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Plus dla Jac ka Se me niu ka, wój ta Woj sła wic za ura to wa -
nie po ra żo ne go przez prąd bo cia na. Bo cian z du żej wy so ko -
ści spadł na zie mię. Był w fa tal nym sta nie, miał po pa rzo ne
skrzy dła i no gi. Wójt za opie ko wał się ran nym pta kiem i od wiózł

go do Lu bli na, gdzie za ję li się nim spe cja li ści z Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go.
Ja cek Se me niuk tak bar dzo prze jął się lo sem ran ne go pta ka, że zo sta wił na
uni wer sy te cie nu mer te le fo nu do sie bie i nie wy klu czo ne, że gdy bo cian wy -
zdro wie je, to wójt za bie rze go z po wro tem do Woj sła wic.

Sa mo rzą dy in we stu ją w szko -
ły, w no wo cze sne pra cow nie ję -
zy ko we i kom pu te ro we, bu du ją
przy szko łach ha le spor to we i
bo iska. Czy ten wy si łek nie pój -
dzie jed nak na mar ne? Naj waż -
niej sze jest bo wiem, jak
ukształ to wa ny czło wiek opusz -
cza szko łę. Czy bę dzie to ego -
ista na sta wio ny wy łącz nie na
wła sną ka rie rę, kre atyw ny, ale
bez wraż li wo ści na dru gie go

czło wie ka? A mo że cy borg o
wą skiej spe cja li za cji, ode rwa ny
od ko rze ni, hi sto rii i li te ra tu ry? 

Po pa trz my na wpro wa dza ne
przez MEN „ser ce li te ra tu ry
pol skiej” (ści sły ka non)”. Obej -
mu je on je dy nie 13 lek tur oma -
wia nych w ca ło ści i obo wiąz ko -
wych na ma tu rze pi sem nej z ję -
zy ka pol skie go, pięć w gim na -
zjum, ko lej nych osiem w szko -
le po nad gim na zjal nej. Z na ro -
do wych wiesz czów ostał się w
tej gru pie tyl ko Adam Mic kie -
wicz. Sło wac ki, Kra siń ski i
Nor wid zo sta li za li cze ni do
dru giej li gi, są fa kul ta tyw ni,
uwzględ nie nie ich utwo rów za -
le ży wy łącz nie od na uczy cie la.

Ob cho dzi my w tym ro ku
waż ną 200. rocz ni cę uro dzin

Zyg mun ta Kra siń skie go. Sejm
i Se nat przy ję ły uchwa ły na Je -
go cześć. Sejm jed nym tchem
wy mie nia czte rech „naj wy bit -
niej szych pol skich ro man ty -
ków”, a Se nat ape lu je „o or ga -
ni zo wa nie wy da rzeń przy po mi -
na ją cych, sta no wią cą ka non
kul tu ry pol skiej, twór czość
Zyg mun ta Kra siń skie go”.

Do ko go ta mo wa, gdy jed -
no cze śnie Par la ment to le ru je
coś prze ciw ne go?

Pa no wie szlach ta, po sło wie i
se na to ro wie, wła śnie dziś w
ro ku Kra siń skie go po win ni ście
jak Rej tan rzu cić się na pro gu
MEN i tam ape lo wać o roz są -
dek w spra wie pol skiej li te ra -
tu ry i pol skiej hi sto rii.

ta de uszw ro na7@gma il.com

„Trze ba zli kwi do wać wspól ną
wa lu tę, bo eu ro oka za ło się pu -
łap ką – twier dzą na wet po waż ni
eko no mi ści” – pi sze Ga ze ta Wy -
bor cza. Wiem, że to głu pio się
cią gle na rzu cać za swo imi ra cja -
mi, ale pro ble mem nie jest to, że
to w CAS mie li śmy ra cję twier -
dząc od 2004 r., że do stre fy eu -
ro nie ma się co spie szyć, bo
pew nie ona upad nie, i na wet nie
to, że, a con tra rio, mu sie li śmy
być „nie po waż ni”, tyl ko to, że
dziś „po waż ni eko no mi ści”,
któ rzy uwa ża ją nas za „nie po -
waż nych”, a ule ga ją pod na po -
rem fak tów w spra wie eu ro, na -

dal bro nią stra co nych po zy cji
tam, gdzie fak ty nie na pie ra ją
ich jesz cze do sta tecz nie moc no. 

Ja ko cał kiem nie po waż ny
eko no mi sta – bo praw nik – pi -
sa łem w li sto pa dzie 2006 r., że
do bro byt nie za le ży od ko lo ru
far by, któ rym za dru ko wa ny jest
pa pier bę dą cy ofi cjal nym środ -
kiem płat ni czym. A jak wzią -
łem w obro nę Pa na Pre zy den ta
Le cha Ka czyń skie go za scep ty -
cyzm w spra wie eu ro, to spo tkał
mnie ostra cyzm i po są dze nie o
li zu so stwo (by łem wów czas
prze cież prze wod ni czą cym RN
ZUS). Je den z „po waż nych
eko no mi stów” stwier dził wów -
czas, że „Lech Ka czyń ski jest
la ikiem w spra wie eu ro. Ma po -
glą dy prze cięt ne go oby wa te la”.
Ja ko „prze cięt ny oby wa tel” wy -
ra zi łem  uzna nie, że Pre zy dent
RP mo że mieć ta kie sa me po -
glą dy jak prze cięt ny oby wa tel.
A aku rat w tej spra wie (w od -

róż nie niu od wie lu in nych
spraw) Pre zy dent miał ra cję.
Nie ste ty, ra cja ma u nas cha -
rak ter pod mio to wy. Za le ży nie
od gło szo nej te zy, tyl ko od te go,
kto ją gło si. I kie dy.

Sko ro dziś już na wet „po waż -
ni eko no mi ści” na zy wa ją eu ro
pu łap ką, to za czy na ją o tym pi -
sać i „po waż ne” ga ze ty. No uriel
Ro ubi ni, któ re go nikt nie słu -
chał przed wrze śniem 2008 r.,
na pi sał o roz wo dzie z eu ro. A
Ro ubi ni zo stał po waż nym eko -
no mi stą jak ogło sił, że być mo -
że Ka rol Marks miał ra cję, iż
ka pi ta lizm znisz czy sam sie bie.

Je go zna cze nie i „cy to wal -
ność” jesz cze wzro sło. Nie któ -
rzy bo wiem wy cią gnę li wnio -
sek, że ra tun kiem dla ka pi ta li -
zmu jest… so cja lizm. Choć w
tej spra wie z Dok to rem Za gła -
dą po le mi zo wa łem, to w spra -
wie eu ro się z nim zga dzam. 
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Mi ni ster stwo Fi nan sów nie
jest lu bia ne przez gmin nych
sa mo rzą dow ców. Ale mi ni -
ste rial ny pro jekt z dnia 15
mar ca 2012 r. dotyczący no -
we li za cji usta wy o fi nan sach
pu blicz nych oraz nie któ rych
in nych ustaw jest wart moc -
ne go po par cia w czę ści do ty -
czą cej pro jek tu no we li za cji
Pra wa ener ge tycz ne go. Mi ni -
ster stwo pro po nu je, aby w
de fi ni cji pod sta wy do fi nan -
so wa nia oświe tle nia do dać –
ja ko dru gą moż li wość –
„opła tę za ilość świa tła uzy -
ska ną z punk tu świetl ne go”,
obok do tych cza so we go „fi -
nan so wa nia kosz tów ener gii
elek trycz nej po bra nej przez
punk ty świetl ne oraz kosz -
tów ich bu do wy i utrzy ma -
nia”. By ła by to cen na moż li -
wość, zwłasz cza dla te go, że
w ko lej nym prze pi sie MF
pro po nu je, aby gmi na do ko -
na ła wy bo ru jed nej z dwóch
wy mie nio nych za sad usta la -
nia opła ty przy za wie ra niu
umo wy z przed się bior stwem

ener ge tycz nym, w któ rej
okre śla się spo sób fi nan so -
wa nia oświe tle nia ulicz ne go
z uwzględ nie niem kosz tów
utrzy ma nia urzą dzeń oświe -
tle nio wych. 

To jest pro jekt idą cy w kie -
run ku, któ ry po stu lo wa li śmy
w po ło wie ro ku 2010. Nasz
Zwią zek wów czas za pro po -
no wał, aby de fi ni cja fi nan so -
wa nia oświe tle nia dróg pu -
blicz nych ozna cza ła „fi nan -
so wa nie oświe tle nia o okre -
ślo nych pa ra me trach ja ko -
ścio wych świa tła”, we dług
pań stwo wych stan dar dów.
Pro po no wa li śmy rów nież
roz sze rze nie przed się bior -
stwu ener ge tycz ne mu za kre -
su obo wiąz ków pu blicz no -
-praw nych, gdy wy ko nu je
ono kon ce sję na dys try bu cję
ener gii elek trycz nej. Z tej
per spek ty wy oce nia my ini -
cja ty wę usta wo daw czą Mi -
ni ster stwa Fi nan sów ja ko
krok na przód. To wszyst ko
słu ży oszczę dza niu pu blicz -
nych środ ków, po dob nie jak
ne go cja cje na te mat oświe -
tle nia pro wa dzo ne przez du -
że gru py gmin z kon cer nem
ener ge tycz nym czy prze tar gi
na za kup ener gii elek trycz -
nej – naj le piej w gru pie
gmin. Dzia łaj my tak da lej, a
ko rzy ści gwa ran to wa ne!

zgso@zgso.org.pl
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Zdanie po waż nych eko no mi stów
z punktu
Widzenia
sceptyka

Obe rżnię te ser ce

Zmie rzyć ilość świa tła 
i za osz czę dzić 

Mi nus przy zna je my wła dzom po wia tu alek san drow skie go
– wi ce sta ro ście Paw ło wi Bet kie ro wi i sta ro ście Wio let cie
Wi śniew skiej za za mie sza nie zwią za ne z roz mo wą sa mo -
rzą dow ców, w cza sie któ rej do szło do rę ko czy nów. Roz mo -

wa w ga bi ne cie pa ni sta ro sty za koń czy ła się ob duk cją. Po tym jak sta ro sta zra ni ła wi -
ce sta ro stę dłu go pi sem w szy ję, każ da ze stron zło ży ła na po li cji do nie sie nie. Świad -
ków na pa ści z dłu go pi sem w rę ku nie by ło, a ca ła hi sto ria skoń czy ła się nie odwo łal -
nym śledz twem pro ku ra tu ry i me dial nym szu mem wo kół pa ry współ pra cow ni ków. 

150zł

logicznie
Rzecz
bioRąc

okiem
pRaktyka

za oso bę bę dzie kosz to wa ła do ba
spę dzo na w na mio cie dwu oso bo -
wym na kam pin gu nie da le ko
gdań skie go sta dio nu pod czas 
mi strzostw EURO 2012
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