
IJI'Z8CiW i w obronie SZ81owai Teatru Osmeao Dnia 

recz! Niech żYJe! 
Ewa Wójciak musi odejść ze stanowiska dyrektora, ale teatr może zostać 
mówiła radna PiS Lidia Dudziak pod siedzibą Ósemek. Kilkadziesiąt minut 
lej anarchiści i artyści krzyczełi "Wójciak zostaje, radni odchodzą!" 
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Codziennie".- Nie wiem, czy Ojciec 
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We wtorek rada mla5ta 
uchwaliła stanowisko 
wzywające prezydenta 
Rysżarda Grobelnego do 
zwolnienia Ewy Wójciak 

ba publiczna, kienijąca instytucją fi
nansowaną z miejskich funduszy, nie 
może się tak wypowiadać- tłuma
czyła Dudziak.- Ewa Wójciak musi 
odejśe ze stanowiska dyrekoora, ale 
teatr może zostać. 

Kilkadziesiąt metrów dalej-pod 
biurem PiS przy 27 Grudnia- de~ 

monstrowali obrońcySzefowej óse
mek.-Wójciak 1-0StaJe, radni odcbo
dząt Dość repref!ii za poglądyt-skan
dowali. Przyszli z transparentami 
przywołującymi inne nieparlamen
tame wypowiedzi: "Spieprzaj dzia
du!- Lech Kaczyński", "Pocałuj mnie 
w dupę l- Michał Grześ", "Niech 
pani pr:testanie pieprzyć głupoty! 
-Jarosław Pucek". -Te osoby nie po
niosły żadnych konsekwencji swo
ich słów, Wójciak maje ponjeść tyl
ko dlatego, że ma lewicowe poglądy 
- mówił Marek Piekarski z Federa
cji Anarchistycznej. Przypomniał 
też, że rada miasta nie potrafiła 
przez ostatnie lata zająć się m.in. 
rozwiązaniem problemów mieszka
niowych w Poznaniu. -Z Ewą Wój
ciak próbowali rozprawić się w pa
rę dni!- mówił. 

W pikiecie w obronie szefoMli óse
mek uczestniczyło 60-70 osób. Byli 
anarchiści, studenci, współpracowni
cy-teatru, ale też artyści i wykładow
cy akademiccy, m.in. redaktor naczel
ny "Czasu Kultury" Marek Wasilew
ski i twórca Pracowni Pytań Granicz
nych prof. Tomasz Polak. o 


