


Przed nowym sezonem Teatru Polskiego ZASP 
JESIENIĄ bieżącego roku wchodzi nasz Teatr Polski w Londynie 

w trzydziesty, a więc poniekąd jubileuszowy sezon działalności. 
Trzydzieści lat - to okres jednego pokolenia. I dumni jesteśmy, że 
ta efemeryda, jaką wydawał się być polski teatr w obcym otoczeniu, 
przetrwała ten długi, jakże czasem trudny okres. Ale jubileusz nasz 
postanowiliśmy obchodzić dopiero następnej jesieni, w rocznicę pierw
szego przedstawienia w Londynie „cywilnego" już, po demobilizacji 
aktorów-żołnerzy. Wówczas będzie czas na spojrzenie wstecz i zda
nie rachunku sumienia wobec samego siebie i naszego uchodźczego 
społeczeństwa. Postaramy się znaleźć odpowiedź, czy teatr polski na 
uchodźstwie spełnił w tym okresie swoją powinność obywatelską 
i kulturalną. 

Najbliższy sezon będzie stał pod znakiem dwu rocznic, które 
zostaną przez nasz zespół uwypuklone - 20 listopada przypada 50. 
rocznica śmierci Stefana Żeromskiego. N a kilka miesięcy przedtem 
odbyła się w warszawskim „Teatrze Narodowym" prapremiera jego 
najświetniejszego dzieła scenicznego, „Przepióreczki". Niewiele osób 
pamięta już ten przedziwny spektakl z niezrównanym Juliuszem 
Osterwą - Przełęckim, Stefanem Jaraczem -Smugoniem, i Dorotą 
- Marią Malanowicz-Niedzielską. Przeszedł on do historii narodo
wej sceny. I może ta sztuka właśnie nadała zasadniczy ton działal
ności teatrów polskich i ich ideologii w okresie Niepodległości. Wy
stawieniem „Przepióreczki" uczcimy to wielkie wydarzenie w dzie
jach teatru i narodowej kultury i schylimy głowy przed pamięcią 
pisarza, który kształtował w wielkiej mierze ideały kilku pokoleń 
Polaków. 

Rok 1976 będzie rokiem Aleksandra Fredry. Jest niemal nie do 
wiary, że tylko 100 lat dzieli nas od jego śmierci. Komedie Fredry 
odbijają w cudowny sposób charakter narodowy, ukazują typy na
)zych przodków, stanowiąc jakby teatralną wersję narodowej epopei 
mickiewiczowskiej. Teatry nasze wystawiały w ostatnich latach 
„Zemstę", „Ciotunię", „Pana Jowialskiego" i „śluby panieńskie" 
(Teatr Syrena). 

Na otwarcie sezonu wystawiamy sztukę Ryszarda Kiersnow
skiego o obozie jenieckim kobiet-żołnierzy Armii Krajowej: „OBER
LANGEN". Autor, uczestniczył jako korespondent wojenny 1. Dy
wizji Pancernej w akcji oswobodzenia obozu. 

Wierzymy że konkurs na sztukę teatralną, rozpisany przez 
ZASP, którego rozstrzygnięcie zostało przesunięte na okres Bożego 
Narodzenia, przyniesie chociażby kilka utworów, które zasilą nasz 
repertuar. 

L. K. 
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SEZON LETNI 

Premiera 15 czerwca, 1975 roku 

JACK POPPLEWELL 

Uroczy włamywacz 
(DEAR DELINQUENT) 

Komedia w trzech aktach 

(w czterech odsłonach) 

Przekład: FELIKS LUBICZ. Adaptacja: ADOLF BOŻYŃSKI 

David Warren - - - - - - - - - JERZY PLACZEK 
Wilkinson - - - - - - - - - - MARIAN GAMSKI 
Penelope Shawn - - - - DANUT A RAŁ 
Det. Sgt. Pidgeon - - - - - - - - ROMAN RATSCHKA 
Henry Shawn - - - - - - - WITOLD SZEJBAL 
Helen Chandler - - - - - - - - MARTA SMOLINSKA 
Lady Warren - - - - - MARIA STECZKOWSKA 
Sir George Martin - - - - - - ZBIGNIEW YOURIEVSKI 

Rzecz dzieje się współcześnie w apartamencie Davida w Londynie. 

Akt I. Scena I: o 1 w nocy, scena II: o 10 rano. 
Akt II. Następnego dnia. 
Akt III. Następnego wieczoru. 

Kierownictwo techniczne : Organizacja : 
FELIKS ST A WIŃSKI OLGA LISIEWICZOWA 

Reżyseria: LEOPOLD KIELANOWSKI 

Dwie przerwy: po drugiej i po trzeciej odsłonie. 



Świeca na wietrze 
ALEKSANDER SOŁŻENICYN 

Ich 

światowa prapremiera sztuki Soł

żenicyna, w reżyserii Leopolda Kiela

nowskiego, była sensacją ubiegłego 

sezonu zarówno wśród polskiej pub

liczności, jak i angielskiej. „Daily 

Mail" pisał: „ ... N a małej scenie sali 

mieszczącej 150 osób, odbyło się przed

stawienie, które jest ważnym przy

czynkiem do historii teatru". 

W teatrze „Questors", gdzie odbyło 

się ostatnie przedstawienie, 50 osób 

odeszło od kasy; nawet stojące miejsca 
były wysprzedane. 

Na zdjęciu Marian Gamski jako 

Aleks, na tle dekoracji Jerzego Stoc

kiego. 

czworo 
GABRIELA ZAPOLSKA 

Redakcja programów: Olga Lisiewiczowa 

Sztuka Gabrieli Zapolskiej była 

wielkim osiągnięciem „Laboratorium 

Teatralnego ZASP". Obsadę tworzyli 
najmłodsi aktorzy ZASP, absolwenci 

„Laboratorium". Był to spektakl ak
torsko dojrzały, który wydobył wszyst

kie ludzkie akcenty i problemy sztuki. 
Od komedii do dramatu. Reżyser Bar-

bara Reńska, piękne kostiumy Jadwigi 
Matyjaszkiewiczowej i stylowe deko
racje Feliksa Matyjaszkiewicza stwo
rzyły przedstawienie na wysokim po-

ziomie. 

Na zdjęciu Bogusław Kucharek, 10-
letnia Dorotka Krystkiewic7', Wiola 
Hola, Hanna Wąsikówna. 

Fot. W. Bednarski 


