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Ponad 200 podpisów pod petycją w obronie Ewy Wójciak

-To wyraz myślenia totaltamego lnl&uprawnlona Ingerencja władzy w sfe.
" prywatności. To talde łamanie praw
gwarantowanych przez Konstytucję
- piszą o zamiarze zwolnienia dyrek·
tortd Teatru ósmego Dnia sygnatariusze listu w jej obronie.

oświadczył. że chętnie odwołałby dyrektorkę, o ile będzie to możliwe
z prawnego punktu widzenia. O taką
decyzję zaapelowala też c:n:f;ć radnych.

List do Ąyszarda Grobelnego w obronie Ewy Wójciak podpisało ponad
200 osób - artystów. naukowców,
dziennikarzy.
To dalszy ciąg burzy wokół dyrektorki poznańskiego Teatru Ósmego
Dnia. Zaczęłosię od komentarzaEwy
Wójciak na Facebooku po wyborze
nowego papieża: "No i wybrali ch...,
który donosił wojskowym na lewicu-

prof. Tomasz Polak. prof. Krzysztof
Podemski, pisarka Agnieszka Graff,
poeci Stanisław Barańczak i }\yszard
Krynicki, piosenkarz Jacek Kleyff,
dziennikarkiEwa Wanati Nina Nowakowska, posłanka Anna Grodzka,
a także wielu ludzi związanych z nauką i kulturą.
fbniżej- obszerne fragmenty listu.
"Szanowny Panie Prezydencie,
Protestujemy pneciwko pomysł<r
wi odwołania Ewy Wójciak ze stan<r
wiskadyrektora Teatru ÓSmego Dnia.
(...)Nie zgadzamy się, by konsekwencją prywatnej wypowiedzi Ewy
Wójciak na temat papieża- kardynała Bergoglio-miało być jej odwołanie
ze stanowiska dyrektora Teatru ÓS-

jących księży" o

Wójciak tłumaczyła później, że nie
wiedziała, iż jej wpis będzie na portalu widoczny dla kogokolwiek pozajej
znajomymi.
Zareagowaływładze miasta- bo~
atr ÓSmego Dniajest miejską placówką i dostaje pieniądze z budżetu Poznania. Prezydent R,yszard Grobelny

Teraz do prezydenta napisali obrońcy Ewy Wójciak. Pod listem podpisali się m.in.: prof. Jan Hartman.

megoDnia.

Ewa Wójciak współtworzy artystyczny kształt przedstawień Teatru
Ósmego Dnia od ponad czterdziestu
lat, a od 1992 rokujest współodpowie
dzialna za kształt prezentowanych
w autorskim ośrodku Teatru interdy·

Ust podpisali m.In.
prof. Jan Hartman,
prof. Tomasz Polak,
prof. Krzysztof
Podemski, Stanisław
Barańczak

i Ryszard Krynicki
scyplinarnych wydarzeń artystycznych, 'Społecznych i kulturotwórczych. (...)W 1976 roku, w czasach
obiektywnie trudniejszych deklaracji obywatelskich i zminimalizowanego grona tzw. sprawiedliwych, Ewa
Wójciak wraz ze swymi kolegami. ar-

tystami z Teatru Ósm~go Dnia, zbierała solidaryzujące się podpisy pod

listem otwartym w sprawie projektu
zmian w obowiązującej wówczas peerelowskiej konstytucji. Chodziło
o wspólne dobro obywateli. a w tym
przede wszystkim o zagwarantowaniewolności sumienia i praktyk religijeych.
Otóż. swoją biogranę tworzymy
przezcałe życie i niejestona wytwc:r
rem chwili Wolność słowa i niezależ
ność myśli nie jest li tylko zdobyczą
aktualnej demokracji i nie opiera się
na wyznacznikach składanych przez
praworządnych obywateli w podatkowych formularzach. Doś~cze
nie nauczyło już wielokrotnie (a egzegezą 7jawiska zajmowali się fJlozc:r
fowie i poeci), że o swobodę wypowiedzi zabiegać trzeba bezustannie, nawet w dobie, jak by nam się wydawało, powszechnie szanowanej wołnc:r

w sprawach dotyczących podstawc:r
wych swobód obywatelskich..
Uważamy, że wypowiedźEwy

stytucję".
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Nie oczekujemy od Radnych Miasta Poznania ferowania wyroków

Wót

ciak powinna stać się powodem do
~dyskusji o poszanowaniu swobód zapisanych w Konstytucji, a nie
być przyczyną odwołania z funkcji dyrektorainQ;ytucjikultQry. (.-)
Prywatna wypowiedź na temat
czegokolwiek i,kogokolwieki wjakiejkolwiek formie nie może być podstawą do kar i sanlu;ji ze stroeywładz publicznych, tym bardziej do pozbawiania stanowiska.
Sankcja za prywatną wypowiedź
nieprzeznaczoną do upublicznienia
to wyraz myślenia totalitarnego i nieuprawniona ingerencja władzy w sferę prywatności. To także łamanie
praw gwarantowanych przez Kon-

poznan.gaz:eta.pl

