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za próbę cenzury 
Ewa Wójciak, 
odwołana szefowa 
Teatru Ósmego Dnia 
z Poznania, domaga 
się 30 tys. zł 
odszkodowania. 

Uważa, że została 
zwolniona 
z powodów 
politycznych. 

PIOTR ŻYTNICKI 

Informację o złożeniu pozwu poda
la w sobotę Helsińska Fundacja 
Praw Człowieka, która wspiera Ewę 
Wójciak. a prośbę fundacjijej spra
wę prowadzi pro bono warszawski 
adwokat Maciej Ślusarek.- W tej 
sprawie doszło naszym zdaniem do 
nierównego traktowania oraz dy
skryminac;ji ze względu m.in. na wy
rażane osobiste poglądy- poinfor
mował dr Adam Bodnar, wicepre
zes fundacji. 

Kilka miesięcy temu władze Po
znania odwołały Ewę Wójciak ze sta
nowiska dyrektora Teatru Ósmego 
Dnia (teatr należy do miasta i jest fi
nansowany z jego pieniędzy). Urzęd
nicy tłumaczyli to wynikami prze
prowadzonej w teatrLe kontroli, nie
subordynacją dyreb.1mki i utratą za
ufania. Posz ło przede wszystkim 
o akceptację urlopów i delegacji. Na 
początku roku Wójciak pr·zestala 
zwracać się z tym do urzędu, a wnio
ski zaczęła akceptowaćjej zastęp
czyni. 

Adwokat Ewy Wójciak przekonu
je w sądowym pozwie, że dyrektorka 
nie musiała zwracać się o akcepta<tię 
wyjazdów do Urzędu Miasta, bo for
malnie nie byłajego pracownikiem 
(wcześniejsze informowanie urzędu 
o wyjazdach miało wynikać z jej do
brej woli). 

Od decyzji o zwolnieniu Wójciak 
odwołała się do sąd u pracy- ten 

Ewa Wójciak uważa, że prezydent 
odwołał ją z powodów politycznych 

proces ruszy w styczniu. W osob
eym pozwie, złożonym przez mec. 
Ślusarka, Wójciak domaga się 30 
tys. zł odszkodowania. Podstawą 
prawnąjest naruszenie ~zasady 
równego traktowania w zatrudnie
niu". Zabrania ona dyskryminować 
pracowników nie tylko ze względu 
na pleć, wiek czy niepełnospraw
ność. ale także ze względu na reli
gię , przekonania polityczne czy wy
znanie. 

Wójciak wykazuje w pozwie, że 
zwolniona została z powodów poli
tycznych.! przypomina. że już czte
ry Jata temu została wezwana na dy
wanik przezjednego z wiceprezy
dentów Poznania (gdy ważyły się lo
sy członkostwa Janusza Palikota 
w PO, zespól teatt·u udzielil mu po
par·cia). Potem szefowa teatru pod
padla wpisem na swoim profilu na 
Facebooku. W dniu wyboru papie
ża Franciszka napisała:" o i wybra
li ch ... , który d onosil wojskowym na 
lewicujących księży". Prezydent Po
znania dał jej za to naganę. Wycofał 
ją, gdy Wójciak poszła do sądu pra
cy, przekonując, że to dyskrymina
cja za prywatne pogl ądy. Zdaniem 
Wójciak czarę goryczy miało prze
laćjej kandydowanie w niedawnych 
wyborach do Parlamentu Europej
skiego. 

~ Powódkajako artystka i osoba 
o nonkonformistycznej postawie 

i wymźnym światopoglądzie, przez 
niemal cale swoje życie wykonywa
la różne happeningi, zwracając tym 
samym uwagę społeczeństwa na po
ważne i palące problemy"- tak o Ewie 
Wójciak pisze w sądowym pozwie jej 
adwokat. 

Ślusarek zauważa, że gdy Wójciak 
i jej koledzy z zespołu zaczęli publicz
nie prezentować swoje poglądy, mia
sto zareagowało obcięciem o ponad 
polowę budżetu teatru. Zdaniem Wój
ciak władze Poznania chciały w ten 
sposób zmusić ją do milczenia w spra
wach światopoglądowych. 

"Takie działanie to dyskretna pró
ba narzucenia cenzury oraz narusze
nie praw czlowieka, w szczególności 
prawa do wolności wypowiedzi i zrze
szania s,ię"- pisze w pozwie adwokat 
Maciej Slusarek. I dodaje: "Jest to ty
powy przykład dyskryminacji w pra
cy, w wyraźny sposób ograniczający 
swobody obywatelskie i prawa czło
wieka. 

Z zarzutami Wójciak nie zgadza 
się Robert Kaźmierczak, szef miej
skiego wydziału kultury.- Dyskry
minacja ze względów politycznych? 
To absurdalne oskarżenia. Proszę 
powiedzieć, czy gdyby prezydent 
chciał zwalniać panią Wójciak za po
glądy polityczne, to dwa lata temu 
powierzalby jej dalsze kierowanie 
teatrem bez konkursu? Przecieżjej 
poglądy są znane od wielu lat- mó
~1 Kaźmierczak. 

- KońjakijesL każdy widzi. Dwa ła
ta temu prezydent Ryszard Grobelny 
mial inne poglądyniż ostatnio. Ale po
tem skręcił mocnowprawo-odpowia
da Ewa Wójciak. I dodaje:- Jego pod
władni to wyczuli, kurs wobec teatru 
się zaostrzył. 

W rozmowie z "\\Yborczą" Wójciak 
martwi się tylko, że jeśli wygra proces, 
to odszkodowanie zostanie wypłaco
ne z budżetu teatru, który i tak został 
mocno obcięty. Bo prawo wymaga, by 
formalnie to teatr był pozwaną stro
ną.- Liczę, że miasto zachowa się ho
norowo i weźmie te koszty na siebie 
-mówi Wójciak. 

A co z samym teatrem? Jego zes
pól ogłosił już, że nie uznaje odwoła
nia Ewy Wójciak i nie zaakceptuje no
wego dyrektora. Nowy szef teat:,ru ma 
być wybrany po wyborach. o l 


