
STRZĘPKA? NIE ZNAM TEJ PANI 

ROZMOWA Z 
RADOSUWEM MOLONIEM 

"' Monika Strzępka, reżyserka, laureat
ka Paszportu "Polityki", przekonywa
ła wczoraj na naszych łamach, że 
urzędnicy, którym podlega Teatr Pol
ski we Wrocławiu, nie uważają kultu
IY za wartość. Dowodzić tego ma zwol
nienie z pracy dyrektora Krzysztofa 
Mieszkowskiego. Porozmawialiśmy 
z samorządowcami. 

MAGDALENA KOZIOł:.: "Władze nie 
mają żadnego pomysłu na ten teatr. 
Co więcej, urzędnicy nie mają poję
cia, co to kultura. Myli lm się to 
z prawidłowym używaniem noża 
l widelca". Te słowa na FB napisała 
jedna z najważniejszych reżyserek 
teatralnych Monika Strzępka. Panu 
też się to myli? 
RADOSI:.AW MOI:.OŃ: Nie znam tej 
pani. Nie będę z nią dyskutował o war
sztacie teatralnym. Moim zadaniem 
jest dbałość o fmanse publiczne m.in. 
instytucji kultuzy i Teatru Polskiego. 
Tej pani, która obraziła Barbarę Zdro
jewską, używając wulgarnych okre
śleń, nic nie usprawiedliwia. To po
ziom dyskusji najniższych lotów i na 
to zgody nie ma, nawetjeżelijest pri
madonną teatru. Wierzę, że ona dzi
siaj tych słów żałuje. Nikt, nie tylko 
przewodnicząca Zdrojewska, nie za
sługuje na to, by tak ludzi traktować. 
O panu l marszałku Przybylskim 
wypowiada się tak: "Wykonali tyta
niczną pracę, żeby się pozbyć 
Mleszkowsklego". To fakt, że za
rząd województwa podjął decyzję 
o jego zwolnieniu. 

-Przez ostatnie dwalata spotkałem 
się z dyrektorem kilkanaście razy. Nie 
rozmawialiśmy o sprawach artystycz-

-On traktuje teatr jak swoją własność- mówi o zwalnianym z Teatru Polskiego 
dyrektorze Krzysztofie Mieszkowskim wicemarszałek Radosław Mołoń, 
odpowiedzialny w regionie za kulturę. -Z pieniędzmi się nie liczył 

Teatr Polskl budził emocje. Na zdjęciu czerwcowy protest przeciwko 
"Golgocie Plcnlc" 

nych, tylko o kondycji fmansowej pla
cówki. \\Ydawało się, że doszliśmy się 
porozumienia. Mylilem się, Krzysz
tofMieszkowski traktuje teatrjak swo
ją własność. Udowodnił to na jednej 
z komisji kultury, gdzie poinformo
wał radnych, że jeżeli nie dostanie 
trzech, czterech dodatkowych milio
nów złotych na działalność Teatru Pol
skiego, to będzie go nadal zadłużał. 
Tym stwierdzeniem niektórych rad
nych wprawiJ w osłupienie. Mam wra
żenie, że dyrektor nie rozumie swo
jego funkcjonowania w tej placówce. 
Wolałbym taki scenariusz, kiedyprzy
chodzi do mnie i mówi: "Panie mar
szałku, zapłaciłemjuż za prąd, wodę, 
śmiec~ wynajem, czyli wszystkie kosz
ty stałe, i nie mam teraz za co grać". 
On tego nie robił. A byłaby wówczas 

MACIEJEWSKA: 

inna sytuacja. Był równieżjedynym 
szefem, któcy na początku roku nie 
przekazał pracownikom premii. Pod
ległymjednostkom przekazałem na 
to od 70 do 250 tys. zl.'!Ylko w Teatrze 
Polskim ludzie tych pieniędzy nie do
stali. 
Za co dokładnie wyleclał dyrektor 
Mleszkowskl? 

-Za złamanie zapisów kontraktu. 
Zobowiązał się, ze teatru nie zadłuży. 
Słowa nie dotrzymał i nie zamierzał 
tego robić. 
Ale to nie pierwszy sezon, kiedy 
Teatr Polskl tak funkcjonował. 

-O tym, że pożegna się z pracą, mó
wiJo się od lat. Uważam, że najgorzej 
jest kogoś skreślić od razu, nie dając 
mu szansy. KrzysztofMieszkowski do
stawał ją wielokrotnie. Terazjednak 

Przewodnicząca i marszalkowie o TP 
Barbara Zdrojewska, przewod

nicząca sejmiku, nie chciała ko
mentować wypowiedzi Moniki 
Strzępki, którą reżyserka zamie
ściła o niej na swoim profilu na Fa
cebooku. - Czekam na oświadczenie, 
które w tej sprawie przygotuje mar
szalek- mówi Zdrojewska. 

Marszałek i jego zastępca przygo
towali je wczoraj po południu: .Pragnie
my wyrazić głębokie ubolewanie nad 
formą dyskusji nt. sytuacji w Teatrze 
Polskim zaproponowaną przez współ
pracującą z Teatrem panią Monikę 
Strzępkę. Debata publiczna powinna 
rządzić się pewnymi standardami, któ
re z jednej strony pozwalają zaistnieć 
każdej argumentacji, z drugiej zaś za
pewniają poszanowanie godności i do-

zarząd powiedział "dość", tym bar
dziej żeTauroni PKP wystąpiły o za
płatę zaległości. Inne jednostki takich 
kłopotów nie mają. SzefCapitolu Kon
rad Imiela ma na działalność 10 mln zl 
i liczy każdą złotówkę. Prezydent Ra
fał Dutkiewicz nie miał problemów, 
by zwolnić z Wrocławskiego Teatru 
Współczesnego Krystynę Meissner za 
niemal2 mln zł długu. My mamy 19 
placówek kultury, w tym operę, i żad
na z nich nie naruszyła dyscypliny fi
nansowej. 
l nie zrobiła dodatkowego spekta
klu o marszałku Mołonlu. A taki dra
mat Teatr Polskl w 2012 r. przygo
tował. Był- przypomnę- pokłosiem 
buntu ludzi związanych z polskimi 
teatrami przeciwko złemu zarzą
dzaniu l finansowaniu scen. Dyrek-

brego imienia jej uczestników. Bezpod
stawny i pełen niecenzuralnych epite
tów atak na panią Barbarę Zdrojew
ską, Przewodniczącą Sejmiku Woje
wództwa Dolnośląskiego, cl){ też pełne 
wulgaryzmów publiczne oskarżenia 
pod adresem pana Grzegorza Stryjeń
skiego to zaprzeczenie wszystkiego, 
czym powinna być debata publiczna, 
a jednocześnie smutny dowód na 
prawdziwe intencje autorki. Teatr Pol
ski potrzebuje dzisiaj pilnego programu 
naprawczego. Nie odmawiamy nikomu 
udziału w debacie na temat przyszłości 
Teatru. oczekujemy jednak, że dysku
sja będzie prowadzona uczciwie, przy
zwoicie i merytorycznie". 

MARSZAlEK CEZARY PRZYBYLSKI 
l WICEMARSZAlEK RADOSUW Moum 

torów chelał pan zastąpić mene
dżerami. 

-Bawiłem się na tym seansie. Mam 
dystans do siebie i nigdy nie ingerowa
łem w tematykę artystyczną. Kolejne
go takiego dzieła o sobie raczej nie do
czekam. Nikomu chyba nie chciałoby 
się go przygotowywać ku uciesze 
dziennikarzy. 
Nowy szef Teatru Polsklego dosta
nie dodatkowe 3-4 mln zl na działal
ność? 

-Nie. Tak nie będzie. Teatr ma dzi
siaj 10 mln zł, w tym dodatkowe pie
niądze,jakie wypracuje jako zysk- czy
li 12,5-13 mln zl. 
Scena na Śwlebodzklm zostanie? 

-Nie wiem. To zależy od PKP. o 

RoZMAWIAlA MAGDALENA Koz101:. 

PIEKARSKA: 

NIE ZGADZAM SIĘ NA CHAMSTWO STRZĘPKI JĘZYK STRZĘPKI SPRAWII:., 
ŻE ZOSTAI:.A ZAUWAŻONA BEATA MACIEJEWSKA 

GAZETA WYBORCZA 

• MonikaStrzępkawykreowałasięna 
pierwszą obrończynię Teatru Polskie
go i wypowiedziała wojnę. Urzędnikom, 
politykom,jednemu aktorowi i całemu 
\\Tocławiowi. Na razie jej główną ofia
rąjest KrzysztofMieszkowski. 

KimjestMonika Strzępka, każdypo
winien wiedzieć. To ostatecznie jedna 
z najbardziej wp\ywowychkobiet w Pol
sce- osobiście poinformowała o tym 
fakcie niezorientowanego dziennikarza 
radiowej "Trójki"-orazjedna z "najważ
niejszych współczesnych reżyserek te
atralnych", wystawiających międzyin
nymi w Teatrze Polskim, u dyrektora 
Mieszkowskiego. 

Jeszcze niedawno krzyczała: "Cała 
Polska w cieniu Śląska". Teraz krzyczy. 
"Barbaro Zet 'JYp ... [cym do glizqy-red] 
niemyto l \\Yp .. .!l! Ze swoim mężem, 
którego nazwiskajuż nie pamiętam-do 
Brukseli". I deklaruje, że sprzedaje 
mieszkanie w tym obs ... m \\Tocławiu, 
bo to miasto, w którym urzędnicy nie 
mają pojęcia, co to kultura. 

Całość tej wojennej odezwy, opub
likowanej na Facebooku, nie nadaje się 
do cytowania, bo wtedy tekst byłby 
w kropkach. MonikaStrzępka twierdzi, 
że językkulturalnej debatysię wyczer
pał, nie ma miejscanadyploma.ąję. Ona 
i Teatr Polski znaleźli się w strefie woj
ny Pani Strzępka nie wie, co to dyplo
macja, ani nie ma pojęcia o prowadze
niu wojny, bo na razie strzela tylko do 

Krzysztofa Mieszkowskiego. Każde 
chamstwo jestzlem, każdaagresja słow
na- godna pożałowania, tym bardziej 
taka, którajestwymierzona w konkret
rzych ludzi. Książę Talleyrand, człowiek, 
któcypotrafił odwrócić każdąkatastro
fę,lubiłpowtarzać:uprzejmość-takma
łokosztuje,atakwielemożnazaniąku
pić. 

Teatr Polski chyba się poczuł skon
fundowany swoją Joanną d'Arc i odpi
sałwojowniczce: "Monika, dziękujemy 
za wyrazywsparcia dla teatru i dla dy
rektoraKrzysztofaMieszkowskiego. ( ... ) 

t;ylko sprawnie przeprowadzonaak
cja marketingowa. Bo z rynsztoka 
wylewa się na końcu numer telefo
nu, pod który mogą dzwonić chęt
ni do kupna wrocławs~ego miesz
kania spółki Strzępka-Demirski 

Monika Strzępka kilka lat temu 
w rozmowie z "Krytyką Polityczną" 

· skarżyłasięnawałbrzyskąlekarkę, 
którazwracałasię do niej bezosobo
wo, niechętnie odpowiadała napy
tania, była niemila. Pani Strzępka 
pouczyłają więc, co to uprzejmość, 
która "chyba wpisanajest w zawód 

Każde chamstwo jest złem, każda agresja 
słowna -godna pożałowania, tym bardziej 

taka, która jest wymierzona w konkretnych ludzi 

BarbaraZdrojewska bywałakcytyczna, 
jednak zawsze broniła teatru. Jej głos 
był marginalny, niedecyzyjny. Za każ
dym razem wierzyliśmy w jej dobre in
tencje i w tej trudnej sytuacji liczymy 
nanią".Nowłaśnie,oniliczą,aMonika 
Strzępkajuż "wyp ... p ... ę" do Brukseli. 
KrzysztofMieszkowski powinien się co
dziennie modlić: "Panie Boże, chroń 
mnie od przyjaciół, z wrogamisam so
bie poradzę". 

Poziom tekstu pani Strzępkijest tak 
obezwładniający, że zaczęłam podej
rzewać kreację teatralną- zero emocj~ 

lekarza", a potem uwieczniła swoją 
krzywdę w książce skarg i zażaleń. 
Niestety, nie zdradziła, czy było tam 
coś o "p ... niemytej", alejedno jest 
pewne: na pewno nie uważa, że 
uprzejmość jest wpisana w zajęcie 
reżysera teatralnego. 

Ewa Wójciak, dyrektorireżyser 
Teatru Dnia ÓSmego, zasłynęła na
zwaniem papieżaFranciszkach. . .m, 
Monika ~trzępka postanowiłają 
przebić. Zebynikt nie miał wątpli
wośc~ kto znalepiej siłę słowa i jest 
"pierwszą damą" polskiego teatru. • 

MAGDA PIEKARSKA 
GAZETA WYBORCZA 

• BeataMaciejewskajestzniesmaczo
na formą wypowiedzi Moniki Strzęp
ki, która pod adresem wrocławskich 
polityków i urzędników rzuciła garść 
wulgaryzmów. Reżyserka zrobiła to 
pod wpływem emocj~ wreakcji na roz
pad świata, w którywierzy i z którym 
się utożsamia. 

Ponioslo ją, każdemu z nas może się 
to zdarzyć. Ba! Jestem wstaniewyobra
zić sobie sytuację, w której ciężkim sło
wem byłaby w stanie rzucić nawet Ma
ciejewska. Chociaż byłobyto raczej "do 
kroćset" niżktóreś ze słówna"p", "ch" 
czy "k''. Jeszcze kilkalat temu wiązan
kę Strzępki uslyszalobywnajlepszym 
razie grono bliskich i przyjaciół. Dziś, 
zasprawąnowych mediów, ten wybuch 
obiegł całą Polskę. 

A nasza publicystka przywołuje 
w kon!rze przykład francuskiego mini
stra Talleyranda, który zawsze bezbłęd
nie wyczuwał koniunkturę. Jakoś trud
no mi wyobrazić sobie bezkompromi
sową Monikę Strzępkę, która bierze 
u niego lekcje. Dziś, czy tego chcemy, 
czynie, mamyinne czasy i innych Tał
leyrandów. Niedawno mogliśmy się 
przekonać, jak z całkowitym spokojem 
przy ośmiorniczkach współczesny mi
nister, prawnuk slynnego pisarza, two
rzywłasną wersję "'liylogii": "Chuj, du
paikamienikupa",aszefNBP,profe-

sor ekonomii, w rewanżu z gracją rzu
cachujamii kurwami w co drugim zda· 
ni u. 

Takie praktyki, niestety dziś po
wszechne, budują właściwy kontekst, 
w którym trzeba osadzić wypowiedź 
Moniki Strzępki. Jak do takich partne
rów mówić, żeby nas uslyszeli? Kiedy 
sytuacja tego wymaga, trzeba użyć ich 
języka. Jak mówi Strzępka, czasem le
piej przeklinać na głos, niż być cichym 
skurwysynem. 

Tenjęzyk zresztą sprawił, że jej wy
powiedź została zauważona. Ale dużo 
ważniejsza od formyjestjej treść. 'Ih.!d
no ją zignorować- to mocny głos prote
stu wobec polityki kulturalnej, którą 
uprawia się dziś we Wrocławiu. Gdzie 
jednąręką wywala siędziesiątkimilio
nów złotych na portal, mając w głębo
kim poważaniu-mówiącjęzykiem Tal
leyranda- zdrowyrozsądek i potrzeby 
mieszkańców, jednocześnie konsek
wentnie przez wiele latodmawiając ko
niecznego wsparciajednej znajważniej
szych scen w Polsce. Gdzie los tej sceny 
leży w rękach polityków, którzyobowią
zek dbania o kulturę sprowadzają do 
kontroli słupków w księgowości. 

Monika Strzępka wykrzyczałagłoś
n o, rzucając mięsem, to, nad czym 
wszyscy po cichu i kulturalnie ubole
wamy. o 

Zapraszamy do dyskusji: 
wroclaw.gazeta.pl, 

llsty@wroclaw.gazeta.pl WR 1 


