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ZDZISLAW SKOWBOIQ'sJU. ur. Zl marca 1909 raku " Sambone 
kolo Lwowa . w rodzinie lntell1enckleJ. W roku 1921 uko6czyl .llm• 
nazjum w Krakowie, a w UJS Wyclzlal Prawa Uniwersytetu .Jqlel,· 
łońskiego. Od 1935 raku pracował w Zar~clzle zw~u Zawodowe10 
Pracownlk6w Ubezplecze6 Spolecsnycb w Krallowie; tu, w prute 
zwl~koweJ, publikował awoJe pierwsze prace literackie. Brał ucblal 
w kampanii wrzelłnlowej 1939 roku, nułępnle przebywał w oficer· 
aklch obozach Jenieckich w Arnawalde (do 1Hl r.) l Grouborn 
(do IHS r.) . W tym okreale uprawtal aktYWIUI dslaJalność Uterackll 
m.ln. Jako .autor sńuk, wyat.awlanycb na -.le Jenleck1e10 Teatru 
Symbol6w (przez pewien c:ua - aa dyrekcji Leona Kruc:skowllkle10 
- byl klerow nlklem literackim &eso teałrU, a ałale Je10 kronika· 
rzem). Sztuki te : ,,Kawaler z kalęłyca" (przer6bka ,..Jlldzł wdowy") 
oraz ,.Mr Brownua (Brona) ale: łenl", naplaane były na Mlęclsyna· 
rodowy Konltura Czerwone10 Knyta dla .Je6c6w·Oftcer6w, 1cble 
zosłaly wyr6:tnlone. 

Po powrocie do kraju w llłS roku pracował m.ln. w Biurze Kul· 
tury I Oświaty Prezycllum ~u. uprawiaJ11c IYdal działalność 
Uter&ck11. W łandemle ze manym rełynrem teatru telewlzjl l re
allzatorem lubelskleJ weraJl „W czep&u urodzona", .J6zefem Slot· 
wl6aklm. naplllal klika· azłuk: ,,,PnyJmuJemy o a.w•. „Załoga". 
,,Na ratunek"• „Dwa W1odnłe w Baju" (1951) , ,,Imieniny pana dy· 
rektora" (195'). Ta oat.atnla wyr6łnlona była na konkunle drama· 
tycsnym Mlnlateratwa Kultury I Sztuki w 1953 roku. w Polsce 
zrealizowano Jll ponad dwadzlełcla razy. wyst.awlana była teł we 
wszyatklcb eliropeJsldch kraJach socjalistycznych. W 1955, Jut ~a
m odzlelnle, naplaal Skowroi\skl sńukę „Matuny•cl", nagrodzona 
NagrodJł Pa611twow11 I wielok rotnie wyst.awi~. W tym teł roku 
porzuclł pracę urzędol~. by zostać klerownlklem literackim Teatru 
Klasycznego w Warszawie. Transpozycje, przer6bkl, adaptacje były 

często stosowanym przez Skowro6slde10 zabiegłem literackim. W 
ten sp<'sub powstały m.in. sztuki: „Kuglarz" (przer6bka farsy Ka
delbur::a i p,-„ssberga ,.Ciemna rzeka"), „Dy plomacl" (na motywach 
.,Poli•.i-i<i•' WICKlzlmlerza P erzy6sklego), „Ost.atnla noc" (w oparciu 
o kS<lłikę L. Infelda „Wybrańcy b o16w) . Ost.at~ sztuk11 teatratn11 
Skowrońskiego. Jedn11 z najbardziej znanych I cenionych, była sztu
ka „ W czepku urodzona". naplaana w roku 19". 

W 196ł roku został Skowrońskl kierownikiem Uteracklm Zespołu 
FUmowego ,,UuzJ6n" (klerownlldem zespołu byl Czesław P etelakl). 
Ta wsp6łpraca z rumem. a naa&ępnle a telewlz,111 okazała ale: naJ
bardzieJ płodna l wartośclowa. Po wlelu lat.ach pr6b I poszukiwał\ 
analazl Skowrol!\skl rejon clzlalalnoścl tw6rczeJ. 1dzle sprawdzll się 
najpełniej. .Jesł autorem l wsp61autorem 15 scenariuszy łllmowyeh, 
m.ln.: ,,Kapelusz pana Anatola", ,,Inspekcja pana Anatola", .,Ban· 
dy", ,,Zwariowana noc". ,,Hrabina Cosel"• ,,Znicz olimpijski", „Ko
pernik ". Bardzo znane q łet wldowlaka telewizyjne wedlu1 sce
nariuszy Skowrońakle10. w retyserll .Jerze10 Antczaka I .J6zefa 
Slotwlńakle10: ,,Mlstn", ,,Dekret'l• ,,Notes" • .,Maturzy•cl". Za łę 
tw6rczŃć Ołnymal wlele nqr6d l wyr6tnle6: nasrodę Komitetu 
do Spraw Ba4la l Telewlzjl, nasrodę Mlnla&ra Kultury, Prix lłalla 
(za 0,Mlatna"). I nqrod4 na łelltlwalu w SołU (pojmlertnle) oraz 
nasroctc: pańatwow11 I słOpnła w dzlecblnle teałrU telewlzjl razem 
z .Januszem Warnecklm (pojmlertnle) I .Jerzym Antczakiem za sce· 
narlu.sz, tytulow11 \kreację I re:tysert4 ,,Mbtrza''. Gdy anslelaka 
•t.acJa telewizyjna BBC 01loslla mlęclsynarodowy llonkura na sce· 
narlusz telewizyjny, Skowro6skl analu.I sl4 na IYcle tnynutu 
plaan:y •wtata. kt6rym zaproponowano udział w tym konkunle. 

Zdsblaw Skowrońekl zmarł w Warszawie • patdzlernlka lNI rolla 
po dlugłeJ chorobie. .Jerzy Antc:zak powtedzlal o Nlm: „Byl jednym 
z tych fenomen6w wśr6d hadsl pl6ra. ~t6eycb łalent ,,ekaplodowal" 
aa p6Ulo. Odaedl maJĄC tyle J- do powlecbenła". 
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