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stanowisko dyrektora
• Z powodu naruszeń przepisów prezydent.Poznania odwołał
Ewę Wójciak ze stano~iska dyrektora Teatru Ósmego Dnia

Wczoraj stało się faktem to, co
jako pierwsi zapowiadaliśmy
w maju br. -prezydent Poznaniaodwołał EWę Wójciak ze stanowiska dyrektora Teatiu ósmego Dnia.
-Wśród przyczyn odwoła
nia są przede wszystkim naruszenie przepisów prawa
w związku z zajmowanym stanowiskiem oraz odstąpienie
od realizacji umowy w sprawie
warunków organizacyjno-fi. nartsowych działalności instytucji kultury oraz programu
działania instytucji kultury tak uzasadnia odwołanie-Paweł
Marciniak, rzecznik Urzędu
Miasta Poznania.
Ewa Wójciak wielokrotnie
kwestionowała zwierzchni~

~o słuZbowe prezydenta
w sprawie wyjazdów służbo • zwolniona dyrektor Oseniek zamierza odwołał się do sądu
wych i urlopów. Zastrzeżeń
do dyrektor było jednak znacz- dzonej w teatrze kQJltroli członkiemjego zespołu, Romanie więcej. Podczas przeprawa- . stwierdzono liczne uchybienia . nem Radomskim) i dopuszczew jego prowadzeniu. Kontrole- nie się przez dyrektor "obraźli
rzy stwierdzili, że w Teatrzeós- wych zachowań na forum pubmego Dnianie działają mecha- licznym", co jest sprzecz~
EwaWójciak
nizmy kontroli dotyczące m.in. z witówą o pracę, która zobospraw finansowych. W'sród po- wiązuje pracownika do dbania
· kwestionuje
danych przez UMP powodów o dobro zakładu pracy.
podstawy
odwołania Wójciak wymienio-Powody odwołania-sągro
odwołaniajej ze
no też złamanie przez Ósemki teskowe-uważa Ewa Wójciak.
stanowiska
praw autorskich (teatr przegrał Jej zdaniem sprawa ma tło poprawomocnie proces z byłym lityczne, a jej wyjazdy z teatrem

-

bez uzyskania zgody było tylko
pretekstem do jej źwolnienia.
zaprzecza temu dyrektor wydziału kultury.
- Niktnie szukał pretekstów.
Gdyby'n\e dochodzłło do wielokrotnego narusżania przepisów i złamania statutu Teąttu
ósmego Dnia przez panią dyrektorto do jej odwołania by nie
doszło. To nie ma nic wspólnego z polityką -zapewnia dyrektor Robert Kaźmierczak.
·
--Od decyzji~e natychmiast się odwołuję. Mój
prawnik twierdzi, że wcale me
jest takie jednoznacznie oczywiste, że to właśnie Urząd Mia- ·
sta jest moim pracodawcą twierdzi odwołana dyrektor
dowodząc, że zatrudnia ją nie
miasto Poznań tylko teatr.
W sierpniu br. zostanie ogło
szony konkurs na stanowisko
dyrektora ósemek. Ewa Wójciak może wziąć w nim udział,
ale poinformowała nas, że nie
zamierza kandydować.
Zdaniem dyrektora Kaź
rnierczaka zwolnienie dyrek:
tor nie będzie miała wpływu
na spektakle Ósemek, w których w-ystępuje ona jako aktor.IG\. gdyż organizatorem przed·
stawień jest Fundacja Teatru
ósmego Dnia. e
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e Więcej na naszeJ stronie
O kulisach odwołania dyrektor
oraz rozmowa z Ewą Wójciak
www,.toswlelkopolsld.pl

