JAŚKOWIAK WOLI UMYĆ RĘCE
~
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• - Niestety,jestem przekonany, że
w sądziemiasto Ibznań tenspór z Ewą
W>jciakpnegra- powiedziałdwamie
siące temu na naszychlamach prezydent Jacek Jaśkowiak. W środę ogło
sił zakońcr.enie sporu z odwołaną~
fowąThatru ÓSmego Dnia, al~jednocześnie dodał, że miasto nie zawrze
z nią ugoc\ywsądzie. cylko poczekana
wyrok. Gdzie tu logika?
Ewę Wójciak ze stanowiskaocłMr
lal ponad pół roku temu poprzedni
prezydentl\yszard Grobelny. Tiumaczyi to wynikami kontroli w teatrze,
niesubordynacją dyrektorki i utratą
do niej zaufania. R:ls7lo pnedewszyst-

kim o to, że Wójciak przestała zwracać się do urzędu o akceptację urlopówi wyjazdów, a wnioski zaczęłaak
ceptować jej zastępczyni Małgorzata
Grupińska. Skoro było to nieprawidłowością, to Grupińska była za to
współodpowiedzialna. KorzystaJąc

z policyjnego żargonu, można rzec, że
obie panie<:lziaheywspólnie i wponr
zumieniu.
'JYle że Jaśkowiak mianowal właś
nie Grupińską na nowądyrektorkę teatru, a dwa miesiące temu mówil."Wyborczej":- Jeśli powodem odwołania
Ewy Wójciak był brak stemplajakiegoś urzędnika z wyd7jału kultwy, to

będą bronić w sądzie ."chorej" decy-

zji poprzednich władz.
Zapytałem o to prezydenta na Facebooku. Odpisał mi: ."Być może ma
Pan rację. Uznałem, iż rozstrzygnię
cia sporównależyzostawić sądom".
Jaśkowiak woli więc umyć ręce
iczekać,ażmiast.oprzegraproces.'IY

le że cena za to może być wysoka, bo
za bezprawne zwolnienie Ewa WOjciak domaga się od miasta17 cys. zl odszkodowania
W sądziejestjeszczejeden pozew
byłej dyrektorki. Wójciak domaga się
30tys.zlodszkodo~za~

nie "23SSIdyrównego traktowaniaw za.
trudnieniu". Zabrania ona d;yskcymijest to chore.
Prezydent zatem akceptuje fakt, - nować pracowników nie tylko ze
żemiejscyprawnicy,jegopodwładni,
względu na pleć, wiek czyniepełno-

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

Jeśli Wójciak wygra oba procesy,
a sąd zgodzi się z jej żądaniami, mia-

sto będzie musiało zapłacićjej blisko
Wójciak dowodzi, że zwolnionaw- 50 tys. zł. Myślę, że ugoda byłaby
znacznie tańsza Jestem przekonany,
stała ze względów politycznych. Poprzedni prezydent Ibznania dałjej na- że Wójciakwystarczyłobyprzyzna
nie przez nowego prezydenta, że nie
ganę za wpis najej profllu na Facebooku, w którym papieża Franciszkana- było podstaw dojej zwolnienia i że byzwala"ch-.". GdyWójciakposzlado ła d;yskcyminowana.
sądu, przekonując, że to d;yskryminaNiemam dowodów, lecz mogę pocjaza prywatne poglądy, prezydent dejrzewać, że Jaśkowiaknie chce ugonaganę wycofał. Wkrótce potem \\6,;dyz Ewą~zeW7gl.ędów~
ciak straciłajednak pracę. Przekonu- qycil.Większośćwradziezapewniamu
je, że o zwolnieniu miało zadecydo- trojekonserwacywnycllradr\Y{'hzwią2'.31'zycllz byłym prezydentem Grobełwaćjej kandydowanie w eurowyborach z listy '!Wojego Ruchu. I dodaje, 1\YffiJ:lśkJwiakmusi. t.eżłic:zyćsięzm
że gdy zaczęła publicznie prezento- -serwatywnymskrzydlem klubu PO.
wać s'Woje poglądy, miasto obcięło
AoniwszyscyzaEwą ~mówiąc
o ponad połowę budżet teatru.
delikatnie, nie prze~ o
wyznanie.

