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W kwietniu br. prezydent Ryszard Grobelny ukarał Ewę
Wójciak naganą. Powodem tego była wulgarna wypowiedź
dyrektor Teatru ósmego Dnia
na temat papieża Franciszka.
Niedawnoszefowa ósemek ponownie popisała się wulgaryzmami - tym razem wobec
dziennikarza "Głosu Wielkopolskiego". Mimo iż zrobiła to
już nie tylko na Facebooku, ale
też na konferencji prasowej, to
sprawa skończyła się wyłącz
nie zwróceniem jej uwagi przez

kierownictwo WydziałuKultu
ry Uizędu Miasta Poznania..
Zanim do tego doszło- Jak
dowiedzieliśmy się z różnych
źródeł - przez kilka dni dyskutowano w magistracie, czy nie
udzielić Ewie Wójciak nagany.
Tyle że powtórne ukaranie
za takie samo naruszenie przepisów kodeksu pracy miałoby
dla niej fatalne skutki. Wiązało
by się z postępowaniem dyscyplinarnym i groźbą zwolnienia.
z tego względu zrez)'BDOwaDO
z ulcarania szefowej ósemek.
-Zdecydowała o tym prawdopodobnie perspektywa wyborów samoiZądowych. Prezydent nie chce się nikomu narażać - komentuje Juliusz Kubeł,
radny niezrzeszony.
z tych samych powodów
miastodążydougodywproce

sie, który Ewa Wójciak wytoczyła prezydentowickmvlpjąc
się cofnięcia nagany za nazwanie papieża ch...
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Wójciak nie przeprosi
- To pr6ba publicznego upokorzenia
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"No i wybrali ch..., który donosił wojskowym na lewicujących księi.y"- napisała w marcu br., w dniu wyboru no-

wego papieża, szefowa Teatru Ósmego Dnia Ewa Wójciak. Wpis umieściła
na swoim profilu na Farebooku. Oskarżala Jorge Bergogłia, któryprzyjął papieskie imię Franciszek, o współpra
cę z wojskowąjuntą rządzącą Argentyną na przełomie łat 70. i 80. XX wie-

ku.
\\)'buchła burza. Radni Poznania,
głównie prawicowi, domagałi. się wy-

rzucenia Wójciak z teatru, który podlega miastu. Na ulicach Poznania demonstrowali zwolennicy i przeciwnicy dyrektorki.
.1\Yszard Grobelny, prezydent Poznania, ukarał Wójciak naganą. Odwołała się do sądu pracy, argumentując,
że była to jej prywatna opinia, wygło
szona poza godzinami i miejscem pracy.
Przed dwoma miesiącami sąd zaproponował ugodę: prezydent cofnie
naganę, a Wójciak przeprosi za komentarz. Sąd dał stronom czas, by uzgodniły szczegóły.

Miejscyprawnicyprzedstawili Wójciak projekt oświadczenia, które miałaby opublikować w mediach. Szefowa teatru, jak czytamy, miałaby "wyrazić ubolewanie z powodu użycia na
forum publicznym obraźliwych i wul-

garnych słów naruszających godność
papieża Franciszka i podważających
jego moralne kwalifikacje do pełnie
nia funkcji głowy państwa Watykań
skiego".
Takie oświadczenie miałoby trafić
na jej profil na Facebooku, a także do
ogólnopolskich oraz lokalnych mediów. l jeszcze jeden warunek ugody:
zakaz publicznego komentowania treści oświadczenia. Jeśli Wójciak przystanie na warunki, prezydent Grobelnycofniejej naganę.
-To niejest ugoda, tylko próba
publicznego upokorzenia. Nie mam
zamiaru przepraszać, bo nie zrobiłam nic złego- mówi Wójciak "Wyborczej" i propozycję ugody odrzuca. Traktuje też nakaz publikacji
przeprosinjako represję finansową,
bo musiałaby zapłacić za powierzchnię reklamową i czas antenowy
w mediach .
-Jest szansa na inną ugodę?- pytamy.
-Na pewno nie przeproszę. Mogę
o tym porozmawiać z prezydentem,
ale unika spotkania.
Poznańska prokuratura wciąż bada, czy szefowej Teatru ÓSmego Dnia
można postawić zarzuty znieważe
nia papieża. Ma to rozstrzygnąć ekspert prawa watykańskiego. Bo polskie przepisywymagają zasadywzajemności- zapewnienia, że jeśli ktoś
znieważyłby polskiego prezydenta
w Watykanie, również byłby za to są
dzony. o
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