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Mickiewicza 

daptacja. inscenizacja i · 

Ad Sroka 



Dziewica: 
Witajże, ma jaskinio - na wieki zamknięci, 
Nauczmy się więźniami stać się z własnej chęci -
Czyż nie znajdziem zatrudnień? Mędrce dawnych wieków 
Zamykali się szukać skarbów albo leków 
I trucizn - my niewinni młodzi czarodzieje 
Szukajmy ich, by otruć własne swe nadzieje. 

Młodzieniec: 
Nie wzdychaj. starcze, w próżnej tęsknocie, 
Wielu straciłeś, zostały krocie. 
Nie cale twoje szczęście jest w grobie. 
Nie tam są wszyscy znajomi tobie. 
Weź trochę szczęścia od nas szczęśliwych, 
Szukaj umarłych pośród nas żywych. 



Guślarz: 
Kto wspominasz dawne chwile, 
Komu się o przyszłych marzy. 
Idź ze świata ku mogile, 
Idź od mędrców do guślarzy! 

Młodzieniec: 
Kto w młodości pieśń żałoby 
Raz zanucił, wiecznie nuci; 
Kto raz zabłądził na groby, 
Już z nich na świat nie powróci. 



wtl[ośe, śwtleJLĆ,, 
wt[odzl C,zOJtodzlej e 

rozmowa z reżyserem Adamem Sroką 

JAN NOWARA: Refleksja w chwilę po lekturze „Dziadów" - nie można przeżyć swojego losu wyłącz
nie tu i teraz. Czy to właściwa intuicja? Czy ten tekst rzeczywiście stwarza możliwość wędrówki po
między życiem a śmiercią, tym co wiadome a tym co nieodgadnione? Czy musimy oderwać się od zie
mi, żeby skomunikować się ze swoim Losem? 

ADAM SROKA: Z pewnością jest to zapis najgłębszych przeżyć i emocji. Dla mnie to przede w zyst
kim wyznanie wiary i wyznanie myśli - prywatne, intymne . Historia podróży wewnętrznej, opowieść 
o poszukiwaniu tożsamości. „Dziady" to jakby romantyczne lu tro, w którym możemy zobaczyć swoją 
twarz z bliska, albo spotkać własny cień.„ A gdyby mówić o esencji, o treści, to opowieść o człowieku 
na rozdrożu, który dokonuje ważnych wyborów poprzez miłość, samobójstwo, wiarę i niewiarę w Bo
ga. Gustaw-Konrad zadaje pytanie: Kto jestem? A „Dziady" usiłują odkryć tajemnicę , kim jest czło
wiek? 

J. N.: Ale nie zatrzymują się na poziomie racjonalnym, poziomie logiki procesu życiowego, dziejowe
go, politycznego. Istnieje w nich porządek poza realizmem świata i póki Gustaw-Konrad go nie zgłębi. 
nie znajdzie odpowiedzi na dręczące go dylematy. Czy i my powinniśmy to zrobić - taki jest sens wy
stawiania dziś „Dziadów"? 

A. S.: ie chciałbym odpowiadać wprost. „Zegar świata'', mechanizm Universum, z którym podjął zma
ganie Gustaw-Konrad to ekscytujące instrumentarium, które rozpadło ię w toku rozwoju ludzkiej re 
fleksji. Pojawiły się nowe „mechanizmy", urodziły się nowe idee - zagadkowe, zdumi wające. Jeszcze 
nie doczekały się swoich znaków, synonimów, m tafor. I w związku z tym nasze myślenie i odczuwa
nie innego wymiaru rzeczywistości odchodzi od schematu misterium. Jego istota i duchowy sens wciąż 
są nam drogie, ale jego forma zwietrzała, znaki się zestarzały. Co więc pozostało? Pozostał imperatyw 
rozpoznawania śmierci, bowiem „świat spoza kurtyny" istnieje i domaga się nowego przedstawienia. 
Dramat pt. „Dziady albo Młodzi Czarodzieje" to wyzwanie nowej rzeczywistości. Jak ją przywołać - oto 



pytanie, obsesja sztuki. W jaki sposób uobecnić sferę nadprzyrodzoną w czasach, w których bezmiar 
kosmosu oszałamia? 

J. N.: Granica życia i śmierci jednak ani drgnęła. 

A. S.: Dramat jest tam, gdzie pojawia się śmierć. „Dziady" to głęboki utwór o śmierci . W pierwszej czę
ści przedstawienia miłość osiąga swoją apoteozę w śmierci, w drugiej zaś śmierć w zmowie z duszą 
odkrywają nowe krajobrazy nadziemskie. „Dziady" to dramat pesymistyczny, a współczesny dlatego , 
że odwołuj się do pytań, które stawiają obie owi tytułowi młodzi , czarodzieje . Trzecia część utworu 
wynosi byt Gustawa na poziom „życia duszy" i wszystkich etapów jej przemiany. To właśnie ta prze
miana nadaje życiu Konrada wyższy sens. Można wtedy powiedzieć , że śmierć zmienia swój wiz ru
nek„. Jest niegroźna, choć bardzo drastyczna. Wizerunek tej śmierci wzbogaca walka o racj e histo
ryczne, o wolność człowieka i narodu, o godność buntu. Układ adaptacyjny naszego przedstawienia ,ks
ponuje głównie I, II i IV część „Dziadów" oraz najważniejsze dla podróży Gustawa-Konr ada motywy 
III części. Staramy się odsłonić w naszym pr zed tawieniu wiele nowych motywów, zaskakujących i bły 
skotliwych, cho' sam nie rozumiem, dlaczego te motywy zawładn ły naszą wyobraźnią . 

J. N.: Mówi Pan o śmierci. Czy ,Dziady" roku 1997 mogą natchnąć energią życia, nadzieją sensu? 

A. S.: Powinny nas oczyścić, rozładować. To przecież także świat naszych emocji, wykreowany, roz
pięty między Ziemią a Kosmosem. I to dlatego zostanie opowiedziana nam historia miłosna Gustawa, 
który najpierw szalony, roznamiętniony samobójca - drogą przez błędy, porażki , py hę - dotarł do miej
sca, w którym stał się człowiekiem odrodzonym wewnętrznie, zachowując własne ideały. Nadzieja zatem 
bierze się ze śmierci, która odradza - { „ Pobłogosław wnukowi, ni chaj umrze młody" - nawołuj e Sta
rzec) . 

J. N.: A miłość, jej spełnienie i jej brak - czy nie mają tu racji bytu? 

A. S.: Ależ tak: miłość ma moc kreacji. Ale to śmierć tworzy jej naj głęb zą perspek tywę. Te siły są nie 
rozłączne . Wzbogacają się nawzajem, choć potrafią się także niszczyć. Mówiąc jeszcz inaczej i naj
prościej: „Dziady" to opowieść o młodym zakochanym człowieku i o j go nie szczęśliwej mił oś i. Miło
sny zawód prowadzi go do samobójstwa. A śmierć wskrzesza go i odradza jako Młodego Czarodzieja. 
Miłość - jej magia, fluidy, energia, emocj ... Do czego mogą doprowadzić , co mogą uczynić z człowie 
kiem, który nad nimi nie może mieć do końca władzy, bo wbrew swoim urojeniom op tędzc często w ży
ciu naprawdę nie może zrobić nic. 

Opole, 4 grudnia 1997 



według Adama Mickiewicza 

Adaptacja, inscenizacja i reżyseria 

Adam Sroka 
Scenografia 

Iza Toroniewicz 
Muzyka 

Krzysztof Szwajgier 

Osoby: 

CZĘŚĆ I 
Dziewica - Grażyna. Rogowska. 

Starzy: 
Guślarz - Grzegorz Minkiewicz 
Starzec - Zdzisław Łęcki 
Kobieta - Wyszomirska 
Dziecię - Aleksandra Cwen (adeptka) 

Młodzi: 
Młodzieniec I (Strzelec) - Leszek Malec 
Młodzieniec Il (Myśliwy) - Maciej Orlowski 
Młodzieniec III - Andrzej Jakubczyk 
Młodzieniec lV - Grażyna Misiorowska 

Gustaw - Sławomir Federowicz 

CZĘŚĆ II 
Chór: 

Guślarz - Grzegorz 1llinkiewicz 
Starzec - Zclzislaw Łęcki 
Kobieta - Ewa Wyszomirska 
Pasterka w Żałobie - Grażyna Rogowska 
Młodzieniec I - Leszek Malec 
Młodzieniec Ili - Andrzej Jakubczyk 

Widma: 
Aniołek I (Rózia) - Aleksandra. Cwen 

(adeptka) 
Aniołek Il (Józio) - Grażyna Misiorowska 
Pan - Michał Świtała 
Sowa - Judyta Paradzińska 
Kruk - Maciej Orlowski 
Zosia - Beata Wnęk-Malec 

/ 

Spektakl w dwóchtCz~ciach 
Duża Scena . ~ . I • -' • 

Premier~: 2 ·~ 1~97 . . \\ ~ 
. \: •.' 

CZĘŚĆ IV 
Ksiądz - Waldemar Kotas 
Gustaw - Sławomir Federowicz 
Dziewczyna I - Grażyna Rogowska 
Dziewczyna II - Aleksandra Cwen 

adeptka) 
~~· 

CZĘŚĆ III 
Konrad - Sławomir Federowicz 

Więźniowie: 

Jan - Andrzej Jakubczyk 
Żegota - Maciej Orlowski 
Feliks - Grażyna Misioro 
Tomasz - Leszek Malec 

Ksiądz Piotr - 1llichal ftfitala 
Ewa - Judyta Para · , ka 

I· 
/ 
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• czasie 
Realizacje „Dziadów" Adama Mickiewicza na scenach polskich 

13 Vł ll 1848 (?), 3 IX 1848 - „Dziady", Teatr Narodowy, Kraków. 
Odegrano prawdopodobnie sceny u Senatora (..Dziady" cz. Ili, 
scena VIII). Wyjątek ten zatytułowano „Senator Nowossiltzoff, 
czyl i śledztwo zbrodni stanu na Litwie" . 
W roli Senatora - Albin Barcewicz. 

2111889 - „Dziady", Teatr hrabiego Skarbka, Lwów. 
Odegrano z niewielkimi skrótami scenę więzienną 
(„Dziady" cz. Ili, scena). 
Konrad - Władysław Woleński 

6 IX 1897 - „Widma", Teatr Lwowski. 
Inscenizacja - STANISŁAW DOBRZAŃSKI 
reżyseria - JULIAN MYSZKOWSKI 
Gustaw - Franciszek Żymirski 

20 111900- „Widma", Teatr Wielki, Warszawa. 
Reżyseria - JÓZEF CHODAKOWSKI 
Gustaw - Henryk Kowalski 

31 X 1901 - „Dziady", Teatr Miejski, Kraków. 
Inscenizacja i opracowanie tekstu - STANISŁAW WYSPIANSKI 
Reżyseria - ADOLF WALEWSKI 
Gustaw-Konrad - Andrzej Mielewski 

8 Xll 1906 - „Dziady", Teatr Polski 
(w sali Teatru Miejskiego), Wilno. 
Reżyseria - JÓZEF POPŁAWSKI 
Gustaw-Konrad - Adam Wiślańsk i 

8 X 1908- „Dziady", Teatr Polski (w sali Teatru Victoria), Łódź. 

Reżyseria - ALEKSANDER ZELWEROWICZ 
i ANDRZEJ MIELEWSKI 
Gustaw-Konrad - Andrzej Mielewski 

16 V 1909- „Dziady" , Teatr Mały (w gmachu Filharmonii), 
Warszawa. 
Reżyseria - JANUSZ ORLINSKI 
Gustaw-Konrad - Andrzej Mielewski 

1 11 1912 - „Dziady" , Teatr Zjednoczony, Warszawa. 
Reżyseria - JANUSZ ORLIŃSKI 
Gustaw-Konrad - Franciszek Rychłowsk i 

23 IV 1915- . Dziady". Teatr Polski, Warszawa. 
Reżyseria - JÓZEF SOSNOWSKI 
Gustaw-Konrad - Wojciech B rydziński 

13 X 1915 - „Dziady", Teatr Polsk i, Warszawa. 
Reżyseria - ALEKSANDER ZELWEROWICZ 
Konrad - Witold Kuncewicz 

28 X 1927 - „Dziady", Teatr Miejsk i, Łódź. 

Reżyse ria -MIECZYSŁAW SZPAKIEWICZ 
Gustaw-Konrad - Mieczysław Szpakiewicz 

29 XI 1927 - „Dziady" , Teatr Narodowy, Warszawa. 
Reżyseri a - ALEKSANDER ZELWEROWICZ 
Gustaw-Konrad - Józef Węgrzyn 

18111 1932 - „Dziady" , Teatr Wielki, Lwów. 
Reżyseria i opracowanie tekstu - LEON SCHILLER 
Gustaw-Konrad - Janusz Strachowski 

15 Xll 1934 - „Dziady", Teatr Polski, Warszawa. 
Reżyseria i opracowanie tekstu - LEON SCHILLER 
Gustaw-Konrad - Józef Węgrzyn 

26 XI 1955 - „Dziady", Państwowy Teatr Polski, Warszawa. 
Reżyseria i opracowanie tekstu - ALEKSANDER BARDINI 
Gustaw-Konrad - Ignacy Gogolewski 

18 VI 1961 - „Dziady" , Teatr-Laborat or ium 13 Rzędów, Opole. 
Scenariusz i realizacja - JERZY GROTOWSKI 
Gustaw-Konrad - Zygmunt Molik 

9 IX 1961 - „Dziady" , Teat r Rapsodyczny, Kraków. 
Układ tekstu i opracowan ie sceniczne -
Ml l ECZYSŁAW KOTLARCZYK 



15 IV 1962- „Dziady", Teatr im. Stan i sława 
Wyspiańskigo, Katowice. 
Adaptaqa 1 reżyseria - JERZY KRECZMAR 
Konrad - Andrzej Antkowiak 

25 V 1962 „Dziady", Teatr Ludowy w Nowej Hucie. 
Układ tekstu 1 reżyseria - KRYSTYNA SKUSZANKA 
i JERZY KRASOWSKI 
Gustaw Andrzej Hrydzewicz 

5 VI 1963 - . Dziady" , Teatr im. Juliusza Słowackiego, 
Kraków. 
Adaptacja sceniczna, inscenizacja i reżyseria 
BOHDAN KORZENIEWSKJ 
Gustw -Konrad - Marek Walczewski 

15 li 1964 - .Dziady" , Teatr Polski, Warszawa 
Układ tekstu 1 reżyseria - KRYSTYNA SKUSZANKA 
i JERZY KRASOWSKI 
Gustaw Konrad - Stanislaw Jasiukiewicz 

27 l lł 1965 • „Dziady", Teatr im. Wilama Horzycy, Torun. 
Opracowanie tekstu i reżyser ia HUGON MORYCINSKI 
Pustelnik-Gustaw - Wlodzimierz Panasiewicz 

3 IV 1965 .Dziady", Teatr Powszechny, Łódż . 
Opracowanie dramaturgiczne WOJCIECH NATANSON 

ezyseria • ROMAN SYKAŁA 
Gustaw Konrad - Zbigniew Cynkutis 

18 XI 1965 • . Dziady", Teatr im Ale~sandra Węgierk i, 
Bialystok 
Uldad tekstu 1 rezyseria - JERZY ZEGALSKI 
Gustaw Konrad - Krzysztof Ziembińsk i 

19 XI 1965 .Dziady", Teatr im. Juliusza Osterwy, 
Gorzow Wielkopolski 
Inscen izacja 1 reżyseria · TADEUSZ BYRSKI 
Gustaw-Konrad - Witold Andrzejewski 

19 XI 1965 · . Dziady", Teatr Polski, Bielsko Biała 
Układ tekstu i reżyseria ALLAN RZEPKA 
Gustaw-Konrad - Wojciech Alaborski 

12 111 1966 · .Dziady", Teatr Polski, Szczecin. 
U~ład tekstu 1 reżyseria ·JAN MACIEJOWSKI 
Gustaw Konrad - Andrzej Kopiczynski 

26 11 1967 - „Dziady", Teatr Dramatyczny 
im. Stefana Jaracza, tódż. 
lnscenizaqa 1 reżyser ia - JERZY ZEGALSKI 
Gustaw-Konrad - Stefan Knothe 

25 XI 1967 • „ Dziady", Teatr Narodowy, Warszawa. 
Uklad tekstu i reżyseria · KAZIMIERZ DEJMEK 
Gustaw-Konrad - Gustaw Holoubek 

2 X 1971 · . Dziady", Teatr Ziemi Mazowieckiej 
Inscenizacja i reżyseria -TADEUSZ BYRSKI 
Gustaw-Konrad · Tadeusz Wieczorek 

18 111 973 „Dziady", Stary Teatr im. Heleny 
Modrzejewskiej, Kraków. 
Inscenizacja i scenografia - KONRAD SWINARSKI 
Gustaw-Konrad · Jerzy Trela 

19 V 1977 • „ Dziady", Teatr im. Stefana Jaracza, 
Olsztyn. 
Opracowanie i reżyseria - HENRYK BARANOWSKI 
Gustaw-Konrad - Aleksander Wysocki 

6 IV 1978 · „Dziady", Teatr im. Jana Kochanowskiego, 
Opole 
Reżyse ri a ·TOMASZ ZVGADŁO 
Gustaw-Konrad · Jacek Romanowski 

7 IV 1978 · . Dziady" cz. Il i, Teatr im. Cypriana 
Norwida, Jelenia Góra 
Uklad tekstu i reżyseria GRZEGORZ MRÓWCZVŃSK I 
Konrad - Stanislaw Biczysko 

Z3, 24 IV 1978 .Dziady", Teat r Współczesny 
im. Edmunda Wiercińskiego, Wrocław. 
Reżyseria KAZIMIERZ BRAUN 
Przedstawienie grane przez dwa wieczory. 
Gustaw-Pustelnik · Boguslaw Kierc 
Konrad - Zbigniew Górski 

30 XI 1978 · . Dziady kowieńskie" , Teatr Wspólczesny, 
Warszawa. 
Reżyseria · JERZY KRECZMAR 
Pustelnik Gustaw-Upiór· Jan Englert 

31X1978 ·.Dziady", Teatr Narodowy, Warszawa. 
Układ tekstu, scenografia i reżyseria -
ADAM HANUSZKIEWICZ 
Konrad · Krzysztof Kolberger 

31 XI 1979 · .Dziady", Teatr Wybrzeże, Gdańsk . 
Inscenizacja i reżyseria - MACIEJ PRUS 
Gustaw-Konrad · Henryk Bista 

3 VI 1982 „Dziady", Teatr Współczesny im. Edmunda 
Wierci ńskiego, Wrocław. 
Reżyseria · KAZIMIERZ BRAUN 
Konrad · Krzysztof Bauman 

25 1111 984 - „Dziady", Teatr im. Stefana Jaracza, Łódż . 

Układ tekstu, inscenizacja i reżyser i a MACIEJ PRUS 
Gustaw-Konrad - Mariusz Wojetechowski 

27 V 1984 · „Dziady" , Bałt ki Tr tr Dramatyczny im. 
Juliusza Słowack i ego, Koszalin. 
Opracowanie tekstu, iru;cen1z<1cjd 1 rezyseria -
KRZYSZTOF ROTNICKI 
Gustaw-Konrad - Romar Li 

22 Xll 1984 - .Dziady", T 
Układ tekstu i reżysena -
Gustaw onrad Marian Cz rsk1 

29 X 1987 • ,.Dziady , T dtr N rodo~. Wamawa. 
Opracowanie tekstu i insceniz.i j 
KRYSTYNASKUSZANKA 
Upiór-Gustaw-Konrad · Jacek Dzisiewicz 

22 XI 1987 - „Dziady", Teatr Polski, Pozn ań. 
Układ tekstu, inscenizacja i reżyse r i a · 
GRZEGORZ MRÓWCZYNSKI 
Gustaw-Konrad - Mariusz Sabiniewicz 

23 Xll 1987 - „Dziady - Improwizacje" 
wg A. Mickiewicza, Teatr Studio, Warszawa. 
Układ tekstu, reżyseria , scenogra fia i kost iumy -
JERZY GRZEGORZEWSKI 
Gustaw-Konrad - Wojciech Malajkat 

28 X 1989 - „Noc Dziadów" wg scenar iusza Wojciecha 
Jesionki, Teatr im. Jerzego Szaniawskiego, Walbrzych. 
lnscen izacja, reżyseria i scenografia · 
WOJCIECH JESIONKA 

19 XI 1994 - „Dziady" cz. li i IV, Teatr im. Ludwika 
Solskiego, Tarnów. 
Adaptacja i reżysena ADAM SROKA 
Gustaw - Sławomir Federowicz 

25 XI 1994 - „Dozwolone od la 16" na podstawie 
„ Dziadów Wileńsk ich " Adama Mtek1ew1cza, Teatr 
Nowy, Warszawa. 
Adaptacja i reżyseria · ADAM HANUSZKIWICZ 
Gustaw -Janusz Onufrowicz 

27 V 1995 - „Dziady - Dwanaście improwizacji " , Stary 
Teatr, Kraków. 
Opracowanie tekstu i reżyser ia · 
JERZV GRZEGORZEWSKI 
Konrad· Jerzy Radziwiłowicz 



40 lat na scenie! 

„Sztuka nie znosi pólśrodk6w. 
- Można dać jej wszystko -

albo nie. 
Jeżeli trakiuje się Ją jak 

alfons dziewkę -
- zemści si('!" 

Wiktor Hugo 

"Sztuka nie znosi półśrodków" 
rozmowa ze Zdzisławem Łęckim 

Z dzisław Łęcki urodził się „nie tak dawno temu" w mieście 
Lodzi. Edukację aktorską zakończył w roku 195 7, uzysku

jąc dyplom w warszawskiej Wyższej Szkole Teatralnej. 
16 XI 1997 minęło 40 lat, od kiedy popularny Pan Zdzisiu słu

ży Teatrowi i scenie. Piękny to jubileusz. Wierzymy, że kolejne 
obchodził będzie także w naszym „Kochanowskim". 
MACIEJ GÓRSKI: Czy po 40 latach aktor pamięta swój debiu t? 
ZDZISŁAW Ł~:CKI: To tak jak z pierwszą miloś ią - jej się nie zapomina! Był 
rok 1957, byłem absolwentem warszawskiej Szkoły Teatralnej im. leksan
dra Zelwerowicza, miałem wielkie szczęś cie być jednym z ostatnich uczniów 
Mistrza, wielkiego refo rmatora szkolnictwa teatralnego . Sam debiut pamię
tam doskonale , było to w „Teatrze 7.15" w Łodzi. świeżo założonym, któ
rym kierował wybitny reżyse r Jerzy Antczak. 
Moją p i erwszą rolą był Sie rżan t Trotter w sztuce gaty Ch ristie „Pułapka 
na myszy" {kryminale!) w reż . J . Antczaka. W ·pektaklu grali znakami i ak
torzy, m. in. Jadwiga ndrz '.i wska i Ryszard Filipski. 
M. G.: Co oprócz debiutu u tkwiło szczególnie w Pańskiej pamięci ? 

Z. Ł.: No cóż, chyba to , ż znal az ł m się w Opolu, temu mias tu i temu Te
atrowi jestem wierny od 31 lat. Spotkałem Stani ława Wieszczyckiego, któ 
ry był w owym zasie dyr ktorem artystyczn m opolskiego Teatru , a zna-
łem go jeszcze z okresu studiów. Wys tarczyło jego „ Przyj e d ź do Opola", bym los oddał w jego i o poi ki ej pu bliczności r ce . 
M.G. : 40 lat wierności Teatrowi, scenie; 31 lat wierności Opolu. Czy było warto? .. . 



Z. Ł. : O, bardzo trudne pytanie mi Pan zadał. Jeśli się jest wiernym swoim młodzieńczym 
ideałom, a te ideały zaszczepili we mnie m. in. Aleksander Zelwerowicz i Jerzy Antczak, 
jeśli jest się wiernym mottu naszej rozmowy „Sztuka nie znosi półśrodków„ . " - na pew
no warto! Przez te moje czterdzieści lat staram się być wiernym tej maksymie. „Ten te
atr jest najlepszy, w którym ja gram" - tego uczyli mnie moi mistrzowie i tej myśli sta
ram się być wiernym, polecając ją uwadze moich młodszych kolegów. Wynika z tego 
wniosek, że naj lepszy teatr to Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, warto ... war
to było! 
M. G.: O czym marzy aktor po 40 latach spędzonych na scenie? 
Z. Ł.: Myślę , że każdy ma swoje marzenia, każdy inne, o czym innym marzy młody czło
wiek przed szkołą i w szkole teatralnej, o czym innym aktor tuż po studiach. Ja każdą 
rolę nawet tę najmniejszą) traktuję z wielkim zaangażowaniem i z wielką radością, na 
przykład teraz gdy gram w „Dziadach" Starca. Sama waga dramatu Adama Mickiewi
cza sprawia, że odczuwam ogromną radość i satysfakcję, biorąc udział w tej inscenizacji. 
M. G. : Czy poza Teatrem znajduje Pan czas na coś jeszcze? 
Z. Ł.: Bardzo bliska jest mi poezja, zrealizowałem kilka programów poetyckich. Z wiel
kim sentymentem wspominam czasy, gdy w rozgłośni Polskiego Radia w Opolu istniał 
dział literacki kierowany przez Pana Kazimierza Kowalskiego , nagrywający wspania
łe słuchowiska radiowe. W kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu miałem przyjemność 
v ziąć udział. To były wspaniałe, piękne czasy. Poza tym, ale to także związane jest z Te
atrem, zbieram anegdoty teatralne, m. in. o wielkich mistrzach z przeszłości. Sprawia 
mi ogromną frajdę szperanie w pamiętnikach , wspomnieniach„. A kiedy pragnę odpo
cząć od teatru, to najlepszym odpoczynkiem jest dla mnie sport, głównie piłka nożna. 
Przez wi le lat miałem przyjemność dzielić garderobę z nieżyjącym już niestety Adol
f m Chronickim. Wspólnie oglądaliśmy, a potem dyskutowaliśmy o wspaniałych wystę
pa h naszej narodowej „jedenastki" na mistrzostwach świata . A dziś Adka nie ma już 
wśród nas, reprez ntacja nie odnosi takich sukcesów jak dawniej - ale pasja pozosta-

Najważni ej sze role Zdzisława Łęckiego 
Ka rbot i pułkowni k Grzegorz w sztukach Abramowa „Derby w pałacu" i „Klik
Kl ak" , Marik w „Moim biednym Mariku" Arbuzowa, Kapitan w „Indyku" Mroż
ka, Wielki Książę Konstanty w „ Nocy listopadowej" Wyspiańskiego, Kreczyński 
w „ Małżeństwie Kreczyńskiego " Suchowo-Kobylina, Andrzej w „Dwóch teatrach " 
Szaniawskiego, Florek w „K rólu Mięsopuście " Rymkiewicza, Pierrot w „Księżnicz
ce na opak wywróconej" Rymkiewicza, Naczelnik w „Policji" Mrożka, Sarka -Far
ka w „Igraszkach z diabłem" Ordy, Wiktor w „Panu Jowialskim" Fredry, Grzegorz 
w „Damach i huzarach" Fredry, Dick w „Doktorze Faustusie" Marlowe'a, Floyd 
w „Drewnianym talerzu" Morrisa, Matias w „ Operze za trzy grosze" Brechta, Mo
czarski w „Rozmowach z katem" Moczarskiego, Podgórski w „ Popiele i diamen
cie" Andrzejewskiego, Ciumkała w „Trans-Atlantyku" Gombrowiua, Koczkariow 
w „ Ożenku" Gogola, Dynda Iski w „Zemście" Fredry, Guła w „Królowej przedmie
ścia" Krumłowskiego, Ksią dz w „Baroku" Hołdysa. 

ła. Muszę znajdować także czas dla mojej wspaniałej żony 
Barbary i syna Macieja, którym w tym miejscu pragnę podzię
kować za wiele lat wytrwałości, wierności i zrozumienia dla 
mojej pracy. 
M. G.: Czego można Panu życzyć na kolejne czterdziestole
cie? 
Z. Ł.: Oczywiście, tradycyjnie trzeba tu wspomnieć o zdrowiu, 
o którym każdy dostojny Pan w moim wieku myśleć już po
winien . Otacza mnie grupa młodych, śmiem twierdzić, życz
liwych mi ludzi : młody Dyrektor , młody Zespół; moja osoba 
dodaje im powagi, a mnie odmładza i oby tak dalej. „ 

Ponadto na codzień spotykam się ze wspaniałą, opolską pu
blicznością, której ostatnimi czasy wyraźnie przybywa. I chy
ba tego przybytku i przynajmniej takiej sympatii, jaką da
rzyła mnie dotąd , życzę sobie i naszemu Teatrowi. 

Opole, 12 grudnia 1997 



, 
TWORCY: 

ADAM SROKA - urod ził s ię w Krakowie. Uko1'icz 'ł wydz i ał reżyser ii PWST im. L. Solskiego (1988). Jeszcze jako 
student reżys rii rozpoczął realizacje przedstawień w Star m Tealrz im. H. Modrz jewskiej , gdzie wyreżys ro
wał takie spektakle jak: "Ptasi k" wg W. Whartona, "Tanie śmi err i " A. Strindberga, „Wil k stepowy czyli teatr 
magiczn tylko dla obłąkanych" wg H. H ·ssego. W Teatrze Ludowym w Krakowie zrealizował dwa autorskie przt>d
stawienia: "Kol jka" oraz „Akt kobiecy w świelle " ; w Teatrze Dramatycznym w Warszawie "Sezon w pi kle" wg 
A. Rimbauda oraz „Ptasit>k" wg W. Whart na; w Teatrze „Rozmaita ·ci" w Warszawie "Zestaw podróżny do śmier
ci" wg S. Sontag, w T 'alrze im. J. Osterwy w Lublinie" Wilka stepowego" wg H. Hessego, w Teatrze 1 owym w Po
znaniu "Przemian ," wg F. Kalki, w Teatrze im. J. Kochanowskiego „Wariat.ów na lodzie etyli Salę nr 6" wg A. 
Czechowa. Pod zas F stiwalu Artystycznego Kultury Europejski jw Krakowi zaprezentował swój spektakl-pa
nopticum pt. . Pi klo Europy" z muzyką Jana Kantego Pawluśkiewi za. Dla TVP wyreżyserował film wg własne
go scenariusza pt. „Rundo". B_ I s typendystą Prezydenta Miasta Krakowa oraz Ministra Kultury i Sztuki. WiPle 
z jego przedstawi eń było nagradzanych na fes tiwalach w kraju i za granicą . W listopadzie 1996 obj ął funkcję dy
rektora na z In go i artystycznego Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. 

IZA TORO IEW I Z - ur. 1970 w Warszawie . Ukończyła studia na 
Wydziale Wzornictwa Przemysłowego na A P w Warszawi ' (1995). 
Studiuje scenografię w pra owni prof. Andrzeja Sadowskiego 
(A P Warszawa) . 
Współpracowała z warszawskimi T 'atrami jako asystent sceno

grafa: Teatr Ateneum, „Sen 'V uj aszka" Fiodora Dostoj 'wskiego 
w reż . Małgorzaty Boratyńsk i ej (1996); Teatr Dramatyczny, „Jak 
wam s ię podoba" Williama Szekspira w reż . Piotra Cie ślaka (1 996); 
Teatr Dramatyczny. ,.Elektra" Sofoklesa w reż. Krzysztofa Warlikow
skiego (1997); T atr Powszechn , .. Ostatnie dni ludzkości " Karla 
Krausa w reż. Piotra Ci ślak a (1997) . 

Sarnodzi Inc realizacje: .,Wyspa" Athola Fugarda i Wi nstona 
tshona oraz „Opowiadanie o zoo" Edwarda Al bee'ego w Teatrze 

Studio . Buffo" (1996); „20 lat odkr ania Gardzienic" w reż . Ange
li Ottone w Teatrze Małym (1997) ; „999 pokalipsa wg Sylwestra" 
w reż. Pawła arożnika (film krótkometrażowy). 

KRZYSZTOF ZWAJGIEH - w latach 1970-82 kierownik muzyczny Teatru „Stu" , autor muzyki do wielu spek
takli tego Teatru (m. in . .. Spadanie", ,.S nnik polski", „ ~xod u. ", "Donkichoteria"). Zaintercsowan. tzw. teatrem 
alternatywnym oraz twórczo ' cią Gombrowicza (muzyka do „Oper tk i" , M ksyk 1979; „Iwon , ks i ężn iczki Bur
gunda·', Paryż 1992). Jest autorem muzyki do oper_ „ a bosaka" (premiera w Ferrarze - Wio hy 19, 3) 
Muzykę K. zwajgicra wykonują także soliści i zespoły na fes tiwalach i koncertach muzyki współ ·zcsnej. Obrc· 
nie jest ki rownikiem mu;,:ycznym Teatru Ludowego w Krakowie. W Akademii Muzycznej w Krakowie zajm uj e 
się zagadnieniami muzyki najnowszej . 
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