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CO TU MA BOLEC? 
- Atmosfera wokół mnie gęstniała od jakiegoś czasu. Po coś to ws~ystko było, 
na pewno nie po to, żeby się zabawiać- mówi Ewa Wójciak, szefowa Teatru Ósmego 
Dnia, zwolniona w poniedziałek z pracy 



MARTA KAŹMIERSKA 

W siedzibie Teatru ÓSmego Dnia w po
niedziałek temperatura sięga trzydzie
stu stopni. Za oknem żar topi asfalt, 
a w środku hałasują wiatraczki. Z Ewą 
Wójciak- szefową teatru- siada.nzy pod 
jednym z nich. Kilka godzin wcześniej 
dostała oficjalne wypowiedzenie z pra
cy. Dziennikarzy Urząd Miasta poin
formował o decyzji prezydenta Ąyszar
da Grobelnego w oficjalnym mail u. 
Pre~dentz"~orczą"rozmawiać 
nie chciał. 

MARTA KADIII!RSKA: Spodzlewala 
się pani teao. co się stało? 
EwA WóJcwc Jakoś teoretycznie tak, 
oczywiście. Atmosfera wokół mnie 
gęstniała od jakiegoś czasu, nie bez po
wodu. Po coś to wszystko było, na pew
no nie po to, żeby się zabawiać. 

Zadawalam sobie tylko pytanie, cry 
prezydent Grobelny na to pójdzie osta
tecznie, czy nie. Bo sam pomysł zwol
nienia mnie-jak sądzę- wyszedł od 
wicepre~denta Dariusza Jaworskie
go i dyrektora wydziału kultury- Ro
berta Kaźmierczaka. 

Po tym, co wydarzyło się w tym ro
ku na festiwalu Malta, pomyślałam so
bie, że p~dent się do tego pomysłu 
przychyli. 
Ma pani na myśli odwołanie spekta
klu "Golgota Plcnlc" Rodligo Garcll, 
oprotestowanego przez środowi
ska katolickie. Na fali tych p~te
stów prezydent Grobelny zapowie
dział, ie na spektakl nie pójdzie, bo 
jest niezgodny z jego przekonania
mi. Przedstawlenie ostatecznie zo
stało odwołane przez organizato
rów festiwalu. Jaki to ma związek 
z pani sprawą? 

-Cała ta afera wokół "Golgoty" po
kazała, że prezydent za~a się prze-
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suwać zdecydowanie wprawą stronę. 
Czyli w odwrotnym kierunku niż ja. 
Wydaje się pani nieporuszona tym, 
co się stało. To nie zabolało- po tylu 
latach w teatrze? 

-Co tu ma boleć? Przyszło do mnie 
czterech smutnych panów. Prezydent 
Grobelny ubrany w odświętny garni
tur. Obok Dariusz Jaworski i Robert 
Kaźmierczak. I ich prawnik. Byłam 
akurat w sali obok, na naradzie. I jak 
się dowiedziałam, że przyszłajakaś ta
ka delegacja, to już wiedziałam, co się 
święci. Ze chodzi o wręczenie mi wy
powiedzenia. 
Co w nim jest? 

- Mnóstwo rzeczy żenujących 
i bzdurnych. Wcale mnie to nie zasko
czyło, bo moje kontakty z Urzędem 
Miasta na takich absurdalnych rze~ 
czach opierają się od dawna. Na "szui" 
[Ewa Wójciak nazwała tak na konfe
rencji prasowej dziennikarza "Głosu 
Wielkopolskiego" Krzysztofa Kaźmiel'" 
czaka, który napisał szereg niepr:zy
chylnych teatrowi artykułów- red.] 
c~ na delegacjach, których nie kon
sultowałam z Urzędem Miasta. 

Delegacjach, które- zaznaczmy 
-w gruncierzecrysą tylko łaskawą zgo
dą na wyjazd. Miasto nie płaci ani gro
sza za moje wyjazdy. Płaci kontrahent, 
który mnie zaprasza- na przykład fe
stiwale c~ konferencje. Ta szarpani
na o rzekome delegacje trwajuż odro
ku. Najpierw była sprawa wyjazdu ze 
spektaklem "Czas Matek" do Łomży. 
Odmówiono rrń tego wyjazdu. Było to 
tak zaskakujące i niespodziewane, że 
wzięłam po prostu urlop, żeby tam za
grać. 

Ale już wtedy skontaktowalam się 
z adwokatem, pytając go, co to ma zna
c~ć i jak to wszystko interpretować. 
I on mi powiedział, że jego zdaniem 
oraz według ustawy o instytucjach kul
tury moim pracodawcąjest Teatr Ós-

mego Dnia, a nie Urząd Miasta. Stąd 
wziął się pomysł, żeby delegacji udzie
lała mi Małgosia Grupińska-wicedy
rektor teatru. 
Urząd potraktował to jako samo
wolkę. l powołuje się na statut tea
tru, w myśl którego dyrektor musi 
się w sprawach wyjazdów sluibo
wych zwracać o zgodę do urzędu. 

-Zdaniem mojego prawnika usta
wajest dokumentem o wyższej ran
dze. Jak widać, są dwie opinie. Która 
jest słuszna- niech rozstrzygnie sąd. 

'' Przyszlo 
do mnie czterech 
smutnych panów. 
Prezydent 
Grobelny ubrany 
w odświętny garnitur. 
Obok Dariusz 
Jaworski i Robert 
Kaźmierczak. 
l ich prawnik 

Może dobrze się stało, że to się wresz
cie wyjaśni. 

Próbowalam się w mojej sprawie 
z prezydentem Grobelnym wielokrot
nie skontaktować. Chciałam mu po
wiedzieć, że w sytuacji, w której od
ma~a się mi delegacji, nie mam wyj
ścia Ze mogęjedynieniegraćwspek
taklach. A jestem aktorką i chcę grać. 
Udało się wam spotkać? 

-Spotkaliśmy się tylko raz, by pod
pisać ugodę w sprawie, o której wie
dział, że przegrają w sądzie. 

[W kwietniu pre~dent cofnął na
ganę dla Ewy Wójciak za słowa obra
żające papieża Franciszka. W zamian 
za podpisanie ugocyw tej sprawie Wój
ciak wycofała pozew z sądu pracy. Cho
dziło o słowa: "No i wybrali ch ... , któ
ry donosił wojskowym na lewicują
cych księży", które szefowa Ósemek 
umieściła na swoim profilu na Face
booku. Oskarżała Jorge Bergoglia 
o współpracę z wojskowąjuntą rzą
dzącą Argentyną na przełomie lat 70. 
i 80. XX w.- red.]. 

Podpisałam tę ugodę, bo nie chcia
łam tego dłużej ciągnąć. Dziś już sama 
nie wiem, c~ zrobilam słusznie. 

O moich problematycznych dele
gacjach z pre~dentem nie udało mi 
się nigdy porozmawiać. Konsekwen
tnie uciekał, nie miał dla mnie czasu, 
był bardzo zajęty. A ja chciałam go za
pytać, jaką ma propozycję dla mnie 
w momencie, kiedy staję przed moż
liwością zagrania spektaklu w Stanach 
Zjednoczonych na prestiżowych uni
wersytetach,ajegopracownicyodma
wiają mi zgody na ten wyjazd. 
Mówi pani o podróiy, którą odbyli
ście z teatrem w lutym tego roku. To 
jeden z powodów zwolnienia, które 
wymlenH w oficjalnym piśmie do 
dziennikarzy rzecznik prezydenta. 

-Przed tym wyjazdem dostaliśmy 
z urzędu calą groteskową korespon
dencję. Było tam na przykład pytanie 
o to, co teatrowi-jako instytucji kuł
tury- da fakt, że będzie pokazywać 
spektakl "Teczki" na uniwersytetach 
Princeton c~ Yale. Jak tu w ogóle po
lemizować z takimi idiotyzmami? 

Podjęłam próbę. To nie było tak, że 
trzasnęłam drzwiami. Próbowałam 
tłumac~ć, po co i dlaczego, głos za
brał też InstytutAdama Mickiewicza, 

który był częściowym donatorem te
go wyjazdu. Miasto nie było. 

To jest bardzo mylące słowo- dele
gacja. Od razu każdy sobie wyobraża 
nie wiadomoco-jakieś wysokie die
tyweuro. Na takie delegacjejeżdżą 
być może urzędnicy państwowi, ale 
my nie. Nas nie opłacał nigdy urząd 
ani lokalni podatnicy, tylko ci, którzy 
nas zapraszali. 

A zapraszanijesteśmy w różne 
miejsca często. I uważam, że jest to po
wód do chwały. Nie mogłam przy oka
zji wszystkich tych wyjazdów brać Ul'" 

lo p u, bo by mi go nie wystarczyło. Po
za tym-jak wiadomo - na urlopie się 
nie pracuje. 

Ta decyzja, która teraz zapadła, jest 
powodowana, moim zdaniem, wylącz
nie polityczną niechęcią. Ale ja nie 
dam się wyprowadzić z równowagi. 
Do tego, co się stało, doprowadziła ca
ła fala zdarzeń. Ja codziennie doświad
czam tego, że ten urząd wysila się na 
moją sprawę bardziej niż na cokolwiek 
innego. 

Ostatnio, po raz pierwszy od kilku
nastu lat, umniejszono mi' premię, któ
rajest częścią mojego wynagrodzenia 
Nie dali mi zapomnieć o tym, że pra
cująnad tym, byutrudnićmiżycie.Al
bo chociaż odebrać mi pieniądze. A ja 
zarabiam 3,5 tys. zł, więc jestem chy
bajednym z mniej zarabiających dy
rektorów w Polsce. 
Jak zareagował na pani zwolnienie 
zespól? 

-Przywykli już, podobnie jak ja, do 
myśli, że ten moment może nadejść. 
Część kolegów jest na wakacjach. Mai'" 
twią się ocrywiście, bo jesteśmy ze so
bą bardzo związani. I to naprawdę nie 
jest tak, że tym teatrem może pokie
rować każdy. 
Co teraz? 

-Będę się odwoływać. Na razie uwa
żamy, że nic się nie zmieniło. o POl 


