XVII OGNISKO SOLIDARNOŚCI

Nasze XVII ognisko odpłynęło w przeszłość, ale album ze zdjęciami zostanie w GALERII na naszej stronie www.solidglogow.republika.pl

NOWE STARE PREZYDIUM

"ŻAL PO ROZLANYM MLEKU - RIPOSTA"

18.05.2010 Komisja Międzyzakładowa uchwaliła na wniosek
Przewodniczącego, że Prezydium ma liczyć 10 osób.
Przewodniczący zaproponował na razie 6 osób, które uzyskały
zdecydowane poparcie w głosowaniu tajnym. Przewodniczący
zapowiedział, że kandydatów na pozostałe 3 miejsca będzie
zgłaszał stopniowo w późniejszym terminie. KM zdecydowanie
poparła stanowisko naszej delegacji na rozmowach z Zarządem
Powiatu. Zobowiązała też Prezydium do starań o wydzielenie
kwoty dodatku motywacyjnego dla wicedyrektorów z puli
przeznaczonej dla nauczycieli - taką propozycję nasi
przedstawiciele Zarządowi Powiatu już wczoraj zgłosili. Oto nowe
Prezydium:
Ludwik Lehman – przewodniczący
Janusz Leciej - wiceprzewodniczący do spraw Powiatu
Głogowskiego
Aurelia Koziar-Babicz - wiceprzewodnicząca do spraw Miasta
Głogowa
Jadwiga Nowak - wiceprzewodnicząca do spraw pozostałych
samorządów
Maria Rackiewicz – skarbnik
Bogusław Mielcarek – sekretarz
Marek Rogowski – członek

No i stało się. Bardzo dobrze się stało, że Komisja Krajowa NSZZ
"Solidarność" poparła kandydaturę Jarosława Kaczyńskiego na prezydenta! To
bardzo dobra decyzja i doprawdy nie wiem skąd takie obawy u Ludwika Lehmana?
Ludwiku - wyzwól się od propagandy pseudo-autorytetów czy wątpliwych gwiazd
medialnych i nie ulegaj propagandzie i histerii anty-Kaczyńskiej i anty-PIS-owskiej
w mediach typu "gazeta wyborcza" i tvn. Czyżby nawet swoiste "rekolekcje" po
katastrofie Smoleńskiej nie wywołały u Ciebie żadnej refleksji na temat ich
działalności?
Ludwik jest zbyt inteligentnym człowiekiem aby nie widzieć różnicy między
AWS-em sprzed kilku lat a obecną sytuacją. "Solidarność" ma prawo ale i
obowiązek zabierania głosu w najważniejszych dla kraju sprawach, także w
sprawie wyborów. Jan Paweł II wręcz nakazywał, aby głosu "Solidarności" nie
zabrakło nigdzie, gdzie wymaga tego obrona godności pracownika. Wszak obecnie
"Solidarność" nie wchodzi w struktury władzy jak przed paru laty tylko popiera
człowieka, który jest gwarantem Polski Solidarnej. Pozwolę sobie na cytat z
wypowiedzi Janusza Śniadka - "Poparcie Jarosława Kaczyńskiego to przede
wszystkim poparcie wizji Polski Solidarnej. Ten program znamy, realizował go
Lech Kaczyński. Natomiast pomimo 3-miesięcznego show z prawyborami nie
znamy programu Komorowskiego". Dalej - "Prezydent Jarosław Kaczyński może
nas uchronić przed zagrożeniami wynikającymi z filozofii obecnego rządu: „radź
sobie sam".
Ludwiku! Doprawdy nie rozumiem i bardzo mnie zdziwiło Twoje stwierdzenie,
cytuję "duża większość Polaków nie lubi (to bardzo łagodnie powiedziane)
Jarosława Kaczyńskiego". Po co powtarzasz twierdzenia (nigdy nie udowodnione)
ale uparcie kreowane w tych antypolskich i antypatriotycznych mediach. Wszak
społeczeństwo w czasie ostatniej żałoby narodowej dało im nauczkę i pstryczka w
nos (np. wygwizdanie przed Pałacem Prezydenckim sztucznie kreowanej na super
dziennikarkę M. Olejnik czy sprzeciw ludzi w Krakowie gdy na telebimach leciała
transmisja z logo stacji tvn).
Nie dowierzałem czytając twoje słowa - "Dwadzieścia lat temu trzeba było walczyć
o wolną Polskę - dziś żyjemy w demokratycznym państwie prawa. To co
dwadzieścia lat temu było patriotycznym obowiązkiem - dziś jest anachronicznym
pomieszaniem ról". Dalej - "Przed zaangażowaniem Związku w AWS ponad
połowa Polaków nam ufała. Po tej przygodzie z polityką zaufanie spadło (...). W
ten sposób społeczeństwo polskie już dziesięć lat temu dało nam jasno do
zrozumienia, że mamy przestać walczyć o Polskę, bo Ona tego zwyczajnie już nie
potrzebuje".
Właśnie, że teraz rozgrywa się najważniejsza walka o Polskę - o Polskę
sprawiedliwą gdzie najważniejszy jest człowiek i o jego godność, o sprawiedliwą
zapłatę za pracę, o poczucie dumy bycia Polakiem i dumy z historii ojczystej, o
wiarę Ojców tak wyszydzaną. Wreszcie o to aby Polska była Polską. To te
media przez lata nam wmawiały, że patriotyzm to zaściankowość, szowinizm i
nacjonalizm a mówienie pozytywnie o Polsce nie licytuje z postawą „postępowego”
Europejczyka. Dlatego nie możemy przestawać walczyć o Polskę. Gdyby nie twój
podpis pod tekstem byłbym przekonany, że czytam tekst rodem ze środowiska
"różowego, liberalnego salonu", określających się samozwańczo - mediami
"opiniotwórczymi". Ja natomiast uważam te media za "kłamliwe", które tylko na
chwilę zamilkły. Przecież to one przez lata sączyły kampanię antyprezydencką,
antykaczyńską, kampanię nienawiści - śmiechy, szyderstwa poniżanie... .
Ludwiku życzę Tobie miłej lektury "Tygodnika Solidarność" lub Pisma
Zarządu Regionu „Zagłębie Miedziowe” a przekonasz się jakim poparciem (a nie
obawami) wśród związkowców cieszy się Jarosław Kaczyński i jego wizja przyszłej
Polski, mam nadzieję Naszej wspólnej Polski.
Bogusław Mielcarek
Sekretarz MK NSZZ "Solidarność" POiW w Głogowie
Nie odpowiem na ten tekst – każdy ma prawo mieć własne zdanie. Mimo, że nie
zgadzam się z Bogusiem – moje zaufanie i sympatia do niego zupełnie się nie
zmieniły. I tak powinno być w NSZZ „Solidarność”.
Ludwik Lehman
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