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• GAZETA WYBORCZA" 

• - Niestety, jestem przekonany, że 
w sądzie miasto Fbznań ten spór z Ewą 
Wójciak przegra-powiedział dwamie
siące temu nanaszych łamach prezy
dent Jacek Jaśkowiak. W środę ogło
sił zakończenie sporu z odwołaną sze
fową Teatru Ósmego Dnia, ale jedno
cześnie dodał, że miasto nie zawrze 
zniąugodywsądzie, tylko poczeka na 
wyrok. Gdzie tu logika? 

Ewę Wójciak ze stanowiska odwo
łał ponad pól roku temu poprzedni 
prezydentR,yszard Grobelny. Tiuma
czyl to wynikami kontroli w teatrze, 
niesubordynacją dyrektorki i utratą 
doniejzaufaniafuszloprzedewszyst-

kim o to, że Wójciak przestała zwra
cać się do urzędu o akceptację urlo
pów i wyjazdów, a wnioski zaczęła ak
ceptować jej zastępczyni Małgorzata 
Grupińska. Skoro było to nieprawi
dłowością, to Grupińska była za to 
współodpowiedzialna. Korzystając 
z policyjnego żargonu, można rzec, że 
obie panie działały wspólnie i w poro
zumieniu. 

'fyle że Jaśkowiak mianował właś
nie Grupińską na nową dyrektorkę te
atru, a dwa miesiące temu mówił "Wy
borczej": -Jeśli powodem odwołania 
Ewy Wójciak był brak stempla jakie
goś urzędnika z wydziału kultuiy, to 
jest to chore. 

Prezydent zatem akceptuje fakt, 
że miejscyprawnicy,jego podwładni, 

będą bronić w sądzie "chorej" decy
zji poprzednich władz . 

Zapytałem o to prezydenta na Fa
cebooku. Odpisał mi: "Być może ma 
Pan rację. Uznałem, iż rozstrzygnię
cia sporów należy zostawić sądom". 

Jaśkowiak woli więc umyć ręce 
i czekać, aż miasto przegra proces. 'fy
le że cena za to może być WYSOka. bo 
za bezprawne zwolnienie Ewa WOj
ciak domaga się od miasta 17 tys. zł od
szkodowania. 

W sądzie jest jeszcze jeden pozew 
byłej dyrektorki. Wójciak domaga się 
30 tys. zł odszkodowania za narusze
nie ,,zasady równego traktowania w za
trudnieniu". Zabrania ona dyskcymi
nować pracowników nie tylko ze 
względu na pleć, wiek czy niepełno-

sprawność, ale także ze względu na 
religię, przekonania polityczne czy 
wyznanie. 

Wójciak dowodzi, że zwolnionaro
stala ze względów politycznych. Po
przedni prezydentfbznania dał jej na
ganę za wpis najej profilu na Facebo
oku, w którym papieża Franciszka na
zwala "eh„.". Gdy Wójciak poszła do 
sądu, przekonując, że to dyskrymina
cja za prywatne poglądy, prezydent 
naganę wycofał. Wkrótce potem Wój
ciak straciła jednak pracę. Przekonu
je, że o zwolnieniu miało zadecydo
wać jej kandydowanie w eurowybo
rach z listy Twojego Ruchu. I dodaje, 
że gdy zaczęła publicznie prezento
wać swoje poglądy, miasto obcięło 
o ponad połowę budżet teatru. 

Jeśli Wójciak wygra oba procesy, 
a sąd zgodzi się z jej żądaniami, mia
sto będzie musiało zapłacić jej blisko 
50 tys. zł. Myślę, że ugoda byłaby 
znacznie tańsza. Jestem przekonany, 
że Wójciak wystarczyłoby przyzna
nie przez nowego prezydenta, że nie 
było podstaw do jej zwolnienia i że by
ła dyskryminowana. 

Nie mam dowodów, lecz mogę po
dejrzewać, że Jaśkowiak nie chce ugo
dy z Ewą W>jciakze~ędówpolit;ycz
eych. Większośćwradziezapewniamu 
troje konseiwatywnychradrzych zwią
zanych z byłym prezydentem Grobeł
rzym .hśkowiakmusi teżliczyćsięzkon
serwatywnym skrzydłem klubu PO. 
AoniwszyscyzaEwą Wójciak, mówiąc 
delikatnie, nie przepadają. o 
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