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KOMENTARZE

SAMORZąDOWcY NA cELOWNIKU...

Plus dla An to nie go Po lkow skie go, wój ta gmi ny Ełk, któ ry zor -
ga ni zo wał 50 rol ni kom wy jazd na wcza sy w pol skie Ta try.
Jego�zda�niem�waż�ną�spra�wą�jest�wy�sy�ła�nie�dzie�ci�na�wa�ka�cje,
ale�nie�moż�na�za�po�mi�nać�o�ro�dzi�cach�tych�dzie�ci,�któ�rzy�od

po�ko�leń�ży�ją�w�tej�sa�mej�wsi�i�rzad�ko�wy�jeż�dża�ją�po�za�jej�gra�ni�ce.�Za�wy�jazd
50�osób�gmi�na�za�pła�ci�ła�45�tys.�zł,�do�wcza�sów�do�ło�żył�się�tak�że�KRUS
oraz�sa�mi�rol�ni�cy.�Wójt�pod�kre�ślił,�że�gmi�na�wy�sła�ła�rol�ni�ków�na�wcza�sy
pierw�szy�raz,�ale�nie�ostat�ni.�(rp)

Chciał bym po sta wić na stę -
pu ją ce te zy:  
• gdy by kra kow ski Na ro do -
wy Te atr Sta ry był in sty tu cją
Mia sta Kra ko wa, pre zy dent
Kra ko wa po zbył by się je go
dy rek to ra, 
• gdy by Mi ni ster Kul tu ry i
Dzie dzic twa Na ro do we go
był pre zy den tem Kra ko wa
(jak kie dyś był pre zy den tem
Wro cła wia), dy rek tor Na ro -
do we go Te atru Sta re go utra -
cił by swo ją funk cję.

Skąd to przy pusz cze nie? To
nie przy pusz cze nie, to pew ność.

Na ro do wy Te atr Sta ry – kie -
dyś pierw sza sce na Pol ski ze
spek ta kla mi re ży se ro wa ny mi
m. in. przez Kon ra da Swi nar -
skie go, Je rze go Ja roc kie go,
czy Waj dę, jest dzi siaj jak ze -
ga rek w rę ku ka mie nia rza.

Po wsta nie od ro dzo ne go sa -
mo rzą du po bu dzi ło lo kal ny
pa trio tyzm i wzmocniło tra -
dy cyj ne war to ści. W sa mo -
rzą dzie nikt z pie nię dzy po -
dat ni ków nie ak cep to wał by
pro wo ka cji i de struk cji.

Ktoś za py ta: a wol ność twór -
cza? O wol ność przez la ta
wal czy li śmy, dla wszyst kich.
Wol ność twór cza to nie jest
jed nak wol ność od ro zu mu.

Ob ra zo bur cze pseu do in sce -
ni za cje de mo lu ją ce tra dy cję

te atru nie po win ny być fi -
nan so wa ne z pu blicz nych
pie nię dzy. Głos wi dzów,
człon ków lo kal nej wspól no ty
po wi nien być sły szal ny. Są
te atry pry wat ne np. Jan dy,
Ka miń skie go i in., to nor mal -
ne. Niech dy rek tor Te atru
Sta re go za ło ży te atr i sam sfi -
nan su je swo je przed sta wie -
nia i za pra sza nych przez sie -
bie twór ców. 

Nie ste ty Te atr Sta ry ma sta -
tus pań stwo wej in sty tu cji ar -
ty stycz nej, a więc nie pod le -
ga wła dzom mia sta tyl ko mi -
ni stro wi. A mi ni ster z rzą do -
wych ob ło ków mó wi „my
Na ród” i po zwa la na dal nisz -
czyć Na ro do wy Te atr Sta ry.

Mo że więc Te atr Sta ry po wi -
nien zo stać Miej skim?

ta de uszw ro na7@gma il.com

Ko lej ne pro jek ty ustaw nie
od po wia da ją na zgła sza ne od
lat głów ne po stu la ty sa mo rzą -
dów gmin nych. Przy po mnij my,
że od 1991 r. rzą dy na kła da ły na
gmi ny ko lej ne za da nia, bez
umia ru i bez wy star cza ją cych
środ ków. 

Dla cze go tak się dzie je?
Głów nie dla te go, że rzą dzą cy w
pań stwie nie wsłu chu ją się w
gło sy naj bar dziej do świad czo -
nych sa mo rzą dow ców. W na -

szym i w in nych re gio nach ma -
my wój tów i bur mi strzów, któ -
rzy pra cu ją na swo ich sta no wi -
skach z wy bo ru nie prze rwa nie
od 1990 r. Od 20 lat swo ją funk -
cję peł ni pre zy dent Gli wic, naj -
dłu żej w kra ju w tej ka te go rii. 

Zresz tą dzi siej sze środ ki te le -
ko mu ni ka cyj ne i kom pu te ro we
umoż li wia ją rzą do wi i pre zy -
den to wi RP pro wa dze nie dia lo -
gu rów no cze śnie ze wszyst ki mi
pre zy den ta mi, bur mi strza mi i
wój ta mi bli sko 2500 gmin.

Co z te go, że moż li wo ści ist -
nie ją, sko ro in ten cje są in ne.
Po ka zu je to fakt od rzu ce nia
przez Sejm wnio sku pra wie mi -
lio na oby wa te li o re fe ren dum w
spra wie 6-lat ków. A z dru giej
stro ny pro po nu je się no we pra -
wo, we dług któ re go or ga ny

gmin mia ły by wy ko ny wać „wer -
dyk ty” wy da ne w re fe ren dach
te ma tycz nych bez pro gu fre -
kwen cji, czy li na wet przez
grup kę miesz kań ców. 

Sto so wa nie po dwój nej mia ry
przez rzą dzą cych w War sza wie
ma swo je gra ni ce. Z ba dań wi -
dać na ra sta ją ce nie za do wo le nie
z po czy nań rzą du i po szcze gól -
nych mi ni strów. Co ma my zro -
bić? Sko ro spraw dza ją się cu -
dzo ziem scy tre ne rzy w róż nych
dys cy pli nach spor tu, to mo że
po win ni śmy roz wa żyć po dob ne
roz wią za nia przy ob sa dza niu
klu czo wych sta no wisk w pań -
stwie? Na wet, je śli ta ka wi zja
jest żar tem, to czas wy cią gnąć
wnio ski. Przed na mi la ta naj -
waż niej szych wy bo rów…
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Nie znam się na po li ty ce, ale
pa mię tam jak w 1983 ro ku ge -
ne rał Woj ciech Ja ru zel ski, wraz
ze swo im spe cja li stą od wi ze -
run ku – Je rzym Urba nem – wy -
my śli li „prze gląd kadr i ate sta -
cję sta no wisk pra cy”. Ich prze -
pro wa dze nie ogło szo no na XIII
Ple num KC PZPR. By ło to
otwar cie ko lej ne go eta pu re for -
my so cja li zmu. Jak do brze pa -
mię tam był to etap chy ba dru gi.
Dziś się to na zy wa „re kon struk -
cją rzą du”. Ale przy po mi na bar -
dziej re ani ma cję. 

Elż bie ta Bień kow ska ja ko mi -
ni ster roz wo ju re gio nal ne go –
zaj mo wa ła się środ ka mi unij ny -
mi. I uwa ża na by ła za naj lep -
sze go mi ni stra Tu ska. Po dob nie
jak Gra ży na Gę sic ka w rzą dzie
Ja ro sła wa Ka czyń skie go, któ ra
zaj mo wa ła się tym sa mym. Bo
pie nią dze od ko goś ła two się
wy da je. Pa ni mi ni ster wy ka za ła
jed nak przez la ta, że ma na wi -
ce pre mie ra „ca pa ci ty”. Te raz
bę dzie też rzą dzić Mi ni ster -
stwem Trans por tu, Bu dow nic -
twa i Go spo dar ki Mor skiej. Cie -
ka we dla cze go „go spo dar ka
mor ska” jest w in nym mi ni ster -
stwie niż po zo sta ła „go spo dar -
ka”, a nie ma w nim trans por tu
wod ne go, sko ro jest trans port
dro go wy i ko le jo wy. Trans port
wod ny jest w mi ni ster stwie śro -
do wi ska. Bo kacz ki pły wa ją ce
po rze kach są waż niej sze od ba -
rek. Mi ni strem od po wie dzial -
nym za kacz ki bę dzie mi ni ster
od po wie dzial ny do tąd za po -

dat ki. Mać ka Gra bow skie go ce -
nię i lu bię, choć z je go po li ty ką
po dat ko wą nie zga dza łem się
„ni w ząb”. Ale być mo że spoj -
rze nie na kacz ki okiem eko no -
mi sty przy nie sie do bry efekt. Bo
„śro do wi sko” – daw niej ko ja -
rzo ne z „ren tą grun to wą” – jest
waż nym ak ty wem. (...) W ma li -
nach zna lazł się Naj lep szy Mi -
ni ster Fi nan sów Eu ro py Wscho -
dzą cej. Za stą pił go pan Ma te -
usz Szczu rek. I wiel ka na dzie ja
wstą pi ła w ser ca zwo len ni ków
OFE. „Ga ze ta Wy bor cza”
umie ści ła na swo im por ta lu na -
wet link do wy po wie dzi pa na
Ma te usza w TV… Re pu bli ka!
For bes na pi sał, że no wy mi ni -
ster za po wia dał, że zo sta wi
swo ją skład kę w OFE. Bę dzie
mógł zo sta wić. Ośmie lę się bo -
wiem za uwa żyć, że bez zmian
w OFE na wet pan Ma te usz
Szczu rek bu dże tu na przy szły
rok nie skle ci. A po za tym rząd
nie po to tak się spie szył, że by
przy jąć we wto rek pro jekt usta -
wy o zmia nach w OFE, że by w
czwar tek za cząć się z nie go wy -
co fy wać dla te go, że w śro dę
głów ny eko no mi sta ING – za -
rzą dza ją ce go jed nym z dwóch
naj więk szych OFE – wszedł do
rzą du.

Z pa nem Ma te uszem wią żę
jed nak pew ne na dzie je. Jak do -
sta ję CV od kan dy da tów na
apli kan tów w kan ce la rii to za -
czy nam czy tać od koń ca – od
za in te re so wań i dzia łal no ści in -
nej niż za wo do wa. No wy Mi ni -
ster Fi nan sów ma pię cio ro dzie -
ci. W wie ku lat 38! A ja za wsze
mó wi łem, że by nie li czyć ani na
ZUS, ani na OFE, tyl ko za cząć
od dzie ci. I jest jesz cze za pa lo -
nym po dróż ni kiem. Jak ktoś
jeź dził po Ira nie na ro we rze to
jest „ktoś”.

www.blog.gwiaz dow ski.pl

Tadeusz Wrona

Nie słuchają nas. Ileż można to znosić? Przegląd, czyli reanimacja Rządu

Mi nus dla Fran cisz ka Ku pra cza, wój ta Dar ło wa (woj. za chod nio -
po mor skie) za wul gar ną wy po wiedź o na uczy ciel kach ze szko ły
w Dąb kach. Re�por�ter�Ra�dia�Szcze�cin�za�dzwo�nił�do�wój�ta�i�po�pro�sił
o�ko�men�tarz�w�spra�wie�kon�flik�tu�mię�dzy�na�uczy�ciel�ka�mi�a�no�wą

dy�rek�cją�szko�ły.�Wójt�w�trakcie�udzielania�wy�wia�du�na�gle�stra�cił�pa�no�wa�nie�nad
so�bą�i�po�wie�dział:�„Jak�się�wk...,�za�prze�pro�sze�niem,�to�po�wy�rzu�cam�je�ze�szko�ły,
że�by�tam�był�spo�kój�i�nor�mal�na�na�uka!�Bo�już�tej�szko�ły�za�czy�nam�mieć�dość!”.
Wójt�po�kil�ku�go�dzi�nach�prze�pro�sił�za�swo�je�kon�tro�wer�syj�ne�sło�wa.�(rp)
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za�mie�rza�ją�wy�dać�na�in�we�sty�cje
w�przy�szłym�ro�ku�naj�więk�sze
mia�sta�sku�pio�ne�w�UMP.
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