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BALLADA O ZAKACZAWIU 

scenariusz 
Maciej Kowalewski, Krzysztof Kopka 
J acek Głomb 
reżyseria 

Jacek Głomb 
scen o@afia 
Ewa Beata Wodecka 
m uzyka 
Bartek Straburzyński 
konsul tacja boksers ka 
Dyrnitrij Lenkow 
uklad walk ulicznych 
Leszek Jóźwik 

Premiera 7 i 8 października 2000 
Kino „Kolejarz", ul. Łąkowa 2 

Aktorty: 

Janina Dębówna, taksówkarka , hobbystka - fo tograf - Katarzyna Dworak 
Alojza Ban achowa, sekretarz komitetu powiatowego pa rtii - Ola Maj 

Tor'1ko Kulka , kolc:jarz - Bogdan Grzeszczak 
Al a Pełak , bufetowa w „Cygańskiej" - Anita Poddębniak 

Bcnek Cygan - Przemysław Bluszcz 
Rysiek Migacz - Paweł Wolak 

Maniek PecaJ - Janusz Chabior 
Kapi tan Franciszek Maciejewski, komendant powiatowy MO - Dariusz Maj 

Ka pral Halina Gniazdko. jego asystentka - Gabriela Fabian 
Sierżan t Zenon Koci:: ·Ja , szef posterunku MO na Ląkowej - Lech Wołczyk 

Henryk Rondel. szeregowy MO, potem awansuje -Tadeusz Ratuszniak 
J arek Walek zwar1y Dzidkiem - Rafał Nowicki 

General Iwan Iwanowicz Iwanow, komendant garnizonu radzieckiego - Bogdan Grzeszczak 
Natasza Tiericżkowa , major KGB - Małgorzata Urbańska 

Anatol kaza . trener bokserski - Marek Sitarski 
Ad am Golclmann, licealista. późni ej mecenas - Tadeusz Ratuszniak 

Horst Grubber, emerytowany kościelny z parafii ewangeli ckiej - Lech Wołczyk 
Lawa Apuchow, radziecki 7..olnierz - Grzegorz Wojdon 
Róża , siostra Ben ka Cygana - Joanna Gonschorek 

An ka, żona Benka Cygana - Małgorzata Siatka 
Marian Czoł owy, naczelnik stacji kolejowej - Lech Wołczyk 

"Capablanca", szachowy mistrz Zakaczawia -Grzegorz Wojdon 
Żyła , nowy szef zakaczawskiej ma.ft i - Darek Maj 
Młody. jego uczeń - Krzysztof Karankiewicz 

oraz 
banda Dzidka - Arkadiusz Jarek , Rafał Jarek , Krzysztof Walkiewicz 

Leszek Jóźwik , Tomasz Sobczak 

inspicj ent i sufler - J olanta Naczyńska 

Specjalne podzięlcowanie dla Fundacj i im. Stef ana Batorego. /ctóra clofrnansowała spelctakl. 

n a g o d y 

I nagroda 
w VI I Ogólnopolskim Konkurs ie 
na Wystawienie Polskiej Sztuki 
Ws p ółcze snej 

„Brylant roku" 
w plebiscycie widzów, czytelni
ków i słuchaczy Dolnoś ląskich 
Mediów, w kategorii Wydarze
nie Kulturalne roku 
Nominacja reżyse ra Jacka Głom
ba do Paszportu „Polityki" 
Nagroda miesięcznika „ Teatr" 
im. Konrada Swinarskiego 
dla Jacka Głomba za reżyserię 
Nagroda Telewizji Wrocław 
dla Przemka Bluszcza za rolę 
Benka Cygana 
Telewizyjna realizacja „Balla
dy .. . " dla TVP 2 w reżyserii 
Waldemara Krzystka 
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BA LLADA O Z KACZ WIU 

To będz ie najbardziej legnicka 
z opowic::ici na ··zego Teatru. ale 
przeclet - każde Miasto ma swoje 
Zakaczawie. Zarzecze - wWars7.a
wic nazywa się ono Praga. w Łodzi 

- Batuty. we Wrocławiu - Trójkąt 

Be1mudzki. Legnica ma ZakaL'7.a
wie. niechc ianą. n i elubianą przez 
centru m dzie ln icę . którą ktoś. nie 
wiadomo. mili janl czy złodziej. na
'l.\val Dzielnicą udów. Dlaczego. 
py t ali śmy t worząc scenariusz 
przed t, wienia. Bo tam się„ . cuda 
zdarzali/. odpcm~adano bez „ :,rę
powania. 

J akie cuda wszyscy wiedzą. ale nikt nic chce powiedz ieć. 

Na. z sn:nariusz „pisali" milicjanci i złod z iej e . byw lcy „Cygań
skiej" i czlonkowic rnd parafia lnych. prokura torzy i żo ł nierze boha
terskiej Armii Czerwonej. Nie rozmai\~aliśmy z calym Zakaczawiem. 
bo nie można było rozma\~ać z catym Zakaczawiem. Zresztą Zaka
czawic to legenda„ 

Ale właśnie Teatr jest od tworzenia legend. opo\1~adania prostych 
historii do śmiechu i do ł ez . Teatr nie zbawi świata . nic wydaje wyro
ków. to nic ąd ani proku ratura . Teatr opisuj rzc l'zywistio sć . czasem 
w nią ln!nw niuj ąc. 

I tak1 jcst nasz projekt. Społeczna menvenqa w zapoznaną dziel 
n i cę, projeki dla dzielnicy . może przywrar j ący miastu Lę dzieln icę' 

Bo lu nie chodzi tylko o ren czy inny spPk 
taki. Lepszy czy ''Orszy. Tu idzie także o przy 
sz ł o._ 'naszego Mia la . o przyszłaś · Zakaczawia. 

Bohaterami naszej opowieśc i bi;dą zak -
czawscy „chłopcy z ferajny" . ambi tni milicjanci 
o słabych glowach. gen ral bratniej armii. który 
wpadnie na świetny pomysł. jak zmniejszyć prze
s tępczość w mieście . piirkne kobiety ( ch o ć dow
cip gł o s i. że na Za kacza\~U wszystkie kobiety 
wyglącl a_i ą p ięknie „. ) , emc1ylowany kościelny 
z parafii cw:mgclicko - augsburskiej .. Wszy ry 
„nieprawdziwi". wszystkie wymyślone postari 
scen iczne, I wszyscy prawdopodob ni. rak jak 
\~ększość zakaC';, wsk·rh histo1ii. któr' opo1\~;i
damy. 

To nic jest his toryczna dokumemacja życ ia 

dzielnicy. To na ·za opoWieść . u·ochę śmieszna . 

troch<; sentymentalna - o pewnym miejscu na 
świecie . gdzie clzlaty się dziwne rzeczy „. ale żyli 
naprawdę fajni ludzie. 

J acek Gł omb 

Ueszcze przed p remierą) 

SKĄD SI Ę TO WZIĘŁO ? SKĄD? 

Wszystko przez Ann i;; Wie
sner. 

W swoich legnickich po
czątkach jeszcze podczas re
alizacji debiutancld go Schul
za. odkryłem piękną dróżkę 
spacerową z Dornu Aktora do 
reatrn. Szło się przez mostek 
na Kaczawie i s tary, przed s tu 
laty zalożony, park. żeby do 
niego doj ść trzeba bylo skri;;
ci ć w ulicę Fab1yczną. Staly 
tam raptem trzy domy. Nad 
drzwiami wejściowymi do jed
nego 7. nich widniał mocno 
zalarty napi : „Wiesner J hn. 
und Anne. 19 13" 

Stamtąd do lea t ru by ł 

1eszcze kwadrans marszu . 
Szedłem więc sobie i roiłem : 

J ohann i Anna. jak musieli 
być dumni z siebie kmicząc tę 
budowę. Czteropiętrowa ka
mienica ho - ho' Solidna. po
rządna . Będą w niej m ieszkać 

pokolenia Wicsnerów. Anne 
będzie niańczyć wnuki i pro
wadzi · je na spacery do pięk 

nego parku za rzeką ... 
A potem wydarzyło się to 

wszystko. co wiek XX miaJ dla 
nas w zapa" ie: dwie woj ny, 
bied Republiki Weimarskiej, 
' trach i nędza Jll Rzeszy. 
w końcu - Wielk ucieczka. 
Nie wiem. ery Johann i Anna 
zdąży li uciec. Może zdążyli 

i oparli s ię aż w Wu pp rtalu , 
który jest tym przedwojennym 

Liegn itz crym Wrocław dla 
Lwowa. Może nie. Może zmarli 
z zimn a i wyc i eń czen i a tej 
s tra znej zimy czterdzie tego 
p i ątego roku? Może zostal i za
mordowani przez wyzwolicic
Ji? Byli ofi arami odwetu nie
dawnych s ł owiański h podlu
dzi. który pociągną! za sobą 
ki lkas t t_ i ęcy ofi ar w ·ród 
mieszkań ców wschodnich 
kresów Rzeszy. Do kamienicy 
Wicsncrów przytul a si ę zruj
nowany. rozpadaj ący si ę bu
dynek. Wybite okna , s tropy 
podparte stemplami, gotowa 
scenografia do horroru , praw
dziwy dorn duch ów. To pew
r: ie jej widok sta l u początku 
skoj arzeń. które dały w efek
cie obraz nn. i J ohc nna. 
którzy nocą w i ąż patrzą ze 
swych okien nc. dzi i cj szą Le
gnicę. 

ocna Legnica. Mi asto 
r óżn oj ęzyczny ch du hów . 
Wicsncrowic. Wyrzuceni ze 
swoich Gorców Łemkowi e . 

Pan lgnacy w Drohobyczu zo
stawi! aptekę . Dziewiętnasto 

letni Miszka. któ1y oparł czo
ło na zimnej lufie kalaszniko
wa, bo nie mó<rł wytrzymać 

z tęsknoty za swoją Kostromą. 

(Czy można tęsknić za Kostro
mą?) 

Parada wi dm. Lc <!nica ja
Li Spoon River. (.„) 

Ki edy zwierzyłem s i ę J ac
kowi z tego pomys ł u. powie
dział. że leż od pkiegoś czasu 

„chodzi " z id eą s pektaklu 
o Legnicy. („ .) 

Zakaezawie to taka le
gnicka „Brzeska", „Rynek Ba
łucki" c:-q „Trójkąt Bermudz
ki". K.ilkanascic ul iczek, w któ
re po zmroku obcy niech si ę 

lepiej nie zapuszczają. 

Dzielnicę zbudowaJi Niem
cy w początkach wicku dla 
pro letariackiej biedoty . Po 
wojnic, gdy sztab Półn ocnej 
Grupy przeniósl się z Wrocła

wia do Legnicy, byla to przez 
kilka lat j edyna dzielnica , 
gdzie mogli mieszkać Polacy. 
Dzisiaj jest to rozpadające się 
oswdle bezrobotnych, w któ
rym - jak u Dickensa - Bieda 
podaje rękę Występkowi. 

Spektakl o Zakaczawiu 
byłby Joói znym następ twcm 
drogi. jaką w Legnicy idziemy 
od kilku lat. Chodzi nam o te
atr mi ej ki w pełnym a często 

bardzo dosłownym tego s łowa 

znaczeniu . A więc o teatr , któ-

ry nie tylko sam staje się waż

nym punktem w topografii 
miasta, a le też - nagle i nie
spodziewanie - pojawia ię 

w najrozmaitszych miejski ch 
przestrzeniach. Czę to są to 
przy tym przestrzenie dla sa
mych legniczan nie znane i eg
zotyczne: wnętrze ko śc ioła 

ewangelickiego (gramy tam 
„Pasję"). koszaiy pru kie („Ko
riolan"). dyskoteka Sunlight 
(„Młoda śmierć") , zbyt niebez
pieczna, by odwiedzi! j ą „nor
malny i kulturalny widz te
atralny". XlX-wicczna fab1yka 
amunicji ( „Zły"). dziedziniec 
Zamku Piastowskiego („Don 
Kichot nocą" ) . 

Te działania oczywiście po 
częśc i dyktowa! prosty. pra<!
matyczny „bilans otwarcia" 
J ackowej dyrekcji - widz nie 
przychodzi do t atru . a więc 
teatr musi pójść do widza. 
Miały one jednak także swoją 

motywacj ę estetyczno - ideową 



płynącą ze źródeł, powiedzmy, 
allernatywno-kontestacyjno
frank furckich prezentowa
nych w ważnej dla lal osi m
dzi siątych książce zredago
wanej przez tefana Moraw
skiego .Zmierzch estetyki -
aulen lyczny czy rzekomy". 

Zawarte w niej wezwania 
do wy pro wadze ni a sztuki 
z zamkniętych miejsc kultu 
(muzeów. teatrów) na ulicę, 

umieszczenia jej w głównym 

nurcie życia a nie - obok nie
go, robily na nas obu wraże
nie. Krytyka obowiązuj ącego 

od czasów ojca Rapin i powo
ł ani a Akademii podziału na 
wtajemniczonych znawców 
(artystów, krytyków). którzy 
mówią oraz profa nów wysłu

chujących objawień oraz po
stulat zastąpien i a tego duali-

zmu wspólnotą uczestników 
zdat7.enia - odpowiadał na zcj 
anarch istycznej niechęc i do 
eliL 

Przede w zystkim jednak 
to myślen i e b · ło niezłym wyj
ściem z coraz mocniej kre ty
niejącej rzeczywistości tealru 
polskiego poprzedniej dekady. 
zastygłego w jałowym pro!e
scie wobec widmowego, nie 
i lniej ącego już w rzeczywisto
ści komunizmu. 

Ko1'l cząc z teoretyzowa -
niem: szlo o to. żeby legnicza
nom, którzy do swego miasta 
mają stosunek - łagodnie mó
wiąc - sceptyczny, pokazać 
jego urok i rozmaitość. Żeby
smy wspólnie docenili miej
sce, w jakim przyszło nam żyć. 

Krzysztof Kopka 

R E C E N Z E R c N Z E 

Roman Pawłowski. Gazeta Wy 
borcza , 3.1 0.2000 r. 

BALLADA 
Zakaczawie to odpowied

nik warszawskiej Pragi i ł ódz
kich Ba łut, przedmieście Le-
nicy, słyną z niebezpiecz

nych ulic i szemranych inte 
resów, a zarazem z barwnych 
anegdot o mie zkających tu 
ludziach . 

Żeby dotrzeć na to przed
stawi nie , trzeba najpierw 
przej· ć most na rzece Kacza
wie. która dzieli Legnie<; na 
dwie nierówne czę · ci, ominąć 
bramy , w któiych dyżuruj ą 

mlod zi mężczyźni w dres-ich . 
przemknąć prLez słabo o ·wie
tlone ulice pod odrapaną fa
sad<; !(ina . , J<o ł ejarz" . Tam, 
w sali . w któ rej osta tni film 
wy ' wietlano dwadzi eścia lal 

Senvis PAP SA Przyznano nagrody miesięcznika „Teatr" 
28. Vlll Warszawa (PAP} -Reżyse r Jacek Głomb oraz akio 

rzy Halina Slcoczyrislw i Woj ciech Pszoniak otrzymaJq dorocz
ne nagrody miesięcznika „ Tea tr" za dolconania artystyczne 
ws zonie teatralnym 2000/2001 - poinformowała redakcja 
mies ięcznika. 

Jackowi Głombowi przypadnie Nagroda im. Konrada Swi
narskiego za reżyserię „Ballady o Zakaczawiu" Macieja Ko 
walewskiego. Krzysztof a Kopki, i Jacka Głomba w Teatrze 
im. I I Leny Modrzejewskiej w Legnicy. Spektakl w reżtJS rii 
Jacka Głomba zos tał w tym roku uhonorowany również głów
ną nagrodą w konkursie ministersltva kuliLLr!J na wystawie· 
nie polskiej sztuk i współczesnej. 

R E C N Z 

Lcm u, ł 'gnicki teatr gra od 
miesiąca . ,Balladę o Zakar.za
wiu". Dzięki teatrowi dzielni
cowe kino żyje drugim ży
ciem. 

- Wybraliśmy kino Kole· 
jarz. bo I.o serce Za lcaczawia. 
Przewija się przez wszystkie 
opowieści i legendy l j dziel
ni y - rnówi J acek G ł omb, 

. zef legn ickie 50 teatru i re
żyser przed tawicnia. 

Jacek Głomb i współau
to r scenariusza Krzysztof 
l\opka przez wiele miesi ęcy 

zbierali autentyczne opowie
śc i z Zakaczawia, aby na ich 
mot rwach zbudować spcklakl. 
Przed os laleczną redakcją 

oddali materiał Maciejowi Ko
wal ewskiemu, aktorowi z War
szawy. który wszystkiemu do
da ł dyslan u. Powstała sztu
ka. klór j bohaterem zbioro
wym jcsl ca la dzielni ca. 

WEHIKUL CZASU 
Kiedy na sali gaśnie świa 

tło . zn i k ają łu szczące się 

· ciany i dziurawa podłoga . 

Zrujnowane kino zmienic się 
w weh ikuł c4asu. Przed mo
imi oczami przewija si ę jak 
film pół wieku historii ziem 
zachodnich: od wojny po po
wódź 1997 roku. W 1945 
roku patrzę na repalrianlów 
ze Wschodu, wysypuj ących 

R E C N Z E R C E N Z 

Fol. Grzegorz Klatka 

Odra 7/8. 200 1, Mariusz Urbanek, „Dzielnica Cudów" 
Bohaterem „Ballady„. " miał być najpierw Be nek Cygan, któ· 
ry naprawdę miał na imię Gienek. Benelc naprawdę był wy
:howanym przez ulicę Cyganem, którego miejsce na ziemi bar
dzo szybko wyznaczył pierwszy młodziericzy wyrok za kra
dzież . 

W Legnicy znali go wszyscy. Dla jednych był kulturystą, 
który rzeżbił mięśnie w siłowni. dla innych bramkarzem 
w jedynej w mieście nocnej dyskotece. dla j eszcze innych ban· 
dy1q . którego na leżało unikać . 

Szybko j ednak okazało się, że o Gienlrn r1ie cla się opo
wiedzieć . nie opowiadcyqc o Zalwczawiu. O złodz iejach z Dziel
nicy. lctóryc/1 uczylifachu słynni kieszor1kowcy przybyli lu ze 
Lwowa, o meczu bo/csers/cim z Rosjanami ze stagomyqcej 
w Legnicy Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej. o na · 
chalnym komunizmie nakładającym się na codzienną biedę. 

ie cla się opowiedzieć bez historii walk o wszystko po
między ulicami March lewskiego a Czarneckiego. bez cieszq· 
cych s ię w k inie „Koleja rz'' największym powodzen iem fil· 
mów o Winnetot.t, które wyznaczały kanony dzielnicowego 
honoru, wreszc ie bez wielkiej powodzi 1997 roku, kiedy io 
pUaczki z Zakaczawia ura towały najpierw swojq dzielnicę, 
a poi em miasto, choć położone bardzo nisko Zakaczawie było 
skazane na zalanie. 

R E C N Z E 

się z towarowych wagonów 
na bocznicy w Licgnilz. 

W 1958 roku siedzę na 
zebraniu Towarq twa Milo
·ników Lwowa. W 1963 roku 
oglądam z bohaterami w no
wym kinie Polską Kronikę 
Filmową. Cztery lala później 
jestem na meczu bokserskim 
między reprezentacją miasta 
i radzieckiego garnizonu. Ki
bicuję Ben kowi Cyganowi, 
który walczy z szeregowcem 
Lową w wadze lekkopółśred 

niej. 
Przez za improwizowaną 

scenę przewija si ę ludzki ka
lejdoskop: złodzieje , ich ko
chanki , towarzysze partyjni, 
funkcjonariusze Milicji Oby
watelskiej, żołnierze radziec
kiego garnizonu , sportowcy. 
Cy~ani e , Rosjanie, Niemcy. 
Polacy. ie słyszałem jeszcze 
w polskim teatrze tylu j ęzy 

ków i akcentów naraz: oprócz 
polskie o brzmi tu gwara ślą
ska. rosyj ski oraz łamana 
ruszczyzna. za pomocą któ
rej Polacy załatwiają intere
sy z żołnie1wmi. J est l żgwa

ra lwowska . którą mó\vią re
patrianci. a także pojedyncze 
niemieckie słowa . które wtrą
ca jeden z bohaterów, crnc
rytowany kościelny z parafii 
ewangelickiej. Autorq „Bal
lady " zamknęli w j ęzyku pól 



R c N Z 

wieku powojennej historii 
ziem zachodnich. 

J ackowi Głombowi uda
ło się uchwycić w „Balladzie" 
ducha miejsca. To ukorono
wanie jego doś•viad czeń ze 
spe! taklami w przestrzeni 
miasta , po „Złym" Tyrmanda, 
granym w dawnej fabryce 
czołgów , i „Koriolanie'', wy
stawionym w koszarach Ar
mii Radzieckiej . Stare kino 
gra tu samo siebie i kiedy 
operator na balkonie włącza 

projektor z Polską Kroniką 
Filmową, w mgnieniu oka 
przenos imy się pół wieku 
w lecz. Zachwyca dbałość 
o szcze aóły : bohat rowie nie 
tylko piją haraklcryslyczne 
dla ka.7.dej epoki napoje (siwu
cha w latach 50., peweksow
skie „żyto" w 80. i eksporto
we butelki z uchwytem w 90.), 
ale lakż palą oryginalne ra
dziecki papierosy z oryginal
nej radziec:kiej papi erośnicy 
w ksztalcii: biblioteczki z dzie
ł ami klasykó\ . 

Zachwy a muzyka Bart
ka Straburzyński ego, który 
w d źw i ka ch ako rdeonu 
uchwycił klima t przedmie
ścia . Dzięki filmowemu mon
laźowi trzy godziny przedsta
wienia mij ają jak ekscytują

cy seans, podczas którego nie 
ma czasu spojrzeć na ze~a -

R c N Z 

rek. Aktorty uwijają się jak 
diabły w piekle. nie gubiąc 
przy tym uczuć i sensów. Bar
dzo dobrzy są Przemysław 
Bluszcz jako Benek, gangster 
i s portowiec, i Katarzyna 
Dworak jako Janina Dębów
na, narratorka przedstawie
nia, taksówkarka z Bytomia. 

UTRACONY RAJ 
Ale spektakl le nicki opo

wiada nic tylko o dzielnicy jed
nego z miast na ziemiach za
chodnich, ale o kaźdym pr.ted
mieściu, gdzie na marginesie 

R c N Z 

wielkiej historii ludzie rodzą 
się, kochają i umierają. Opo
wieść ta nie jest pozbawiona 
ckliwych wzruszeń, j ak to 
w balladzie bywa. Romans 
głównego bohatera , gangstera 
Benka, Cygana, ze striptizer 
ką mógłby stać się kanwą li-
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leratury pociągowej , podob
nie jak zako1'lczona tragicz
nym finałem miłość radziec
kie o szeregowca do dziew
ceyny z piekarni. Tym melo
dramatycznym historiom au
torzy scenariusza nadali jed
nak rangę un iwersalnej opo-

Jacek Sieradzki, „Poli tyka", 25 V1II 2001 
„Krępl), wilaLny, z szelmowskim uśmiechem, zdąje ię uro· 

dzonym honorowym obywatelem Zalcaczawia. legniclciej dziel
nicy przelclętej , o klórej opowiada „Ballada o Zalcaczau. iu „ Te· 
alru im. Modrzej ewskiej. W tobuzerslcim wdzięku Benka Cy· 
gana {Przemek Bluszcz) nie majednalc nic z gry pod publicz
kę. Niezły zespół zebrał się w Legnicy: nic lale nie cern nlLije 
jale sukces. 
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„ Tearr" 5 V 200 1. Wojciech Majcherek, 
„Powrót do kina „Kolejarz " 

O spektaklu „Ballada o Za lcacw
wiu „ głośno byto już po premierze Jesie-
111 (! u bieg łego roku. Teatr legnicki co 
prawda nie ma powodów do narzeka
nia. gdy idzi . o l2w. publicil y. Mógłby 
1u nawet stanowić wzór do naśladowa
nia dla tych scen. których marazm dy
rektorz1; u praw icdliwic!ią zwykle dy
stansem do Warszawy. Do Legnicy l eż 
szybko się dojeżdża . ale ja/coś to nie 
zdołało zdeprymować Jacka Głomba i 
j ego współpracowników. Przyjęli oni 
bardzo ambilny plan, który po paru la-
1 ach konsekwen1nego rea lizowcrnia 
os iqgnął chyba szczy t sukces11 wła śnie 
premn ierq „Ballady o Zakaczawiu ". A 
plnn polega na lym. by 1eatr nie czeka/. 
ciż znajdzie sie gars tka ludzi. lc1óra go 
odwiedzi i sam wyszedł „ w rn ias10". 

wieśc i. To „Ball ada' o odchodzeniu 
swiala takich wart ości. jak honor , lojal 
nośc' . przyj aźń i wierność. O ulrau nym 
raju clzieci11stwa. O chlopcach, dla kló
rvch wzorem na całe źyc i e pozosta ł 

Winnetou , bohaler RO-owskich fil
mów wed ług K rola Maya. 

Ki d ąjuż dorosłymi , za twardzia
łym i prze tęp mi. ' ciąż zastan awia
j ą si ę . jak n · ich miejscu postąpiłby 
bohaler, ki wódz Apaczów. W rewela
cyjnej o a lniej scenie wszys cy siadaj ą 
cło to tu , aby uczestniczyć w typie 
po minionym świecie , żywi pospołu z 
uma r ł mi. Tc wy pominki ma]<'\ sił Q 

w. półczcsnych „Dziadów". 

l łoman Pawłowski 
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Głomb dla przedstawieri anektował coraz 
lo nowe miej sca {. . .). Kolej nym miejscem, 
które namierzył jest nieczynne kino „Ko
lejarz". a właściwie nie tylko kino. co cafq 
dzieln icę Legnicy, zwaną Za lcaczawiem, 
która cieszyła się nie najlepszą sławą , 
a dz isiaj j est podobno najbardz iej zanie
dba ną. 

Autorzy „Bc1l1ady o Zalmczawiu" za· 
kroil i swojq opowieś ć z epickim rozma
chem. Akcj a przedstawienia obejmuje 
ostatnie 50 lat. a historia lokalna splata 
się z t ą. której doświadczyli wszyscy. 
Trzeba pamiętać. że ludz ie w Legnicy wie
dzieli doskonale, gdzie ż!Jjq, zważywszy 
na s talą obecność w mieście wojslrn ra
dzieckiego. W spckw lclu ten wątek nie nm 
j ednak chamlct eru martyrologicznego, 
przeci wnie: lwmorysl ycz no -romanso
wy.{. . .) 

Opowieść o Benku (bardzo dobra rola 
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Przemysława Bluszcza}, która jest os no· 
wq przedstawienia, ma oczywiście kon
wencję podmiejskiej ballady {trochę ko
micznej, trochę ironicznej) , zawiera w so
bie legendę, której pra wdy czyjałszu nie 
należy doc iekać, bo przecież nie o to 
chodz i. Najważn iejszy j est mil. bohaie· 
ra, który zginął i miejsw , które t ż stra
ciło dawny chara /e ter. Bo „ Ballada o Za
lcaczawit1 ''jale to ballada konczy s ię 
smutno. Finałowa scena przeclstawie· 
nia , ma cos z klimatu „Naszego miasta " 
-większość bohaterów nie źyje, opowia
dają o swoich losach. {. .. ) 

„Ballada o Zaicaczm iu" z całą ma ą 
postaci, wątków, zmieniających si ę 
miejsc akcj i (.ś wietna robota reżysera . 
scenografa i więk zośc i alctorslciego z -
społu) naprawdę wciąga w wój świat. 
Do dziś mam l eż w uszach cudowny lei! 
moiiv muzyczny spel<Wlclu. 
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.. Słowo Po/sicie " 26VI2001 
PAP, „Tea tr z Legnicy nagrodzony" 

Przedstawiciele Teal ru im. Heleny 
Modrzejewskiej z Legnicy odebrali wczo
raj w Warszawie główną nrigrodę w kon· 
kursie na wystaw ienie polskiej szlu/ci 
współczesnej - „Ballady oZakaczawiu ". 

.,Wiedzieliśmu. że rob imy spektakl 
ważny dla Legnicy, al.e nie wiedzieliśmy , 
że będz ie t.o t akże speklalcl ważny dln 
Polskl - mówili legniczanie po odebra
niu nagrody . Zakaczawie w j edna z naj
swrszych dzielnic Legnicy. 

„ Każde miasto ma swoje Zaimcza
wie " W Warszawie nazywa sie ono Pra
ga, w Łodz i · Baluly. we Wrodawiu -
Trójkąt Bennudzlci. Zalmczawie to nie
chciana i nielubiana przez mieszlml'tców 
dzieln ica. klóra kt oś , nie wiadomo miU
c1ant czy złodz.iej , nazwał Dzie1nicq cu
dów" - mówił przed premierą sztuki Ja
cek Głomb, dyreklor Teatru Modrzejew
slcieJ w Legnicy. 

„GazelC! \Vroclawsica" 8 I 2001 
Joanna Michalak, .,FelieL :i codzi enny" 

Nominacja Ja.eka Gfomba do Pasz· 
pon11 „Polityki", w wielki sukces legnic
kiej sceny. Jego „Ballada o Zalrncza
w1u" s tała sie prawdziwym hitem se
zonu. O spaklalclu wciąż mówią ogól
nopolskie media. Wreszcie hasło „Legni
co nie poJawiu się w kon t ekście ufery 
kryminalnej czy simndalu politycznego. 

7htdno powiedz ieć, ile t y sięąr zfo 
tych władze miasta mus iałyby wydać 
na takq promocję ? Tea tr Modrzejew
skiej gra dla legniczan. ale robi to gło
śno . że słychcić go w całym kruju. Szko
da tylko, że tych dźwięków nie słyszq 
ci, kt.órzy łożq najego utrzymanie. 
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• Teatr „ 7 / 8 Vll/V//1 2001 
Wojciech Majcherek , „Zakaczawie kontra 
Ellmi t" 

VII Ogólnopolski Konkurs 11a Wystawie
nie Po ls kiej Sztuki Współczesnej wygrał 
Teatr im. Modrzeje wskiej w Legnicy ze 
spektulclem .BaUada o Zalcaczawiu". Nie 
będę lu powlarzał komplement.ów, które 
Jackowi Głombowi ijego współpracown i
kom prawiłem w recenzji z przedstawie
nia w rnujowym „Teatrze". Sukces „Balla
dy ... " j est zapewne nie do powtórzenia 
w tym sensie, że utwór .JCsl osadzony 
w bardw lconkretnyc/1 realiach biednej 
dz ielnicy miasta. Ale może stanowić ir1spi
rację . Wolałbym zreszrq, żeby nasi drama
topisarze szukali. swojego Zakaczawia. 
a nie cza rowali tujemniczymi krain ami 
w rodzaju Ellmil, do którego nieustannie 
zaprasza Ingmar Villqist. 

R c N Z E Dyrekior Naczelny i Arlyslyczny - J acek Głomb 
Zastc;:pca Dyreklora - Ewa Or.t:cchowska 

Koordynator pracy artystycznej - Ol <ra Hawryluk 
Kierown ik D:,: i a ł u Promocji i Reklamy - Marla Borowiec 
Kierownik sceny - Wiktor Krysiak 
Kierownik warsztatów - Ludwik Starzec 

dźwięk - Dariusz Krem pa. Dariusz Wilkowski. Małgo rzata Teteruk 
świ atł o -Władysł aw Sajda, \V]o(fo mierz KaJ. irn ierczyk 
obsługa sce ny - Mieceyslaw Gracz. Roman Sterna . Adam Wierzbicki 

plastyk - J ózef Wojewódzki 
krawcy - Anna Sza rzyńska. Maria Nest.orowska. 
garderobiane - Ewa ŻOchowska . Dorota Bliszczyk 
peru karka - Gerlruda Olszlegier 
stolart - Janusz Guzdek 

opracowanie gra f.i s kład programu - Maria Anton iak 
okład ka wg fo t. Piotra Krzyżanowski ego 
zdj ęc i a -Tomasz Augu ty n. Mariola Borowiec.Piotr Krzyżanowski , 

Grze iorz Kl :i tka . Modest Slclmach. Franciszek Ziele1i 




