
Olsztyńscy artyści_bronią szefowej 
teatru za wpis o papieżu Franciszku 
Kllkadzlesląt os6b ze świata kultury 
poclplsalo llst otwarty do prezydenta 
Pomm11a. Sprzeclwlalą sit odwolanlu 
Ewy W6jclak 18 stanowiska ctyrektor- ~ 

kl Teatru Dnia O.mego oskarianeJ ~ 
o obrarę papleta. PopleraM Ją r6wnlet 
artyści z W&nnll I Mazur. 
~mnijmy: Ewa Wójciak w dniu 
wyboru papieża Franciszka, którym 
został Jorge Bergoglio, kardynał z Ar
gentyny, wpisała na swoim profilu na 
Facebooku: „\\Ybrafi eh..„ który dono
sił wojskowym na lewicujących księ
zy". Z tego powodu radni z Poznania 
postanowili odwołać ją ze stanowiska 
dyrektorki Tuatru Dnia ósmego. Zga· 
dza się z tym również prezydent mia
sta. 

Kilkadziesiąt osób ze świata kultu
ry podpisalo list otwarty, w którym 
sprzeciwiają się jednak tej decyzji. 
Wśród sygnatariuszy są również twór
cy z Wannii i Mazur: Agnieszka Koło
dyńska, aktorka, Marta Andrzejczyk, 
prezes Stawarzysrenia „Scena Babel", 
Małgorzata Sieniewicz, animator kul· 
tury, Janusz Kijowski, rezyser filmo
wy i teatrah\y, Wacław Sobaszek, Sto
warzyszenie „Tuatr W ęgajty", Erdmu-
te Sobaszek, prezes Stowarzyszenia 
„Tuatr Węgajty". 

- Nalei,yrr\y do środowiskart.vstyrz-· 
nyc:h, reprezentujemy świat kultury 
i nauki. Jesteśmy mieszkańcami Po
znania i innych miast w Polsce, ludź
mi, dla któcycli bardzo ważna jest tra-

SYcnatarlusze przypomlnąą, :te E-W6jclak pracuje kllkadzlelląt lat I udalo Jej 
sit stworzyć prestlfowy I UZNIWIM1Y na całym świecie teatr 

dytja niezależnego myślenia i twone
nia, postawa związana z przełamywa
niem społecznyc:h'i artystycznych ba
rier- pJSzą twórcy. -Nie i.gadzamy się, 
by konsekwenqąprywatnej wypowie
dzi Ewy Wójciak na temat papieża 
Franciszka miało być jej odwołanie ze 
stanowiska dyrektora Teatru ósmego 
Dnia. 

Sygnatariusze wskazują, że dy
rektorka pracuje kilkadziesiąt lat 
i udało jej się stworzyć prestiżowy 
i uznawany na całym świecie teatr. 
- Otóż swoją biografię tworzymy 

przez całe życie i nie jest ona wytwo
rem chwili - zauważają twórcy. -Wol
ność słowa i niezależność myśli nie 
jest li tylko zdobyczą aktualnej de- _ 
mokracji i nie opiera się na wyznacz
nikach składanych przez praworzl)<:ł
nych obywateli w podatkowych for
mularzach.( ... ) Sankcja za prywatną 
wypowiedź nieprzeznaczoną do 
upublicznienia to wyraz myślenia to
talitarnego i nieuprawniona ingeren
cja władzy w sferę prywatności. To 
także łamanie praw gwarantowanyt:h I 
przez kon~cję. o MARI' _ 


