
Oświadczenie złożone 

przez senatora Aleksandra Pocieja 

na 45. posiedzeniu Senatu 

w dniu 12 grudnia 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do prezydent miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz 

Szanowna Pani Prezydent! 

Zwracam się do Pani w związku z licznymi prośbami o interwencję – prośbami ze strony zarówno repre-

zentantów środowisk artystycznych i twórczych, jak i zwykłych mieszkańców Warszawy – będących konse-

kwencją odebrania dwóm wielkim artystom patronatu nad warszawskimi teatrami. 
Wskutek podjętej przed rokiem decyzji stołecznych radnych o połączeniu w jeden dwóch wcześniej osob-

nych teatrów – Teatru na Woli im. Tadeusza Łomnickiego i Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka – 

w pewnym sensie skrzywdzono pośmiertnie dwóch wybitnych przedstawicieli kultury polskiej. Doszło też do 
niezręcznej sytuacji w związku z brakiem poszanowania uczuć członków rodzin artystów. Wdowa po śp. 

Gustawie Holoubku poczuła się na tyle urażona, że w lipcu br. wystąpiła z zawartą w oficjalnym liście prośbą 

o wyjaśnienia. Kwestię tę komentowały nawet ogólnopolskie media. Sprawa odżyła w ostatnich dniach w 
związku z petycją w sprawie przywrócenia Teatrowi Dramatycznemu patronatu Gustawa Holoubka. 

Jak widać, mimo upływu czasu decyzja radnych nie poszła w niepamięć. Zainteresowani kulturą warsza-

wiacy chętnie podpisują się pod petycją i komentują, że odebranie patronatu nad teatrami było rzeczą nie-

smaczną i bulwersującą. 
Oczywiście mam świadomość, że zamiarem warszawskich radnych nie było ani obrażanie niczyich uczuć, 

ani tym bardziej umniejszanie zasług wielkich aktorów i reżyserów (jak mi wiadomo, pozostawiono nazwy 

poszczególnych scen), niestety tak właśnie zostało to jednak odebrane. 
Dlatego zwracam się do Pani Prezydent z następującymi pytaniami 

1. Czy przedstawiona powyżej kwestia wycofania patronatu była opiniowana przez Biuro Kultury (do za-

kresu zadań wydziału należy prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, łączeniem, podziałem i likwida-

cją instytucji kultury miasta stołecznego Warszawy oraz prowadzenie nadzoru nad stołecznymi teatrami)? 
Jeśli tak – jakie było stanowisko wydziału? Jakimi przesłankami się kierowano? 

2. Jakie Pani Prezydent widzi możliwości rozwiązania tego problemu, które umożliwiłyby wybrnięcie z 

tej, jak się w tej chwili wydaje, patowej sytuacji i usunięcie niezręczności, do której niewątpliwe doszło? 
 

Z wyrazami szacunku 

Aleksander Pociej 




