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11 Ratuj się... kto może ! 11 

Nasz nowy sezon teatralny rozpoczynamy wspólczesnę 
znakomil.{I farsę Ray Cooney 'a pl. „Ratuj się ... Kto może", w 
oryginale „Run For Your Wife". Sztuka ta byla grana w Londynie 
nieprzerwanie przez dziewięć lat. Ray Conney jest autorem 
dwunastu komedii wystawianych na West Endzie, między innymi 
takich jak: „Chase me comrade ", „Not now darling ", „There goes 
the bride", „Why not stay for breakfast", „Move over Mrs. 
Markham", „One for the pot", „Out of order", „Wife begins at 
forty " i inne. Farsy Conneya napisane sę z dużą znajomościę 
warsztatu teatralnego, bowiem sam autor jest również 
utalentowanym aktorem i reżyserem. 

Karierę teatralnę zacz\11 w 1946 roku w Londynie, w Palace Theatre, jako młody chłopiec, 
potem odbywa! praktykę grajęc w teatrach sezonowych, a w 1956 roku dołęczył do grupy komediowej 
Briana Rixa, w Whitehall Theatre. Karierę pisarskę rozpoczęł 25 lat temu. Jego pierwsza sztuka „One 
for the pot" (,,Jeden do odstrzalu ' '). napisana wspólnie z Tony Hiltonem, ukazala się w Whitchall 
Thcatre w 1961 roku i była grana.„ 1500 razy. W 1982 roku Conney założył Teatr Komedii. 
Przedstawieniem inauguracyjnym była sztuka „Run for your wife ", której premiera odbyla si ę w 1983 
r. w Shaftesbury Theatre. Przez kilka sezonów Conney grał także glównę rolę w przed~tawieniach w 
Londynie, na Florydzie i na Broadwayu ... Jako producent i reżyser Conney przygotowal ponad 
trzydzieści produkcji na West Endzie, komedii, dramatów i fars. 

Farsa jest odmianę komedii , poslugujęcę się środkami komizmu sytuacyjnego, efektami 
g.roteski . Opiera się na dynamicznej akcji, często o charakterze nieprawdopodobnych zawikłań, zbiegów 
okoliczności , tak aby wywołać żywiołowy śmiech, a potrzeba śmiechu jest stara jak świat. Farsy sięgaję 
jeszcze antycznej Grecji, ale farsa brytyjska bierze swój poczętek z XIX-wiecznej farsy francuskiej od 
Labiche'a i Feydeau . ,,Run for your wife" zostało świetnie przetłumaczone przez Elżbietę Woiniak, 
której udało się zachować zarówno sytuacyjny jak i językowy dowcip. Przetlumaczyła ona także na 
język polski szereg. innych sztuk Conneya, między innymi „Two into one" i „Out of order". Elżbieta 
Woiniak jest żonę znaneg.o i bardzo popularnego aktora Daniela Woźniaka, który jest także reżyserem 
tej sztuki. Jest on również wykładowcę w London Acadcmy of Performing Arts. W Kraju „Ratuj się 
kto może" jest grane w trzech teatrach. W Warszawie, Teatr „Kwadrat" dał setne przedstawienie pt. 
„Mayday", cieszęce się dużym powodzeniem. Bilety byly wyprzedane na szereg tygodni naprzód. W 
Łodzi wystawiane jest w Teatrze Powszechnym, a we Wrocławiu w Teatrze Polskim . Ta tryskajvca 
humorem farsa wymaga świetnego tempa i precyzyjnej reżyserii. Jesteśmy szczęśliwi, te mamy 
znakomity zespół aktorów, zarnieszkalych na stałe tu w Anglii, którzy biorę w tej sztuce ud7.iał , a wifC 
Dorota Kwiatkowska, Krystyna Podleska, Zbigniew Grusznic, Krzysztof Piotrowski, Krzysztof Rói.ycki, 
Janusz Szydłowski , Grzegorz Stachurski, Daniel Woźniak. 

Scenografię przygotował Grzegorz Stachurski, ten sam, który wykonał pifknc dekoracje dla 
naszego przedstawienia „Fircyk w zalotach". Kierownictwo produkcji , jak zwykle, w moich rfkach. 
Mamy nadzieję, że to lekkie, zabawne przedstawienie pozwoli Państwu wesoło i beztrosko spęd7. ić 
wieczór, bo uważamy, że teatr ma także obowięzek bawić widza. 

m ENA l> ELMA lł 



O ZASP-ie 

Poc~tki działalności ZASP-u sięgaje jeszcze lat ostatniej wojny. 
Pierwsze grupy aktorów organizowały się już od 1940 roku, dajec 
przedstawienia w Rwnunii, a potem we Francji, Szkocji i Anglii. Daleko, 
w Sowietach, w 1941 roku, gdy tworzyła się tam Amlia Generała 
Andersa, powstawały przy niej zespoły aktorskie - zac~tki Teatru 
Zołnierskiego. Po zakoticzeniu działań wojennych wszystkie grupy 
aktorskie znalazły się na terenie Wielkiej Brytanii. Trzonem teatrów był 
Zwiezek Zawodowy Artystów Scen Polskich za Granią Po latach 
opuściliśmy słowo ''Zawodowy", gdy aktorzy rozpoczęli życie w cywilu, 
pracujec z konieczności w innych zawodach. Z teatrów żołnierskich 
powstał "Teatr Polski ZASP", który stał się i jest dla nas podstawe życia 
teatralnego na Obczyźnie. ZASP zorganizował także kursy Szkoły 
Aktorskiej, kształcece młodych adeptów sztuki - prowadzone przez 
świetnych i rozmiłowanych w swej pracy pedagogów, którzy dawali swój 
czas, zapał i umiejętności, by nasz Zwiezek istniał i działał. Mimo upływu 
łat ZASP jest organizacje żywe i jak najbardziej czynne. Działalność nasza 
oparta jest o zespół zawodowych aktorów, z którego przeszło jedna trzecia 
to młodzi koledzy i koleżanki, już tutaj wykształceni w zawodzie 
aktorskim w szkołach angielskich, a rozmiłowani w polskim teatrze, oraz 
ci, którzy doleczyli do nas z Kraju. 

Celem naszego teatru jest zachowanie polskości na Obczyźnie i 
pielęgnowanie naszej kultury i sztuki teatralnej. Od chwili otwarcia Sali 
Teatralnej w POSK-u, Teatr Polski ZASP wystawia sztuki wieloosobowe, 
zwykle wiosne i w czasie jesieni, oraz inscenizuje programy artystyczne, 
zwiezane z rocznicami narodowymi i kulturalnymi, co jest jedne z 
ważnych dziedzin działalności ZASP-u. ZASP organizuje także kabarety 
literacko-artystyczne i satyryczne. W kwietniu tego roku obchodziliśmy 
uroczyście nasz ZIOTY JUBILEUSZ 50 lat pracy artystyczno-kulturalnej 
poza granicami Kraju. W specjalnie przygotowanym programie 
artystycznym wzięło udział 50 aktorów. Nasze długoletnie istnienie jest 
dowodem nie tylko pasji i metodycznego szaleństwa łudzi teatru, ale też 

·wyrazem potrzeby sztuki teatralnej w społeczności polskiej zamieszkałej 
w Wielkiej Brytanii. Jestem wdzięczna Zar~dowi POSK-u za to, że w 

· tym naszym jubileuszowym roku POSK wzieł nas pod swoje finansowe 
opiekę. Nie jest moim zamiarem wyliczanie ilości przedstawień, akademii 
i koncertów organizowanych przez nas w ci~gu ubiegłych 50 lat - cyfry 
id~ w tysi~ce. a iłośc widzów w setki tysięcy. Szczególnie serdeczne 
podziękowania składamy tym instytucjom i osobom prywatnym, które 
swoje finansow~ pomoc~ pomagali nam w kontynuowaniu naszej 
działalności przez przeszło pół wieku. 

Irena Dełmar 
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POI.Oli" 
TWOIM BIUREM PODRÓŻY DO POLSKI 

I NA CAL Y SWIAT 

- PRZELOTY DO KRAJU (LOT, BRITISH AIRWAYS) 
- POCIAGI CHARTEROWE I REGULARNE 
- AUTOKARY DO WARSZAWY I POZNANIA 

W POLORBISIE NAJTANIEJ, 
NAJSZYBCIEJ, NAJLEPIEJ: 

- wyjazdy grupowe do Polski 
z bogatym programem turystycznym, 

- wyjazdy indywidualane, 
oraz podróże do innych krajów we współpracy 
z renomowanymi biurami angielskimi. 

NASZ SKOMPUTERYZOWANY SYSTEM 
REZERWACJI I PRZESZKOLONY PERSONEL 
ZAPEWNIA SZYBKA I SPRAWNA OBSłUGE. 

ZAłATWIAMY 
- hotele, bilety na promy, transfery pieniędzy, 

Akceptujemy karty kredytowe. 

Szczegółowe informacje: 

Polorbis Travel Ltd., 
82 Mortimer Street, Regent Street, London WIN 7DE 

tel.: 071-636 4701 071-637 4971-2 
Tlx 935509 Fax: 071-436 6558 

oraz w katalogu Polorbisu - Poland 1991/1)3 
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ŁC>-WICZ.A~:K.A 
Restauracja, kawiarnia, bar w POSK-u 
240, King Street London WS, Tel.: 081-741 3225 

Otwarta 7 dni w tygodniu. 
Idealne miejsce na I<olację po spektaklu teatralnym w POSK-u. 
Duży wybór dań. Przystępne ceny. Specjalizujemy się 
w organizowaniu przyjęć okolicznościowych 1ak wesela, 
bankiety, chrzciny, urodziny. 

Dla widzów "RATUJ SIĘ KTO MOŻE" specjalna oferta: 
za okazaniem programu - kolacja za f5.50 

(barszcz z pasztecikiem lub zupa dnia, pierogi lub pyzy, kawa) 

ZAPRASZAMY 

EARLSCOURT PUBLICATIONS LTD 
POLONEZ'' 
' oferuje klientom w nowym sklepie 

wszechstronn{I gamę towarów z Polski: 
k sil!żki , czasopisma i magazyny, mapy, przewodniki, kasety, płyty, 

wyroby skórzane, galanteryjne, wyroby ze szkła, kryształów i porcelany, 
upominki sztuki ludowej i wyroby cepeliowskie, dywany, kUimy, . 
bieżniki, biżuterię srebrni! próby „Sterling" z różnymi kam1cn1am1 

i w postaci czystej ze znakomitej firmy „Thompson" z Polski oraz . 
innych czołowych firm jubilerskich, bursztyny, reprodukcje i obrazy olejne. 

Nowośc: Prowadzimy indywidualni! spr.i:cdaż polskich pianin 
po bardzo atrakcyjnych cenach z dostawi! z naszego magazynu w Londynie . 

W naszych biurach można także załatwic transakcje 
importowo-eksportowe na szereg towarów 1Jdo Polski. 

Prowadzimy także sprzedaż prasy i czasopism z Polski w prenumeracie roc1.ncj . 
Nasz obecny adres: 
EARLSCOURT PUBLICATIONS LTD. 
192 Chicwick High Road, London W4 1 PP 
tel.: 081-994 9052, Fax: 081-994 9058 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
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5 THE BROADWAY 
GUNNERSBURY LANE 
LONDON WJ 8HR 
Tel. 081-992 8866 
Tlx 925958 VIPART G 
Fax. 081-993 9997 

Zapraszamy do korzystania z usług naszego licencjonowanego biura podróży. 

Szczególnie polecamy: 
- Tanie przeloty LOT oraz BA do Polski, 
- Nasze trzy linie autokarowe JET COACH 

1. Trasa centralna: Londyn - Poznań - Łódź - Warszawa, 
2. Trasa południowa: Londyn - Wrocław - Katowice - Kraków - Zakopane 
3. Trasa północna: Londyn - Szczecin - Koszalin - Gdańsk - Gdynia. 

Rewelacyjnie tanie, o bardzo wysokim standarcie urlopy w Zakopanem. 
Rezerwacje hoteli w Polsce, 
Bilety promowe, 
Bilety lotnicze na cały świat. 

w godzinach 
od ponledaralJm do pUOlcu 8 · '12 

w •obo111 l O 22 
~IU W n~litl~ 11 - 20 

.9Ltfam & .9tgusia 
Nowe Polskie Deltkatesy 

Restauracja oraz Kawiarnia 
50m od P.O.S. K . 

Wyroby Kontynentalne 

orai mtejscowe Wypieki CukiernCcze 
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RESTAURACJA 
NAWIGATOR 

Zaprasza na wyśmienite staropolskie ucztowanie 
z wyborem mocnych trunków: piwa, wina i miodu. 

W ciepłej, gawędziarskiej atmosferze, przy dźwiękach 
muzyki nastrojowej - przyjemnie czas płynie. 

Wtorek - sobota 12.00-15.00 i 18.00-23.00 
Niedziela 12.00-15.00 i 19-22.30. 

KLUB LOTNIKÓW 
14 COLLINGHAM GARDENS 
LONDON SWS OHS. 

POLONEZ TRAVEL 
16 Trinity Rd., London SW17. 1 piętro 

Tel: 081-767-5551 
(Obok kolejki, „Tooting Bee") 
(wejście przez sklep „Manna") 

CZARTERY DO POLSKI: 
SAMOLOTY, KOLEJE, AlJIOBU:;r, 

PRZEKAZY PKO, SAMOCHODY, LISTY 
ZAPRASZAJĄCE, REPATRIACJA, 

WIZY, PASZPORTY. 

Szybko. sprawnie I tanio JOOWY18 
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Światła, dźwięk 
MARTIN LITTLE, B.A., 

Wykonanie Dekoracji 

GRZEGORZ STACHURSKI 

JÓZEF NOWAK 

ROBERT POLACHOWSKI 

Redakcja Programu 

IRENA DELMAR 

Kasa Teatralna 

ZOFIA TARNOPOLSKA 

MAŁGORZATA MODRZEWSKA 

TEATR POLSKI 
Z.A.S.P. & P. O.S.K. 

wystawia farsę 

RAY COONEYA, W tłumaczeniu Elżbiety Woźniak 

"RATUJ SI~ ..... '. .. KTO MOŻE" 
, 

Reżyseria - DANIEL WOZNIAK 
Scenografia - GRZEGORZ STACHURSKI 

Obsada: 
Mary Smith, żona KRYSTYNA PODLESKA 

Barbara Smith, żona 
John Smith, Taksówkarz 
Stanley Gardner, Sąsiad 

Inspektor Troughton 
Inspektor Porterhouse 

Reporter 
Bobby Franklyn, S~siad 

Kierownictwo Produkcji 

DOROTA KWIATKOWSKA-RAE 
KRZYSZTOF RÓŻYCKI 
JANUSZ SZYDŁOWSKI 
ZBIGNIEW GRUSZNIC 
GRZEGORZ STACHURSKI 
KRZYSZTOF PIOTROWSKI 

DANIEL WOŹNIAK 
IRENA DELMAR 

Rzecz dzieje się wspJcześnie w Londynie 
Sztuka w dwóch Akta~h z przerw~ 15 minut 

, 
PREMIERA 23 PAZDZIERNIKA 1992 

Inspicient 

EWA CHUDZYNSKA 

Plakat i Okładka Programu 

GRZEGORZ STACHURSKI 

Sufler 

IRENA RÓŻYCKA 

Administracja 

SŁAWOMIR TARNOPOLSKI 

Fryzury 

ELŻBIETA MORREL 



DOROTA KWIATKOWSKA-RAE Ukooczyła z wyróżnieniem Państwow~ 
Wyżs~ Szkolę w Warszawie w 1980 r. Po studiach zaangażowana została 
do Teatru Powszechnego w Warszawie pod dyrekcj~ Z. Hubnera. Zagrała 
w „Kopciuchu" Głowackiego (Pestka), „Kordianie" Słowackiego 

(Violetta), ,,Locie nad kukułczym gniazdem" Wasse1mana (Candy Sta1r), 
,,Marii" Babla (Ludmiła), „Mniszkach" Maneta (Seniora), „Upadku" 
Griega (Paulin), „Volpone" Ben Jonsona (Celia), „Awanturze w 01ogghi" 
Goldoniego (Orselta), ,,Mefiście" Klausa Manna (Aktorka) oraz w filmach 
kinowych: „Akwarele", ,,Rodzina Połanieckich", „Te1Tarium", „Soból i 
panna", „Widziadło", „Przeznaczenie", „Thais" i w spektaklach 

telewizyjnych - „Brzydkie ka~tko", reż. Gliński, ,,Niemcy", reż A. 
Łapicki, „Miejsce rektorskie", reż. Solarz. 
Po przyjeździe do Anglii w 1985 r. zagrała Eurydykę w sztuce „Oqiheus and Euridice" w Cardiff Thealre, 

a następnie w fihnach telewizyjnych - „Blat" (BBC 1 ), ,,Love afler lunch" (BBC I), „Edward" (BBC 2), 
„Voice of the heait (Ch. 4), „Rescuers spcaking" (BBC 1), „Dostoevksys u-avel" (BBC 2). W serialach -
„Game, Set, Match" (Ch. 3), ,,Doctor Who" (BBC), „Crossroads" (Central T), „The amphora hunt" 

(Swedish/German prod.) oraz w fihmch kinowych „TI1e pay off" (Swedish/English prod.), „Testirnony", dir. 

Tony Palmer. 
W TeaU7e POSKu wys~pila w „Kandydzie" Voltairea, w reż. M. Wojtyszka, w roli Ktmdegundy, a 

ostatnio w „Fircy~11 w zalotach", F. Zabłockiego, w reż. K. Różyckiego (Teatr Polski ZASP i POSK). 

KRYSTYNA PODLESKA - Ukończyła szkolę aktors~ Webber Douglas w 
Londynie. Debiutowala w TeaU7e Polskim ZASPu w ,,Pięknej Lucundzie" 
Mariana Hemara. Od tego czasu grnla w wielu rewiach i sztukach w Ognisku 
i w POSKu, między innymi w „Porwaniu Sabinek" wg J. Tuwima, reż. J. 

Wróblewski, w kabarecie Hemarn „Powrócmy jak za dawnych lat", reż. W. 
Majewska, „Niech no tylko zakwitn~ jabłonie" A. Osieckiej, reż. B. 
Fijewska (Teatr Polski ZASP), ,,Królowa Snicgu" Andersena, reż. E. 
Marcinkówna (Teatr Syrena), „Bajka o Skrzypcowej Duszy" J. Kersta, reż. 

Z. Walkiewicz (Teatr Syrena). Ostatnio występowała w programach 
kabaretowych „Uśmiechnij się jeszcze raz" i „Kabaret od A do Z". Grala 

również w polskich filmach, m.in. „Miś", reż . Bareja, „Barwy Ochronne", 
,,Kontrakt" Zanussiego, występowała także w telewizji angielskiej. 
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DANIEL WOZNIAK - alilolwent PWSf im. A. Z.:lwerowicza 197n Wieloletni al1or Teatru 
Polskiego w Warszawie. Ważniejsze rok Romeo w ,,Romeo i Julii" reż. A. Haruszl:iewicz 

(gościnnie w Teatne Wielkim), F'ili w .Okapi" GrochowiakJL T~ w ,,Lecie" Rittnera, Frank w 

.Profesii poni Warren" ~wa. Ostatnio w „Uciechach staropolskich" w reż. K. Dejmka. W Tuatne 

POSK-u: w „Ich czworo" Zapolskiej, w reż. V. Sheybola, „Śniegu" Przybyuewsl:iego w reż. M. 

Wachowiak, „Wyjftkowym pozwoleniu na pobyt" - scenariusz i reż. H. Kaut-Howson. ,,Alfie" 

Mrożlui, „w małym dworial" Wilkiewicza, „Gołol<dzi" Przybory w reż. P. IAlngla oraz 

„Milczeniu" Bntnislaettera w reż. T. Lisa. Wystwil także w kilim fthnoch angielskich i 

ll!leryksiilich, min.: „Shanna .OO Beyonl". „Olekh Mate" , „Gułag", „Wyme .OO Penkowski" 
oraz „Oiain Reaction". 

Pierwszy wyst!P na emigracji w sztuct „Kochany Panie Jonesco" 'JYma, reż. K. Różycki (Tealr 

Polski ZASP), nastainie w spektaklu „Taka noc nie powtórzy si' wi~cej", reż. B. F'ijewsluł, 

.Policii" Mrożka, reż. M. Slawimki, w Teatrze ZASP-u: w .Preclarce z Pohulanki" , reż. L 
Kielanowski, ,,Porwaniu Sabinek" wg J. Tuwima, reż. J. Wróblewski, w ,,Pastorałce" L Schillera, 

reż. B. Fijewska, w „Kaborecie Hemara", reż. W. Mojewska, „Czerwonym kurze" Krok
Paszkowskiego, reż. W. Nurkowski i ,,Marionetkach Kremla", reż. T. Ujairlowska (Tealr Polski ZASP~ Wysiąpil także w „Kardydzie" Voltairea, 

reż. M. Wojtyszko, „Wigilil Generała" reż. D. Bargiełowski i „Niech no tylko zakwitnf jabłonie" reż. B. F'ijewsloi. Ostatnio wysl{lpil w .fircyku 
w Za.locach", reż. K. Różycki, w Teatrze Pol!kim ZASP i POSK , oraz w programie Jubileuszowym 50-Lecia ZASPu, reż. T. Ujazdowska. 

KRZYSZfOF ROŻYCKI · ukończy! Wyż!Zf Szkol, Tealnlln\I i F'ilmowf w Lodzi, im. L. Schiller•, 

w 1966 roku. Jeden sezon swJzil w Tea!ne im. SL Jaracza w Lodzi. Od roku 1978 przebywo w 
Angin. Jego pierwszy W)"l!P na scenie londyńskiej byl w komedii • W=ly Wspólnik" . WlllCenttgo 

Riipocl:iego (Tealr Polski ZASP), był jednocześnie reżyseran szlllki. Nastainie występował i reżyserował 

mi~ innymi „Trzy Białe Strzaly" Jana Makariusa (Tealr Syrena), „Kochany Panie Jonescu" S. 1)'rm 

(Tealr Pot.ki ZASP). W roli Beta wys~pil w sztuct . .ALFA" S. Mrożka, reż. O. Dangiel. Grai glównf 

rol~ w fihnie telewizyjnym „Wyme .OO Pionkowski" . Ostatnio reżyserował i wyst.;pował w „fircyku 

w zalotach" F. Zabłockiego (Tealr Polski ZASP i POSK). Zmny także z l:mdzo licznych występów w 
telewizji, flirmch i w tealrach angielskich. 

JANUSZ SZYDJOWSKI · w 1969 r. ukończy! PWSI' w Krakowie. Il;dµc j.:szcze sllldcnto:m w PWSf 

był jednym z twórców i aklorów stu:knckiego to:alru „S11J". Po ukończonych sll<iiach akior.ikich 
pracowal w teatrach krakowskich i wruszawskkh, ostalnio w Teatrze Polskim w Warszawie. j..xłcn sezon 

byl w Teatrze Kaliskim Grai wiodµce role w nastl'(lllj~cych szlllkndt „W"""le", „Pan 'lildeu...,·', 
.Trędowaw", „Noce i dnie", „Świflosz.:k", „Klf•ka' ', „Trzy si<>itry", „Damy i huzary", „Idiota", 

„Wyzwolenie". „Pan Geldhab", . .Na szkle malowane", „Cekstyna", „Szalona Gn:ta", „Czyje Io 

życie". „Szewcy", „Córeczki pod kluczo:m" , „Car Fiodor". Wysl\-'[lOWal równi<i w Widu ,zlllkitch w 

telewizji, mi~y innymi w: „M~ przeznaczenia", „Spotkania" , „Saga il~<ka" , , ,Milośc czysta u k14'ieli 

morskich''. Pracował z całym szeregiem wybimych pobkich reiyscrów. W Lor<lynie cl.:biutowal w 

spektaklu „Taka noc nie powtórzy się wi~cej", reż. 13. Fijewska. Na•~]lnic brał udzial w „Kardydlic" 
Voltairea, reż. M. Wojtyszko, ,,Porwanie Sabinek" wg. J. Tuwim!, w „Kalwecie lkmara", reż. W. 

Majewska, w ,,Niech no tylko zakwilnl! jabłonie" A. Osieckiej, reż. B. r·ijewska (Tealr Pol.ici ZASP). 

w „Królowej Śniegu" Ardersena, reż. E. Marcinkówm. Wy<!>'flOWał również w programach 
kahire1owych „UmeclTiij się" oraz karuret „ru A do Z". 
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GRZEGORZ STACHURSKI - Przez szereg lat zwi[IZany byl z tcalrami w Warszawi<. ostatnio z Teatrem 

Syrena. Na londyńskiej semie debiutował w 1985 roku rolą starego marynarza w ,,żeglarzu" J. 

Szaniawskiego. reż. Helena Kaut-Howson i K. Różycki. w Teatne Polskim ZASP. W Teatne POSKu 

wystąpil w „Gololodzi" Przybory, reż. P. Dangel w ,.Milczeniu" Brardstaettcra, rd. T. Lis, w „Taka 

noc nie powtórzy się wil'C<j" , reż. B. Fijewska, w ..Policii" S. MrożkJI, reż. M. Sławiński, w ,,Precla!t:e 
z Pohllanki" W. Btllzyńskiego (featr Polski ZASP). reż. L. Kielanowski, w . .Fireyku w zalotach" F. 
Zablockiego, reż. K. Różycki. Brul także u:lzial w wieczorach poezji, a a..tatnio w Programie 

Jubileuszowym 50-Lecia ZASPu. Jest jednocześnie scenografem. Pnygolowal projel~y i wykonał 

dekoracje do . .Fireyka w zalotach' ' i do 50-Lecia ZASPu. 

ZBIGNIEW GR USZNIC - Absolwent PWSr w Wmzawic. W ci~gu 5 lat wyst.;powul w sz<regu sztuk 
w Teatrze Powszecmym. Wspólpracowal z Tei<wilj~ Warszawsk~ jako współautor i realizator 

programów dla młodzieży pt. „ftk-Tak". W tym samym cllt!ie współpracował z Teatr<m Komedia w 
Wlł.r.J.Zftwit:, gdzie wyst~'JX'lwał w "Dożywociu" A. Pr~-clry. w 11 Knunic z Piosł--'11kruni 11 i w "Da.śni o 
Królewnie i Blt>citno:j Róży". Organizował pierwsze prognuny Kaborelll ''Wmztal" i liczne korarty 

estradowe i telcwilyjne. Reżyserował sztukę "Ufodraka zamiast Ttk:foka", l"tóra w cilł8u 4 lal 

ekspłootacji osięgnęła liczbę 5.000 pmdsl11wicń na terenie calej Polski . Ró~110Czdnie z ukońcZ<."lli<tn 

szkoly Teatralnej za..tal czlonkicm zespolu aktor.ikiego Polski<go Radia, z którym wspólpracowal aż do 

wyjazdu do Wielkiej Brytanii. 
W Londynie wysl{tpil w Teatrze Polskim ZASP w „Wigilii Gencrula'', reż . D. llargidowski. „Hajże 

na Soplicę"', reż . D. llargiclowski .. .Dzwony Konstynicji''. reż . T. Ujazdowska, „Kwtttcra nad 

Adriatykiem" N. St<Jka, rei. Z. lfoi>irt. 

KRZYSZIDF PIOTROWSKI - Po ukoriczcniu Snidiwn KulUH)' i O<wiaty przy Ministerstwie: Kulll!I)' 

i Szniki pracował w o<roJku kulnuy na l.<Jlihor!U, ~!fr prowadzi) k•tr D<ic'<i>CY· Bral także u:lzial 

w wysll'f'•Ch nrtystycznvch. które '>UTI orgHnizow•I. Po pr1vjdJzic do Londynu w rok>• 198 1 wyslfpował 
w widu wic'Czonich po.:tyckich ' ł i·atm „Pro Att<". W fo1lm Polskim ZASP. wysl~pil mi;'lizy imymi 

w „Kocluuiy Piuiie Joncscu" S. l'ynu1. "';· K. Różycki. „lh!Jy Millioncr · K. Zhyszewski<go. reż . M. 

Malic1. w „("11117« Ronrnuynu" Z. Nowakowski<go. reż. T. Ujazdowska_ Brał ró wnież udzial w 

wyst.;p:uch nxmicowych: „"'°-IA"Cil'" i „50-1.t'Cil· ZASPu· · 
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POPIERAMY FIRMY 

„ 
KTORE OGŁASZAJĄ SIĘ 

W NASZYM PROGRAMIE 

Kierownictwo Produkcji pragnie podziękować p. Adamowi Szczyrbowskiemu 

za szczególn~ pomoc w przygotowaniu przedstawienia 
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,,NIECH NO TYLKO ZAKWITNĄ JABŁONIE" 
Od lewej: Maja Lewis, Barbara Czarniecka, Krystyna Podleska, Gnegorz Palka, Andrzej Jas~b, Irena Delmar, Stanisław Banasiuk, 

Janusz Szydlowski, reż. B. Fijewska 

Scena z „FIRMY" M. Hemara 
Od lewej: Andrzej Wiśniewski, Matylda Szymar1ska, Andrzej Kamiński, reż. P. Dangel 



~R\ 
~~ 
ABTA 

POLSKIE BIURO PODRÓŻY 
posiadające wszystkie licencje 

TRAVELINES 
154 CROMWELL ROAD 
Phone: 071 -370 6131/6 
Prestel: 071-999 4320 

LONDON . SW7 4EF 
Telex : 917075 TLINES G 

Fax: 071 -373 1057 
* 5202428 # 

Przeloty do Polski i na cały świat 
W nagłych wypadkach tel. czynny przez 24 godziny: 

081 673 6969 

Bilety wystawiamy natychmiast 

Dla stałych klientów jesteśmy do usług 24 godziny na dobę; 
w wypadkach nagłych bilety dostarczamy na lotniska w 30 
minut 

Zamówienia przyjmujemy również telefonicznie 
i akceptujemy karty kredytowe 

Personel zawsze uprzejmy, zawsze miły, zawsze chętny 
Usługi najtańsze a zakres ich zawsze najszerszy 

British Travel Bureau in Poland 

TRAVELINES 
AL. Jerozolimskiej 6, 00-37 - Warsaw 

Tel-; 4822-26-45-56, Fax: 4822-26-48-70 
Telex: 81-76-30 



Scenograf Pragnie podziękować 
Państwu Irenie i Kamilowi 
Czarneckim za pomoc przy 
realizowaniu scenografii. 


