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CZV TO KONIEC BURZY WOKOŁOSEMEK? 

Nagana dla Wójciak 
Wiceprezydent Dariusz Jaworski wręczył w piątek szefowej Teatru Ósmego Dnia naganę 

za nazwanie papieża "ch ... ". Ewa Wójciak:- Odwołam się! 
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P 
o wyborze kardynała Ber-

. na papieża szefowa ~ek napisała na pry
watnym profilu na Face
booku: "No i wybrali ch. . ., 
który donosił wojskowym 

na lewicujących księży". W później
szych wywiadach podtrzymała tę opi
nię. Wójciak oskarżała BergogHa 
o współpracę z wojskowąjuntą rzą
dzącą Argentyną w latach 70. i 80. 

Odwołania Ewy Wójciak z funkcji 
dyrektorki teatru finansowanego z miej
skich pieniędzy domagają się radni, 
p~spe<jalnestanowiskowtej 
sprawie. Prezydent 1\yszard. Grobehzy 
mówił dziennikarzom, żero.zwaiazwoł
nienie Wójciak, ale nie wie, czypozwa
lana to prawo. Do magistratu~ 
napływaćlistywobronieszefowej ~ 
mek, ale też z żądaniemjej odwołania 

Ostatecznie władze Poznania po
stanowiły, że ukarzą Wójciakjedynie 
naganą. Odpowiedzialnyzakułturę wi
ceprezydent Dariusz Jaworski wręczył 
ją szefowej Ósemek w piątek. -Dosta
łam naganę za"publiczne uzycie obra
źliwego słowa, w wulgarny sposób ob
rażającego i oskarżającego głowę Koś
ciołakatolickiego i państwa Watykan" 

Ewa Wójciak po wyjściu z gabinetu wiceprezydenta Jaworsldego odczytala 
dziennikarzom treść J18C811Y, kt6rą otrzymała w piątek 

-Wójciak od<:zytala treść llllgil.l\y dzien
nikarzom po opuszczeniu gabinetu Ja
worskiego.-Dalej: moje zachowanie 
"stało w rażącej sprzeczności ze stan
dardami wsp6łi,ycia społecznego" i że 
powinnam dbać o dobro zakładu pra
cy. Tymczasem moje postępowanie 
"negatywnie wpłynęło na wizerunek 
Poznania i jego prezydenta". 

Jaworski tlumaczyl dziennikarzom: 
-W naszej ocenie kara nagany jest 
adekwatna do przewinienia. Odnosi
my się do litery prawa, przeanalizo
waliśmy wagę przewinienia. Wulgar
nego języka nie można używać w pu
blicznej wypowiedzi. A ta była publicz-

na, bo wiele osób do niej dotarło. Nie
znajomość zasad używaniaFaceboo
kanie jest wytłumaczeniem. Pani dy
rektor w mediach mówiła, że podtrzy
muje tę opinię, co w sensie semantycz
nymjest tym samym, jakby ją tam 
znów wypowiedziała. 

DyrektorkaÓSemekz~sięnie 
~-Tobyłapcywatna,aniepublicz
na opinia. Mam prawo do wygłaszania 
wlasrzycllopinii ido takiej ekspresji. Na
ganaspeąjalnie mnienie dotyka, byłam 
przygotowana na każdy scenariusz. 
Wiem, że władze miasta działałypod 
presją radnych, którzychcieli mojego 
odv.dmia,allll\Wtlikwidaqi tea1ru-~ 

wi \Wljciak. -Ciradniaęstowygłaszają 
fałszywe, obraźliwie opinie o teatrze. 
Możepowinniśreyichza topozywać do 
sądu? Ale jestem anarchohedonistką 
i nie zamierzamspędzać czasu nasalach 
sądowych. Chcęodetchnąć od tej spra
wy, wrócić do pracy, bo szykujemydwie 
premiery na maj i czerwiec. 

Wójciak chce się odwołać od naga
ny do prezydenta miasta. Ma na to ty
dzień. Jeśli prezydent odwołanie od
rzuci, Wójciak będzie mogła odwoły
wać się dalej do sądu pracy. Szefowa 
Ósemek wspomina:- To moja druga 
nagana w życiu. Pierwszą dostałam od 
sądu koleżeńskiego Związku Studen
tów Polskich za obrażenie i dotykanie 
rulonem portierki w akademiku 
w Gdańsku w '75 r. Przyjechaliśmyza
grać spektakl, był strasznyllll'Ó7, a ona 
nie chciała nas wpuścić. 
~z UAMprot:KrzysztofPo

demski podpisał protest wobec ewen
tualnego zwolnienia Wójciak. Dziś ko
mentuje:-Można dyskutować, czywy
powiedź Ewy Wójciakmiała charakter 
prywatny, czy publiczny. Thzeba by na 
nowo zdefiniować granice pomiędzy 
tymi strefamii uznać, że Facebook na
leży do przestrzeni publicznej. Ewa 
Wójciak popełniła czyn, któryprzez 
większość polskiego społeczeństwa 
został oceniony negatywnie. Taka sym
bollemakara w postacinaganywyda
je mi się do zaakceptowania. Nie nisz
czy teatru, nie jest atakiem na niego, 
a wskazuje na niestosowność języka 
użytego przez dyrektorkę ósemek. 

• PrzewodniczącyradymiastaGrze
gorz Ganowicznie wziął udziału w gkr 
sowaniu nad uchwalą z żądaniem wy
rzucenia Wójciak z pracy.-Chciałbym, 
by ta nagana zakończyła całą sprawę. 
Nie chcę, by Poznań był słynny z takiej 
wypowiedzi i z dyskusji zastępczej, 
która się wokół niej rozpętała. Bo 
wszystkie strony tej dyskusji prezen
tująstanowiska pełne hipolayzJi. Spuś
ćmyjuż zasłonę milczenia-apeluje. 

Jednak współautorzy stanowiska 
nawołującego do odwołania szefowej 
ÓSemek nie są do końca usatysfakąj(}
nowani i sugerują, że teatr może stra
cić część miejskiej dotacji. Radny Nor
bert Napieraj z klubu PRO:-Akceptu
ję tę karę, bo to prezydentjest zwierz
cłu!ikiem dyrektor Wójciak, a nie rad
ni. Załuję, że prezydent nie zrealizował 
do końcanaszego postulatu, ale cieszę 
się, że dyrektor poniosłajakąkolwiek 
karę. Do dyskusji o teatrzejeszcze wró
cimy, choćbyprzy dyskusji o budżecie. 

Szymon Szynkowski z PiS:-Jestem 
zdziwiony, że prezydent nie zwolnił 
dyrektor Wójciak. Mam też wątp}iw(}
ści, czypodatnicy chcą finansować ten 
teatr, skoro większość z nich byłaznies
maczona wypowiedziąjegodyrekto~ 
ki. Wrócę do tej sprawy przy okazji se
sji budżetowej, ale nie będzie to głów
ny "sztandar", którym zamierzam wy
machiwać. o 

Skomentuj na 
poznan.gazeta.pl 


