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Dlaczego „Mikołaj Kopernik"„. 

Postanowiliśmy przywołać do życia Mikołaja 

Kopernika, ponieważ jest to postać niezwykle 
ważna nie tylko dla Polski i Polaków, ale dla wszyst

kich mieszkańców naszej planety. Wszak teoria 

heliocentryczna zmieniła cały porządek świata. 

Ludzi tak sławnych jak Kopernik nasz kraj nie ma 
zbyt wielu. Niestety wydaje się, że my - Polacy 

naprawdę mało o nim wiemy. Często nasza wiedza 

ogranicza się do lakonicznego stwierdzenia, które 
pada zresztą z ust Anny - bohaterki spektaklu -

mówiącej : „wiedziałam tylko o Tobie, że jest taki 

koleś, który wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię". 

Naszym przedstawieniem chcemy sprawić, 

by nie tylko wszystkie Anny, Agnieszki i Kasie, 

ale także Łukaszowie, Pawłowie i Andrzeje wiedzieli 

o Koperniku trochę więcej . 

Chcemy poszukać odpowiedzi na pytanie: 

Kim tak naprawdę był Nicolaus Copernicus? 

Jak zrodziło się i co znaczyło dzieło, które wywołało 

jedną z najważniejszych rewolucji naukowych 
od czasów starożytnych? Podejrzewam, że raczej 

niewielu, przypadkowo zagadniętych o to 

przechodniów, wspomniałoby o uniwersytetach, 

jakie Kopernik ukończył czy o reformach, które 

przeprowadził będąc administratorem dóbr 
kapituły warmińskiej. A przecież dokonał tak wiele. 

Był nie tylko astronomem i astrologiem, twórcą 

teorii, która wstrząsnęła podstawami nauki, 
ale także duchownym, matematykiem, strategiem, 

ekonomistą, lekarzem, tłumaczem, kanonikiem 

warmińskim i scholastykiem wrocławskim. 

To on przeprowadził reformę monetarną. 

Był obrońcą Olsztyna, człowiekiem wielu talentów 

i wielu umiejętności. I dlatego należy o nim mówić. 

Tym bardziej, że są ku temu powody. 

ciąg dalszy na str. 19 
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Był astronomem, , matellJ~tykiem, ekonomist<;i, lebrzem „ •. 
i duchownym. ~- · ·,,._, '" 

Wprowadził do "nauki ńowożytnej teorię heliocentryczn<;i, . , . ,„ 
w której udowodnił, że to Ziemia kr<;iży wokół Słońca. Studiował 
w Akademii Krakowskiej, następnie od 1496 r. w Bolonii 
(astronomię) i od l50l l r. w Padwie (prawo i medycynę). 
W 1503 roku uzyskał dok ·orat z prawa kanonicznego w Ferrarze. „ 
Pod koniec 1503 Mikołaj Kopernik wrócił do Polski na Warmię. '"

7 

W latach 1504-1510 był sekretarzem i lekarzem przyboc~nym 
swego wuja, biskupa warmińskiego Łukasza Watzenrode'a 
i w tym czasie przebywał głównie w Lidzbarku Warmińskim. 
W 1510 r. jako kanonik osiedlił się we Fromborku, tu prowadził 
obserwacje astronomiczne i pisał główne dzieło 

pt. „De revolutionibus orbium coelestium" („O obrotach sfer 
niebieskich"). 
W latach 1516-1519 i w połowie 15~1 r. był administratorem dóbr 
kapitularnych w Olsztynie. Podczas Wojny polsko-krzyżackiej 
w latach 1520-21 skutecznie bronił zamku olsztyńskiego przed 
Krzyżakami. Interesował się zagadnieniami ekonomicznymi, 
czego wynikiem był jego projekt reformy walutowej. 
Sformułował znane na całym Świecie prawo ·ekonomiczne, 
zgodnie z którym pieniądz gorszy wypiera pieniądz' lepszy. 
Prawo to nazwano później prawem Greshama, któremu -
dyskusyjnie - przypisywano jego odkrycie. 

...., ';„-,. 

Około 1510 roku Kopernik podał zarys teorii heliocentrycznej 
~ ,;.--, u .. ~„ w.. rozprawie znanej pt. „Commentariolus". Nie była ona 

· 'tltuko~ana, lecz kr<;iżyła w odpisach, z których dwa znaleziono 
dopiero w .XIX w. Główne dzieło Kopernika, zawierające wykład 

-~ „., . > ·?- astronomii ujęty w aspekcie obrotu Ziemi dookoła osi 
. · (~/;f:_z . obiegu razem z innymi planetami dookoła Słońca, 

powsta~ało w latach 1515-30. Mim o że Kopernik 
nie zdec}'dował się na ogłoszenie wyników swych dociekań 

' I - ~ .-t , /' naukowych,~iadomość o tej teorii budowy świata szerzyła się 
':"I . • _. w Europie. 

~-c.,~ ~„{ 
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Mikołaj Kopernik na obrazie Jana Matejki pt. Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem 
I 

KOPERNIK W ANEGDOCIE 

Mikołaj Kopernik th>maczyl kiedys w towarzystwie, że Ziemia obraca 5ię wokół Słońca , 

a nie na odwrót, jak dotąd sądzono. K!oś z obecnych na biesiadzie nie zgadzał >ię z lym. 
Dyskusja trwała dość długo, ale Kopernik nie potrafi! przekonać niedowiarka. 
Wreszcie mietlerpliwiony astronom sięgnął po ostatni argument: 
• Pl'2ecie.i nie ogień kręci się wokół piec.zen i, lecz pieczeń przy ogniu obracać się musi I 



W 1539 r. przybył do Fromborka Georg Joachim von Lauchen, znany 
bardziej pod przybranym nazwiskiem Retyk, aby zapoznać się z teorią 
polskiego astronoma. Nakłonił on Kopernika do wydania dzieła. 

Wyciąg z niego, znany pod skróconym tytułem „Narratio Prima", 
sporządzony przez Retyka, ukazał się drukiem w Gdańsku w 1540 r. 
W 1541 r. Retyk oddał dzieło Kopernika do druku w Norymberdze. 
Nad drukiem czuwał Andreas Osiander. Wycofał on bez wiedzy 
Kopernika jego przedmowę, a umieścił na jej miejscu własną, 
niepodpisaną, przedstawiającą teorię Kopernika jako hipotezę 
ułatwiającą obliczenia. 

Było to niezgodne z poglądami Kopernika, które ten 
wyraźnie sformułował w swoim liście dedykacyjnym 
do papieża Pawła lll, wydrukowanym na początku tej samej 
książki. Dzieło ukazało się 1543 pt. „De revolutionibus 
orbium coelestium" („O obrotach sfer niebieskich"). 

Dzieło Kopernika, godzące w ustalone poglądy na budowę 
świata, nie od razu spotkało się z pozytywnym przyjęciem 
zarówno wśród uczonych, jak i władz duchownych. 
Od przełomu XVI i XVll w. teoria Kopernika zyskiwała coraz 
więcej zwolenników, a do jej ugruntowania najbardziej 
przyczynili się Giordano Bruno, Johannes Kepler i Galileo Galilei, 
zwany Galileuszem. 

\ 

Jeszcze za życia Kopernika jego teoria spotkała się z ostrym 
sprzeciwem Lutra, Melanchtona i Kalwina, jako sprzeczna z tekstem 

\ 

\ 

Biblii. Kościół katolicki początkowo nie zajmował oficjalnie stanowiska 
wobec teorii Kopernika, jednak później, po soborze trydenckim uznał ją 
za przeciwną światopoglądowi religijnemu. Kongregacja Indeksu wydała 
w 1616 roku dekret potępiający dzieło Kopernika. Z Indeksu Ksiąg 
Zakazanych dzieło Kopernika zostało usunięte dopiero w 1758 r. 
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Jak naprawdę wyglądał Mikołaj Kopernik? 

Rekonsuukq a: nadkom. mgr Oanuu SzaJdel 
Centralne L.aboratorrum Kryminalisty1:me K.omendy 
Głównej Policji w Waruaw!e 

Każdy z nas ma w pamięci portret Mikołaja Kopernika . 
Znamy go z obrazu Matejki, z wizerunków na banknotach 
i monetach . Na ile jednak wyobraźnia artystów pokrywała 
się z rzeczywistym wyglądem polskiego astronoma? 

By to jednoznacznie stwierdzić należało najpierw zbadać 
zwłoki zmarłego uczonego. To okazało się jednak nie lada 
wyzwaniem. 

Próby odnalezienia grobu Mikołaja Kopernika wewnątrz 

katedry we Fromborku (bo tam, jak wiemy, został 

pochowany) trwały prawie dwieśc ie lat. Poza Polakami, 
grób Kopernika próbowali bezskutecznie odnaleźć w XVll i 
XVIII wieku Szwedzi, w 1807 roku Francuzi na specjalne 
polecenie Napoleona oraz na początku 1939 roku Niemcy. 

Ostatniej, tym razem udanej próby, udało się dokonać 
grupie polskich naukowców w 2005 roku. Po długich 

i żmudnych badaniach oraz pracach archeologicznych, 
światło dzienne ujrzały fragmenty czaszki słynnego 

polskiego astronoma . Na ich podstawie udało się 

odtworzyć rzeczywisty wygląd Mikołaja Kopernika. 

Odkrytym przez archeologów grobie Kopernika 
znaleziono fragment czaszki, która należała do mężczyzny 
w wieku 70 lat. Na podstawie porównania genetycznego 
znalezionych kości z zachowanymi dwoma włosami 

Kopernika (znaleziono je w jednej ze Szwedzkich bibliotek 
pośród rękop i sów Kopernika) uzyskano pewność, 

że znalezione fragmenty czaszki należą do Mikołaja 

Kopernika. 

Czaszkę Mikołaja Kopernika przekazano do Laboratorium 
Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji 
w Warszawie , które ostatecznie dokonało 

pracochłonnego dzieła rekonstrukcji wyglądu twarzy 
polskiego uczonego. 

I 

\ 
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Janupz Komorowski 
I autor scenariusza 
I 

Mikołaj Kopernik zjawił się w moim życiu dość niespodziewanie. 
Nie ukrywam, że nie byt to gość, o którym wcześniej rozmyślałbym w jakiś 
szczególny sposób. Faktem jest, że lubię Noc. Lubię Niebo (gdy Noc), 
ale moje Niebo nie ma wiele wsp · In ego z Nj ebem zacnego Mikołaja. 

Powiedzmy, że jeśli chodzi 9-' it'ap pos~rzegania Nieba, ja wciąż pozostaję 
na poziomie Kopernika lat 10 (Toruń'). Doświadczają tego moi znajomi, 
którzy czasami o bar dzo dziwnE?j porze otrzymują ode mnie smsy 
z cichuteńką (jak na !'>Joe przystało) sugestią, by spojrzeli w niebo. 

/ 
/ 

By wysunęli'na moment nosy spod ciepłych kołderek i ... w Niebo spojrzeli. 
Co ciekawe, na ogół ni€ dość, że się nie gniewają za tak dziwne sugestie 
płynące o dziwnych porach, to pięknie reagują . I o równie dziwnych 
porach ... odpiśują . 

Pod tym względem, rozumiem Mikołaja i utożsamiam się z nim. Noc 
czaruje . Również potrafię godzinami wpatrywać się w Nią . Jest jednak coś, 
co nas różni - ja nigdy nie czułem potrzeby przełożenia tych wszystkich 
cudów na ... matematykę. Dla mnie Ziemia może być wciąż pępkiem świata, 
a Słońce ognistym rydwanem, powożonym przez Heliosa. 

Cóż, pewnej nocy ... (dosłownie, bo było już grubo po godzinie dwudziestej) 
dzwoni telefon . A tu - panie Januszu, przepraszam za tak późną porę, 
ale czy zechciałby pan zmierzyć się z Kopernikiem. Właśnie jestem 
po spotkaniu z panią burmistrz Fromborka i ... I tak to się zaczęło. Dyrektor 
Mirosław Siedler sprawił, że kolejne noce (nie dwie czy dziesięć ale w ciągu 
wielu miesięcy) spędziłem już nie na delektowaniu się Nocą, ale na bardzo 
poważnych rozmyślaniach-w jaki sposób Go pokazać. 

Mikołaj Kopernik, w całym swoim geniuszu, pracując ponad siły na tak wielu 
płaszczyznach, będący perfekcjonistą we wszystkim czego się podejmował, 
toczył życie tak ... nudne, że w zasadzie, chcąc oddać „najprawdziwszą 
prawdę", powinniśmy pokazać człowieka, który pracuje, pracuje i pracuje ... 
Odzywa się praktycznie tylko wówczas gdy trzeba zająć głos w sprawach 
kluczowych dla kanonii i kraju, który nie wiadomo kiedy sypia. Co ciekawe, 
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dla współczesnych sobie, nie był żadnym astronomem, ani rewolucjonistą. 
Jego pracę „O obrotach" postrzegano jako niegroźne dziwactwo i tym 
samym, ten jakże dziś dla nas ważny aspekt jego życia i pracy również 
nie wniósł w życiorys Kopernika jakichkolwiek huraganów, fajerwerków 
czy skandali. 

Zamieszanie wokół jego dzieła i teorii heliocentrycznej powstało wiele lat 
po jego śmierci. On sam, od początku do końca pracował nad swym dziełem 
przez nikogo nieniepokojony. No, może nie tak zupełnie „przez nikogo" -
co ciekawe, sam dla siebie był największym antagonistą . Sam w sobie 
stworzył „demona", który odbierał mu spokój pracy. Kopernik wciąż walczył 
sam ze sobą . Przekonanie o słuszności teorii, o takim, a nie innym „porządku 
Świata" przerażało go w kontekście reakcji ludzi na tak skrajnie inny 
od przyjętego i uznanego za jedyny słuszny porządek. 

Dziś możemy porównać rozterki Kopernika chyba tylko z rozterkami kogoś, 
kto już jest pewien, że na Ziemi wylądują kosmici, a wciąż nie wie komu, 
czy w ogóle i w jaki sposób przekazać tę wiedzę. Napisano o Koperniku 
dziesiątki książek. Wszystkie one są nudne. Z całym szacunkiem dla tejże 
literatury - pozwalam sobie użyć słowa „nudne", bo to literatura ściśle 
naukowa. Badania, korespondencja, analizy ... W końcu dzieło „O obrotach" 
też jest nudne. Bo to również dzieło stricte naukowe. Cóż, stąd właśnie te 
dni i noce, spędzone na moich rozmyślaniach, w jaki sposób opowiedzieć 
o Koperniku, by nie było nudno. 

Pewien byłem jednego - warto o Koperniku opowiedzieć . Co ważne, 
opowiedzieć w taki sposób, by przybliżyć go jako człowieka. By na chwilę 
zszedł z pomnika i stał się zwyczajnie, taki nasz... Taki swój„. 

Ja nie żałuję miesięcy spędzonych z Kopernikiem. Mam nadzieję, 

że Państwo nie będą żałować tych kilku chwil spędzonych z Nim w Teatrze. 

Janusz Komorowski 

I 
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ZYGMUNT PROŃCZYK 

W teatrze znają go wszyscy. Na sam dźwięk jego nazwiska uśmiechają się figlarnie, 
mówiąc : 

- Miły, ciepły człowiek . No i straszna gaduła . 

- Dobry człowiek. Wrażliwy na ludzi i przyrodę . Kiedyś powiedział: „Zawsze w wierzbach 
fascynowała mnie ich zdolność trwania, n iezwykła żywotność, która pozwala uporać się 
z każdym okaleczeniem". To takie ujmujące ... 
- Trudno wyobraz ić sobie nasz teatr bez niego. Był tu zawsze. Stworzył mnóstwo szkiców 
i projektów scenograficznych . Prócz scenografi i uprawia też malarstwo, rysunek, 
zajmuje s i ę projektowaniem wnętrz. 
- Gdzie jest teraz? A gdzie on może być? Jak nie w malarni, to na scenie. Proszę poczekać. 

Zaraz s ię dowiemy. Po czym ktoś kieruje w głąb teatralnych, tajemniczo wijących się 
korytarzy, poufały krzyk: 
- Zyga!Jesteśtam?! Pani do ciebie! 

Moja współpraca z elbląskim teatrem zaczęła się, gdy byłem bardzo piękny 
i młody, u samego początku jego istnienia. Wprawdzie, jak wiemy, historia 
elbląskiego teatru sięga 25 maja 1966 roku, kiedy to przedstawiciele 
Państwowego Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie przejęli od Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu nową salę teatralną w Elbląskim Domu 
Kultury, ale to 28 maja roku 1975 utworzono w pełni samodzielny, 
niezależny Teatr Dramatyczny w Elblągu, którego dyrektorem mianowany 
został Jacek Gruca. Znalazłem się wówczas wśród członków jego „załogi" 
i miałem przyjemność pracować od pierwszej premiery, a dziś mamy ich już 
przecież ponad 250. Pierwszym przedstawieniem nowego zespołu, 

choć przy współpracy z kilkoma aktorami z zewnątrz, był spektakl "Damy 
i Huzary" Aleksandra Fredry, wystawiony w dniu Międzynarodowego 
Święta Teatru 27 marca 1976 roku. 

Oficjalne otwarcie Teatru Dramatycznego w Elblągu odbyło się natomiast 
13 listopada 1976 roku, zainaugurowane premierą spektaklu "Balladyna" 
Juliusza Słowackiego, w reżyserii Jacka Grucy. Powstawał nowy teatr, 
a wraz z nim nowy zespół ludzi, którzy mieli go prowadzić. 



Premiera spektaklu "Damy i Huzary" była tzw. premierą próbną. Należało 
bowiem sprawdzić czy pracownie dobrze działają . Wielu z nas przecież nigdy 
wcześniej nie miało styczności z pracą w teatrze. Stąd pierwsze miesiące były 
bardzo stresujące. Musieliśmy stanąć na wysokości zadania. 
Dla nas wszystkich był to wielki sprawdzian. 

Gdy szczęśliwie przeszliśmy test premiery próbnej, od razu rzucono nas 
na głębokie wody. Inauguracyjna premiera była przecież wielkim 
wydarzeniem. Dekorację wykonaliśmy z żywicy i metalu. Jej przygotowanie 
wymagało ogromnego nakładu pracy. Głównym i jedynym elementem 
scenografii było bowiem potężne drzewo, na które wchodziło sześć osób. 
Aktorzy nie tylko wspinali się na nie, ale także na nim grali, wykonując szereg 
akrobacji. Stąd konstrukcja musiała być bardzo stabilna i wytrzymała . 

Przy konstruowaniu tego elementu pomagał nam Zamech. 
Ja - na tyle, na ile potrafiłem - zrobiłem makietę z drutu, zaś właściwą 
konstrukcję spawano w Zamechu. Potem pokryliśmy ją epidianem, czyli taką 
żywicą, z jakiej robi się łodzie . Jest to połączenie włókna szklanego z żywicą . 

Do tego epidianu wykorzystywano rozpuszczalnik o nazwie oksydan . 
Dlaczego o tym mówię? Bo użyłem go przypadkowo, by doczyścić nim twarz 
i ręce . Stała się rzecz straszna. Zacząłem odczuwać tak potężne pieczenie, 
jakbym głowę trzymał w rozpalonym piekarniku, gdy rzuciłem się pod wodę, 
by się schłodzić ból zamiast złagodnieć - wzmógł się . To było straszne. 
Dostałem potem okropnego uczulenia, a wraz z nim trzydzieści dni zwolnienia. 
Jacek Gruca mówi wtedy tak : „Zyga. Ty musisz być w teatrze. Ty nic nie rób 
tylko bądź!". Zrobiło mi się bardzo miło. Odebrałem to jako wyróżnienie 
i oczywiście czuwałem nad dalszymi przygotowaniami . Były takie momenty 
gdy nie mogłem wytrzymać i pomagałem. To było spontaniczne i nie do 
opanowania. Do dziś pamiętam dokładnie pracę nad „ Balladyną" nie tylko 
dlatego, że był to początek mojej kariery zawodowej, ale dlatego, że była to 
premiera bardzo ważna dla nas wszystkich. Okupiłem ją bólem, ale i wielką 
satysfakcją, ponadto wykonanie scenografii złożonej z jednego tylko elementu 
to zadanie niezwykle trudne. Jeśli elementów scenograficznych jest więcej to, 
gdy wchodzą aktorzy, wiele rzeczy można zamaskować , ukryć 

niedoskonałości, a gdy na scenie istnieje tylko jeden element nie ma o tym 
mowy. Oczywiście prócz tego elementu był także horyzont. 

Kiedyś nie istniała kurtyna, ale horyzont panoramiczny musiał być. 

Malowaliśmy go do każdego spektaklu na olbrzymiej płachcie płótna . 

Zawieszony na linie zaczynał się z lewej strony od portalu, biegł naokoło sceny 
i kończył się na drugiej stronie, przy portalu . Odpowiednio podmalowany 
naprawdę robił niezwykłe wrażenie. W nim ustawiało się scenografię. 

Teraz wcale nie robi się horyzontów. A ja w swoim życiu namalowałem ich chyba 
z pięćdziesiąt. Do spektaklu „ Damy i Huzary" scenografia wyglądała tak, że był 
płot i kawałek stodoły, a przestrzeń między nimi stanowiło podwórze. 
Malowaliśmy więc trawę oraz koło - ślad po kieracie. 

Prócz horyzontu, do każdego spektaklu malowaliśmy także posadzkę. 

Obecnie wszystkie przedstawienia prezentowane są na czarnej posadzce, 
ale kiedyś zawsze je zmienialiśmy. Na przykład do spektaklu „Król malowany" 
Urszuli Kozioł posadzka była malowana w szachownicę . Romanowski zrobił 

szablon . Wykonanie tego zlecenia nie było takie łatwe, gdyż w polach tej 
szachownicy znajdowały się jeszcze mniejsze kwadraciki. Posadzkę 

wykonywaliśmy do każdego spektaklu. Zdejmowaliśmy ją i zakładaliśmy kolejne. 
Nie było oczywiście pistoletów na zszywki więc wszystko to mocowało się ręcznie 
przy użyciu młotka i gwoździa . Po jednym sezonie takich gwoździ było na scenie 
tysiące . Dlatego, w okresie przerwy urlopowej braliśmy metalową dechę 

z magnesami osadzoną na kółkach i jeden z nas wyciągał gwoździe, a drugi tą 
dechą jeździł, by je wszystkie zebrać. 

Zygmunt Prończyk 

Urodził się w 1948 roku. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk 
Plastycznych w Gdańsku . Przez kilka lat prowadził sekcję tkactwa artystycznego 
w Pasłęckim Ośrodku Kultury, po czym podjął pracę jako scenograf w elbląskim 
Teatrze Dramatycznym, późniejszym Teatrze im. Aleksandra Sewruka 
w Elblągu. 

Jest autorem około czterdziestu scenografii, licznych kostiumów, obrazów 
i wystaw krajowych i zagranicznych, m. in . w Norwegii, Szwecji, Łotwie i Litwie 

Za Grucy w lipcu 1977 roku wykonałem też moją pierwszą scenografię do sztuki 
pod tytułem „Niezwykła przygoda", którą reżyserował aktor Mieczysław 

Ostroróg. A zaczęło się to tak: Wchodzi na malarnię Gruca i pyta: „Zyga zrobisz 
scenografię do bajki?" Ja mu na to: „Dlaczego nie?", „ No to - mówi - rób. 
I wyszedł , zostawiając mnie z przeświadczeniem, że mam na wykonanie tej pracy 
przynajmniej tydzień czy dwa, a on przychodzi po dwóch dniach i prosi o rysunki. 



Zdębiałem. Jak to? - pytam - przecież dopiero czytam tekst. A dyrektor mi na 
to, że mam je przynieść jak najszybciej, bo są pilnie potrzebne. Więc 
przyniosłem je nazajutrz i tak to zaczęła się ta moja niezwykła przygoda, 
która trwa aż do dziś . Co ciekawe, nie miałem nigdy żadnego mistrza, a to 
dlatego, ze każdy scenograf był dla mnie mistrzem. Od każdego coś 

ukradłem . Wychodziłem z założenia, że najwięcej osiągnę polegając na swej 
ciężkiej pracy, doświadczeniu swoimi innych i lekturze. Lektura, lektura i 
jeszcze raz lektura . 

I nigdy przez myśl mi nie przeszło, by rzucić tę pracę . Jestem bardzo 
obowiązkowym człowiekiem. Jeśli ktoś powierzy mi jakąś pracę może być 
pewien, że wykonam ją solidnie i do końca. Nie powiem o sobie, że jestem 
człowiekiem teatru, by nie zabrzmiało to zbyt dumnie, powiem jedynie, 
że zawsze teatrem żyłem . Przy „Balladynie" na przykład, przez tydzień w 
ogóle nie zaszedłem do domu. Mieszkałem wówczas na stancji przy 
Wyspiańskiego i to gospodarz przychodził do teatru, by sprawdzić czy żyję, 
czy przypadkiem nie porzuciłem stancji. Od czasu do czasu przynosił mi też 
kanapki . Często siedziałem tu, w teatrze, nawet kosztem rodziny. 
Wpadałem do domu około piątej rano, spałem do szóstej, budząc się bez 
budzika, by porozwozić dzieci do przedszkola i znów wracałem do pracowni. 
Pracowało się ciężko, ale i scenografie tworzyliśmy piękne, i satysfakcja była 
ogromna. Pamiętam niezwykłą, monumentalną scenografię Andrzeja 
Markowicza do 11 Rzeźni" w reżyserii Józefa Grudy. Na scenie pojawiło się 
wówczas dziewięćdziesiąt manekinów wielkości człowieka . Były to 
popiersia, które po każdej scenie się obracały. Markowicz był wspaniałym 
człowiekiem i rewelacyjnym scenografem. Wystarczy wspomnieć spektakl 

11 Złoty chłopak", w którym cały horyzont wykonany był ze styropianu. 

Mówiąc o roku 1977 nie można nie wspomnieć o spektaklu 
wyreżyserowanym przez Jacka Grucę i scenografii Ryszarda Strzembały, 
który w Toruniu dostał wszystkie możliwe nagrody. Była to 11 Ballada 
Łomżyńska" oparta na tekście Ernesta Brylla, od którego otrzymaliśmy 
prawa autorskie z muzyką, specjalnie do niej napisaną przez Czesława 
Niemena. Niezwykłe przedstawienie . Do dziś jeszcze gdzieś w podziemiach 
teatru leżą fragmenty scenografii wykonanej na jego potrzeby. Leżą też 
gdzieś stare nagrania. Bardzo żałuję, nie przeniesiono ich na nowoczesne 
nośniki . Pamiętam nuty i wstępne akordy pierwszej sceny, na tle których 
kobiety kijankami tłukły pranie siedząc na pomoście . Do dziś 

widzę, jak kurtyna idzie w górę, a cała toruńska widownia wstaje i bije 
brawa. Do dziś spektakl ten uważam za mój ulubiony. Pokazywaliśmy go 
potem też w Warszawie, gdzie statystowałem . Scenografia była prosta 
aczkolwiek ciekawa. Bardzo długie płótno, długi , długi podest, wchodzący 
w jezioro i krzyż, który wnosiliśmy na scenę . 

Bardzo ciekawy był też okres Tyma. Z Tymem robiłem najwięcej spektakli . 
Miałem możliwość pracowania z nim w Warszawie, na Woli i na Rampie . 
Wspólnie stworzyliśmy sztukę telewizyjną pt. 11 Rozmowy przy wycinaniu 
lasu". Bardzo miło zrobiło mi się potem, gdy Mieczysław Czechowicz, 
grający gajowego, napisał później w czasopiśmie „Scena", że pierwszy raz 
grał w dekoracji, gdzie pachniało lasem. Był to wielki komplement, dający 
prawdziwą satysfakcję. Okres Tyma wspominam najbardziej, gdyż dużo 
działo się wówczas nie tylko w teatrze, ale i w całym kraju . 
Często jeździliśmy. Miałem okazję poznać wielu ciekawych ludzi 
ze środowiska warszawskiego takich jak Jerzy Turek, Janek Kobuszewski, 
Zofia Merle czy Stanisława Celińska. To były bardzo ciekawe czasy. 
Nigdy nie kusiło mnie jednak, by stąd wyjechać . Tu są moje korzenie . Tu jest 
moje miejsce. Teraz sobie uświadomiłem, że nigdy nawet nie pomyślałem 
o wyjeździe stąd. 

Praca nasza wyglądała kiedyś zupełnie inaczej niż dziś - w dobie 
komputerów. Teraz istnieje tendencja do minimalizmu, upraszczania. 
Niemniej, ja nieustannie optuję w kierunku tradycji. Wolę wykonać 
wszystko własnoręcznie. Według mojego pomysłu. Na przykład podczas 
pracy nad sztuką o Koperniku postaram się pokazać nadejście demona 
w ogniach. Użyję do tego specjalnej folii, odpowiednio pociętej 

i podświetlonej, a na nią nałożę postrzępione skrawki materiału . 

W odpowiednim oświetleniu da to trójwymiarowy efekt; złudzenie pożaru. 
Więcej już nie powiem, bo są to tajemnice zawodowe, których nie wolno 
mi zdradzać, by nie odebrać widzowi przyjemności z oglądania 

przedstawienia i dociekania jak to jest zrobione. 

Dziś mamy do dyspozycji nowoczesne farby, materiały, narzędzia. Z jednej 
strony to bardzo dobrze. Praca stała się szybsza, łatwiejsza, precyzyjniejsza. 
Jednak trochę żal„. Postęp choć przyspieszył pracę, udoskonalił efekt, 
to jednocześnie zabrał to COŚ. Nie mogę przestać myśleć, że tej 
nowoczesnej scenografii czegoś brak. Stare dekoracje miały duszę, nowe 
jej nie mają. „ 

wysłuchała Izabela Piskorek 



SPEKTAKLE W REPERTUARZE TEATRU 

DUŻA SCENA: 
Tajemniczy ogród (Frances Hodgson Burnett}, reż . Cezary Domagała 
Kolacja dla głupca (Francis Veber}, reż. Ewa Marcinkówna 
Sen nocy letniej (William Szekspir), reż . Mirosław Siedler 
Na pełnym morzu (Sławomir Mrożek), reż. Giovanny Castellanos (Kolumbia) 
Zemsta (Aleksander hrabia Fredro), reż. Ewa Marcinkówna 
Szalone nożyczki (Paul Partner), reż. Maciej Korwin 
Opowieść wigilijna (Charles Dickens), reż. Czesław Sieńko 
Świętoszek (Molier), reż. Bartłomiej Wyszmirski 
Policja (Sławomir Mrożek), reż . Wiaczesław Żiła (Ukraina) 
Czekając na Godota (Samuel Beckett), reż. Krzysztof Rościszewski 
Czego nie widać (Michael Frayn), reż . Jan Tomaszewicz 
Szatan z siódmej klasy (Kornel Makuszyński), reż . Czesław Sieńko 

Mazepa (Juliusz Słowacki), reż . Wiaczesław Żiła (Ukraina) 
Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków (Monika Gerboc wg braci Grimm), 
reż. Monika Gerboc 
Ruski miesiąc (Dmitrij Strelnikoff), reż. Giovanny Castel lanos (Kolumbia) 

MAŁA SCENA: 
Narkomanka (Barbara Rosiek), reż. Bartłom i ej Wyszomirski 
Cafe Sax (wg Agnieszki Osieckiej), reż. Cezary Domagała 
Niedźwiedź i Oświadczyny (Antoni Czechow), reż . Wiaczesław Żiła (Ukraina) 
Edith i Marlene (Eva Pataki), reż. Andrzej Ozga 
Celebracje (Krzysztof Bizio), reż. Bartłom i ej Wyszomirski 
Pamiętniki Adama i Ewy (Mark Twain), reż . Giovanny Castellanos 
Sceny miłosne dla dorosłych (Zbigniew Książek), reż . Bogusław Semotiuk 
A-na-was spłyną obłoki (Marek Grechuta), reż . Andrzej Ozga 
Bajki samograjki (Jan Brzechwa), reż . Lesław Ostaszkiewicz 
Aż do bólu (William Mastrosimone), reż. Bartłomiej Wyszomirski 
Mein Kampf (George Tabori), reż . Artur Hofman 
A my.„ róbmy swoje (Wojciech Młynarski), reż . Andrzej Ozga 
Dzieła wszystkie Szekspira w nieco skróconej wersji (Adam Long, Daniel Singer, 
Jess Winfield), reż . Lesław Ostaszkiewicz 

SCENA NA WSPÓLNEJ: 
Przerwany lot (Krzysztof Kaczmarek), reż. Krzysztof Kaczmarek 
Gang Słowika (Jul ian Tuwim), reż. Krzysztof Grabowski 
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Myślę tu o 700. rocznicy nadania Fromborkowi 
praw miejskich. Z tej to okazji władze Fromborka 
poprosiły nas o przygotowanie spektaklu uświ

etniającego to ważne wydarzenie . 

Stworzenie tego przedstawienia było dość 

kłopotliwe, gdyż musi ono być pewnego rodzaju 
spektaklem edukacyjnym . Zawierać nie ty lko 
elementy biograficzne, ale również przybliżać 

realia świata z przełomu XV i XVI wieku. Staraliśmy 
się więc, przy pomocy klasycznych zabiegów 

teatralnych, wprowadzać historyczne postaci oraz 
scenki rodzajowe, oddające real ia ówczesnego 
świata. Ponadto wykorzystal iśmy dobrodziejstwa 
współczesnej techniki tworząc projekcje 
obrazujące miejsca życia i twórczości naszego 
bohatera . Niestety, nie dysponując fotografiami 
z tamtego czasu, musimy się posiłkować starymi 
rycinam i, grafikami i splatać je ze współczesnymi 
zdjęciami miejsc, które czas często całkowicie 

odmienił. Tak jak wzgórze katedralne 
we Fromborku, wyglądające dziś zupełnie inaczej 
niż przed wiekami. Choć spotkanie tych dwóch 
światów wydaje się całkowicie niemożl iwe, 

my jednak postanowiliśmy podjąć wyzwanie 
i przekroczyć granicę między tym, co w teatrze 
możliwe , a tym, co niemożliwe. Czy wyjdziemy z tej 
walki zwycięsko? Widzowie osądzą sami . 

Mirosław Siedler 
Dyrektor Naczelny i Artystyczny · 
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