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AKO chce Ukarania szefowej Teatru Osmego Dnia
"No I wybraH eh... [w oryginalnym wpisie cały wyraz - red.], który donosił
wojskowym na lewicujących kslęfy"
- naplsala Ewa Wójciak, aktorl<a I SZ&fowa ósemek na swoim profilu na fa.
cebooku. Teraz kary dla niej domagają się w liście otwartym naukowcy
z Akademickiego Klubu Obywatelskl&go.

Wójciak wpis umieściła krótko po
tym, jak ogłoszono, że nowym papieżem został Argentyńczyk Jorge Mario Bergoglio. Wypowiedź wywołała
burzę: "W związku z wypowiedzią
Ewy Wójciak, dyrektorki Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu, która( ... )

określiła wybranego papieża wulgarnym i rynsztokowym słowem, Akademicki Klub Obywatelski im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wyraża
stanowczy protest" - piszą w imieniu
264 członków AK.O-Poznań prof. Stanisław Mikołajczak i ks. prof. Paweł
Bortkiewicz. "Pilnego wyjaśnienia
wymaga przestrzeń odpowiedzialności społecznej. Ewa Wójciakjest
dyrektorem instytucji państwowej,
stanowiącej placówkę kultury, poprzez którą postrzegany jest Poznań
i jego mieszkańcy. Wypowiedź osoby piastującej takie stanowisko, która w sposób urągający elementarnej

kulturze obraża Głowę Kościoła i Gło
wę Państwa Watykańskiego, domaga
się naszym zdaniem bezzwłocznej
decyzji władz miasta".
"Gazeta" zapytała w piątek prezydenta Grobelnego, czy zamierza ukarać dyrektorkę ósemek. - Na pewno
nie będziemy żadnej decyzji podejmować w pośpiechu. W przyszłym tygodniu powinny zapaść ewentualne
rozstrzygnięcia- stwierdził prezydent
Wójciak tłumaczy w rozmowie
z "Gazetą", że nie miała pojęcia, iż jej
wpis na portalu społecznościowym
dostanie się w przestrzeń publiczną.
- Tak jak w prywatnej rozmowie przy

kawie używa się mocnych słów, tak
ja użyłam ich wobec papieża. Nie
znam jednak mechanizmów Facebooka, bo mam konto dopiero od kilku
miesięcy.
Od środy wielu ludzi na świecie
spiera się o to, jak dzisiejszy papież

Franciszek zachowywał się w czasach
krwawych rządów argentyńskiej junty na przełomie lat 70. i 80. Dwóch zakonników twierdzi, że byli poddawani torturom po tym, jak Bergoglio wydal ich juncie. Papieża broni m.in.
wielki autorytet w walce ze zbrodniarzami wojskowymi - laureat pokojowego Nobla w 1980 r. - Adolfo Perez

Esquivel. - Było wielu hierarchów,
którzy stali się wspólnikami dyktatury. Bergoglio do nich nie należał - zapewnia Esquivel.
O Akademickim Klubie Obywatelskim im. Lecha Kaczyńskiego cala Polska usłyszała na początku lutego. Naukowcy napisali wówczas list
otwarty w obronie posłanki PiS Krystyny Pawłowicz ijej wypowiedzi na
temat osób homoseksualnych i transplciowych. „Z całą odpowiedzialnością można stwierdzić, że z punktu
widzenia ewolucji homoseksualizm
jest anomalią" - napisali wówczas
członkowie AKO.ODAN

