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ZASP NA EMIGRACJI

Odczyt Ireny Delmar • Prezesa ZA S P -u  w Londynie 

wygłoszony na Sympozjum  "Dni Dramatu i Teatru Emigracyjnego", 

zorganizowanym przez Wydział Filologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza 

w Poznaniu  w październiku 1992 roku

W  kwietniu 1992 roku minęło 50 lal działalności Związku Artystów Scen Polskich 

za Granicą. Nasze długoletnie istnienie jest dowodem nie tylko pasji i melodycznego 

szaleństwa ludzi teatru, ale też wyrazem potrzeby sztuki teatralnej w społeczności polskiej 

zamieszkałej w Wielkiej Brytanii.

Organizacja nasza wywodzi się ze Związku Artystów Scen Polskich ZASP-u, który 

powstał w kraju w 1919 roku, gdy utrwalała się Niepodległa Polska. W  wyniku działań 

wojennych 1939 roku, wielu aktorów znalazło się poza granicami kraju. Aktorzy ci, 

podobnie jak cała społeczność polska na Zachodzie, zostali zmobilizowani. Tak więc teatr 

polski powstał z teatralnych grup żołnierskich, 1. Korpusu w Szkocji i Czołówki Lotniczej 

prowadzonej przez Leopolda Skwierczyńskiego oraz "Lwowskiej Fali" pod  kierownictwem 

Wiktora Budzyńskiego.

Już w 1942 roku powstał w Londynie pod opieką władz polskich Związek Aktorów  

pod nazwą "Z A S P -G N IA Z D O  L O N D Y N '. Tą nazwą zrzeszeni w Związku aktorzy, 

potwierdzili ścisłą łączność z kolegami działającymi w konspiracji oraz z Zarządem Głównym 

ZA SP-u  w kraju.



Oddzielną grupę stanowili aktorzy, którzy we wrześniu, w wyniku napaści na Polskę 

przez Związek Sowiecki zostali wywiezieni do tzw. "posiołków" i lagrów. Zwolnieni z obozów, 

po  podpisaniu umowy Sikorski-Majski, wstępowali do organizującej się na terenie Związku 

Sowieckiego A rm ii Polskiej, pod dowództwem generała Władysława Andersa. Powstawały 

przy niej zespcAy aktorskie, zaczątki teatru żołnierskiego.

W  Londynie zaś, równolegle ze swoją pracą artystyczną Z A S P  organizował akcję 

pomocy dla aktorów będących w trudnych warunkach w kraju. Związek nasz nawiązał 

kontakt z Międzynarodowym Czerwonym Krzyżem, i na podstawie kompletowanych przez 

niego list, odnajdywał polskich aktorów przebywających w obozach jenieckich, niemieckich 

obozach pracy, obozach koncentracyjnych, czy łagrach sowieckich i wysyłał im paczki. Akcję 

tę organizowały i starały się o fundusze na len cel, urządzając różne imprezy, dwie słynne 

ongiś aktorki teatrów Warszawy - Mila Kamińska i Kazimiera Skalska. Obie artystki 

otrzymały po wojnie tytuł "Zashiżonych Członków ZASP-u". W  okresie tym Związek otoczył 

specjalną opieką Zygmunt Nowakowski, znakomity pisarz, były aktor i dyrektor Teatru im. 

Juliusza Słowackiego w Krakowie, późniejszy Prezes Honorowy ZA S P -u  za Granicą.

Po zakończeniu działań wojennych i niekorzystnym dla Polski pokoju, przybyły do 

Wielkiej Brytanii jednostki Polskich Sił Zbrojnych z Włoch, z Niemiec, z baz w Afryce. Wraz 

z nim i zjechały leż wojskowe tealty polskie, w tym - najliczniejszy -Teatr Dramatyczny 2. 

Korpusu. Aktorów umieszczono w hrabstwie Yorkshire, a aktorki w Hull, zaś rekwizyty i 

kostiumy przybyć miały za parę miesięcy z Włoch. Jak pusze w swych wspomnieniach z tego 

okresu nasz wieloletni Prezes i Reżyser Leopold Kielanowski "...wydawało się, że jest to już 

koniec naszych teatrów..." A le wówczas rozpoczął energiczną akcję londyński ZASP, 

któremu przewodniczył w tym czasie Ziemowit Karpiński. Wspólnie z Zygmuntem 

Nowakowskim i Tymonem Terleckim, ówczesnym redaktorem P O L S K I W ALCZĄCEJ, 

prowadzili intensywną kampanię o  utrzymanie polskiego teatru. Rolę decydującą odegrał 

jednak głos generała Andersa. Za jego osobistym wstawiennictwem władze brytyjskie i PK PR  

(Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia), przygotowujący żołnierzy do życia 

cywilnego wyraziły zgodę na dalsze utrzymanie teatru w trakcie tej przejściowej sytuacji. 

ZespuAy teatralne otrzymały do swej dyspozycji dobrze wyposażone obozy i rozpoczęły 

normalną pracę.

Na Walnym Zjeździe w 1947 roku, uformował się nowy Zarząd ZASP-u. Prezesem 

został Ziemowit Karpiński. Funkcję tę w parę miesięcy później przejął dr Leopold



Kielanomki. Pierwszą uchwałą była decyzja odcięcia się od ZA S P -u  w kraju, ponieważ 

został on całkowicie podporządkowany władzom komunistycznym. Dlatego też do tradycyjnej 

nazwy organizacji dodano słowa "Za Granicą".

W  kilka miesięcy po  przyjeździe do Anglii Teatr Dramatyczny 2. Korpusu, pod  

dyrekcją Jadwigi Domańskiej i kierownictwem artystycznym Wacława Radulskiego, wystawił 

w "Scala Thealre" w Londynie cykl przedstawień w reżyserii L. Kielanowskiego i W. 

Radulskiego: "Śluby Panieńskie", "Skalmierzanki", "Gdzie diabeł nie może", a następnie 

wielkie widowisko "Droga Konrada" w scenografii Tadeusza Orłowicza i opracowaniu 

muzycznym Hemyka Szyfmana. W  tym czasie postanowiono zmienić nieaktualną już nazwę 

"Teatr Dramatyczny 2. Korpusu" na "Polski Teatr Dramatyczny". Jego dyrekcję powierzono 

Leopoldowi Kielanowskiemu.

Niestety, w sierpniu 1948 roku, teatiy polskie działające w ramach PK PR  otrzymały 

rozkaz rozwiązujący je  z dniem 1 września. Był to bardzo poważny kryzys. Wówczas 

stworzyła się myśl utworzenia spćńki cywilnej tzw. Lim ited Company. Statut spółki dawał 

prawa organizowania przedstawień teatralnych oraz nabywania nieruchomości. Powstał więc 

projekt zakupienia domu, kloty byłby ośrodkiem kulluty polskiej. Niestety, lego nie udało 

się zrealizować, ale "Polski Teatr Dramatyczny" rozpoczął działalność jako instytucja cywilna. 

Dzięki pomocy generała Andersa, teatr otrzymał dwa samochody, które służyły do wyjazdów 

w teren przez prawie 10 lat. Z biegiem czasu poruszały się one p o  szosach tylko dzięki 

niezmordowanej pomysłowości naszych kolegów.

W tym najtrudniejszym okresie organizowania uchodźstwa niepodległościowego, 

utrzymanie tradycji, kultywowanie polskiej kulluty i polskiego słowa na polskiej scenie było 

naczelnym celem i zadaniem kolejnych Prezesów i Zarządów ZASP-u. Zadanie to wykonano 

w pełni. Aktor polski, członek ZA SP -u  jechał w chłód i głód, budował scenę, stawiał 

dekoracje, wieszał kurtynę, po czym grał.

W  Londynie teatiy polskie korzystały ze sceny Klubu "Orła Białego" na Knightsbridge, 

a gdy pożar zniszczył len piękny budynek, teatr przeniósł się do gmachu innego polskiego 

klubu, "Ogniska Polskiego". W  budynku tym została wybudowana zawodowo pomyślana 

scena, którą zaprojektował znakomity scenograf Tadeusz Orłowicz. Przez wiele lal odbywały 

się tu przedstawienia teatru Polskiego ZASP-u, Teatru Aktora ( Wojciecha Woj lec kiego), 

Teatru Hemara, Teatru Ref-Rena (Feliksa Konarskiego), Niebieskiego Balonika (Wiktora 

Budzyńskiego). Wszystkie cieszyły się dużym powodzeniem.



Z A S P  miał też wdzięczną współpracę dwóch teatrów, które będąc częściami 

składanymi naszego Związku, stały się z czasem odrębnymi i ustabilizowanymi instytucjami 

kulturalnymi. Pierwszy z nich to Warsztat Teatralny "Pro Arie", kloty wystartował w roku 

1954 inicjatywą i wysiłkiem Olgi Żeromskiej, grając siłami młodych aktorów - amatorów, 

organizacyjnie wspieranych przez ich Prezesa Szczęsną-Michałowską. Drugi, to Teatr 

"Syrena", kulty powstał w 1959 roku, jako stały teatr dla dzieci, z niekończącego się trudu 

swoich animatorów "Dobtych Duszków" reżyserki Reginy Kowalewskiej i ówczesnego Prezesa 

tego Teatru Tadeusza Sulalyckiego.

Szereg zespołów aktorskich, najczęściej kilkuosobowych, objeżdżało przez lala 

skupiska Polaków w Wielkiej Brytanii, przywożąc im rozrywkę teatralną, sztukę i piosenkę. 

A  gdy trzeba było zamanifestować wspólnotę ideową czy uczcić narodowe rocznice - aktorzy 

łączyli się pod egidą ZASP-u. Jedną z takich okazji była dwóchselna rocznica istnienia 

Teatru Narodowego w Warszawie. Na tę właśnie okoliczność Marian Hemar napisał 

niezapomnianą komedię muzyczną "Piękna Lucynda", cieszącą się wielkim powodzeniem.

Teatr Polski Z A S P  był i pozostał platformą wypowiedzi wielu polskich autorów 

emigracyjnych, którzy mogli ujrzeć swoje utwory na scenie, jak: Stanisław Baliński, Wiktor 

Budzyński, Edward Chudzyński, Antoni Cwojdziński, Wacław Grubiński, Tamara Karren, 

Ryszard Kiersnowski, Mieczysław Lisiewicz, Teodozja Lisiewicz, Roman Orwid-Bulicz, Jerzy 

Pietrkiewicz, Napoleon Sądek. Dzięki wizji naszego kierownika artystycznego dra Leopolda 

Kie la nows kiego, na scenę Teatru ZA SP -u  weszła nie tylko klasyka polska, ale otworzył on 

drogę dramaturgom z kraju, a wśród nich byli: Abramów, Brandstaetter, Hłasko, Mrożek, 

Osiecka, Przeździecki, Tym. W  Teatrze Polskim ZA S P -u  ukazywały się również spektakle, 

które budziły zainteresowanie wśród Anglików, jak prapremiera sztuki Aleksandra 

Sołżenicyna "Świeca na Wietrze", czy prapremiera utworu Karola Wojtyły "Przed sklepem 

Jubilera".

Z A S P  myśląc o przyszłości, organizował kursy Szkoły Aktorskiej, kształcące młodych 

adeptów sztuki. Były one prowadzone przez świetnych i rozmiłowanych w swej pracy 

pedagogów, którzy poświęcali czas i umiejętności, aby nasz Związek i Teatr istniał, i działał. 

Przez ostatnie lala, od roku 1986, prowadziliśmy Studium Teatralne przy Polskim  

Uniwersytecie na Obczyźnie (P U N O ).

Obraz działalności ZA SP-u  nie byłby jednak pełny bez tych, którzy polskie życie 

teatralne prowadzili pod egidą ZA SP -u  na dalekich kontynentach: Feliks Konarski (Ref-Ren)



w Chicago, Wanda Zhierzchowska-Frydrych (Chicago), Jadwiga Domańska (Ottawa), Irena 

Hahwwska-Jelaczyc (Toronto), Gwidon Borucki (Melbourne), a w Monachium aktorzy 

pracujący w Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa założyli filię  ZA S P -u  za Granicą.

Jak każda organizacja i instytucja emigracyjna, Z A S P  przeżywał swoje tłuste i chude

lala.

Wielu utalentowanych przedwojennych aktorów zabrały rozgłośnie BBC  i RWE. 

Wykruszyły się leż szeregi w procesie naturalnego ubytku. Lata robiły swoje, ale stale nowe 

kadry wypełniały luki i teatr grał, i działał dzięki wkładowi pracy ludzi tak zasłużonych jak  

dr Leopold Kielanowski, dr Zygmunt Nowakowski, Prezesi honorowi ZA S P -u : prof. Tymon 

Terlecki, Jadwiga Domańska, Wacław Radulski, Antoni Cwojdziński, Marian Hemar, Feliks 

Konarski (Ref-Ren), Wiktor Budzyński, Barbara Reńska, Ryszard Kiersnowski, Edward 

Chądzyński oraz szereg wybitnych i słynnych aktorów sceny, i estrady z okresu 

przedwojennego oraz późniejszego, którzy wierzyli w misję teatru, a których wszystkich 

nazwisk nie sposób wymienić.

M im o upływu lal Z A S P  jest organizacją żywą i jak najbardziej czynną. Działalność 

nasza oparta jest o  zespól zawodowych aktorów, z klotych jedna trzecia to młodzi koledzy 

i koleżanki wykształceni w zawodzie aktorskim w szkołach angielskich, a rozmiłowani w 

polskim teatrze oraz ci, którzy dołączyli do nas z kraju.

Otwarcie sali teatralnej Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego było chyba 

największym wydarzeniem życia kulturalnego na Uchodźstwie. Aktorzy na Emigracji przez 

40 lal marzyli o  prawdziwym własnym teatrze, gdzie mogliby realizować interesujące 

spektakle. Wreszcie, w 1982 roku ziściły się te marzenia. Na inaugurację sali teatralnej, 

Z A S P  wystawił sztukę Sławomira Mrożka "Ambasador" w reżyserii Leopolda Kielanowskiego. 

Tam też obchodziliśmy 40-lecie ZASP-u, urządzając specjalny program jubileuszowy z 

udziałem 50-ciu aktorów. Polem wystawialiśmy szereg przedstawień i dramatów, m.in. 

"Fantazego" (J. Słowackiego), "Żeglarza" (J. Szaniawskiego), "Poezja drugiej emigracji", 

"Nigdy nie jest za późno" (N. Simona), "Kochany panie Jonesco" (S. Tyma), "Daddy 

milioner" (K  Zbyszewskiego), "Preclarka z Pohulanki" (W. Budzyńskiego), "Firma" (M. 

Hemara), "Wigilia generała" (D. Bargiełowskiego), "Niech no tylko zakwintą jabłonie" (A. 

Osieckiej), "Gałązka rozmarynu" (Z . Nowakowskiego), "Kwatera nad Adriatykiem" (N. 

Sądka) i inne.

W 1990 roku urządziliśmy Wielki Koncert na Fundusz Pom ocy Krajowi pod  tytułem



"Póki My Żyjemy!". Koncert ten był dużym sukcesem artystycznym i finansowym. Cały 

dochód przesłaliśmy do kraju.

Niezależnie od innych imprez organizowanych w POSK-u, urządzaliśmy leż kabarety 

literacko-arlyslyczne w sali teatralnej Ogniska Polskiego. W  tym naszym jubileuszowym roku 

zorganizowaliśmy dwa specjalne wieczory. Jeden z okazji 200-tnej rocznicy Konstytucji 3 

Maja, pt. "Dzwony Konstytucji", a drugi z okazji setnych urodzin prezydenta Edwarda 

Raczyńskiego, pt. "100 lal i więcej!". W tym leż okresie, w wyniku rozmów między Polskim 

Ośrodkiem Społeczno-Kulturalnym, a Związkiem Artystów Scen Polskich za Granicą, PO S K  

przejął pod swą opiekę finansową Teatr Polski ZASP, który nareszcie, po  50-ciu latach 

chlubnej działalności arlystyczno-kulturalnej, nie będzie musiał chodzić z przysłowiowym 

"kapeluszem w ręku" zabiegając o sporadyczne subsydia, którą to funkcję jako producent i 

kierownik Teatru ZA SP -u  przez 12 lat spełniać musiałam. Na inaugurację porozumienia 

między ZASP-em  i POSK-iem, wystawiliśmy "Fircyka w zalotach" (F. Zabłockiego).

Oczywiście nie jest możliwe wyliczenie wszystkich przedstawień, akademii i koncertów 

zorganizowanych przez Z A S P  w ciągu 50-ciu lat. Cyfiy idą w tysiące, a ilości widzów w setki 

tysięcy.

Teatr ZA S P -u  jest pierwszym i jedynym zawodowym teatrem poza granicami kraju, 

którego działalność trwa nieprzerwanie pół wieku. Swoje przetrwanie za wdzięczą Leopoldowi 

Kielanowskiemu, który uparcie realizował działalność teatralną i nigdy nie zwątpił w sens i 

cel swoich poczynań. Prowadził swoistą walkę o istnienie polskiego teatru dramatycznego, 

kloty miał być wykładnikiem kulimy polskiej na ziemi btylyjskiej, teatrem wartości moralnych 

pielęgnowanych w imię społecznego i narodowego obowiązku. Siłę do pokonywania 

trudności dawała mu miłość do teatru i wiara w potrzebę tej pracy, którą kontynuował lak 

wydajnie przez przeszło 40 lat.

Jesteśmy dumni z pięćdziesięcioletniego dorobku naszej organizacji, która przez cały 

len okres była tarczą polskości na Obczyźnie pielęgnując naszą sztukę teatralną i kulturę 

narodową.

Irena Delmar-Czarnecka


