


Zdzisław Blues Smektała 
Autor 

Felietonista w butach Arta Buchwalda. 
Pisarz w poświacie Charlesa Bukowskiego. 
Admirator jazzu Jimmiego Smitha i bluesa 
Roberta Johnsona. Wyznawca tonów Ji
miego Hendrixa i Janis Joplin. Biesiadnik w 
smakowych kubkach Anthelme Brillata - Sa
varina. Dozgonny patriota Wrocławia. Klon 
niechybny Francoisa Rabelaisa. Podobnie 
jak Jacob Boehme urodzony w Zgorzelcu. 
Rocznik 1951 (rok inauguracji działalności na 
Wschodzie Radia Wolna Europa). Absolwent 
łódzkiej filmówki, uczelni Romana Polańskie
go. Stoik w podobie Zenona z Kitionu. Od 
lat dziesięciu właściciel Międzynarodowego 
Festiwalu Blues Brothers Day (www.bbd.pl). Autor dziewięciu książek, dwóch tysięcy fe-

. lietonów. W tym prowadzonego od 1989 roku raptularza Jazz dla Mass. Nigdy nie palił ty
toniu. Smakuje rozmowy z ludżmi. Szczególnie te z prawdziwkami. Niewolnik markowych 
butów. Uwielbia głupkowatych polityków. Akceptuje bezmyślne wpatrywanie się w sufit. 
Domaga się karpia smażonego na maśle, młodej świni i szpinaku zapiekanego w cieście 
francuskim. Z muzeum w Zaporożu ukradł należącą do Leonida Breżniewa czarną teczkę 
ze świńskiej skóry. Nie znosi kobiet w spodniach. Ma nieustanną chcicę na gliwiejące 
francuskie sery (roquefort, bresse bleu). Narkotycznie wącha książki. Lubi woń gorą
cego asfaltu. Fan zapachowego bukietu złożonego z kobiecego potu, tytoniu, koniaku. 
Dezodorantami zamiast pach spryskuje twarz. Jest ministrantem Francuza - Gustawa Le 
Bona. Jego genialnej pracy Psychologia tłumu. Z ciekawością wertuje zapiski , pamiętniki , 

dzienniki słynnych ludzi. Od dziesięciu lat prowadzi na wrocławskim Rynku (w kamienicy 
pod numerem 4) galerię sztuki. Właściciel I Światowego Festiwalu Obrazów na Kubkach 
Ceramicżnych. Z upodobaniem pije kalifornijskie wina. Głowę Lenina z brązu przerobił na 
gałkę drążka zmiany biegów w Retonie - aucie terenowym. Prawie cały rok chodzi bez 
skarpetek. Coraz bardziej milczący. Obserwator Pętli Czasu. 

Stanisław Melski 
Reżyser 

Jest aktorem, poetą i reżyserem. Absolwent Studium Aktorskiego przy Teatrze Polskim 
we Wrocławiu (1980), od 1981 r. nieprzerwanie aktor w Teatrze Polskim we Wrocławiu ; 

zagrał ok. 100 ról teatralnych, filmowych i telewizyjnych (m.in.Czeladnika w „Szewcach" 
Witkacego, Woyzecka w ,,Woyzecku" Buchnera, Kandyda w „Kandydzie" Woltera, Osipa 
w „Płatonowie" Czechowa, Majora w „Fantazym" Słowackiego, Cześnika w „Zemście" 

Fredry, Czepca w Weselu Wyspiańskiego, Edka w „Tangu" Mrożka, Scurvy'ego w „Szew
czynach" według „Szewców" Witkacego), Fiodora Kułygina w „One" na podstawie „Trzech 
sióstr" A. Czechowa; zagrał u takich reżyserów jak: A. Wajda, J. Jarocki, M. Wojtyszko, 
T. Minc, M. Prus, S. Chęciński, St. Lenartowicz, W. Adamczyk, M. Bork i inni. 

Od 16 lat prowadzi z żoną teatr „Dziesiątka" w X LO we Wrocławiu, w którym wyreży
serował ponad 40 spektakli. 

W latach 1994 - 1995 na łamach „Wieczoru Wrocła
wia" pisał felietony na temat kultury. Stanisław Melski 
jest także poetą i ma w swoim dorobku 4 tomiki poezji . 
Napisał także kilka sztuk teatralnych i scenariuszy fil
mowych. 

Uhonorowany odznaką „Zasłużony działacz kultury" 
i Brązowym Krzyżem Zasługi. 

W 2003 roku zadebiutował jako reżyser w teatrze 
zawodowym „Tangiem" S. Mrożka w CS „lmpart" we 
Wrocławiu . W 2005 roku dokonał nowatorskiej adaptacji 
„Szewców" Witkacego w damskiej obsadzie pt. „Szew
czyny" wystawił je także w CS „lmpart". W 2006 roku 
wyreżyserował polską prapremierę sztuki P. Zelenki pt. 
" Rozkład jazdy", w której zagrał również główną rolę Ak
tora. Premiera odbyła siew ODA „Firlej" we Wrocławiu. 
Obecna realizacja pt. „Jazz baba riba" to czwarta praca 
reżyserska Stanisława Melskiego. 

Aktorzy: 

Kalina Hlimi-Pawlukie- Aleksandra Lis - /Anna 
wicz - /Genowefa Zatonie, Darmić, Ewa Kontowicz/ 

Grażyna Porażka/ 

Marta Ścisłowicz - /Boże
na ze wsi Lasów, Krysty
na Twardoch, Henryka 

Waisloff/ 

Michał Bałaga - /Jan Ma- Przemysław Kania - /Zdzi- Michał Węgrzyński - /Mi-
zur, Student/ sław Kania, Jan Harnaś/ chał Antolik, „Edzio Szyjka"/ 

w premierze wziął udział chór „9inaxis" 




