
Górski donosi na Wójciak 
do prokuratoraSeremeta 
... Część radnych 
oburzona wpisem 
dyrektor Wójciak 

..,. Grobel.ny: Nie 
sądzę, by papież 
czuł się obniżony 

~ „ . .... ' 

Burr.aPosłowachBwy W6jcialc
dyrektorki Teatru ósmego Dnia 
-dotyczących wyboru nowego 
papieża. Artystka w swoim wpi
sie na facebooku napisała: „no 
i wybraTich. .. , którydonosiłwoj
skowymnalewicującychksięfy". 
.:.. Bwa Wójcialc pokazała, że traci 
kontakt z rzeczywistością. Nie 
chcęjednakkomentowaćtejwy
powiedzi, bo autorka sama wy
stawiła sobie świadectwo-pod
kreśla Szymon Szynkowski vel 
Sęk, poznański radny PiS. 

-Manwimnieto,żezpublicz
nych pieniędzy jest finansowana 
instytucja,którawostatnimcza
sie słynie wyłącznie z idiotycz-· 
nych wypowiedzi jej dyrektorki 
- mówi Szynkowski vel Sęk i do
daje:-Musimy się zająć kwestią 
finansowania tego teatru, który 
wobecnejformiestraciłjużrację 

• bytu. Dziś jedyną sferą jego ak
tywności. jest promowanie idio
tycznych twierdzeń pani Wój
ciak. I z tym trzeba skończyć. 

W podobnym tonie wypowia
dają się jego panyjni koledzy. 
- Nie może być tak, że na czele 
instytucji kultury stoi osoba, 
która z pogardą i nienawiścią 
wypowiada się na temat innych 
ludzi -mówi Przemysław Ale
xandrowicz, radny PiS. 

Ewa Wójciak w telewlzjl WTK zaznaczyła: !e wypowiadała 
się Jak9 prywatna osoba 

Według posła 
Górskiego Ewa 
Wójciak 
znieważyła 
głowę państwa 

Bergoglio, 'który przyjął imię 
~ciszek"-tak napisał Górski 
wpiśmiedoprokurarorageneral
negoAndrzeja.Seremeta. Według 
posła wypowiedź Wójciak wy
czerpujeznamionaprzest.ępstwa 
znieważeniagłowypaństwa. 

Z kolei prezydent Poznania, 
Ryszard Grobelny nie byłjuZ tak 
surowywoceniezachowaniapo
znańskiej anystki. ,.Nie sądzę, by 
papież Franciszek czuł się obra
żony. Obraźliwe słowa wysta
wiająświadectwoosobie, która je 
wypowiada. ( ... ) Smutne, że ta 

No I wybrali clL. 
e Ewa W6jctak. dyrektor 
Temu óslneao Dnia. 
m swolm-protllu 
1111 fecebQolcu napluła: 
..no I wybrall eh.... kimy 
donosił wojskowym 
1111 lewlcuMeydl ~ 
Profil szybko zamknęła dla 
postronnych obserwatorów, 
ale ze swoich słów tłuma
czyła się w programie 
"Gorący temat" telewizji 
WTK. Twierdziła, że jej wpis 
był uprawniony, 
Wójciak w ten sposób 
odniosła się do informacji 
wskazujących, że nawy 
papież w czasie rządów woj-. 
skowej junty w Argentynie 
miał Wydać dwóch księży. 
Wiadomości takie znalazły 
się między innymi 
na Wikipedii. Rzecznik kar· 
dynała stanowczo zaprz&
czył tym oskarżeniom. 

osoba uważa,że..repre7.elltUjp<r 
znańską kuhurę" - napisał na. 
'facebooku Grobelny. Głos w dy
skusji zabrała radna Katarzyna 
Kretkowska.-E~ Wójcialc wy
raziłaswojąopinięnaprywar.nym 
profilu-mówi Xretkowskaido
daje:-Niepowiedziilłategojako 
dyiektorka teatru. 

Do słów Wójciak odniósł się 
abp Gądecki-Ludzie mają różne 
poglądy i różne stanowiska. Ale 
powiem,żetrudnobyłobymipo
wiedzieć złe słowo o człowieku, 
któregokompletnieniemam. 

Znacznie ·dalej poszedł_ To
masz Gótski, poseł Solidarnej 
Polski, który złożył doniesienie 
do prokuratury. · „Bwa Wójciak, 
dyrektor'leattuÓSDąl Dnia,in
stytucjikuhurymiastaPoznania 
w obelżywy sposób odniosła się 
do n<;>wegopapieża-argentyń
skiego kardynała Jorge Mario Skomentuj na •••· głoswielkopolski ·pl 


