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Pozwanym jestwłaśnieten teatr, 
w którymaktorka przepracowa
ła 40 lat. Wczoraj strony sporu 
spotkałysię na pierwszej rozpra
wie w sądzie pracy. Obserwator
ką procesu jestlnninaPacho, re
prezentująca He1sińską Funda
cję Praw Człowieka. 

Na początku sąd zapytał, czy 
możliwa jest ugoda. 

- Moja klientka jest otwarta . 
na ugodę, ale zależyona od wa
runków - oświadczył adwokat 
Marcin Kozłowski, reprezentu
jący Ewę Wójciak. 

- Pewne próbyugodowe za
kończyły się niepowodzeniem 
- poinformował radca prawny 
Madej Napierała, rzecznik Te
atru ÓSmego Dnia. 

Sąd dałstronoml.aót:ką przer
wę na porozumienie co dó ugo
dy. Popowrodenasalę 7godnie 
oświadczyły, że obecnie ugoda 
jest niemożliwa. Potem sąd od
dał głos Ewie Wójciak. 

- Dlaczego pani uważa, że 
spotkała się z przejawami dy
skryminacji? - zapytała sędzia 
Patrycja Kubicka. · 

..,. Były prezydent Poznanla uważał, że Ewa Wójciak nie może krytykowat Euro 2012 

- Jako dyrektor teatru funk
cjonowałam przez u lat wed
ług tychsamychzasad- powie
działa Ewa Wójdak. 

Jej'łconflikt z miejskimi 
urzędnikami zapoczątkowała 
sprawa ~elegacji. 

- To nie były takie delegacje, 
za które otrzymuje się zwrot 
kosztów podróży - te zazwy
czaj pokrywają organizatorzy 
występów - wyjaśniała aktor
ka, dodając, że były to wyjaz
dy na spektakle oraz związane 
z nimi prelekcje, wykłady 
i warsztaty. - Dlaczego nagle -
bez żadnego uprzedzenia- od-

mówiononam~na wyjazd 
do Łomży?- pytałaEwa Wójdak. 
-Dla mnie to był rodzaj .,p$p
kinamyszy''.MieliśmypodPisa
ny z dużym wyprzedzeniem 
kontrakt. Odebrałam to jako 
działanienieżyczliwe i skierowa
ne przeciwko mojej pracy. 

nocterały do niej sygnały, że 
niektórzy miejscy urzędnicy 
i radni - d, z konserwatywnym 
światopoglądem -nieakceptują 
jej decyzji z powodujej odmien
nych poglądów politycznych. 

- Skrupulatnie analizowali 
moje wypowiedzi dla mediów. 
Jak tam bywałam, zawsze leża-

łagazeta-mówiłaEwa Wójciak. 
- Otwarcie krytykowałam me
chanizmy władzy, a oni czuli się 
tym dotknięci. Prezydent Gro
belnyuważał, że jako pracownik 
instytucji finansowanej przez 
miasto,niepowinnamsięwypo
wiadaćkrytyl::zniena tematEuro 
2012. Ja uważałam, że Poznania 
nie stać na taki wydatek. .. 

Aktorlca przez ostatnie półto
ra roku czuła rosnącą.niechęć 
urzędników. 

- Odebrano mi premie kwar
talne, które w kontrakcie były 
częścią wynagrodzenia-mówi
ła, dodając, że zawsze były one 

wgranicachod20do40procent 
wynagrodzenia. W ostatni<;h 
kwartałach było już tylko s. 

- Nie była to premia uznanio
wa- wyjaśniała Ewa Wójciak. 
Teatr działał cały czas, odnosili
śmy artystyczne sukcesy, ale 
miałam wrażenie, że zbierająsię 
nad nami burzowe chmury ... 

Przypomniała, że w 2014 ro
ku obdęto teatrowi 800 tys. zł 
dotacji, a reszta nie wystan:zała 
na pokrycie stałych kosztów. 

- Moje złe relacje z wicepre
zydentemidyrektorem wydzia
łu kultury chdałam przedstawić 
prezydentowi Grobelnemu, bo 
sądziłam, że może i:lic o nichnie 
wie - powiedziałaEwa Wójciak. 
- Ale pan prezydent nigdy nie 
miał dla mnie czasu ... 

Wiadomo, jak to się skończy
ło. Jej odwołaniem ze stanowi
ska dyrektora Teatru Ósmego 
Dnia. Przed tym sądem, w któ
rym wczoraj odbyłasiępierwsza 
rozprawa o odszkodowanie, to
czysięinnyprocesdotyczącytej 
decyzji. Natomiast na kolejnej, 
wyznaczonej na lipiec Ewa 
Wójciak będzie odpowiadała 
na pytania prawnika teatru. Sąd 
chceteż wtedywysłuchaćargu
mentów Małgorzaty Grupiń
skiej-Bis, obecnej dyrektor "óse
mek". • 
©® -O Wypowiedz sitna naszet stronie 
Czy Ewa Wójciak powinna ponownie 
objąć kierownictwo ,.ósernel(? 
www.p.wtellopolsld.pl 


