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Co się wydarzyło 
Prezydent Poznanla odwołał Ewę 
Wójciak ze stanowiska dyrektora 
Teatru Osmego Dnia w poniedzia
łek • .,Naruszała prawo l statut tea
tru" - tłumaczył rzecznik prezyden
ta w oficjalnym oświadczeniu. 
O tym, że prezydent zamierza odwołać 
Wójciak, pisaliśmy w "\\Yborczej" już 
w maju. Rzecznik prezydenta Paweł 
Marciniak mówil wówczas: - Chodzi 
o utratę zaufania w związku z działania
mi pani dyrektor w ostatnich kiłku.mie
siącach. Jest kilka powodów: wyniki 
przeprowadzonej w teatrze kontroli, 
przegrany proces o prawa autorskie, 
pani dyrektor przestała też uznawać, że 
podlega prezydentowi- wyliczał. 

W poniedziałek rzecznik poinfor
mował mailem o ostatecznej decyzji 
prezydenta, którą ten "podjął po wy
czerpaniu wszelkich możliwości po
rozumienia z Panią Dyrektor"- cho
dzi o to, że przestała zawiadamiać pre
zydenta o planowanych delegacjach. 

W środę na budynku przy ul. Ratajczaka 44, w którym mieści się teatr, 
zespól wywiesił transparent 

Wśród innych powodów zwolnie
nia wymieniono też "obraźliwe zacho
wania na forum publicznym". Urzęd
nikom nie podobało się również, że 
Ewa Wójciak kandydowała w ostatnich 
wyborach do europarlamentu z listy 
'!Woj ego Ruchu Janusza Palikota. 

Ewa Wójciak z Teatrem Ósmego 
Dnia związanajest od początku lat 70., 
przez lata była nie tylko jedną z jego li
derek, ale stała się legendą opozycji 
i alternatywnej kultury. Dyrektorem 
teatrujest od 2000 r. 

Zgodnie z wolą urzędników jej na
stępcę ma wyłonić konkurs. Czy ta
kie rozwiązanie zaakceptują inni 
członkowie teatru? W poniedziałek 
aktor Marcin Kęszycki mówil w roz
mowie z "\\Yborczą": "Miasto ma te-

raz problem, bo my tego teatru mia
stu nie oddamy. Jak będzie trzeba- to 
zabarykadujemy się w środku i zro
bimy na nasze 50-lecie taki spektakl, 
że będzie o Poznaniu naprawdę głoś
no". "Ósemki" w tym roku obchodzą 
50-lecie istnienia. 

W środę po poludniu na budynku 
przy ul. Ratajczaka 44, w którym mie
ści się teatr, pojawił się transparent z na
pisem "Zespól Teatru Ósmego Dnia 
przeciw zwolnieniu Ewy Wójciak". 

Na stronie internetowej teatru zes
pół zamieścił oświadczenie: "Protestu
jemy przeciwko obraźliwym dla nas 
insynuacjom na temat funkcjonowa
nia naszej instytucji. Odbieramy je ja
ko kolejny akt represji wobec Teatru, 
któremu od pięciu lat sukcesywnie 
zmniejszano i tak skromną dotację 
miejską, a w ubiegłym roku w ogóle nie 
udzielono dotacji budżetowej na wy-

Zgłaszają sprzeciw 
• Członkowie komitetu honorowego 
obchodów 50-lecia Teatru Ósmego 
Dnia wydali oświadczenie: 

"Prezydent Poznania pan Ryszard 
Grobelny dopiął swego: po długich sta
raniach zwolnił Ewę Wójciak ze stano
wiska dyrektorki Teatru Osmego Dnia 
Paragrafy jak zwykle się znalazły. Biu
rokratyczne zarzuty nie są jednak 
w stanie przeslonić politycznego pod
loża sprawy. 

Dymisja Ewy Wójciak jest bardzo 
wyszukanym sposobem uczczenia 
przez poznańsk!l władzę jubileuszu 
50-lecia Teatru Ósmego Dnia, który 
zajmuje poczesne miejsce w dziejach 
teatralnego artyzmu, obywatelskie
go nonkonformizmu i społecznej mi
sji i od dawna cieszy się światowym 
uznaniem i sławą. Poczynania pre
zydenta Grobelnego zapewniają mu 
również przejście do historii - w nie
sławie. 

Zgłaszamy zdecydowany sprzeciw 
wobec decyzji prezydenta Ryszarda 

Grobelnego i wyrażamy solidarność 
z dyręktor Ewą Wójciak i zespołem Te
atru Ósmego Dnia". 
Podplsall: Cora Herrendorf, Jan Lityń
ski, Janusz Majcherek, Adam Michnik. 
Ja·nusz Opryńskl, Andrzej Seweryn. 

• Oświadczenie wydali także poznań
scy akademicy, ludzie kultury- zało
życieleOtwartej Akademii. Czytamy 
w nim m.in.: 

"Kierowany przez Ewę Wójciak Te
atr Ósmego Dnia to jedna z ostatnich 
w Poznaniu instytucji niezależnej kul
tury, instytucja publiczna z pięćdzie
sięcioletnią tradycją, która przez swo
ją działalność artystyczną i społeczną 
stanowiła do tej pory tamę przeciw kul
turowemu upadkowi miasta i osuwa
niu się go w stronę parafialnego klery
kałizmu i małomiasteczkowej prowin
cji Widać to szczególnie ternz, po kom
promitacji Festiwalu Malta w wyniku 
rejteradyjego dyrektora, Michała Mer
czyński ego, który ulegając naciskom 

Władza komentuje 
Zapytaliśmy wiceprezydenta Da
riusza Jaworskiego o zapowiada
ny konkurs, który miałby wyłonić 
nowego dyrektora Teatru Osmego 
Dnia. Czy wyobraża sobie współ
pracę zespołu pracującego razem 
od początku z osobą zupełnie 
z zewnątrz? A może nowym sze
fem powinien zostać ktoś z pozo
stałych aktorów? l co będzie, jeśli 
do konkur.su zgłosi się Ewa Wój
ciak? ··,.} ' '"' 

WiceprezydentJaworski odpisał nam, że 
ocenykażdej zgłoszonej kandydaturydo
konakomisja konkursowa. Która ,jak za
wsze weźmie również pod uwagę kwe
stie możliwości współpracy kandydata 
z osobami, którymi chce zarządzać". Ja
worski dodał, że zawsze istnieje też moż
liwość powolaniadyrektora bez konkur
su, ponieważ Teatr Ósmego Dnia nie fi
guruje na liście instytu<;ji o szczególnym 
znaczeniu dla kultury narodowej stwo
,rzonej przezMinisterstwoKnltwy. • 

maganym, minimalnym poziomie, co 
groziło zawieszeniem działalności in
stytucji (dotację uzupełniono dopiero 
po interwencji). Ponadto od pięciu lat, 
skromny liczebnie, bo kilkunastooso
bowy zespól pracowników Teatru nie 
doczekał się nie tylko podwyżki swo
ich niewielkich wynagrodzeń, ale na
wet ich elementarnej waloryzacji. Mi
mo to jesteśmy zespołem zjednoczo
nym wspólną wolą tworzenia Teatru 
i ośrodka kultury, w którym prezentu
jemy dorobek niezależnie myślących 
artystów i intelektualistów. 

Decyzję Prezydenta Miasta uwa
żamy za polityczną, a ponadto szcze
gólnie rażącą, w obliczu przypadają
cej na ten rok 50. rocznicy powstania 
Teatru Ósmego Dnia. 

Nie widzimy również możliwości 
organizowania konkursu na stanowi
sko dyrektora autorskiego teatru!" o 

arcybiskupa Gądeckiego i prezydenta 
Grobelnego, wspieranych przez dewo
cyjne środowiska, odwołał spektakl 
"Golgota Picnic". Kulturalne wyjało
wienie i prowincjonalizacja miasta za
mieniają Poznań w niewiele znaczącą 
stację kolejową między Berlinem a War
szawą, sprowadzając życie jego miesz
kańców do robienia zakupów w licz
nych centrach handlowych. Nie godzi
my się na ten proces; nie godzimy się 
na polityczne i ideologiczne motywa
cje podejmowania decyzji o kształcie 
kultury Poznania, decyzje forsowane 
przez Kurię Metropolitalną i admini
strację miasta, prawicowych radnych 
i konserwatywne elity. Zgoda na poli
tykę personalną prowadzoną przez 
prezydenta Grobelnego to zgoda na 
kulturalne wyjałowienie Poznania". 
Pod lstem podplsalo sę do~ po
nad 150 osób . 

Pełny tekst publikujemy na stronie 
poznan. ta.pl 

Wiceprezydent odniósł się tak
że do zarzutów Ewy Wójciak, jako
by usunięcie jej z funkcji dyrekto
ra teatru było jego pomysłem.- Ta 
informacjajest nieprawdziwa- za
znaczył Jaworski. Przypomniał, że 
dwa lata temu Wójciak została po
wolana na stanowisko dyrektora 
bez konkursu (de facto było to prze
dłużenie kadencji) i że rekomendo
wal wtedy właśnie takie rozwiąza-
nie!d '·, , • , ~ \: • ,1 ,, 
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GULCZYŃSKA 
NIE OWIJAM 
W BAWEŁNĘ 

URAŻONA WŁADZA 
Jechać na urłop z czystym sumleniem - bezcenne. Przyjemniej pra
żyć ciało, gdy w duszy nie uwiera zadzior. Dlatego cieszy, że zapra
cowany prezydent na urlopie będzie miał o jedną troskę mniej. 
ósemki zostały spacyfikowane, Ewa Wójciak zwolniona, miasto jest 
trochę bardzlej wolne od zbędnej wolności przekonań. 
Władzy nie można obrażać. Każde dziecko o tym wie. Ewa Wójciak zwol
nienie właściwie sobie zamówiła, prosila o nie, drażniąc władzę jak koń
ski grzbiet drażni natrętna mucha. Sprawa w przykry sposób obnaża 
emocje, o które urzędników nie powinniśmy nawet podejrzewać. 

Z merytorycznymi argumentami, które mają uzasadniać zwolnienie,jest 
kiepsko. Najważniejszy ma być upór, z jakim dyrektorka nie prosila o zgodę 
na delega<;je. Zamiast tego jedynie informowała o planach. Doprecyzujmy: 
te zagraniczne delega<;je to nie wyjazdy na targi mody lub kulinariów. Cho
dziło o wystawianie spektakli. Wójciakswojąodmowę korzeniasię przed wła
dzą tłumaczy tym, że ta władza była w kontrze. Przykład? Na wieść o plano
wanym wyjeździe do Stanów Zjednoczonych urzędnicy mieli pytać, jakie 
korzyści ma miasto z występów w Yale tudzież innym Princeton. I dobrze py
tali! Trzebasiedzieć w Poznaniu, a nie szłąjać się po dalekich kontynentach. 

Ryszard Grobelny, zanim zwolnił Wójciak, próbowal podeprzeć się 
cudzą opinią. Najego nieszczęście odpowiedzi gremiów, które pytał, by
ły wysoce rozczarowujące. Związek dyrektorów teatrów odpowiedział, 
że nie widzi podstaw do zwolnienia. Związkowcy byli na nie. A Minister
stwo Kultury stwierdziło, że to nie jego sprawa. 

Myli sięjednak ten, kto podejrzewa, że prezydent nadużył władzy. Prze
ciwnie, argumenty za zwolnieniem Wójciakjednak są i to mocne. Oto one: 
"Stwierdzono liczne uchybienia w prowadzeniu placówki Teatru Ósmego 
Dnia( ... )wTeatrzeniedziałająmechanizmy( ... )wzakresiesprawdzania 
dowodów księgowych, sprawozdań( ... ), zasadności ponoszenia kosztów 
( ... ), rozliczaniaczasu pracy, dyspozycyjności( ... ) pracowników". Bałagan 
w papierkach i brak kwitówjest zbrodnią. Zwolnienie Wójciak będzie przy
kładną karą, bo tylko dzięki takim unikniemy błędów w przyszłości. Wie
rzę, że surowo karząc za bl!lhostki, prezydent daje sygnał, że nie odpuści 
również spraw grubszych. Ze wielomilionowe odszkodowania dla dewelo
perów, kompletna porażka ze startem PEK-~ ciągle dopłacanie do budowy 
stadionu i słone koszty przejęcia praw autorskich do jego projektu znajdą 
wreszcie w urzędzie swoich auto-
rów. I srodze zostaną oni ukarani. 
Pierwszą osobęjuż widzę: wicepre
zydent Mirosław Kruszyński, ojciec 
PEKA-porażki. Ma dostać miejsce 
na liście kandydatów Ryszarda Gro
belnego do sejmiku. Takim manda
tem chce go ukarać szef surowy 
i sprawiedliwy. 

I wreszcie powód odwołania za
pewne najważniejszy: "ch. .. " na Fa
cebooku Ewy Wójciak, czyti,jak chce 
prezydent, fakt" dopuszczenia się 
obraźliwych zachowań na forum pu
blicznym, co wskazuje na narusza-
nie( ... ) przepisów prawa pracy( ... ) 
zobowiązujących pracownika do 

Wierzę, że surowo 
karząc za błahostki, 

· prezydent daje 
sygnał, że nie 

odpuści również 
spraw grubszych 

dbania o dobro zakładu pracy". W prokuraturze nie udało się co prawda 
dowieść, że Wójciak obraziła Watykan, natomiast na placu Kolegiackim 
przyjęto, że obraziła Teatr Ósmego Dnia Czy stwierdzimy, że choć nie ob
raziła papieża, to jednak Wójciak zdołała obrazić prezydenta? 

~o smutne i straszne, że władza nie potrafi wznieść się ponad urażoną du
mę. Ze poluje na argumenty, by uzasadnićwcześniej podjętą decyzję. Urażona 
wladzabylabyśmiesma,gqybyniebylagroźna. Wiskrnłcymsięodemo<;jispo
rze Wójciak-urzędnicyJ1'lall1Yslowaprzeciwkoslowom W'ljciakmówi:odma
wiali zgody. Urząd: nigdy. Wójciak: prezydent nie znaiazl czasu na rozmowę. 
Urząd: kłamstwo. Albo Ewa Wójciakjestklamczuchą, albo władza wstydliwie 
ukrywa oblicze. Co charakterystyczne, urzędnicy nie chcą spotkania z odwo
łaną dyrektorką na forum publicznym. Wolą wysyłać mail e prostujące zasły
szane informacje. Siły sąjednak rozłożone niepropor<;jonalnie. Bo skoro wła
dzajest przychylnalub choćby neutrałnajedynie wobec ideologicznie obojęt
nych lub podzielającychjej poglądy, to niewiele ma to wspólnego z demokra
<;ją. \\blałabym, żebyprezydent potrafiłwznieśćsię ponad małe swary; zamiast 
staćwpie~szereguludziwiarytakslabej,żemożejąobrazićprzypad
koweslowo.Zebypilnowałpluralizmu,aniespokojullwożliwychsumień. 

Ewa Wójciak podejrzewa, że za jej odwołaniem "stoi" wiceprezydent 
Dariusz Jaworski oraz szef wydziału kultwy. 'JYle że decyzję podjął szef 
szefów i to jego konto ona - w zależności od punktu widzenia- obciąża 
lub ozdabia Albo ugiął się przed wewnętrznym lobby w urzędzie, a więc 
jest slaby, albo wyraził swoje zdanie, co wskazuje na urażoną dumę. 
W obu przypadkach do zwolnienia doprowadziła tak naprawdę wielka 
niechęć do Wójciak. Jest też trzecia opcja: to wynik przedwyborczych 
przewidywań. Ale głęboko wierzę, że ludzie głębokiej wiary swej wiary 
nie używają w cynicznej rozgrywce politycznej! 

Co będzie dalej z ósemkami? Pornysl podsuwaradny Szymon Szynkow
ski "Nic nie można robić na siłę. Jak zmienimyjuż osobę, która kieruje tea
trem, to można pomyśleć też o zmianie nazwy, koncepcji na tę grupę". Mam 
pomysł znajdźmynowego Wrnstana Smitha z o rweiławskiego "Roku 1984". 
WMinisterstwiePrawdymusiałzmieniaćhistoriętak,byprzystawaładote
raźniejszości. Na pewno da sobie radę z ÓSemkami. Nowa nazwa mogłaby 
brzmieć: Teatr Pierwszego Przykazania im. Ryszarda Grobelnego. 

Prezydent, zapalony sportowiec, znów okazał się człowiekiem z że
laza. A jednak, kiedy w sobotę wbiegł na metę triathlonu, można było 
odnieść wrażenie, że to raczej człowiek o stałowej woli i miękkim ego. o 
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