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Dyrektor Biura Kultury Urzędu m. st. Warszawy 
Szanowny Pan Marek Kraszewski 

 
 
  

Komisja Zakładowa Związku Zawodowego Aktorów Polskich przy Teatrze Dramatycznym m. st. 
Warszawy zwraca się z prośbą do Dyrektora Biura Kultury Urzędu m. st. Warszawy o spotkanie i zajęcie 
stanowiska w sprawie sytuacji Teatru Dramatycznego. 
   
 Komisja Zakładowa ZZAP stoi na stanowisku, że miarą jakości teatru jest jakość dialogu oraz 
partnerskiej współpracy pomiędzy wszystkimi jego pracownikami. Sztuka implikuje w naszą rzeczywistość 
przede wszystkim właśnie dialog, a możliwe jest to tylko wówczas, gdy my, artyści utrzymamy go żywym 
zarówno w pracy twórczej nad spektaklami jak i w relacjach zawodowych. Dialog pozwala dostrzec cenność 
w różnorodności, a dbanie o warunki, w których różnice się spotykają umożliwia powstawanie nowych 
jakości, jeszcze lepszych. 
 

Rozumiemy, że pomysł połączenia jakości Teatru Dramatycznego z jakością osobowości 
Tadeusza Słobodzianka wydawał się co najmniej ciekawym eksperymentem, wartym sprawdzenia. Pomimo 
odrzucenia naszej kandydatury w osobie Pawła Łysaka, jako zespół tego teatru, z respektem przyjęliśmy 
decyzję Komisji Biura Kultury jesienią zeszłego roku. W ten sposób po raz kolejny potwierdziliśmy, że 
wartością zespołu Teatru Dramatycznego jest autentyczna zdolność dostrzegania potencjału w spotkaniach o 
dużym ryzyku niepowodzenia. Pragniemy przypomnieć, że uczynienie Tadeusza Słobodzianka dyrektorem 
Dramatycznego odbiło się szerokim echem w środowisku, a mimo tego powstrzymaliśmy się wówczas od 
podniecania niepokoju i fali krytyki wobec tej nominacji. Wyszliśmy z założenia, że należy zachować tę 
otwartość, dzięki której stać nas na kredyt zaufania wobec każdego twórcy. 

 
„Oferta dla Teatru Dramatycznego” zawierała wizję dającą się zinterpretować w rozmaity 

sposób. Pojawiające się fakty pokazują na czym ta wizja polega w rzeczywistości i do czego zmierza. Jakie 

były założenia Biura Kultury gdy oddawało Teatr Dramatyczny w reżim transformacji planowanych przez 
Tadeusza Słobodzianka? Czy mógłby Pan, Panie Dyrektorze dziś te założenia przywołać? Tworzenie poprzez 
integrację czy konfrontacja i dekonstrukcja? O czym zapewniał Tadeusz Słobodzianek na spotkaniu Rady 
Miasta i przed komisją konkursową, czym zaskarbił sobie Państwa przychylność? Dzisiaj ze zdwojoną siłą 
powracają te pytania nie tyle wobec planów i obietnic co wobec konkretnych zdarzeń. 

 
Pragniemy zaznaczyć, że ze względu na wagę przytaczanych poniżej informacji, jako Komisja 

Zakładowa ZZAP przy Teatrze Dramatycznym, bierzemy pełną odpowiedzialność za poniższą treść. 
 

Z przykrością stwierdzamy, że wysiłki zespołu na rzecz uruchomienia procesu integracji a tym 
samym zbudowania otwartej i partnerskiej relacji z dyrektorem Tadeuszem Słobodziankiem nie przynoszą 
pozytywnych efektów. Nasze kontakty z dyrektorem odbywają się w atmosferze niepokoju i noszą znamiona 
wywierania presji a nawet zastraszania pracowników. Nazywanie zespołu artystycznego i technicznego 

„spadkiem po babci” pokazuje wyraźnie pozycję, z której Dyrektor Słobodzianek zamierza prowadzić z 

nami współpracę. W związku z powyższym pytamy, czy w interesie dobra publicznego jest aby nowy 
dyrektor traktował pracowników jak „spadek po babci”? Czy w interesie dobra teatru jest aby zasada 
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„spadku po babci” deprecjonowała wartość zespołu zaliczanego do najlepszych w kraju? Ilość nagród, ilość 

wybitnych reżyserów zapraszających nas do współpracy są ważniejszym wyznacznikiem naszej wartości niż 

kryterium, którym traktuje nas dyrektor Słobodzianek - jak sam zaznacza, daje sobie prawo do wyboru wedle 

przydatności (Porównanie zespołu Teatru Dramatycznego do spadku po babci przytaczamy dosłownie za p. 
Słobodziankiem). 

 
A przecież zostaliśmy jako Teatr Dramatyczny „szczerze” wychwaleni w programie wyborczym 

pana Słobodzianka. Mogło się zdawać wręcz, że nadchodzi autentyczny orędownik tego miejsca i jego 

zespołu. Jaki mamy rezultat?  

 W ciągu kilku zaledwie miesięcy zdjęte zostały prawie wszystkie dotychczasowe spektakle stworzone 
w poprzedniej kadencji dyrektorskiej. Spektakle te zostały zdjęte przy niemal pełnych widowniach. 
Jeden ze spektakli wobec dużego zainteresowania ze strony widzów, został ocalony przez jego 
aktorów i grany jest we własnym zakresie twórców, lecz bez szyldu i wsparcia teatru, który nie chce 
dłużej firmować tego spektaklu.  

 Ponosimy koszty dotychczas niewyjaśnionych zerwań prób nad trzema spektaklami. Jest to sytuacja 
bez precedensu, żeby trzej reżyserzy z dnia na dzień, w atmosferze konfliktu z dyrektorem 
zaprzestali pracy. Pan Słobodzianek zignorował nasz głos w tej sytuacji i dodatkowo rozpowszechnia 
nieprawdziwą informację, jakoby reżyserzy zrezygnowali z prób z winy zespołu artystycznego.  

 Ponosimy koszty niegrania jesienią zeszłego roku spektakli poprzedniej dyrekcji z powodu 
rzekomych długów teatru.  

 Ponosimy koszty kilku jątrzących się przypadków łamania Regulaminu Pracy oraz praktykowania 
przez Teatr zawierania z pracownikami dodatkowych umów ponad umowami etatowymi. Umowy 
takie pozbawiają nas świadczeń emerytalnych i naruszają Kodeks Pracy.  

 Państwowa Inspekcja Pracy wykazała właśnie rażące łamanie praw pracowniczych.  

 Prowadzone są postępowania sądowe przeciwko panu Słobodziankowi o łamanie praw 
pracowniczych.  
 

Przytaczanie i tak niepełnej listy wewnętrznych wydarzeń z Teatru Dramatycznego jest próbą 
ukazania złożoności sytuacji, która nabrała alarmującego kształtu.  

 
Jako zespół artystyczny odbyliśmy w końcu marca wyczekiwane spotkanie z dyrektorem 

Słobodziankiem. Dyrektor nie zgodził się ustalić terminu spotkania w czasie odpowiednim dla wszystkich 
członków zespołu, więc przyjęliśmy narzucony. Usłyszeliśmy, że spotkanie albo odbędzie się w terminie 
zaproponowanym przez dyrektora, albo w ogóle. Na spotkaniu nie udało się wyjaśnić dotychczasowych 
nieporozumień, min. sprawy odwołania trzech nowych premier jesienią zeszłego roku i związanych z tą 
sytuacją pomówień w stosunku do zespołu artystycznego. Próby oczyszczenia atmosfery i łagodzenia 
napięcia nie powiodły się. Wnosząc uparcie o nawiązanie otwartego dialogu i postulując swoją 
podmiotowość narażamy się już tylko na groźby ze strony dyrekcji. Komisja Zakładowa ZZAP na ostatnim 
spotkaniu usłyszała z ust dyrektora Słobodzianka: „[..]obyście przez fakt zajęcia się działalnością związkową 
nie zniszczyli sobie karier.” Posłuszeństwo pracowników oraz rezygnacja z odrębności przekonań ma być, jak 
widać, ceną za ocalenie i przetrwanie nie tylko w tym zespole. 

 
Mamy podstawy sądzić, że szanse na porozumienie z dyrektorem Słobodziankiem są znikome. 

Rozpoczął się etap wzmożonej presji i radykalnych działań w naszym kierunku. Na rozmowach sezonowych 
jedenastu członkom zespołu aktorskiego przedstawiono propozycje rozwiązania umowy o pracę za 
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porozumieniem stron, jednocześnie dyrektor Słobodzianek jako przyczynę wskazał brak zainteresowania ze 
strony reżyserów tą częścią zespołu. Sprawdzenie wśród reżyserów powyższego argumentu nie było 
skomplikowane, okazało się, że jest on nieprawdziwy. Dodatkowo dyrektor powołał się na rzekome naciski 
ze strony Biura Kultury, których celem ma być zwolnienie pracowników biorących udział w mniejszej ilości 
przedstawień. Czy prawdą jest, że Teatr Dramatyczny złożył w Biurze Kultury plan repertuarowy i plan 
premier na przyszły sezon i jest zobowiązany go zrealizować? Szczerze wątpimy w tak zacieśnioną 
współpracę dyrektora Słobodzianka z Biurem Kultury. Jednak pragniemy to wyjaśnić. 

 
Dyrekcyjna propozycja rozwiązania umów za porozumieniem nie została przyjęta przez 

aktorów i ostatecznie dyrekcja wręczyła pierwszym siedmiu aktorom wypowiedzenia umów o pracę. A więc 
z Teatru zostało zwolnionych siedmiu członków zespołu aktorskiego. Powody ich zwolnienia są wg Komisji 
Zakładowej fałszywe i bezpodstawne, poza tym zgodnie z  Regulaminem Pracy Teatru Dramatycznego 
pracodawca, który zamierza zmienić warunki pracy pracownikowi artystycznemu lub rozwiązać z nim 
umowę, powinien o tym poinformować aktora do 31 marca. Doszło do naruszenia Regulaminu Pracy, 
ponieważ w roku bieżącym rozmowy sezonowe z aktorami zostały przeprowadzone po 16 kwietnia. 

 
Śmiemy zakomunikować, że paradoksalnie to nie nas, aktorów Teatru Dramatycznego nagle 

zaczęli unikać reżyserzy i twórcy teatru, lecz apodyktycznej i konfliktowej natury pana Słobodzianka. Czy 
zaryzykuje Pan debatę na ten temat? My nie łudzimy się, że model tożsamości oparty na uniwersalnych 
wartościach całkowicie ustąpi modelowi tożsamości opartej o przynależność do sprawnego lobby. Chcemy 
jednak z determinacją reagować na działania pozbawiające nas praw do miejsca, które współtworzyliśmy, a 
w którym dopuszcza się sukcesję i przeganianie poprzedników. Jako zespół utrzymujący więzi z wieloma 
cenionymi twórcami nie zgadzamy się na bycie identyfikowanymi z poprzednią dyrekcją po to tylko, byśmy 
kwalifikowali się do wymiany. Model „jednej tylko racji” przestrzeń teatru redukuje do areny gladiatorów, 
gdzie sens tworzy dominacja zamiast dialogu porozumienia. Odpowiedź pana Słobodzianka na oficjalne 
pytanie zespołu Teatru Dramatycznego dosadnie oddaje jakość dialogu, w którym przyszło się nam ocknąć:  

- Panie dyrektorze, zespół prosi o zmianę terminu spotkania - mówi aktor  
- Zespół? Zespół to ja mam w dupie. Nie potrzebuję tutaj żadnego wiecowania, sam sobie 
stworzę zespół![..] - odpowiada dyrektor Słobodzianek. 
 
Co jest tą prawdą skrywaną pod obietnicami programu naprawy sytuacji Teatru 

Dramatycznego? Papier przyjmie wszystko i ogranicza go wyłącznie wyobraźnia autora. Program Tadeusza 
Słobodzianka uważamy dzisiaj za złudną przynętę, na którą nabraliśmy się my wszyscy, włącznie z Radą 
Miasta, Prezydent Warszawy, Ministrem i Biurem Kultury. Kiedy przyjrzymy się temu programowi bliżej, 
okazuje się, że jest zręcznym mariażem pełnym sloganów, które nie wytrzymują prawdy pojawiających się 
faktów. 
 

Panie Dyrektorze, odwołujemy się niniejszym do szeregu wartości, chcemy poszanowania 
miejsca pracy, chcemy prawa do utożsamiania z tym, co współtworzymy, w końcu chcemy dialogu i 
otwartości licząc, że zapewni nam to przetrwanie i, że w dłuższej perspektywie taka postawa opłaci się nam 
wszystkim, bez wyjątku. Jeśli mamy faktycznie zostać zastąpieni przez lepsze, to upewnijmy się, czy nie jest 
to tylko sukcesja zarażająca warszawskie środowisko artystyczne odmianą szkodliwego artystycznego 
egoizmu. Prosimy o szczegółowe zdefiniowanie Pańskiej wizji, w oparciu o którą jako Dyrektor Biura Kultury 
wspiera pan Teatr Dramatyczny. 
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Jako Związek Zawodowy Aktorów Polskich pragniemy wyrazić swoje najgłębsze zaniepokojenie 
działaniami prowadzącymi do uprzedmiotowienia zespołu artystycznego, zredukowaniu go do zbioru 
partykularnych pracowników, otrzymanych w „spadku po babci”. Tadeusz Słobodzianek w swojej „Ofercie 
dla Teatru Dramatycznego” deklarował nie tylko respektowanie dotychczasowych spektakli teatru i 
wszystkich jego zobowiązań, ale przede wszystkim troskę o dobro tego miejsca i jego zespołu. Jak długo 
będziemy nabierać się na pozór troski, pod którą skrywają się destrukcyjne w efekcie zamiary wobec Teatru 
Dramatycznego i jego świetności? Chcemy rozpocząć dialog odnośnie konkretnych wydarzeń, wobec których 
czujemy obowiązek zabrać głos i zapraszamy do tego dialogu Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy. 
   
 
 
Z poważaniem 
 
Komisja Zakładowa 
Związku Zawodowego Aktorów Polskich  
przy Teatrze Dramatycznym m.st Warszawy 
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