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    okresie II wojny światowej 
poza krajem znalazło się kilkudzie-
sięciu polskich pisarzy. Większość  
z nich należała do Pen Clubu Pol-
skiego, który prowadził ożywioną 
działalność kulturalną i towarzyską 
w Wielkiej Brytanii. Międzynarodo-
wy zjazd Pen Clubów w Sztokhol-
mie 3 czerwca 1946 r. uznał krajowe 
stowarzyszenie za prawomocny 
oddział tej organizacji, tym samym 
odmówił uznania emigracyjnemu 
Pen Clubowi, który wkrótce uległ 
likwidacji. Pomimo zaproponowa-
nej polskim pisarzom możliwości 
wstąpienia do angielskiego Pen 
Clubu, odczuwano potrzebę po-
wołania niezależnej organizacji. 
Rozmowy organizacyjne jego byłych 
członków doprowadziły do utwo-
rzenia Związku Pisarzy Polskich na 
Obczyźnie, na czele którego stanął 
były minister informacji rządu RP 
na uchodźstwie, romanista, Stani-
sław Stroński.   

Powstanie ZPPnO poprzedziły 
rozmowy z pisarzami z Nowego 
Jorku, których reprezentował 
Kazimierz Wierzyński. O wyborze 
Londynu na siedzibę Związku 
zdecydowały względy geograficz-
ne i polityczne.  We wstępie do 
statutu uchwalonego na zebraniu 
założycielskim we wrześniu 1946r. 
czytamy: 

Związek Pisarzy Polskich na Ob-
czyźnie, wierny zasadom wolności 
narodu i człowieka, swobody myśli 
i słowa pisarza, zajmuje się spra-
wami twórczości pisarskiej polskiej, 
krzewieniem jej znajomości wśród 
rodaków na obczyźnie, ich pisarza-
mi, zapoznawaniem z nią krajów 
innych i nawiązywaniem stosun-
ków z ich pisarzami, zwłaszcza pra-
cującymi w podobnych warunkach 
jak członkowie ZPPnO, obroną wła-

sności i praw autorskich oraz  
w granicach możliwości udziela-
niem pomocy wszelkiego rodzaju  
i wszędzie pisarzom polskim.

Najwcześniejsza lista członków 
Związku nosi datę 3 grudnia 1947r.; 
znajdują się na niej 102 nazwiska. 
Większość pisarzy mieszkała  
w Wielkiej Brytanii, ale na liście 
znalazły się również osoby osie-
dlone w Belgii, Francji, Meksyku, 
Palestynie, Stanach Zjednoczonych, 
Szwajcarii i we Włoszech. Powstałe 
półtora roku wcześniej Stowarzysze-
nie Pisarzy Polskich kontynuowało 
pracę w dziedzinie literacko-wy-
dawniczej jeszcze w latach 50. XX 
w. Prowadzone przez znany ze 
Związku Pisarzy zespół ludzi – Ty-
mona Terleckiego, Wacława Gru-
bińskiego, Stanisława Balińskiego, 
Stefanię Zahorską – doprowadziło 
do wydania 15 książek znanych au-
torów emigracyjnych. 

ZPPnO, stojący na gruncie nie-
podległościowym, od początku miał 
charakter związku twórczego. Spo-
tykano się po kilka razy w miesiącu 
na tłumnie odwiedzanych wieczo-
rach autorskich, czytaniu sztuk, ju-
bileuszach, akademiach żałobnych, 
dyskusjach, spotkaniach z pisarza-
mi spoza Anglii.  Charakter politycz-
ny miała uchwała podjęta w 1947 r. 
wzywająca pisarzy emigracyjnych, 
by nie drukowali swoich utworów w 
kraju. Uchwała jednomyślnie wte-
dy przyjęta, została powtórzona w 
1956r. i wywołała burzliwe dyskusje 
w prasie emigracyjnej. Niektórzy 
wystąpili z organizacji, chcąc druko-
wać w wydawnictwach krajowych. 
Rok później uchwała ta została zli-
beralizowana, stwierdzono w niej: 

Walne Zebranie stoi na stano-
wisku, że o publikowaniu w Kraju 
decydować winno sumienie pisarza 
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jako wolnego człowieka, dążącego 
do wyzwolenia Ojczyzny, gdy jest 
to w jego przekonaniu służba kultu-
rze polskiej, niepoddająca go w za-
leżność od aparatu totalitarystycz-
nego nadal działającego w Kraju.

Związek występował w obronie 
prześladowanych w krajach komu-
nistycznych, m.in.: wydał w 1956 r. 
oświadczenie solidarności z walczą-
cymi Węgrami (odpowiedź na apel 
pisarzy węgierskich),  ogłosił protest 
przeciwko cenzurze w PRL, która 
uniemożliwia dostęp czytelników do 
wydawnictw emigracyjnych (1970), 
wyraził solidarność z prof. Andrie-
jem Sacharowem i Aleksandrem 
Sołżenicynem, przesłany na ręce 
przewodniczącego Międzynarodo-
wego Pen-Clubu (1973), wystosował 
list w sprawie odmowy wydania 
paszportu Stanisławowi Barańcza-
kowi, który otrzymał Katedrę Po-
lonistyki Uniwersytetu Harwardz-
kiego (1979), apelował w obronie 
intelektualistów aresztowanych  
i prześladowanych w Polsce (1982). 
Po przemianach 1989 r. w Polsce 
Związek nawiązał współpracę ze 
Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich 
działającym w kraju. Londyńska de-
legacja wzięła udział w zlocie pisarzy 
polskich w Warszawie z ówczesnym 
prezesem ZPPnO Józefem Garliń-
skim jako wiceprzewodniczącym 
(1991).

W 1947 r. z funduszów rządo-
wych zakupiono Dom Pisarza  
w północnym Londynie, który dał 
schronienie wielu literatom (Jan 
Bielatowicz, Zdzisław Broncel, Gu-
staw Herling-Grudziński, Tadeusz 
Nowakowski, Jerzy Niemojowski, 
Bronisław Przyłuski, Tadeusz Suł-
kowski – zarządca), stał się ośrod-
kiem żywych dyskusji, spotkań, 
dorocznych walnych zgromadzeń 

Związku. Z grona mieszkańców 
Domu Pisarza wyłoniła się kadra 
pracowników RWE i Sekcji polskiej 
BBC. Z czasem zarządzanie niemo-
dernizowanym budynkiem stało 
się nierentowne i należało własność 
sprzedać, co nastąpiło w lipcu 1971r.

Działalność Związku przynosiła 
widoczne wyniki na polu wydaw-
niczym. Początkowo wydawanie 
książek opierało się głównie na 
pracy Stowarzyszenia Pisarzy Pol-
skich. W okresie prezesury Tymona 
Terleckiego zapoczątkowano serię 
tzw. „żywych”. Jako pierwszy ukazał 
się pod red. Herminii Naglerowej 
Mickiewicz żywy i pod tą samą 
redakcją Wyspiański żywy; na-
stępnie Conrad żywy pod red. Wita 
Tarnawskiego, a w opracowaniu 
Władysława Günthera aż trzy tytuły: 
Krasiński żywy, Norwid żywy i 
Sienkiewicz żywy. Najpoważniej-
szym osiągnięciem edytorskim 
stała się do dzisiaj  nieoceniona, 
dwutomowa Literatura polska 
na obczyźnie 1940–1960, opraco-
wanie zbiorowe pod red. Tymona 
Terleckiego (Londyn, B. Świderski, 
1964–1965, 606 + 797 s.). Zarówno 
seria „żywych” jak i Literatura są 
rezultatem zbiorowego wysiłku gro-
na rozproszonych po świecie współ-
pracowników i członków Związku 
Pisarzy oraz wybitnych zdolności 
jej redaktora, Tymona Terleckiego. 
Mało znane są osiągnięcia Związku 
w wydaniu książek utrwalających 
teksty wypowiedzi na wieczorach 
zbiorowych (nakładem Oficyny Po-
etów i Malarzy ukazały się w latach 
50.: Leonardo da Vinci i Stanisław 
Stroński). 

Nagroda Literacka Związku 
Pisarzy Polskich na Obczyźnie, usta-
nowiona w 1951 r. – jedna z pierw-
szych w powojennej polskiej dia-
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sporze – była próbą kontynuowania 
pewnych form życia literackiego, 
które przerwała wojna i wykrzywiła 
emigracja. Jej statut był krótki: raz 
do roku miała wyróżniać twórców 
za wniesione do literatury wartości. 
Mógł ją otrzymać tylko pisarz żyją-
cy, tworzący w języku polskim, stale 
mieszkający poza granicami kraju  
i podzielający stanowisko niepodle-
głościowe Związku Pisarzy, do któ-
rego nie musiał należeć. Od 1957 r. 
wprowadzono dodatkową Nagrodę 
im. Herminii Naglerowej za wybitne 
dzieło, czyli najlepszą książkę roku. 
Nagroda Literacka ZPPnO zmienia-
ła się w ciągu ostatnich 65 lat powo-
li. W 1995 r. ówczesny prezes Józef 
Garliński wprowadził klauzulę do jej 
dotychczasowego regulaminu. Ry-
szard Kazimierz Lewański z Włoch 
i Andrzej Nils Uggla ze Szwecji byli 
pierwszymi laureatami nagrody za 
popularyzację kultury polskiej  
w krajach, w których mieszkali. 
Ostatnie  poprawki poszerzające 
kryteria nagrody dotyczyły wyłania-
nia wybitnych opracowań nauko-
wych obejmujących literaturę emi-
gracyjną oraz nagradzania pisarzy 
nie-Polaków za popularyzowanie 
kultury polskiej na świecie. Od maja 
2011r., po śmierci fundatorki, nosi 
ona nazwę Nagrody im. Włady Ma-
jewskiej. Nagrodę ZPPnO otrzyma-
ło dotąd przeszło 130 pisarzy.

Staraniem Kazimierza So-
wińskiego i Józefa Garlińskiego 
od 1976r. wychodzi w Londynie 
czasopismo związkowe „Pamiętnik 
Literacki” (nie należy mylić z wro-
cławskim periodykiem naukowym), 
będące platformą wypowiedzi dla 
członków ZPPnO, utrzymujące łącz-
ność między pisarzami mieszkają-
cymi czasem w odległych zakątkach 
świata. Po objęciu prezesury przez 

Krystynę Bednarczyk w 2005 r., 
legendarna  redaktorka kwartalnika 
„Oficyna Poetów” zamieniła pismo 
z rocznika na półrocznik i wprowa-
dziła na jego łamy oryginalną twór-
czość: krótkie formy prozą i poezję. 
„Pamiętnik Literacki”  nadal się 
unowocześnia, w 2015 r. wyszedł 
50. tom pisma.

Nowa fala emigrantów z Polski 
po roku 2004 spowodowała, że do 
Związku Pisarzy weszło młodsze po-
kolenie piszących, wykształconych 
w kraju lub zdobywających dyplomy 
na Wyspach. Po objęciu prezesury 
przez Andrzeja Krzeczunowicza 
(2010) organizacja raptownie się 
odmłodziła i ożywiła swoją działal-
ność na każdym polu. Powstało koło 
poetów i artystów KaMPe (założył je 
Aleksy Wróbel), które od trzech lat 
organizuje w Londynie Międzynaro-
dowe Festiwale Poezji Słowiańskiej; 
na wezwanie Ogniska Polskiego, 
najstarszego, ale podupadającego 
wtedy klubu, Związek Pisarzy od-
powiedział w 2012 r., zapraszając 
co kwartał do Salonu Literackiego 
(Regina Wasiak-Taylor jest jego 
gospodynią); cykl „Czytania utwo-
rów znanych polskich poetów” miał 
dotąd 24 edycje, prowadzi je aktor 
i poeta Janusz Guttner z pomocą 
Katarzyny Bzowskiej; na początku 
2015 grupa prozaików z inicjatywy 
Piotra Surmaczyńskiego utworzyła 
Balon Literacki. Powrócono do akcji 
wydawniczej Związku, od dwóch lat 
wychodzi „Biblioteczka KaMPe”,  
w której drukują swoje wiersze 
młodsi poeci, często debiutanci.

Siedziba ZPPnO mieści się od 
wielu lat w Polskim Ośrodku Spo-
łeczno-Kulturalnym w Londynie. 
Organizacja skupia obecnie 94 
członków mieszkających w 13 kra-
jach na świecie.
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PPodziękowanie 
dla Pani Minister Profesor 
Małgorzaty Omilanowskiej 
za zaproszenie Związku Pisarzy 
Polskich na Obczyźnie 
do Warszawy na uroczystości 
70-lecia powstania ZPPnO 
oraz benefis Andrzeja 
Krzeczunowicza
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Andrzej Krzeczunowicz
Dziennikarz, publicysta, dyplomata, pisarz. 

rodził się 20 
listopada 

1930 r. we Lwowie w 
rodzinie ormiańskiej. 
Jego ojcem był Kornel 
Krzeczunowicz, doktor 
prawa Uniwersytetu 
Jana Kazimierza, pisarz 
i historyk wojskowości.

Do szkół średnich 
uczęszczał we Francji i w Wiel-
kiej Brytanii. Tytuł magistra 
historii uzyskał na szkockim 
Uniwersytecie St. Andrews w 
1952.  Studiował również nauki 
polityczne w Strasburgu. W dwa 
lata po powstaniu w Monachium 
Sekcji Polskiej Radia Wolna 
Europa związał się zawodowo 
z tą rozgłośnią (1954), w której 
przepracował 34 lata. Przez 8 lat 
pełnił obowiązki zastępcy dyrek-
tora Rozgłośni RWE, w latach 
1989–1992 kierował Biblioteką 
Polską i Muzeum im. Adama 
Mickiewicza w Paryżu. W 1992 
został mianowany ambasadorem 
RP w Belgii i Luksemburgu oraz 
Stałym Przedstawicielem RP przy 
NATO i Unii Zachodnioeuropej-
skiej w randze ambasadora. Pełnił 
te funkcje do 1997. Członek rządo-
wego zespołu negocjacyjnego w 
sprawie akcesji Polski do NATO. 

Przez szereg lat współpracował 
z amerykańskim tygodnikiem 
„Time”. Publikował artykuły  
w paryskiej „Kulturze”, w londyń-
skim „Dzienniku Polskim  
i Dzienniku Żołnierza”, w nowo-
jorskim „Nowym Dzienniku”  
i w wielu pismach krajowych.  

W 2010 został prezesem ZPPnO 
i redaktorem naczelnym londyń-
skiego „Pamiętnika Literackiego”. 
Od wielu lat prowadzi cykle wykła-
dów na krajowych uniwersytetach 
(Uniwersytet Opolski, Akademia 
Polonijna w Częstochowie), jest 
profesorem Polskiego Uniweryste-
tu na Obczyźnie. Autor kilku publi-
kacji książkowych, m.in.: Krok po 
kroku – polska droga do NATO 
(Znak, Kraków 1999); Wprowa-
dzenie do praktyki dyplomatycz-
nej (2005), Globalizacja, zasięg, 
konsekwencje (2006), Zapobie-
ganie kryzysom i rozwiązywanie 
konfliktów (2006), Geopolityka 
i geostrategia (2007) – książki 
opublikowane w wydawnictwie 
Educator w Częstochowie.  
W 2014 nakładem Wydawnictwa 
DIG ukazały się jego wspomnie-
nia pt. Bołszowce. Wspomnienia 
z dzieciństwa na Kresach.

Należy do licznych stowa-
rzyszeń, m. in.: Towarzystwa 
Historyczno-Literackiego w 
Paryżu, Rady Głównej Uniwer-
sytetu St. Andrews, Polskiego 
Związku Kawalerów Maltańskich, 
jest seniorem Associate Member 
St Antony’s College University of 
Oxford (1998–1999). W ostatnich 
latach otrzymał odznaczenia: 
Komandorię Orderu Odrodze-
nia Polski, Wielki Krzyż Zasługi 
Luksemburga z Gwiazdą, bel-
gijski Order Leopolda Drugiego 
z Gwiazdą, Krzyż Maltański. 

Od 1998 rezyduje w Oksfordzie 
z żoną Niką. Syn Paweł z rodziną 
mieszka i pracuje w Warszawie.   

U
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1.  Powitanie i prowadzenie – Jan Kasprzyk
2. Wystąpienie Reginy Wasiak-Taylor, wiceprezesa ZPPnO
3.  Laudacja – Jacek Moskwa, 
 wiceprezes ZG Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
4.  Wystąpienie Andrzeja Krzeczunowicza, 
 prezesa Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie

1.  Andrzej Krzeczunowicz - Bołszowce.     
 Wspomnienia z dzieciństwa na Kresach, frag. 1 
2.  Stefan Borsukiewicz – Ballada huculska 
3.  Szymon Kawalla – Andante
4.  Andrzej Krzeczunowicz – Bołszowce. 
 Wspomnienia z dzieciństwa na Kresach, frag. 2
5.  Adam Czerniawski – Polowanie na jednorożca
6.  Joanna Duda-Murowski – My dwuadresowi
7.  Gabriela Moyseowicz - Hommage à la Pologne    
 (prawykonanie światowe)
8.  Zygmunt Ławrynowicz – Dano mi dom sześcienny
9.  Florian Śmieja – Nie jestem turystą
10.  Jan Darowski – Najlepsi
11.  Ignacy Jan Paderewski – Melodia op. 16 nr 2 
 (transkrypcja S. Barcewicz, instrumentac ja Sz. Kawalla)
12.  Bogdan Czaykowski – Modlitwa 
13.  Aleksy Wróbel – Brakuje
14.  Anna Frajlich – Elegia o kaflowym piecu
15.  Szymon Kawalla - Lament i toccata mazowiecka
16.  Stanisław Baliński - Poranek warszawski 
17.  Szymon Kawalla – Giovanile

Wykonawcy: Elżbieta Budzisz-Krzyżanowska, 
Grzegorz Gierak, Janusz Guttner, Daria Kalista 
oraz Orkiestra Kameralna im. Ignacego Jana Paderewskiego, 
solistka - Joanna Kawalla - skrzypce, dyrygent Szymon Kawalla.

Część oficjalna

Część artystyczna
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1. Fryderyk Chopin - Preludium 
 A major op. 28 nr 7 – układ baletowy
2. Nagrody ZPPnO 2015 
 - ogłoszenie werdyktu Jury przez  Andrzeja Krzeczunowicza
3. Henryk Wieniawski 
 - Kaprys na dwoje skrzypiec op. 18 nr. 1 g-moll.
4. Michał Ćwiżewicz - Wiązanka Podhalańska (2013)
      Melodie z Tatr i z balletu Karola Szymanowskiego 
 „Harnasie” op.55.
5. Dana Parys-White – Porcelanowa figurka
6. Zespół Pieśni i Tańca „Orlęta” 
 - Wiązanka piosenek i tańców lwowskich 

Wykonawcy: Duet Ćwiżewicz Brothers 
– Michał i Filip Ćwiżewicz, Lizzie Taylor, Iza Wilczyńska, 
Zespół Pieśni i Tańca „Orlęta” pod kierunkiem Basi Klimas. 

Autorzy scenariusza - Regina Wasiak -Taylor i Janusz Guttner
Kierownictwo muzyczne - Szymon Kawalla
Reżyseria - Jarosław Kilian

Dyrekcja i Pracownicy Teatru Królewskiego 
w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich
zechcą przyjąć najserdeczniejsze słowa 
podziękowania za trud włożony 
w wystawienie programu uroczystości 
Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie 
w dn. 21 listopada 2015
i za okazaną przyjaźń

Członkowie i Zarząd ZPPnO

Pr
ze

rw
a



10

D

W

Szanowny i Drogi Panie Prezesie, Szanowni Członkowie 
Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie 

 
Z szacunkiem, wzruszeniem i zadumą jestem dziś myślami z Państwem, Drogim 

Panem Prezesem, Szanownym Zarządem i Członkami – naszymi Koleżankami i Kolegami po 
piórze – świętującego Jubileusz Siedemdziesięciolecia Związku Pisarzy Polskich na 
Obczyźnie z siedzibą w Londynie. Jubileusz ZPPnO jest wydarzeniem szczególnym także 
dlatego, że łączy się z sześćdziesięciopięcioleciem ustanowienia najstarszej polskiej nagrody 
literackiej oraz edycją pięćdziesiątego tomu londyńskiego „Pamiętnika Literackiego”. 
Jubileusz Osiemdziesięciopięciolecia Urodzin obchodzi też Pan Prezes Andrzej 
Krzeczunowicz, były ambasador, osobistość wielce zasłużona dla polskiej kultury i 
dyplomacji. Ad multos Annos, Panie Prezesie, plurimos Annos!  
 Kultura polska z jej europejskimi, głębokimi tradycjami, z jej wartościami, 
kategoriami piękna, dobra i prawdy, z jej osobliwym duchem, wolna, tolerancyjna i otwarta 
jest wszędzie tam, gdzie ciągną się, zakwitają i owocują ogrody polszczyzny. Spichlerzami, 
rozsadnikami i laboratoriami naszej mowy są przede wszystkim języki literackie, tworzywo 
literatury pięknej we wszystkich jej rodzajach i gatunkach. Siedemdziesiąt lat niezliczonych 
inicjatyw, wysiłków i prac środowiska pisarskiego, zrzeszonego w ZPPnO, było i nadal jest 
wielkim społecznikowskim krzątactwem na rzecz ojczyzny polszczyzny, dla dobra jej 
współtwórców pisarzy, dla wolnego, niepodległego, wysoko pięknego polskiego słowa, 
kultywowanego z dala od domowych stron, na Obczyźnie. Tym bardziej więc, w rozłące z 
„małą” domową ojczyzną, lecz właśnie nie z naszą właściwą „wielką” ojczyzną – 
polszczyzna z jej dziełami dawnymi i współczesnymi, z zapisaną w nich teraźniejszością 
Polaków, z naszą przeszłością czyli pamięcią i naszą przyszłością czyli marzeniami, była i 
jest prawdziwym i czasami jedynym matecznikiem pisarzy polskich na Obczyźnie. Żyjemy 
zarazem w szczęśliwych czasach, w których pod pojęciem Obczyzny możemy i powinniśmy 
rozumieć wspólną Ojczyznę Europę. Dziedzictwo śródziemnomorskiego antyku, łacińskiego 
chrześcijaństwa i nowożytnego oświecenia.  
 Dziękuję Państwu za obecność, za trwanie pomimo oddalenia od Kraju. Za dzieła 
zrodzone w mateczniku polszczyzny. Za utwory wolne artystycznie, niezależne ideologicznie 
i niepodległe cenzurom. Przynoszące dawniej, w minionych czasach totalitarnego 
komunistycznego zniewolenia Kraju nadzieję i otuchę jego mieszkańcom, a dziś 
korespondujące twórczo z wszystkimi nurtami współczesnej polskiej poezji, prozy, eseju, 
dramatu i wszelkich innych rodzajów i gatunków jednej literatury polskiej. Życzę środowisku 
Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, Prezesowi, Zarządowi i wszystkim Członkom wielu 
lat zdrowia i pomyślności, wspaniałej weny twórczej i wysokich atramentów w piórach.                     
 
Warszawa, 21 listopada 2015 roku 
 
                                                                                 Sergiusz Sterna-Wachowiak 
                                                                        prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 
 
 
 

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Zarząd Główny / Polish Writers’ Association  
ul. Krakowskie Przedmieście 87/89, 00-079 Warszawa, tel. 22 82 60 589 

 biuro@zgspp.pl, www.zgspp.pl                 
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Autorzy wierszy

Stanisław Baliński 
(ur. 2 VIII 1899 w Warszawie – zm. 12 XI 1984 w Londynie) 
– poeta, prozaik, eseista, tłumacz. 

Stefan Andrzej Borsukiewicz 
(ur. 28 IV 1918 w Aleksandrowsku – zm. 21 VIII 1942 w Ringway, 
Szkocja) – poeta i żołnierz. 

Bogdan Czaykowski 
(ur. 10 II 1932 w Równem – zm. 16 VIII 2007 w Vancouver) 
– poeta, krytyk literacki, tłumacz, wykładowca. 

Adam Czerniawski 
(ur. 20 XII 1934 w Warszawie) – poeta, prozaik, krytyk literacki, 
tłumacz. Mieszka w Wielkiej Brytanii. 

Jan Darowski (ur. 22 XII 1926 w Brzeziu nad Odrą 
– zm. 5 VII 2007 w Londynie) – poeta, krytyk, eseista, tłumacz. 

Joanna Duda-Murowski – poetka, nauczycielka, 
działaczka społeczna. Mieszka w Niemczech.

Anna Frajlich (ur. 10 III 1942 w Katta-Tałdyk, Kirgizja)  
– poetka, publicystka, wykładowca. Mieszka w Nowym Jorku. 

Zygmunt Ławrynowicz (ur. 14 X 1925 w Poniewieżu 
na Litwie – zm. 22 IX 1987 w Londynie) – poeta, eseista, tłumacz. 

Dana Parys-White – poetka, autorka opowiadań  
i piosenek. Mieszka w Wielkiej Brytanii.

Florian Śmieja (ur. 22 VIII 1925 w Zabrzu-Kończycach)  
– poeta, tłumacz, badacz literatury hiszpańskiej. Mieszka w Kanadzie.

Aleksy Wróbel – poeta, autor piosenek, tłumacz, działacz 
społeczny. Mieszka w Londynie.
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Teresa Budzisz-Krzyżanowska 
(ur. 17 IX 1942 w Tczewie) – aktorka 
teatralna i filmowa. W 1964 ukończyła 
studia w PWST w Krakowie. Początko-
wo występowała na deskach krakow-
skich teatrów, a następnie Teatru 
Studio w Warszawie. Od 1997 aktorka 
Teatru Narodowego. Współpracowała 
z wieloma polskimi reżyserami, m.in. 
z Andrzejem Wajdą, Krzysztofem 
Kieślowskim, Kazimierzem Kutzem, 
Barbarą Sass, a także z reżyserami za-
granicznymi, m.in. z Mártą Mészáros.

Daria Kalista – aktorka teatralna 
i filmowa. Po opuszczeniu Polski w 
2005 mieszkała w Dublinie, Nowym 
Jorku, San Diego i obecnie w Londy-
nie. Ukończyła The Gaiety School of 
Acting, National Theatre School of 
Ireland. Występuje dla polskiej  
i brytyjskiej publiczności. 

Grzegorz Gierak (ur. 13 VIII 1956 
w Warszawie) – aktor teatralny i 
filmowy. Absolwent Szkół Łączności 
w Warszawie, w 1981 ukończył PWST. 
Występuje w znanych serialach fabu-
larnych, spektaklach telewizyjnych,  
w stołecznych teatrach.

 
Janusz Guttner – aktor, poeta, 

fotograf, dziennikarz. Był studentem 
stołecznej ASP, dyplom PWST uzyskał 
w 1966. Aktor Teatru Klasycznego  
i Rozmaitości. Grał w filmach: Nie-
kochana, Gra, Wycieczka w niezna-
ne. Od 1970 mieszka w  Londynie. 
Współpracował z Teatrem Nowym, od 
2004 występuje ze Sceną Poetycką. Od 
4 lat organizuje i reżyseruje czytania 
wybitnych polskich poetów. 

Barbara Kaczmarowska-
-Hamilton – malarka portrecistka. 
Absolwentka gdańskiej ASP. Od lat 
portretuje królewską rodzinę Wind-
sorów, sportretowała również papieża 
Jana Pawła II. Dla Ogniska Polskiego 
stworzyła galerię wybitnych polskich 
emigrantów. Specjalizuje się w techni-
ce pastelowej. 

Jan Józef Kasprzyk - historyk, 
publicysta, aktor, działacz społeczny. 
Autor publikacji książkowych  
i prasowych poświęconych najnowszej 
historii Polski, prezes Związku Piłsud-
czyków, wiceprezes Instytutu Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie. Od 2002 
radny warszawskiego samorządu, od 
2008  pracownik Biblioteki Narodo-
wej. Aktor Naszego Teatru i Teatru im. 
Fijewskich w Warszawie. 

Joanna Kawalla (ur. 26 XI 1977 
w Warszawie) - skrzypaczka, pedagog. 
Od najmłodszych lat prowadzi bogatą 
działalność koncertową, jako solistka 
i kameralistka. W 2003 roku otrzy-
mała tytuł doktora sztuk muzycznych. 
Wykłada na uczelniach krajowych 
i zagranicznych - amerykańskich, 
kuwejckich i koreańskich. Obecnie jest 
adiunktem na Uniwersytecie Muzycz-
nym Fryderyka Chopina.

Szymon Kawalla (ur. 2 VI 1949 
w Krakowie) – dyrygent, kompo-

zytor, skrzypek, pedagog. Od 1966 
wystąpił w ponad 7 000 koncertów 
symfonicznych i oratoryjnych w kraju i 
za granicą. W 1992 z rąk Lecha Wałęsy 
otrzymał tytuł profesora sztuk muzycz-
nych. Dziekan Wydziału Kompozycji, 
Dyrygentury i Teorii Muzyki na 
Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka 
Chopina; juror międzynarodowych 
konkursów muzycznych; prowadzi 
międzynarodowe kursy mistrzowskie. 

Jarosław Kilian (ur. 1962) – 
historyk sztuki, reżyser teatralny, 
tłumacz, wykładowca akademicki. 
Pochodzi z rodziny od trzech pokoleń 
związanej z teatrem. Autor ponad 50 
widowisk, w tym dramatów klasycz-
nych, romantycznych i współczesnych. 
Tłumacz książek z języka francuskiego 
i angielskiego.

Jacek Moskwa (ur. 22 III 1948  
w Warszawie) – dziennikarz prasowy i 
telewizyjny, pisarz, watykanista.  
W latach 1990–2005 korespondent 
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z Rzymu i Watykanu. Autor książek 
biograficznych o papieżu Janie Pawle II 
i wielu innych publikacji. Wieleletni 
prezes Oddziału Warszawskiego Sto-
warzyszenia Pisarzy Polskich, obecnie 
wiceprezes ZG SPP.

Gabriela Maria Moyseowicz  
(ur. 4 V 1944 we Lwowie) –  kompozy-
torka i pianistka mieszkająca od 1974 
w Berlinie. Pracowała jako organista  
i dyrygent chóru w kościele św. 
Bernarda, nauczała  muzyki w szkole 
muzycznej w Berlinie-Charlottenbur-
gu. Od 30 lat ukazują się płyty CD z jej 
kompozycjami na orkiestrę i fortepian 
oraz partytury z jej utworami.

Elizabeth Taylor (ur. 2 VII 1990 
w Londynie) – tancerka, choreograf, 
pedagog. Naukę baletu rozpoczęła 
w szkołach londyńskich (Arts Ed), 
a ukończyła w krakowskiej szkole 
prowadzonej przez Svetlanę Gaida 
(KZSB). Występuje w Polsce i Wielkiej 
Brytanii.

Regina Wasiak-Taylor  
– polonistka, dziennikarka, działaczka 
kultury literackiej i baletowej. Od 1981 
mieszka w Londynie. Publikuje książki 
i artykuły na temat polskiego środo-
wiska literackiego w Wielkiej Brytanii. 
Od 1983 należy do Związku Pisarzy 
(sekretarz ZPPnO i redakcji „Pamięt-
nika Literackiego”).

Iza Wilczyńska (ur. 10 XI 1985 w 
Białymstoku) – aktorka i wokalistka. 
Ukończyła podyplomowe studium 
aktorskie SPOT w Krakowie. Od 4 lat 
mieszka w Londynie. Występuje w po-
lonijnych ośrodkach kultury, artystka 
kabaretu Artist Bar. 

Założone w 2014 Duo Ćwiżewicz 
Brothers szybko zdobyło uznanie 
jako unikalny zespół popularyzujący 
mniej znany i rzadko wykonywany 
repertuar. Obaj bracia studiowali 
muzykę poważną pod kierunkiem zna-
nych profesorów uczelni londyńskich 

(Krzysztof Śmietana, Itzhak Rash-
kovsky). Michał Ćwiżewicz, jako 
absolwent Imperial College, rozpoczął  
podyplomowe studia solistyczne w 
Royal College of Music. Od 2011 jest 
tam pedagogiem gry na skrzypcach. 
Jest  koncertmistrzem i współzałoży-
cielem Górecki Chamber Orchestra, 
w której sekcje drugich skrzypiec 
prowadzi Filip Ćwiżewicz, obecnie 
student drugiego roku w RCM. Na 
swoim koncie ma już  występy solowe 
w słynnym londyńskim Wigmore 
Hall, Milton Court – Barbican,  
w programie BBC - Radio 3; koncer-
tował we Włoszech, Polsce i w Korei 
Południowej.

Orkiestra Kameralna im. 
Ignacego Jana Paderewskiego 
powstała w 2000 roku. Pracuje pod 
kierunkiem czołowego polskiego 
dyrygenta maestro Szymona Kawalli, 
występując na znaczących polskich 
i zagranicznych festiwalach oraz na 
koncertach inaugurujących mię-
dzynarodowe konkursy muzyczne. 
Orkiestra występowała z dużym 
powodzeniem w krajach Beneluxu  
i Francji oraz Korei Płd.

Zespół Pieśni i Tańca „Orlęta” 
powstał w Londynie w 1973 z inicja-
tywy Barbary Klimas. Po ukończeniu 
kursu pedagogicznego Polskich 
Tańców Ludowych w Lublinie zało-
żyła własny zespół, który prowadzi 
charytatywnie. Jego nazwa wzięła 
się stąd, iż jej matka, lwowianka, 
przekazywała legendę dzieci lwow-
skich. „Orlęta” to zespół przeważnie 
studencki, regularnie występuje w 
całej Anglii, również w Europie i na 
festiwalach w Polsce. Zdobył wiele 
nagród. Kierowniczka zespołu Basia 
Klimas (ur. w 1946 we Włoszech) 
- choreograf, instruktor, garderobia-
na - jest historykiem z wykształcenia 
(London University SEES). Przez 
14 lat aktywnie działa jako Prezes 
Federacji Polskich Zespołów Folklo-
rystycznych w Wielkiej Brytanii.
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Prezesi Związku Pisarzy 
Polskich na Obczyźnie

Stanisław Stroński 
(1946-1948 i 1950-1954)

Stanisław Stroński (ur. 18 VIII 1882 w Nisku k. Nowego Sącza  
– zm. 30 X 1955 w Londynie) - polityk, publicysta, filolog, pisarz. Studiował 
romanistykę we Lwowie, Wiedniu i Paryżu, gdzie uzyskał doktorat. W 1909 
związał się z Uniwersytetem  Jagiellońskiem, a następnie w latach 1927–
1939  wykładał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Działacz polityczny 
i poseł na Sejm w kilku kadencjach. Przeciwnik Józefa Piłsudskiego i sanacji, 
początkowo związany z Chrześcijańską Demokracją, następnie ze Stron-
nictwem Narodowym. Założył i redagował pierwszy ogólnopolski dziennik 
„Rzeczpospolita”. Autor określenia „cud nad Wisłą”.

W latach 1939–1943 wicepremier oraz minister informacji i dokumen-
tacji w rządzie gen. Władysława  Sikorskiego. W latach 1943–1944 pracował 
jako robotnik. Po wojnie działacz emigracyjny. Współzałożyciel m.in.  
ZPPnO, Instytutu Historycznego im. gen. Sikorskiego, przewodniczący 
zarządu Domu Pisarza w Londynie, wydziału humanistycznego Polskiego 
Uniwersytetu na Obczyźnie, redaktor wielu czasopism polskiej diaspory.  
Autor obecny w kilku ważnych antologiach i pracach zbiorowych, opubliko-
wał kilkanaście książek z zakresu historii i dyplomacji. 

Antoni Bogusławski 
(1949)

Antoni Jan Bogusławski (ur. 28 XI 1889 w Warszawie – zm. 31 VIII 1956 
w Londynie) –  poeta, prozaik, dziennikarz, tłumacz, autor książek dla dzieci. 
Ukończył prawo na Uniwersytecie w Montpellier, a następnie Wyższą Szkołę 
Wojenną w Warszawie.

W latach 1917–1918 oficer I Korpusu Polskiego w Rosji, za udział w woj-
nie polsko-bolszewickiej 1920 otrzymał Virtuti Militari. Był m.in.: sekreta-
rzem generalnym Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce,  
wiceprezesem Zarządu Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy Polskich, jed-
nym z pierwszych sprawozdawców sportowych Polskiego Radia (od 1927); 
w „Kurierze Warszawskim” prowadził dodatek dla dzieci. W listopadzie 1939 
wszedł do ścisłego sztabu gen. Sikorskiego, był szefem cenzury wojennej  
w Ministerstwie Obrony Narodowej, następnie komendantem Kwatery 
Prasowej, szefem polskich korespondentów wojennych. Po wojnie prezes 
Związku Dziennikarzy RP, członek Fundacji „Dziennika Polskiego i Dzien-
nika Żołnierza”, inicjator nagród literackich tej gazety. W 1954 otrzymał 
nagrodę ZPPnO za całokształt twórczości.
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Tymon Terlecki
(1955-1957 i 1965)

Tymon Terlecki (ur. 10 VIII 1905 w Przemyślu - zm. 6 XI 2000  
w Oksfordzie) –  historyk literatury, eseista, krytyk, teatrolog, tłumacz. 
Studiował na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, tam uzyskał 
doktorat filozofii w 1932, dalsze studia w Paryżu. Od 1934 wykładał  
w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej w Warszawie, pracował  
w TKKT, redagował „Scenę Polską” (1936-1938) i „Teatr” (1936-1939), 
przygotowywał serię wydawniczą Wiedza o teatrze.  Wybuch II wojny 
światowej zastał go we Francji. Tam wstąpił do WP  
i był wspόłzałożycielem tygodnika „Polska Walcząca”, który redagował 
do 1949. Od 1940 w Londynie. Należał do założycieli Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich (1945), gdzie prowadził dział wydawniczy oraz Związku 
Pisarzy Polskich na Obczyźnie (1946); laureat Związku za całokształt 
twórczości (1953). Współpracował z „Wiadomościami”,  „Kulturą”  
i innymi pismami emigracyjnymi, inicjował nagrody literackie i liczne 
prace zbiorowe, redagował m. in. dwutomową Literaturę Polską na Ob-
czyźnie. Członek PRW „Niepodległość i Demokracja”, autor Karty Wol-
nego Polaka, wspόłpracował  z Radiem Wolna Europa jako organizator 
dyskusji i autor kilkudziesięciu słuchowisk. W 1964-1972 był profesorem 
literatury polskiej i teatru w The University of Chicago,  
a w 1972–1977 na State University of Illinois w Chicago; profesor PUNO. 
W 1990 otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Wiesław Wohnout
(1958-1964)

Wiesław Wohnout (ur. 11 XII 1902 w Krakowie – zm. 14 V 1988  
w Londynie) – prozaik, publicysta. Studiował filozofię i historię sztuki 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1918–1921 służył w wojsku; 
uczestnik III Powstania Śląskiego, aktywny członek  
PPS i ruchu spółdzielczego, współzałożyciel Towarzystwa Uniwersyte-
tów Robotniczych w Krakowie. W 1931 zamieszkał w Warszawie  
i podjął pracę w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wchodził 
w skład redakcji pism: „Kwartalnik Socjalistyczny”, „Głos Stolicy”, 
„Tygodnik Ilustrowany”, „Kurier Poranny”, „Polityka” i in. W czasie 
okupacji niemieckiej  pracował w Spółdzielni Produkcyjnej „IF”,  
w 1944 zagrożony aresztowaniem uciekł na Węgry. Następnie dołączył 
do 2 Korpusu Polskiego we Włoszech. Po przyjeździe do Londynu  
w 1948 pracował dla rządu polskiego na uchodźstwie, był kierowni-
kiem Polskiej Agencji Telegraficznej, został członkiem nowo powsta-
łego Związku Socjalistów Polskich na Obczyźnie (1949–1986). Dużo 
publikował w czasopismach polskiej diaspory, w latach 1962–1973 był 
redaktorem naczelnym „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza”; 
członek jury nagrody Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i Funda-
cji im. Godlewskiej w Szwajcarii.       
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Zygmunt Bohusz-Szyszko
(1965-1966)

Zygmunt Piotr Bohusz-Szyszko (ur. 19 I 1893 w Chełmie Lubelskim – zm. 
20 VI 1982 w Londynie) – generał dywizji, prozaik, publicysta.  
W czasie I wojny światowej był oficerem w armii rosyjskiej. W listopadzie 
1918 wstąpił do Wojska Polskiego. W 1923 ukończył Wyższą Szkołę Wojsko-
wą. Był oficerem Biura Ścisłej Rady Wojennej i Generalnego Inspektoratu Sił 
Zbrojnych. W czasie wojny obronnej 1939 dowodził 16 Pomorską Dywizją 
Piechoty. Internowany na Węgrzech, został ewakuowany do Francji. Od 
sierpnia 1941 był szefem misji wojskowej w ZSRR, a później szefem sztabu 
Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR; od lutego 1945 dowódca 2 Korpusu.  Po 
demobilizacji w 1947 zamieszkał w Londynie, brał czynny udział w pol-
skim życiu emigracyjnym. Poświęcił się pracy publicystycznej i pisarstwu 
historycznemu, publikując wiele artykułów prasowych,  brał czynny udział 
w działalności kombatanckiej, starając się służyć pomocą weteranom wojny.  
W 1976 został mianowany Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych, a od 
1980 członkiem Głównej Komisji Skarbu Narodowego.

Teodozja Lisiewicz
(1967-1973)

Teodozja Lisiewicz (ur. 25 XII 1903 we Lwowie  –  zm. 8 V 1975 w Londynie) 
– dramatopisarka, prozaiczka, aktorka. W 1922 ukończyła Gimnazjum ss. Nie-
pokalanek w Jarosławiu, studiowała w Szkole Dramatycznej Wandy Siemaszko-
wej. Od 1930 pracowała w nowopowstałej rozgłośni Polskiego Radia we Lwowie. 
Była autorką felietonów, słuchowisk, cotygodniowych przeglądów nowości 
książkowych, współtwórczynią Wesołej Lwowskiej Fali. Zdobyła dużą popular-
ność jako Ciotka Bańdziuchowa. W okresie II wojny światowej jako ochotniczka 
wstąpiła do Pomocniczej Wojskowej Służby Kobiet w Polskich Siłach Zbrojnych 
w ZSRR i na Środkowym Wschodzie; doszła do stopnia podporucznika. Otrzy-
mała wiele odznaczeń wojennych. Po demobilizacji zamieszkała w Londynie  
i poświęciła się twórczości literackiej, która przyniosła jej liczne nagrody, w tym 
ZPPnO w 1967. Współpracowała z Polską YMCA i Stowarzyszeniem Polskich 
Kombatantów, redagowała działy kobiece w „Dzienniku Polskim i Dzienniku 
Żołnierza”, jej sztuki wystawiano w teatrach amatorskich i zawodowych na 
terenie Wielkiej Brytanii, występowała gościnnie w Teatrze Polskim ZASP.

Kazimierz Sowiński
(1974-1975)

Kazimierz Sowiński (ur. 30 X 1907 w Łodzi – zm. 8 IX 1982 w Londy-
nie) – poeta, dziennikarz, dramaturg. Studia filozoficzne na Uniwersytecie 
Warszawskim ukończył w 1933. Współzałożyciel łódzkiej grupy poetyckiej  
„Meteor” (1928–1930), sekretarz redakcji „Pionu”. W czasie okupacji działał 
w Związku Walki Zbrojnej, redagował pismo „Młodzież Walcząca”. Areszto-
wany w 1942 uciekł z obozu pracy w Austrii i wrócił do konspiracji. Ranny  
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w powstaniu warszawskim dostał się do niewoli. Po uwolnieniu z ofla-
gu wstąpił do 2 Korpusu Polskiego we Włoszech. Od 1948 w Londynie. 
Pracował w Radiu Wolna Europa w Monachium (1952–1972). Po przejściu 
na emeryturę wrócił do Londynu, z którego środowiskiem stale utrzymy-
wał kontakt, podejmował wiele prac redakcyjnych i kontynuował własną 
twórczość.  W 1976 zainicjował powstanie „Pamiętnika Literackiego”, organu 
ZPPnO. W 1979 otrzymał nagrodę ZPPnO za całokształt twórczości.

Józef Garliński
(1975-2003)

Józef Garliński (ur. 14 X 1913 w Kijowie – zm. 29 XI 2005 w Londynie) – 
prozaik, publicysta, redaktor. Jeden z najwybitniejszych historyków II wojny 
światowej i charyzmatyczny działacz emigracyjny. W Kaliszu zdał maturę, 
służbę wojskową odbył w Szkole Podchorążych Rezerwy w Grudziądzu, 
następnie rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Kam-
panię wrześniową odbył jako oficer kawalerii 1 Pułku Szwoleżerów. Działał 
w wojskowym podziemiu Warszawy, pracował  w kontrwywiadzie Komendy 
Głównej AK. W 1943 został aresztowany, osadzony na Pawiaku i skierowany, 
najpierw do Auschwitz, a następnie do Neuengamme. Po wojnie zamieszkał 
w Londynie, poświęcił się pracy zawodowej oraz społecznej i publicystycz-
nej. W 1973 otrzymał doktorat z historii nowożytnej w London School of 
Economics and Political Science i odbył cykle wykładów na uniwersytetach 
amerykańskich, kanadyjskich i europejskich. W 1974 ZPPnO przyznał mu 
nagrodę za opracowanie historyczne Oświęcim walczący. Po odzyskaniu 
przez Polskę niezawisłości odwiedził kraj kilkanaście razy. Był orędownikiem 
przystąpienia Polski do NATO i Unii Europejskiej.

Mieczysław Paszkiewicz
(2003-2004)

Mieczysław Paszkiewicz (ur. 10 II 1925 w Linowie na Sandomierszczyźnie 
– zm. 23 VIII 2004 w Londynie) – poeta, eseista, historyk sztuki. Uczęszczał 
do Gimnazjum Księży Marianów na Bielanach w Warszawie. W czasie oku-
pacji niemieckiej przebywał w Janowie Lubelskim, tam brał udział  
w konspiracji jako żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej. Aresztowany 
w 1941 spędził resztę wojny w obozach koncentracyjnych. Od 1942 przeby-
wał w Mauthausen-Gusen, gdzie na tajnym konkursie poetyckim otrzymał 
nagrodę za wiersz „Madonna bruku”. Po oswobodzeniu obozu przez alian-
tów trafił do Włoch, skąd przybył z armią Andersa do Wielkiej Brytanii.  
W 1946 zamieszkał w Londynie, rozpoczął studia na wydziale grafiki i histo-
rii sztuki w Regents Polytechnic School of Art. Był współzałożycielem grupy 
literackiej Kontynenty i wcześniej miesięcznika „Merkuriusz Polski”. Wiele 
publikował, oprócz poezji także eseje o tematyce estetyczno-filozoficznej. 
Wykładał na Uniwersytecie Londyńskim, w Cambridge i w Polskim Uni-
wersytecie na Obczyźnie. Opracował 80 biogramów dla Polskiego Słownika 
Biograficznego. W 1985 otrzymał nagrodę ZPPnO.
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KKrystyna Bednarczyk
(2005-2010)

Krystyna Bednarczyk (ur. 12 IV 1923 w Warszawie – zm. 13 V 2011  
w Londynie) – wydawca,  typograf, poetka. Po ukończeniu prywatnego gim-
nazjum studiowała malarstwo. W 1945 jako kurier Armi Krajowej przedosta-
ła się do dowództwa 2 Korpusu w Ankonie. We Włoszech poznała przyszłego 
męża, poetę Czesława Bednarczyka. Po zakończeniu działań wojennych 
oboje docierają do Wielkiej Brytanii. W 1949 rejestrują legendarne wydaw-
nictwo Oficynę Poetów i Malarzy, którego pierwsza publikacja – poezje Jana 
Olechowskiego Chwila nocna –  wychodzi w 1950 (ostatnia książka OPiM 
Ojczyzna literatura ukazała się w 2013). W 1954 otwierają  
w Londynie drukarnię, w przęśle wiaduktu kolejowego koło dworca Water-
loo. Jest to również początek współpracy z Feliksem Topolskim, dla którego 
drukowali przez kilkanaście lat głośną „Topolski’s Chronicle”. Od 1966 do 
1980 nakładem OPiM ukazywał się ilustrowany kwartalnik literacki „Oficyna 
Poetów” (wyszło 57 numerów). Bednarczykowie prowadzili od lat 60. XX w. 
nieoficjalny salon literacki, zapraszając do swojego domu na północy Lon-
dynu dziesiątki polskich pisarzy, byli też inicjatorami Nagrody im. Tadeusza 
Sułkowskiego. Z firmy Bednarczyków wyszło około 1000 książek drukowa-
nych w języku polskim i wiele w angielskim; większość wydań to były edycje 
bibliofilskie. Przed śmiercią Czesława Bednarczyka w 1994, słynna polska 
drukarnia „Pod mostem” została zamknięta. W 2008 Krystyna Bednarczyk 
otrzymała tytuł doktora honoris causa Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie 
za wybitne zasługi dla kultury polskiej i emigracji niepodległościowej.
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foyer Biblioteki Narodowej (aleja Niepodległości 213,  
02-086 Warszawa) od dnia 21 listopada 2015 czynna jest wystawa 

poświęcona blisko 70-letniej działalności Związku Pisarzy Polskich na 
Obczyźnie. Prezentowane są na niej również książki żyjących członków 
ZPPnO znajdujące się w zbiorach Bioblioteki  
Narodowej. Zdjęcia i kopie dokumentów pochodzą z archiwum  
Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie oraz Biblioteki Narodowej.
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*** 

Dyrekcji Biblioteki Narodowej
gorąco dziękujemy za zorganizowanie tej wystawy, 

która po raz pierwszy pokazuje 
działalność ZPPnO na terenie Polski.
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