
W pewnym momencie przy-
chodzi gorzkie rozczarowanie 

i zajmuj¹cy wysokie 
stanowisko odcho-
dzi – w bardziej lub 
mniej dramatycznych 
okolicznoœciach. Nie-
którzy taki moment 
nazywaj¹ rewolucj¹. 
No, na naszym gliwic-
kim podwórku by³aby 
to raczej rewolucyjka, 

taka ze strzelaniem papie-
rowymi kulami zrobionymi 
z naprêdce drukowanych 
oœwiadczeñ i petycji. 

Ju¿ widaæ, ¿e 
ekipa rewo-
lucjonistów 
ostrzeliwuj¹ca 
zza ufortyfiko-
wanego stoli-
ka przedpola 
Urzêdu Miej-
skiego trafi³a -   
i to kilkakrotnie 
- w czu³e punkty 
w³adzy.
Ciosy musia³y byæ na tyle 
odczuwalne, ¿e wymusi³y 
reakcjê – jak¹kolwiek reakcjê. 
Bo w³aœnie tak¹ reakcj¹ s¹ 
porozstawiane naprêdce „ga-
zetki wielkich hieroglifów” 
pokazuj¹ce, ¿e „jest nieŸle i 
coraz nieŸlej”. 

Zreszt¹ z tymi planszami 
to musi byæ ¿art oczywiœcie 
– ka¿dy w miarê inteligentny 
cz³owiek zauwa¿y przecie¿ 
kontrast miêdzy ich treœci¹ 
a rzeczywistoœci¹, czyli miej-
scami, gdzie je rozstawiono 
– brudny, zapiaszczony Ry-
nek (hej, hej, panowie, myjka 
ciœnieniowa ju¿ jest wynale-
ziona!) i zastawiona budami i 
reklamami dziura po kamieni-
cach naprzeciw dworca. 
Nawet w Korei Pó³nocnej pro-
paganda robiona jest bardziej 
finezyjnie. Mia³em kiedyœ w 
rêkach ksi¹¿eczkê wydan¹ 
przez odpowiednie minister-
stwo tego w³aœnie kraju. 
Zawiera³a m.in. bardzo ³adne, 
kolorowe wykresy (wszystkie 
pn¹ce siê stromo w górê) 
przedstawiaj¹ce, jak to w 
latach przysz³ych wzroœnie 
produkcja – w zasadzie 
– wszystkiego. A co z finezj¹? 
No w³aœnie, papier i druk by³y 
naprawdê doskona³e. 

Na razie, wygl¹da na to, ¿e 
w najbli¿szych miesi¹cach 
bêdzie w mieœcie dzia³o siê 
du¿o, a mieszkañcy Polski 
o Gliwicach dowiedz¹ siê 
wiêcej, ni¿ oczekiwali tego 
„nadawacze tonu” po swojej 
akcji promocyjnej. 

Trudno powiedzieæ jak¹ 
pogodê przyniesie nam reszta 
lata – pewne jest natomiast, 
¿e jesieñ w Gliwicach bêdzie 
bardzo gor¹ca.

Przyzwyczailiœmy siê, ¿e wa-
kacyjne miesi¹ce s¹ okresem 
spokoju w polityce. 
Rezydenci ulicy Wiej-
skiej rozje¿d¿aj¹ siê 
do swoich wyborców, 
a w tym czasie dzien-
nikarze z trudnoœci¹ 
zape³niaj¹ czas ante-
nowy materia³ami o ta-
jemniczym dzikim kocie 
grasuj¹cym po kraju czy 
te¿ relacjami z pla¿. Co praw-
da zaskakuj¹ca zmianami 
pogoda ratuje nieco sytuacjê 
i ka¿dy szanuj¹cy siê redaktor 
telewizyjny ma na podorêdziu 
zestaw dy¿urny: kilka ujêæ 
przelewaj¹cej siê wody oraz 
wypowiedŸ naukowca na tle 
rega³u z ksi¹¿kami.
 

W tym roku Gli-
wice - a przede 
wszystkim lokal-
ne media - nie 
zaznały dobro-
dziejstw sezonu 
ogórkowego. 

Wręcz przeciwnie – solidnie 
zamieszano ostatnio w kiszą-
cym się od lat we własnym 
sosie miejskim światku poli-
tycznym.

Takiego o¿ywienia miasto nie 
widzia³o chyba od dwudzie-
stu lat. Naprawdê, trudno 
orzec, kogo mo¿na jeszcze 
spodziewaæ siê w mieœcie, 
skoro sprawami Gliwic za- 
interesowa³a siê ju¿ nawet 
ekipa reporterów Telewizji 
Trwam?
Historia uczy nas, ¿e gdy 
rz¹dz¹cy jest zbyt d³ugo u 
w³adzy, zawsze zaczyna mieæ 
przeœwiadczenie, ¿e dany 
urz¹d czy stanowisko jest mu 
nadane na zawsze, no po pro-
stu siê mu nale¿y. Niezale¿nie 
od tego, jakie podejmowa³by 
decyzje. 

Felieton na marginesie

Budzenie
leniwca

W sprawê 
odwo³ania pre-
zydenta miasta 
i organizowa-
ne referendum 
zaanga¿owa³y siê 
media ojca Ry-
dzyka. W ubieg³y 
czwartek zjecha³a 
do miasta Telewi-
zja Trwam. 

W programie interwencyjnym 
pod jednoznacznie brzmi¹cym 
tytu³em „Po stronie prawdy” 
telewizja zajê³a siê spraw¹ li-

Zupe³nie absurdalnie za- 
brzmia³a wypowiedŸ m³odego 

cz³owieka, który chwa- 
li³ siê, ¿e przetarg na 
obs³ugê linii A4 zosta³ 
ju¿ zaskar¿ony do 
Urzêdu Zamówieñ Pu-
blicznych. Dlaczego? 
Poniewa¿ w warunkach 
przetargowych znalaz³ 
siê zapis o nowocze-
snych autobusach 

niskopod³ogowych, nie star-
szych ni¿ z 2008 roku oraz ry-
gorystycznych normach emisji 
spalin. 
„Tylko PKM ma takie autobusy, 
nikt inny nie dysponuje takim 
nowoczesnym taborem wiêc 
dlatego PKM wygra³ przetarg”.

Tak wiêc 
podkreœlaj¹cy 
ekologiczne za-
lety tramwajów 
organizatorzy 
referendum chc¹ 
ukarania KZK 
GOP za to, ¿e 

Komentarz subiektywny Niny Drzewieckiej

Gorzkie zale po Gliwicach, po 
linii A4, jeŸdziæ 
bêd¹ “zbyt eko-
logiczne” auto-
busy.
Wieloletnia, prominentna dzia- 
³aczka PIS-u ujawni³a, ¿e z racji 
pe³nionych przez siebie funkcji 
o zamiarze likwidacji tramwajów 
w Gliwicach wiedzia³a od 10 lat. 
Swoj¹ wiedz¹ zdecydowa³a siê 
podzieliæ dopiero teraz, przed 
kamerami Telewizji Trwam. 
– Trzeba po prostu odwo³aæ 
prezydenta – zakoñczy³a wypo- 
wiedŸ. 

Przed kamerami wyst¹pi³o 
jeszcze kilka osób, które 
wypowiada³y siê w tym samym 
tonie i stylu. Wœród dziennika-
rzy poczt¹ pantoflow¹ kolporto-
wano informacjê, ¿e w grupie 
tej znalaz³ siê równie¿ tajem-
niczy kandydat na prezydenta 
Gliwic, którego nazwisko do tej 
pory utrzymywane by³o przez 
organizatorów referendum w 
g³êbokiej tajemnicy. Po obej-
rzeniu programu nie nale¿y siê 
temu dziwiæ. 

Na koniec programu ksi¹dz 
Piotr podziêkowa³ zebranym 
za „merytoryczn¹ dyskusjê”, 
w której zaprezentowano tylko 
jeden punkt widzenia i jedn¹ 
stronê prawdy.

kwidacji komunikacji tramwa-
jowej. Na zaproszenie dzien-
nikarzy Telewizji Trwam odpo-
wiedzieli wy³¹cznie zwolennicy 
odwo³ania prezydenta, którzy 
w liczbie kilkudziesiêciu osób 
zgromadzili siê na skwerku 
przed Urzêdem Miejskim. 

Magistrat zrezygnowa³ z wziêcia 
udzia³u w programie. Rzecznik 
Marek Jarzêbowski t³umaczy³, 
¿e „merytoryczna dyskusja nie 
mo¿e byæ prowadzona na ulicy, 
natomiast w wiecu uczestniczyæ 
nie zamierzamy. (...). Je¿eli TV 
Trwam chce znaæ zdanie Pre-
zydenta Miasta i wiêkszoœci 
radnych Rady Miejskiej w Gli-
wicach na poruszany temat, 
to zapraszamy do Urzêdu Miej-
skiego w Gliwicach.”

Jako ¿e z tej mo¿liwoœci Tele-
wizja Trwam nie skorzysta³a, 
przed kamerami po ko-
lei ustawiali siê orga-
nizatorzy akcji referen-
dalnej oraz wspieraj¹cy 
ich dzia³acze PIS-u oraz 
Sierpnia 80. Pod ad-
resem w³adz miasta 
artyku³owali swoje do-
brze ju¿ znane pretensje 
i ¿ale.  
Jako ¿e ksi¹dz Piotr i dzienni-
karka Telewizji Trwam pozwa-
lali na „pe³n¹ swobodê wypo-
wiedzi”, wynikaj¹c¹ równie¿ z 
bardzo pobie¿nej znajomoœci 
tematu (ksi¹dz Piotr m.in. z 
trosk¹ w g³osie zastanawia³ 
siê ile bêdzie kosztowaæ likwi-
dacja zatok tramwajowych w 

Gliwicach), wypowiadaj¹cy siê 
– mimo zobowiązującego tytułu 
programu – często puszczali 
wodze fantazji lub nawet mijali 
się z prawdą. 

Bez mrugniêcia okiem zarzuca-
no w³adzom miasta, ¿e przez 
lata nie inwestowa³y w tram-
waje i dlatego ich stan jest 
katastrofalny. Gawêdz¹cy w 
ten sposób zwi¹zkowiec oraz 
dyrektor rejonu komunikacyjne-
go na okrêg Gliwice zapewne 
doskonale wiedz¹, ¿e jeszcze 
do niedawna Tramwaje Œl¹skie 
by³y spó³k¹ skarbu pañstwa i 
organ samorz¹dowy nawet gdy-
by chcia³ spó³kê dofinansowaæ, 
to nie mia³ takiej mo¿liwoœci. 
Ale kto by siê przejmowa³ takim 
szczegó³em. 
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