
Dyplom “ Bene Meritus “ stał się wydarzeniem .

20 lipca w Sali “ Malinowej “, Fik dypl. Jan Sochacki wręczy! w imieniu Kola 

Oficerów Dyplomowanych , Dyplom i związaną z nim nagrodę - Przesowi Związku 

Artystów Scen Polskich za Granicą - Pani Irenie Delmar . Dyplom przyznany 

został po raz pierwszy , jego celem jest nagradzać te osoby , które w sposób 

szczególny przyczyniły się już i w dalszym ciągu przyczyniają się do rozwoju 

Kultury i Sztuki na emigracji .

W swoim krótkim wystąpieniu poświęconym Laureatce , Pan Prezydent, Ryszard 

Kaczorowski podkreślił wielkie znaczenie , pracy jaką Pani Irena Delmar 

włożyła w kształtowanie kultury teatralnej na emigracji. Podkreślił również 

szczególnie znaczący fakt , że to właśnie Koło Oficerów Dyplomowanych i osoba 

Prezesa Koła pik dypl. Jana Sochackiego są autorami i fundatorami dyplomu , 

przyznając sobie tym samym w czasach pokoju - zaszczytną rolę mecenasów 

kultury i sztuki .

Kolejno głos zabrali Pani Renata Anders , Pan Prezes Stefan Soboniewski , Pani 

Liii Polhman , wszyscy dostojni goście wyróżnili niezwykłą osobowość Pani Irena 

Delmar . Płk dypl Kamil Czarnecki wygłosił najkrótszą laudację mówiąc ...

“ Jestem szczęśliwy, że ta piękna i utalentowana artystka , którą tak Państwo 

chwalicie jest moją żoną “. W bardzo udanym i specjalnie przygotowanym na 

tę okoliczność programie pt. “Bukiet prosto z serca “ udział wzięli : Lala 

Szczepańska , Tesa Ujazdowska ( Opacowanie artystyczne ) , Barbara Borzęcka ,



Wojciech Piekarski, Stanisław Banasiuk , Jacek Jezierzanski, Grzegorz Stachurski 

( Organizacja całości ).

Dyplom i nagrodę w Imieniu Koła Oficerów Dyplomowanych wręczył , płk dypl 

Jan Sochacki. W swoim przemówieniu gratulacyjnym , nawiązał do szeroko 

pojętego znaczenia wiary i jej aspektów religijnych tak potrzebnych przy 

budowaniu wielkich patritycznych przedsięwzięć.

Dziękując za zaszczytne wyróżnienie , Laureatka podkreśliła że czuje potrzebę 

podziękowania tym wszystkim Koleżankom i Kolegom , których już nie ma 

wśród nas , a bez których pomocy i życzliwości trudno byłoby pracować dla 

Związku Artystów Scen Polskich za Granicą . Wśród tych wszystkich , trzy 

nazwiska zasługują na szczególne wyróżnienie są to : Bernard Czaplicki ,

Dr Leopold Kielanowski , Szczęsna Michałowska .

Irena Delmar podziękowała stałym i niezawodnym sponsorom Panu Feliksowi 

Laskiemu , Panu Janowi Sochackiemu , podkreślając ich niebywałą pomoc dla 

samej istoty funkcjonowania teatru , podziękowała również wszystkim tym , którzy 

tylko czasami wspierając finansowo teatr rozumieją jego trudności . Na zakończenie 

specjalne podziękowania dla wiernej i kochanej widowni , dzięki której jedna z 

najpiękniejszych idei trwa wiecznie . Podziękowała również Koleżankom i 

Kolegom , którzy wzięli udział w programie a szczególnie za przygotowanie 

artystycznej części Pani Tesie Ujazdowskiej a Panu Grzegorzowi Stachurskiemu 

za zorganizowanie całości w Imieniu Koła Oficerów Dyplomowanych .



Na zakończenie - Gratuluję Laureatce , Prezesowi mojego Kola płk dypl . Janowi 

Sochackiemu ,*wyrażam wdzięczność za trafność pięknej idei , oraz informuję , że 

dyplom “Bene Meritus “ przyznawany będzie przez Koło Oficerów 

Dyplomowanych dwa razy w roku .

Dziękując mojej Zonie za wyróżnienie mnie w oficjalnych podziękowaniach 

chciałoby mi się krzyknąć “ Szczęść Boże nowej pięknej idei “

płk dypl Kamil Czarnecki 

Yiceprezes Kola


