
Jaworski oświadcza: 
Wójciak szkodzi 
Wiceprezydent Dariusz Jaworski, od
powiedzialny m.ln. za kulturę w mie
ście, wydał wczoraj oświadczenie 
w sprawie Ewy Wójciak, dyrektor Te
atru ósmego Dnia. 
"Jako przełożony pani Ewy Wójciak, 
dyrektor Teatru Osm ego Dnia, pragnę 
przeprosić tych wszystkich, którzy per 
czuli się dotknięci Jej słowami, wwul
garny sposób oskarżającymi zwierz
chnika Kościoła Katolickiego i Głowę 
Państwa Watykan -papieża Francisz
ka" - napisał wiceprezydent Dariusz 
Jaworski. 

"Osobom publicznym, a takąjest 
Dyrektor miejskiej instytucji kultury, 
nie przystoi zachowanie łamiące stan
dardy życia społecznego. Od repre
zentujących Poznań i jego Mieszkań
ców podległych mi pracowników wy
magami zawsze wymagać będę prze
strzegania zasad poszanowania god
ności innych osób, bez względu na ich 
postawy ideowe oraz reprezentowa
ny światopogląd. \\Ypowiedzi dyrek
tor Wójciak szkodzą Poznaniowi, wi
zerunkowi naszej kultury i samemu 
Teatrowi Ósmego Dnia. 

Pani dyrektor Ewa Wójciak prze
bywa obecnie na zwolnieniu lekarskim. 
Po jego zakończeniu, w możliwie naj-

bliższym terminie spotkam się z Nią 
i po przeprowadzeniu rozmowy wy
jaśniającej podejmę niezbędne decy
zje o ewentualnych konsekwencjach 
wspomnianego zachowania. Wnioski 
przedstawię prezydentowi Ryszardo
wi Grobelnemu". 

Przypomnijmy: po wyborze Ar
gentyńczyka Jorge Bergogłia na pa
pieża Ewa Wójciak skomentowała na 
swoim profilu na Facebooku: "No i wy
brali.eh ... [w oryginalnym wpisie cały 
wyraz - red.], który donosił wojsko
wym na lewicujących księży". Nie zna
jąc mechanizmów portalu społeczno
ściowego, była przekonana, że wpis 
trafi tylko do jej znajomych. Szybko 
jednak o wpisie zrobiło się głośno. Uka
rania Wójciak domaga się m.in. Aka
demicki Klub Obywatelski, który za
słynął, gdy w liście otwartym w obro
nie posłanki PiS Krystyny Pawłowicz 
nazwał homoseksualizm anomalią. 
Z kolei poseł Solidarnej Polski Tomasz 
Górski złożył doniesienie do prokura
tury o popełnieniu przez Wójciak prze
stępstwa znieważenia głowy Państwa 
Watykańskiego. Z kolei poznańska rad
na PiS Lldia Dudziak na C'ZWllrtek zwo
łuje pikietę protestacyjną pod Thatrem 
Ósmego Dnia. o NAT, DAN 


