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Przejście teatrów studenckich do Bramy Grodzkiej
 
To mógł  być  1985 rok.  Ja  już  w międzyczasie  przeszedłem z  Wydziału  Kultury
Urzędu Wojewódzkiego – zostałem dyrektorem Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu
Miejskiego w Lublinie.  Siedziba  tego Wydziału  mieściła  się  w Lubelskim Domu
Kultury, ja tam pracowałem. Miałem jakiś większy wpływ na to, co w mieście można
zrobić.
Tam, gdzie teraz działa Ośrodek "Brama Grodzka", był lubelski Teatr Wizji i Ruchu,
którym kierował pan Jerzy Leszczyński. To był taki teatr, którego działalność się już
rozlatywała, to się chyliło, już takie było słabe po prostu. Organizacyjnie, artystycznie,
to  mieli  bazę,  mieli  siedzibę,  natomiast  nie  było  już  działalności  po  prostu.  On
podlegał pod Urząd Wojewódzki. To [była] skomplikowana sprawa. Zaproponowałem,
żeby  władze  wojewódzkie  przekazały  ten  lubelski  Teatr  Wizji  i  Ruchu  pod
administrację  miejską.  Udało  się  to  tak  zrobić.  On przeszedł  do miasta  i  wtedy
stworzyłem – oficjalnie Miejska Rada Narodowa, prezydent miasta to powołał, ale ja
przygotowałem wszystko, żeby powstało tak zwane Lubelskie Studio Teatralne z
myślą o tym, żeby tam ulokować już jako samodzielne [teatry]: Grupę Chwilową,
Scenę 6 i Provisorium, dokooptować do lubelskiego Teatru Wizji i Ruchu. I wtedy tak
to się udało zrobić. To było trudne, skomplikowane, pracochłonne, ale ważne, że się
udało zrobić. Koledzy ze wszystkich trzech teatrów przenieśli  się do lubelskiego
Teatru Wizji i Ruchu z etatami i otworzone zostało Lubelskie Studio Teatralne.
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