9NJ 
ft 993 1408 i 993 8656 

UWAGAt 

- Wysyłamy owoce cytrusowe z dostawę do domu 
w cięgu 7 dni. Skład : banany, mandarynki, poma
rańcze, cytryny, grapefruity, ananasy. Wysoka 
jakość, ceny konkurencyjne. 

- Kawa, herbata. 
- Transporty mienia przesiedlenia i przeprowadzki 

z domu do domu. 
Katalogi z cenami wysyłamy na ł•danie 

BEZPŁATNY ODBIÓR PACZEK Z DOMÓW NA TERENIE LONDYNU 
715&12 

BONY DOLAROWE 
KONT A DEWIZOWE A i C. 
PACZKI Pewex i Bali ona 
SAMOCHODY DIESEL OD f. 2825.00 

LrrD " rlx895-ł.t-2l ' IC.:I. Ol -.-179 26 .'-3() 
EST. 1954 -.J.-ł 1 he l\.lall London \V:> .'rI] 

Szeroki asortyment 
własnych wyrobów wędliniarskich 

oraz wędliny importowane z Polsk· 
poleca 

83 - 87 SCRUBS LANE, 
LONDON NW10 60U. 

Tel ' 01 - 969 6782 

Zapraszamy do naszego sklepu, 
gdzie prowadzimy sprzedaż 

detaliczną i hurtową 
w godzinach: 

9.00 -. 5.00 w środy, czwartki i piątki 
9.00 - 3.00 w soboty 



APTEKA 
GRABOWSKIEGO 

Właściwy lek z właściwych rąk 

JESLI LEKI TO Z APTEKI 
PIENIĄDZE 

żYWNOśC 

BONY DOLAROWE 
I WSZELKIE INNE ARTYKUŁY 

DO POLSKI I INNYCH KRAJ ó W 

WJIJła: 

Grabowski Export Import Ltd 
175 Dr17cett Aw ... , loaclon SWl lAL 

Codzlft1 blurow.: 
codnennla a rano do 6 wieczorem 

w 110bot1 tllko do J pro' . 

Telefon 589.0750 lub 589.6583 

ZAMOWIENIA, MONEY ORDERY, POSTAL ORDERY 

PROSIMY PRZYSYLAC NA NAZWISKO: 

GRABO WSKI EXPORT I MPORT LTD 

Typeset by LIBRA BOOKS, 63 Jeddo Road, London W12 9EE 
Printed by Veritas Foundation Press, 63 .Teddo Road, London Wl2 9EE 


