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ZASP serdecznie dziękuje 

za subwencję flOOO 

O ZASP-ie - słów kilka 

Poczatki działalności ZASP-u sięgaja jeszcze lat ostatmeJ wojny. 
Pierwsze grupy aktorów organizowały się już od 1940 roku, dajac 
przedstawienia w Rumunii, a potem we Francji, Szkocji i Anglii. Daleko, 
w Sowietach, w 1941 roku, gdy tworzyła się tam Armia Generała Andersa, 
powstawały przy niej zespoły aktorskie - zacZ{l.tki Teatru Żołnierskiego. 
Po zakończeniu działań wojennych wszystkie grupy aktorskie znalazły ię 
na terenie Wielkiej Brytanii. Trzonem teatrów był Zwiazek Zawodowy 
Artystów Scen Polskich za Granica. Po latach opuściliśmy słowo 

"Zawodowy", gdy aktorzy rozpoczęli życie w cywilu, pracujac z 
konieczności w innych zawodach. Z teatrów żołnierskich powstał "Teatr 
Polski ZASP", który stał się i jest dla nas podstawi} życia teatralnego na 
Obczyźnie. ZASP zorganizował także kursy Szkoły Aktorskiej , kształcace 
młodych adeptów sztuki - prowadzone przez świetnych i rozmiłowanych 
w swej pracy pedagogów, którzy dawali swój czas, zapał i umiejętności, 
by nasz Zwiµek istniał i działał. Mimo upływu łat ZASP jest organizacja 
żywa i jak najbardziej czynna. 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 doł{lczyłi 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 wiosn{l i jesieni{l, oraz inscenizuje programy artystyczne, zwi(lZane 
z rocznicami narodowymi i kulturalnymi, co jest jedn{l z ważnych dziedzin 
działalności ZASP-u. ZASP organizuje także kabarety literacko-artystyczne 
i satyryczne. W kwietniu 1992 roku obchodziliśmy uroczyście nasz ZIOTY 
JUBILEUSZ 50 lat pracy arty tyczno-kulturalnej poza granicami Kraju. W 
specjalnie przygotowanym programie artystycz;iym 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 Zarz{ldowi POSK-u za to, że w tym naszym jubileuszowym 
roku POSK wział nas pod swoj{l finan ow{l opiekę. Nie jest moim 
zamiarem wyliczanie ilości przedstawień, akademii i koncertów 
organizowanych przez nas w ciMu ubiegłych 50 lat - id{l one w tysiace, 
a liczba widzów w setki tysięcy. Szczególnie serdeczne podziękowania 
składamy tym instytucjom i osobom prywatnym, które swoj~ finansowa 
pom~ wspierali nas w kontynuowaniu naszej działalno ci przez przeszło 
pół wieku . 

Irena Delmar 



"TO, CO NAJPmKNIEJSZE" 

Nasz sezon teatralny rozpoczynamy czteroma 
jednoaktówkami Mariana Hemara - "To, co 
najpiękniejsze" . W swej formie i treści odbiegajil 
one od satyr politycznych i utworów na tematy 
aktualne. Jednll z nich "Fraszkopis", Marian 
Hemar opublikował w londyńskich 

"Wiadomościach" już w 1953 roku i wystawił na 
scenie Teatru Hemara w Londynie. "Fraszkopis" 

cieszył się wielkim powodzeniem. Wyst{:lpili wtedy: Wojciech Wojtecki 
i Tola Korian w scenografii Tadeusza Orłowicza. Nastęne utwory, 
przeznaczone do tego cyklu napisał i opublikował dużo później, w 
latach sześćdziesi{ltych, z myślll o wy tawieniu ich jako jednej całości 
na scenie "Ogniska Polskiego". Niestety, przedwczesna śmierć 

uniemożliwiła mu te zamiary. 
S\l to cztery obrazy, poświęcone naszym wybitnym postaciom, od 

Kochanowskiego, poprzez Krasickiego, Chopina i Norwida. Hemar 
marzył, aby kiedyś spektakl ten był zagrany w Teatrze Narodowym w 
Warszawie. 

Te poetyckie obrazy pisane Sil pięknym wierszem, dopasowanym 
do opowiadanych zdarzeń. Hemar, człowiek teatru, znajduje w nich 
za każdym razem ostry i wyrazisty konflikt, który rozwija w 
dowcipnym dialogu. 

Dziękujemy pani Władzie Majew kiej , spadkobierczyni praw 
autorskich Mariana Hemara, za bezinteresowne pozwolenie na 
wystawienie tych jednoaktówek w naszym Teatrze w Londynie. Jest 
to "prapremiera" . Do wyreżyserowania tego spektaklu zaprosiliśmy 

reżysera z Kraju, Jana Buchwalda, który w~półpracuje z Teatrami w 
Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi oraz z Teatrem Telewizji . 
Kostiumy do tego spektaklu uprzejmie wypożyczył nam Teatr Polski 
w Warszawie. Udział bio(il aktorzy zamieszkali na stałe w Anglii, 
dobrze Państwu znani, nie tylko z naszego Teatru, ale też z Telewizji 
i filmów angielskich i amerykań kich . Życzymy Państwu przyjemnego 
wieczoru. 

Irena Dełmar 
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HEMAR LIRYK - KLASYK 

W znakomitym zbiorze zdjęć Włady Majewskiej zachowała się 
fotografia Mariana Hemara rozmawiaj{lcego w jego ogrodzie w 
Dorking z pos{lgiem Horacego. Je t w tym późnym zdjęciu chorego 
już na serce Hemara niezwykły ładunek liryzmu, a jednocześnie 

kondensowany zapis ostatnich fascynacji barda Lwowa i trubadura 
londyńskiej emigracji. 

Lasta sześćdzie i{:lte, a zwłaszcza ich druga połowa, to najlepszy 
ok.res w twórczości Mariana Hemara. Wówczas to krytycy i czytajilca 
publiczność prze tajil widzieć w nim jedynie satyryka, autora 
piosenkarskich szlagierów i pamflacistę politycznego, niedoścignionego 
w tej materii, ale przez uwiklanie w doraźność uważanego za pisarza 
drugiego szeregu. Po wydaniu tomików wierszy "Im dalej w las" i 
"Chlib lculikowski" - je t to najwyż zej próby liryk - oraz po 
genialnym spolszczeniu 154 sonetów Szekspira i wierszy Horacego 
Hemar został wreszcie doceniony i - jak to określił Juliusz Sakowski -
"udostojniony wyżsZ{l rang{l". Dopiero wtedy posypały się nagrody, 
których wcześniej mu sk{lpiono. Recenzenci ogłosili, że twórczo' ć 
Hemara osi{:lgnęła wreszcie właściwy poziom; stała się godna zalecenia, 
pochwał i nagród. Mieczy ław Giergielewicz w 1968 roku napisał 
nawet, że "w zak:re ie techniki pisarskiej należy Hemar do wirtuozów 
dowcipu, strofy i rymu, gry słów i pointy" . 

W tym właśnie najlepszym okresie w twórczości Hemara powstaj{l 
jednoaktówki (poza "Fraszkopisem" zebrane później w tomie "To, co 
najpiękniejsze" . Sil to utwory przepojone nie tylko liryzmem i 
fascynacj{:l historii Polski, ale widać w nich równie niezwykły kun zt 
poetycki ich autora. Hemar, czyni{lc bohaterami dramatu m.in. Jana 
Kochanowskiego, Ignacego Kra ickiego, Aleksandra Fredrę, Seweryna 
Goszczyńskiego, Fryderyka Chopina, Cypriana Kamila Norwida, a więc 
ludzi z różnych epok, potrafi tak stylizować wiersz, iż raz brzmi on 
jak renesansowa kantyczka, to znów jak oświeceniowa cięta satyra, czy 
też jak romantyczna wielka polemika. Najbardziej · natomiast uderza 
klarowność, sugestywność i czystość wiersza. Hemar nie znosił pustego 
efekciarstwa, pozornych głęb in, wydziwiań, neologizmów i 
pretensjonalno'ci, którymi zalewana była literatura europejska po 
wielkich wojnach światowych . Nie ulegał przeróżnym modom i 
nowinkom poetyckim zajmuj\lcym również polsk{l l iteraturę na 
emigracj i. Zawsze dbał o jasność i komunikatywość tego co pisał. 
Uważał bowiem, że genialność to umiejętność powiedzenia w spo ób 
prosty, precyzyjny i artystycznie doskonały o najbardziej 
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skomplikowanych sprawach. Do tego ideału Hemar zbliżał się w 
swych jednoaktówkach. Ponadto dał dowód z jak{l swobod{l umiał 
poruszać się po polszczyźnie - swojej ojczyźnie. W jednym wierszu 
napi ał : 

Moj{l ojczyzn{l je t polska mowa 
Słowa wierszem wiµane. 
Gdy umrę, w zy tko mi jedno gdzie 
Gdy umrę w niej pochowaj{l mnie 
I w niej zostanę. 

Trafnie odczytał genezę Hemarowskich jednoaktówek warszawski 
krytyk teatralny Jacek Sieradzki twierdZ{lc, że praca nad nimi była 
Hemarowsk{l ucieczk{l do ojczyzny-poi zczyzny ze świata 
emigracyjnych tę knot: "w krainę słowa ja nego, krystalicznego i 
kłasycyzuj{lcego („.) Hemar poru za się tu znakomicie, nie boi się 
sentymentu (a umie nie ześlizgn{lć ię w kicz) nie boi się ujawniania 
swojej fascynacji swojej miło ci - i osi{lga sukces. Tworzy z tematu 
świetlicowo-rocznicowo-akademicko-czytankowego pięć drobiazgów, 
które czyta się z niekłaman{l przyjemności{l" . 

Hemar zamierzał wystawć w zy tkie swe jednoaktówki w spektaklu 
pod wspólnym tytułem "To, co najpiękniejsze" na scenie Ogniska 
Polskiego w Londynie, a Juliusz Sakow ki wydać je drukiem, 
nakładem Polskiej Fundacji Kulturalnej. Śmierć obu przyjaciół 
przekreśliła te zamiary. Udało się to zrealizować dopiero teraz, po 
dwudziestu latach. Bo oto przed kilkoma miesi{lcami za spraw{l Włady 
Majew kiej krakowski oddział KA W wydał pięknie edytorsko tom 
Hemarowskich jednoaktówek, a Polski Teatr w Londynie wprowadził 
je do swego repertuaru. Widać st{ld, iż mamy do czynienia z 
utworami, które nie zwietrzały, a czas - główny wersyfikator wartości 
ludzkich dziel - dodał im splendoru. Przed dwoma laty Teatr Polskiej 
Telewizji wystawił jednoaktówki Hemara w inscenizacji Andrzeja 
Łapickiego, w której zagrała czołówka poi kich aktorów. Ten spektakl 
na życzenie widzów został powtórzony. Niezwykła jest magia poezji 
Hemara. 

Soplicowo, 12 X 1993 r. Stanisław Sławomir Nicieja 
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Marian Hemar 

"To, co najpiękniejsze" 
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Irena Delmar 

Fryderyk Chopin 
Andrzej Kurylewicz 
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JAN KOCHANOWSKI - najwybitniejszy poeta polskiego rene ansu, 
urodzony w 1530 r. w Sycynie (woj. radomskie). Kształcił ię na 
Akademii Krakowskiej, w Padwie i Królewcu. Po okresie zwi(lzania 
z dworem króla Zygmunta Augu ta o iadł ok. 1571 r. w Czarnolesie, 
żeni(lc się z Dorot~ Podlodowsk(l. Sielankę rodzinn(l przerwala śmierć 
ukochanej córeczki - Urszulki. Pogr(l.Żony w bólu poeta pisze "Treny" 
i ten właśnie moment życiorysu Kochanowskiego pokazuje nam 
Marian Hemar. 

Autor pierwszej poi kiej tragedii renesansowej "Odprawa posłów 
greckich", "Pieśni", "Fraszek", znanego powszechnie lirycznego hymnu 
"Czego chcesz od nas, Panie", pi al także poezję polityczn{l w języku 
łacińskim: "Satyr", "Zgoda" i przełożył z łaciny "Psałterz". 

Swoj(l twórczości{! dowiódł, i~ w języku polskim można równie 
dobrze wyrazić to wszystko, co w wytwornej poezji łacińskiej . Zmarł 
22.08.1584 w Lublinie. 
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OSTATNI TREN 

JAN 

DOROTA 

GOŚĆ 

Grzegorz Stachurski 

Tesa Ujazdowska 

Wojciech Piekarski 
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IGNACY KRASICKI - ur. w podupadłej rodzinie magnackiej 
3.02.1735 r. w Dubiecku (woj. przemyskie). Studiował we Lwowie i 
Rzymie. Poeta, prozaik, komediopisarz. Z inspiracji Stanisława Augusta 
wspólnie z Franciszkiem Bohomolcem opracował w 1765 r. plan 
wydawniczy "Monitora", gdzie zadebiutował jako publicysta. W rok 
później otrzymał biskupstwo warmińskie z czym ł(lczyła się godność 
senatora i tytuł ksi~ęcy. Po pierwszym rozbiorze Polski ( 1772) i 
zagarnięciu Warmii przez Pru y czynił tarania o prze01es1eme i w 
1775 r. został arcybiskupem gnieźnieńskim. Zmarł w Berlinie 
14.03.179 lr. 

Krasicki doprowadził do mistrnostwa oszczędn{ł w słowa bajkę 
epigramatyczn{ł, pisywał także komedie - głównie dla teatru 
dworskiego w Lidzbarku: "Solenizant", "Statysta", "Łgarz" i wydane 
pośmiertnie "Krosienka" . Napisał również poematy heroikomiczne 
"Myszopis" i "Monachomachię", ponadto jest autorem pierwszej 
polskiej powieści nowoczesnej "Mikołaja Doświadczyńskiego 
przypadki" oraz ... encyklopedii - "Zbiór potrzebniejszych wiadomości 
porz(ldkiem alfabetu ułożonych" . 

We "Fraszkopisie" Hemar ukazuje nam go w okresie "Obiadów 
czwartkowych" króla Stasia. TowarzysZ{l.Ca mu Hanna Rajecka jest 
prawdopodobnie wzorowana na Annie Rajeckiej, malarce, która w 
1783 r. wyjechała na stałe do Paryża. Malowała miniatury i pastelowe 
portrety, m.in. znajduj(lcy się w Muzeum Narodowym w Warszawie 
portret Izabeli z Poniatowskich Branickiej. 

IO 
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FRASZKOPIS 

IGNACY 

HANNA 

Antoni Krzyżewski 

Irena Delmar 
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FRYDERYK CHOPIN - urodził się w Żelazowej Woli 22.02.18 lO r., 
zmarł w Paryżu w listopadzie 1849 r. Przedwczesn{l śmierć 
spowodowała gruźlica płuc, na któr{l ówczesna medycyna nie znała 
lekarstwa. Pozostały po nim dwa koncerty fortepianowe, mazurki, 
polonezy, etiudy, preludia, walce, ballady itp. Ten najwybitniejszy 
polski kompozytor ł{lczyl narodowe i ludowe tradycje muzyki polskiej 
ze zdobyczami muzyki romantyzmu. 

W 1831 roku na wieść o upadku powstania listopadowego napi ał 
Ediutę Rewolucyjn{l. Proces jej powstania, z zastosowaniem pewnej 
"licentia poetica" (w rzeczywistości była napisana nie w Wiedniu, a w 
Strassburgu) opi uje Hemar w "Kosmopolicie". Występuj{lcy w tym 
obrazie wiedeński wydawca muzyczny Hasłinger je t postaci{!. 
autentyczn{l. 

W 1848 r. Chopin odbył toumee koncertowe po Szkocji i Anglii, 
daj{lc 16 listopada w Londynie ostatni swój koncert publiczny. Podczas 
tego pobytu słuchała jego pracy pnyszła królowa Wiktoria. 

Pochowany został na cmentarzu Pere Lachaise w Paryżu, a serce 
złożono w kraju , w kościele Św. Krzyża w Warszawie. 
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URZEDNICZKA 

GOŚĆ I 

GOŚĆ II 

Daniel Woźniak 

Grzegorz Stachurski 

Irena Delmar 

Wojciech Piekarski 

Antoni Krzyżewski 
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CYPRIAN KAMIL NORWID - ur. 24.09.1821 we wsi Laskowo
Głuchy k. Radzymina, zmarł 23.05.1883 r. w Paryżu. Poeta, 
dramaturg, prozaik, uprawiał też rzeźbę i maJarstwo. Studiował w 
Dreźnie, Monachium i Florencji. Autor nowatorskiej intelektuaJnej 
liryki (cykl Vade-mecum), poematów ("Promethidion'', "Quidam", 
"Assunta") oraz utworów dramatycznych - "Zwolon", "Wanda", 
"Krakus", "Za kulisami", "Pierścień Wielkiej Damy" itd. Norwid był 
wyznawc{l "oświeconego konserwatyzmu" dla którego tradycja jest 
istotn{l cztistkti współczesności, ale podejmujticego z niej tylko to, co 
postępowe. 

Ciężka sytuacja materialna, gruźlica i do~czliwa głuchota zmusiły 
go w 1877 r. do schronienia się w Domu Sw. Kazimierza, paryskim 
przytułku dla polskich weteranów. Zmarł tam niemal całkowicie 
zapomniany, choć do końca pełen sił twórczych. 

Jego wizyta u Chopina na krótko przed śmierci{!. kompozytora 
("Umowa" Hemara) mogla być Właśnie t{l, wspomnian{l później w 
jednym z chyba najbardziej znanych wierszy Norwida "Fortepian 
Chopina". 
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JAN BUCHWALD - absolwent Wydziału Retyserii Dramatu Państwowej 
Wytszej Sl.koły Teatralnej w Warszawie (1987). Wspólpmcuje z teauami w 
Wan;zawie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi, a Ulkżc z Teatrem Telewizji Polskiej , 
gdzie równie! pełnił obowiµki kierownika anystyc;zoego widowisk 
przygotowywanych dla 2 Programu TVP. Ważne prace reżyserskie: "Umrz.eć 
ze miechu" Jacka Janczarskiego (Teatr Stara Prochownia w Warrorwic); 
"Nawrócony w Jaffie" wg Marica Hłaski (Teatr Powszechny w Wanzawie, Teatr 
Polski w Poznaniu); "Niebezpieczne zwi(IZki" Christophera Hamptona {Teatr 
Polski we Wrocławiu) ; "Don Juan" Moliera (Tcall' Współczesny w Warszawie); 
"Bal Manekinów" Brunona Jasicóskiego (1Ca1r Powsz.i:chny w Łodzi); Teatr 
telewizji: "Pokojówki" Jeana Geneta; "Nasz sklad" wg Ludmily Pieuuszcwskicj; 
"Kobieta interesu" Luisy Page; "Gra o brzasku" wg Anura Schnitzlcra; "Powrót 
do domu· Harolda Pintera: "Śniadanie u Dcsdcmony" Janusza Krasiłl kiego; 
" Kiedył w roku dwudziestym" Naumana Koriawina. 

TESA UJAZDOWSKA - pracowała w teatrach ~tochowy. Kalin.a. Jeleniej 
Góry i w Teatrze im. St Jaracza w lo<W. N jwatniejsz.c role zagrane w 
1eatrach w Polsce: Antygona Sofokl«sa. . E.liu w • Pigmalione" Shawa, 
Smugoniowa w "Uciekła mi prz.epióreczka" Zeromskiego, Ofelia w "Hamlecie" 
Sz.ckspira, Maciu.~ w "Zaczarowanym kole" Rydla, Inga w "Pierwszym dniu 
wolnoki" Kruczlcow kiego, Justysia w "Mętu i tonie" Fredry, Gileua w 
"K.!i~czce na opak wywróconej" JM. Rymkiewicza, Skierka i nastepnic 
Goplana w "Balladynie" Słowackiego itd. Na sanie londyńskiej zagraln w 
produkcjach ZASP-u za GraniCil : Idalie w "Fanrazym" Słowackiego i 
Dziennikark~ w "Marionelkach Kremla" wg Teresy Toratlskiej, Julii w "Naglym 
zastep lwic". 

GRZEGORZ STACHURSKI - przez szereg I.at zwi;izany był z teatrami w 
Warszawie - ostatnio z Teall'Cm "Komedia". Na !ondyłlskiej scenie debiutował 
ro!4.1 Starego Marynarza w "Żeglarzu" Szaniawskiego w Teatrze ZASP_ W 
Teal.rze Nowym po raz pierwszy wystapil jcsienia 198.5 r. w "Gołoledzi" 
Przybory ret. P. Daogel, następnie w "Milcz.cniu" R. Brandstaettera ret. T. Lis, 
w "Taka noc nie powtórzy się wi~j" ret. B. Fijewska. w "Policji" Mrożka 
ret. M. Slawiłlski, w "Prccelce z Pohulanki" Budzyłlskiego reż.. L Kielanowski 
(Teatr ZASP), w "Fircyku w zaloLach" Zabłockiego reż.. K. Rótyclci. Brnl talcU 
udział w wieczorach poezji, o tatnio w programie jubileuszowym 50-lecia ZASP. 
Je.<t takie scenografem. Przygotował projekty i wykonnl dekoracje do "Fircyka 
w zalotach", jubileuszu ZASP-u i do ostatniej premiery ZASP-u w POSK-u, 
"Ratuj się kto może" 
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rRENA DELMAR - aktorka i pieśniarka. Studia wokalne i muzyczne w 
W11n2awie, Mediolanie i w Londynie. Pracę anystyczn~ ro~ w Londynie. 
w Teatrze "Niebieski Balonik" pod kierownictwem artystycznym Wiktora Bu
dzyńskiego. Nastepnie liczne wysiępy w Teatru: Ref-Rena. Tcau-zc: Hemara i 
Teatrze Polskim ZASP-u. Wy iępy w telewizji angiebkicj, wiele wysicpów na 
angielskiej esttadzie i w programach Radia Wolna Europa. Toumce z teall'Cm 
brazylijskim, konceny w USA, Kanadzie. Hiszpanii, Portugalii i Szwajcarii. W 
woim dorobku anystyczoym ma szareg wi~ycb ról , m.in. "Piękna Lucyoda" 

Hemara, "Adwokat i róże" Sz.aniaw kiego, "Piekna Helena" Offenbacha w 
adapłlleji Ref-Rena, "Krótkie spi~ie" R. Katcbcra, "Polka prosto z Kraju" S 
Balińskicgo , "Wesoły wspólnik" W. Rapackiego, "Perly Kahareru Hemara" 
"Ambasador" S. Mrotka, "Kwatera nad Adriatykiem" N. S~ "Niech no tylko 
zakwitn;i jabłonie" A. Osieckiej, "Nagle zastepstwo" Ken Ludwiga. 
Wykonawczyni i organizatorka wielu programów anystycznych. jubileuszy i 
akademii . Nagrodz.ona Złotym Medalem Kongresu Kultury Polskiej na 
Obczyźnie za zasługi dla rozwoju poi kiej kultury leall1lloej oraz N~ 
Teall'3.ln(I Dziennika Polskiego. Od 1981 roku prezes Zwi(ll)ru Artystów Scen Polstich za Graoic\ł. 

DANIEL WOŹNIAK - ~lweDI Paó5twowej Wytszcj Szkoły Teatralnej Im. 
A. Zelwerowicza (1973). Wieloletni aktor Teatru Polskiego w Wlll'Wlwic. 
Watnicjsz.c role: Romeo w "Romeo i Julii" ret. A. Hanuszkiewicza (gokinnic 
w Teatrze Wielkim). Ftfi w "Okapi" Grochowiaka, Tolup w "Lecie" Ritmcra, 
Frank w "Profesji pani Wam:n" Shawa, a ta.k1e w "Uciechach swopol&kich" 
w ret.. K. Dejmka. W Teatrz.c Nowym POSK-u: "lch czworo" Zapolskiej w reż. 

V. Sheybala, "Śnieg" Przybyszewskiego w ret. M. Wachowiak, "Wyjatlr.owe 
pozwolenie na pobyt" - scenariusz i rez. H. Kaut-How on. · Alfa" Mrotka, ''W 
malym dworku" Witkiewicza, "Gololedf" Przybory w ret.. P. Dang!a oraz 
"Milcz.cnic" Brand.uacttcra w ret. T. Li a. Wy iwil talde w kilku ftlmacb 
angielskich i amerykańskich, m.in "Sbarma and Beyond", "Chc:kh Ma!c", 
"Gulag", "Wynne and Pcnkovsky" oraz "The Chnin Rcaclion". Pierw zy wy ęp 
na emigracji w sztuce "Kochany Panie Ionesco" Tyma reż. K. Różycki (Teatr 
Pold<i ZASP). oastepnie w spelaaklu "Ta.ka noc nie powtóny i~ więcej" reż. 
B. Fijewska. "Policji" Mroika reż . M. Sławiłlslci : w Teatrze ZASP-u: "Precelka 

z Pohulanki" rct. L Kicluoowski, "Porwanie Sabinek" wg J. Tuwima ret. J. Wróblewski, w ''Pastorałka" L 
Schillera ret. B. Fijewska, "Kabaret Hemara" ret. W Majewska i "Czerwony kur" Krok-Pa.12kowskiego reż. 
W. Nurkowski, "Mariooetk.i Kremla". reż. T. Ujazdowska Wy•~pil rak1e w "Kandydzie" \kiltaire 'a, ret. M. 
Wojtyszko, "Wigilii Generała" ret. D Bargiełow ki i "Niech no tylko zalcwitn;i jabłonie" reż. B. Fijewska. 
Ostatnio wys~pil w "Fircyku w zalotach" ret. K. Różycki w Teatrze Pol•kim ZASP i POSK oraz w programie 
jubilcus20wym SO-lecia ZASP-u, reż.. T Ujazdowska. Jest reżyserem ostatniej premiery ZASP-u "Ratuj sie. kto 
mote" wg Raya Cooocya. Wyst<J.Pil tet w roli Zapadny w "Russia House", ret. S Schcpisi. 

WOJCIECH PIEKARSKI - absolwent PWST im. L. Solskiego w Krakowie. 
Uczeń Jerzego Stuhra. Debiut teatralny w 198ł r. w "Ambasador" S. Mrożka 
w reż. L Kielanowskiego - Teatr Polski ZASP. W teaa:zc emigracyjnym wy· 
s~ił w wielu suukach, z których najmilej wspomina: "Wyj~owe pozwolenie 
na pobyt", cen. i reż. H. Kaut-Hauzen, "kh czworo", reż. W. Sbejbal, "Kan
dyd", reż. M. Wojtyszko, "Królewna Snieżka" , debiut retyscrski wraz z S. 
Gołębiowskim. "Labirynt", ret. W. Nurkowski, "Czerwony kur" Krok-Pa.nkow
skiego, reż. W. Nurkowski. Na stale wspólpra.cuje z Teatrem dla dzieci "Syrena". 

ANTONI KRZYŻEWSKI - aktor i retyser 
teatrów studenckich oraz filmu 1 telewizji w Pol

, 

sce. Na emigracji od 1981 , a w ZASPie za grani1:3 od 198.5 roku. Współprncował 
z Teatrem "Pro Arte". Tcall'Cm Pol kim ZASP. Ważniej ze role sceniczne: 
Doktór w "Dialogach Karmelitanek" G. Bernanosa, Leon w "Wielkim człowieku 
do malych interesów" A. Fredry, Rzcźbiau. w "Żeglarzu" J. Szaniawskiego. 
Amoni w "Panu Damazym" J_ B!iziłlskicgo. Dziennikarz w "Firmie" M. Hemara 
Ponadto wspólpracowal w nagrodzonym nagrodo teall'aln;i "Dziennika Po~ lcicgo" 
peklllklu ZASP-u "Poezja Drugiej Emigracji" oraz w innych moruażach 

poetycko-muzycznych: "~óta wiatrów" wg K. Wierzyńskiego. "Popiołów sprawa 
druga i ttzccia" wg. S. 7.eromskiego i w "Kramie z piosenkami" L. Schillcl"'.i. 
Równiet współtwórca wiciu wieczorów literackich i akademii okolicznościowych. 
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DAQUISE 
RESTAUAANT - CAFE 

CONTINENTAL ANO POLISH 
SPECIALITlES 

- FULLY UCENSED --

SPECIAL Ol=FER 

LOW PRICE SET LUNCHEONS 
SE RV ED MONDAY TO FRIDAY 

12.00 Noon - 3.00 P. rn . 

CREDIT CAR DS NOT ACCEPTED 

USE 

OPENING HOURS: 
UPSTAI RS 

7 days a week 
10 .00a .m .. 11 .JO pni 

DOWNSTAI RS 
Monday - Fri dav 

12 noon 3 .00 p .m . 
5 .30p.m .. 11.30p.m 

Satu rday & Sun d;J v 
12 noon - 11 .30 p .m 

Za..pra.sza.my 
w godzinach 

od poniedziałk u do piątku 8-22 
w soboty 10-22 Jlldam & ..9Lgusia oraz w niedzielę 11-20 

Nowe polskie delikate ry 
restauracja oraz kawiarnia 

50m od POSK 

258 King Street. Hammers mith. London W6 

2: 081 -741 8268 

POLONEZ TRA VEL 
16 Trinity Rd., London SW17. 1 piętro 
Tel : 081-767-5551 Fax 081 -767 5730 

(Obok kolejki, "Tooting Bee" ) 
(wejście przez sklep " Manna") 

BILETY DO POLSKI I NA CAŁY ŚWIAT 
SAMOLOTY. KOLEJE, AUTOBUSY 

USTY ZAPRASZAJ~CE, PASZPORTY 
PRZEKAZY PIENJĘtNE I PACZKI DO POLSKJ 

awnie i tanio 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • EAGLE TRANSPORT 
57 Edbrooke Road, Londol! W9 IDE 

g 071-286 9485 s 071-286 6711 
Telex 262249 • • • • • PRZESIEDLENIA DO KRAJU : 

! PRZEWÓZ PACZEK . . . ! 
: * Specjalirujemy się w 01ganizowan iu prresiedleil do Polski. magazynowaniu, pakowaniu 1 • 

• załatwian iu formalności przewozowo-cełnych . 
: • ; „"l',.;wachki w UK i na kontynent Europy. 
• • OOS1awa paczek do magazynów lub domów adresata we wszystkich m1e1scowośc1aoh w ~raj u 

• Odbiór paczek l domów w Londynie. 
Nasi agenci - - Londyn: 

BROWNJONES EX.PORT LTD. . PRIMA DEUCATESSEN-
9 Hogorth Pt11ee. SW5 192 North End Rood, W14 
1' 071-370 3497 'IS 071 ·385 <070 

SW1NDON : P. Leshe 'IS 0793·524 352 

Wyjazd: Co dwa tygodnie 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



ŁOWICZANKA 
Restauracja, kawiarnia, bar w POSK-u 
240 King Street, London W8, g 081-741 3225 

Otwarta 7 dni w tygodniu . 
Idealne miejsce na kolację po spektaklu teatralnym 
w PO K-u . 
Duży wybór dań . Przystępne ceny. Specjalizujemy 
ię w organizowaniu przyjęć okolicznościowych , 

jak wesela, bankiety. chrzciny , urodziny . 

Dla widzów "To, co najpiękniejsze" specjalna oferta: 
za okazaniem programu - kolacja za f.5.50 

(barszcz z pasztecikiem lub zupa dnia. 
pierogj lub pyzy, kawa) 

KUPNO I SPRZEDAZ 
NI ERUCHOMOSCI 

Z APR ASZAMY 

A O W O K A C 

A K~pietron & paluch 
SOLICI T ORS 

SPRAWY LOKATORSKIE 
ROZWODY 

ODSZKODOWANIA 

294 HIGH STREET, ACTON, 
LONDON W3 9BJ 

Tel: 01-992 9997/8 
Fax: 01-993 5698 

IRMA PIETRON a.A. 
ROMA PALUCH B.A. 

SPORZADZANIE TESTAMENTOW 
ADMINISTRACJA SPADKOW 

SPORY SADOWE 
KWESTIE !MIGRACYJNE 

OGOLNE PORADY PRAWNE 
TLUMACZENIA URZEDOWE 

POMOC PRAWNA (Legal Aid) 

"MNIEJ PROBLEMÓW 
wręCEJ UŚMIECHU" 

* SPECJALNE, NISKIE CENY 
PRZELOTÓW DO POLSKI 

"Lot'em jak zaw ze taniej" 
od !168 przelot powrotny 

* JET COACH - nasze 3 regularne, 
licencjonowane linie autokarowe 
z Anglii do północnej, centralnej 
i południowej Pol ki - od !85 
bilet powrotny 

HOTELE, SAMOCHODY W POL CE 
PRZELOTY NA CAŁY ŚWIAT 

KOMPUTEROWA REZERWACJA 
MIEJSC LOTNICZYCH 

BILETY WYSTAWIAMY W BIURZE OD ~KI 

ZAPRASZA:MY 

5 THE BROADWAY, GUNNERSBURY LANE, 
LONDON W3 SHR 

TEL. 081-992 8866 FAX 081-896 9044 
TLX 925 958 VIP ART G 



TRUSTEE FI NAN CE 
INCORPORATING FAMILY LINK CORPORATION - CHICAGO 

•Transfery pieniędzy do wszystkich oddziałów PKO BP, równle:t natychmiastowe 
•Przejmowanie i prowadzenie administracji nieruchomości na terenie całej 

Rzeczypospolitej Polskiej - kupno i sprzedat 
•Pośrednictwo inwestycyjno-kredytowe dla prywatnych przedsi~biorstw w Polsce 
•Wszystkie dotychczasowe i wieloletnie usługi powiernicza-finansowe 
eWlasne biura w Warszawie i Krakowie 

HAPPY HOLIDAY TRAVEL CORPORATION - CHICAGO 

FGAJA mAVEl lm 
•Podróże i wakacje w Polsce i na całym świecie • wszystkie środki transportu 

• własne linie autokarowe z Anglii do Polski • wszelkie podróte handlowe • 
wyjazdy grupowe i indywidualne • rezerwacje hoteli w Polsce, Anglii, USA 
i w całej Wschodniej Europie 

•FREGATA TRAVEL zawsze niezawodna, doświadczona i bezkonkurencyjna 

FREGATA TRAVEL LTD 
100 DEAN STREET 
LONDON WlV 6AQ 
TEL: 071 73~ 5101 
FAX: 071 73~ 5106 

INTERNATIONAL 

FREGATA MANCHESTER 
117 WITHINGTON RD 
MANCHESTER Ml6 7EU 
TEL: 061 226 7227 
FAX: 061 226 0700 

FREGATA 
HAPPY HOLIDAY TRAVEL 
5324W LAWRENCE AVE. 
CHICAGO, IL 60630 
TEL: (312) 282 1188 
FAX: (312) 282 2236 

FREGATA "DOM CHLOPA" 
PL. POWSTAŃCÓW W-WY 2 
WARSZAWA ' 
TEL: (22) 27 43 04 
FAX: (22) 27 ~3 33 

FREGATA-ZES TRAVEL LTD 
579n MANSAELD ROAD 
NOTilNGHAM NG5 2JN 
TEL: 0602-607 155 
FAX: 0602-608 805 

FREGATA TRAVEL 
SERVICE INC. 
250 WEST 57 STREET 
~EW YORK, N.Y. 
TEL: '212) 541 5707 
FAX: (212)262 3220 

FREGATA "HOTEL POLLERA• 
UL. SZPITALNA 32 
KRAKÓW 
TEL:(l2l 22 41 44 
FAX: (12) 21 12 90 

FREGATA SŁUŻY POLAKOM NA CAŁYM ŚWIECIE 

Printed b<{ POLPRINT. 63 Jeddo Road, London W12 9EE. Tel : 081-749 0777 


