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16 października to dzień
ważny dla naszego miasta
z wielu względów. Po pierwsze, chociażby dlatego, że
tego dnia wielu zielonogórzan obchodzi urodziny, co w
perspektywie nadchodzącego niżu demograficznego ma
nie byle jakie znaczenie. Po
drugie jest to Dzień Papieski,
a wielu zielonogórzan ma
w związku z tym osobiste
wspomnienia. I po trzecie:
16 października 2006 r. na
Uniwersytecie Zielonogórskim
otwarto Akademicki Inkubator
Przedsiębiorczości. Co ma
przecież duże znaczenie dla
miasta i dla regionu. I wydawało się, że tego dnia nie
będzie ważniejszej informacji dla zielonogórskich mediów. Otóż nic bardziej błędnego. Nadchodzące wybory
samorządowe tak zaangażowały naszych lokalnych
redaktorów, że mogłoby się
wydawać, iż kandydaci na
prezydenta miasta będą co
najmniej ogłaszać pozyskanie zagranicznych inwestorów, którzy wybudują fabrykę
z kilkuset miejscami pracy. I
znowu nic bardziej błędnego.
Otóż 16 października Zieloną
Górę odwiedzili: Donald Tusk
i Wojciech Olejniczak. I co z
tego wynika dla mieszkańców
Zielonej Góry? Nic. No, chyba
tylko tyle, że Panowie oficjalnie otworzyli kampanie wyborcze swoich partii w naszym regionie. I nie byłoby w tym nic
złego, że i o takich sprawach
nasze regionalne bądź co
bądź media donoszą, gdyby
nie fakt, że zupełnie ominęły
wydarzenie jakim było otwarcie Akademickiego Inkubatora
Przedsiębiorczości.
Przyjmując takie priorytety,
przestaje dziwić
retoryczne pytanie postawione przez
zielonogórską dziennikarkę „I
po co nam taki Uniwersytet?”.
Skoro się nie bywa, to się nie
wie. W tej sytuacji, aż chciałoby się zapytać: I po co nam
tacy dziennikarze?
Ewa Sapeńko

