
SZANOWNI PAŃSTWO

Po 31 latach od powstania "SOLIDARNOŚCI" nie pozostało już nic z tamtych ideałów
i wartości. Z naszej walki o człowieka, o jego prawa o dojrzalszy kształt życia, o prawdę
i sprawiedliwość. Pełno wokół nas zakłamania, propagandy sukcesu, cynizmu. Żyjemy
w pogłębiającym się kryzysie ekonomicznym i moralnym. Bezrobocie często już
strukturalne i pokoleniowe niszczy Polskę i Polaków. Trzecia Rzeczpospolita powstała
4 czerwca 1989 roku na kłamliwych fundamentach rozmów i uzgodnień części elit
"SOLIDARNOŚCI" z uzurpatorską władzą komunistyczną w Magdalence i przy Okrągłym
stole, od swego zarania odeszła od realizacji Programu "SOLIDARNOŚCI", "Solidarnego
społeczeństwa i Samorządnej Rzeczpospolitej:"

Przypomnijmy, że "SOLIDARNOŚĆ" chciała, abyśmy mieli wolny rząd, niezależny
parlament, wolne niepodległe własne Polskie Państwo zapewniające prawidłowe
funkcjonowanie gospodarki, wszystkim dające pracę, godne wynagrodzenie. Sierpniowe
umowy szczecińskie i gdańskie miały to zapewnić: Demokrację, Pracę, Wolność
i Sprawiedliwość. Umowy te nigdy nie zostały uchylone, ale nie zostały w pełni
zrealizowane. Każdy widzi co się dzieje Cz Polską. Z polskim Narodem. Z polskim
społeczeństwem!

Państwo buduje się byle jak nie ma wizji przyszłości.
Katastrofa smoleńska nie jest jedynym wybitnym dowodem słabości Państwa Polskiego
i braku odpowiedzialności Rządzących.

Historia ostatnich 22 lat - to dzieje skorumpowanych elit politycznych, ekip rządzących,
dbających przede wszystkim o własny i partyjny interes, a nie o dobro wspólne. Jest
historią poszczególnych grup politycznych i osób mających w istocie niewiele wspólnego
z prawidłowym przedstawicielstwem Narodu Polskiego w Parlamencie. Bogacącą się
niezasłużenie jednostki, a większość społeczeństwa ledwo wiąże koniec z końcem. Miliony
Polaków żyje w biedzie. Na kolejach panuje chaos. Źle funkcjonuje Służba Zdrowia.

~_Narodowy_ Fundusz Zdrowia n ie i znąjduj ejp ien ię dzy dla Iudzi cstarszych i często wielce
zasłużonych dla Polski, dotkniętych nieuleczalnymi lub przewlekłymi chorobami - ---
utrzymując cynicznie, że "w ich wieku nie są warci kosztów leczenia" skazując ich tym
samym na nieuchronną śmierć. Około 30% dzieci w Polsce jest niedożywionych. Mało jest
demokracji i sprawiedliwości. Rząd za wszelką cenę chce uratować euro-docelową walutę
wszystkich krajów Unii Europejskiej. A przecież euro jest głównym sprawcą narastającego
groźnie zadłużenia.

Głęboki kryzys finansowy w Europie, zwłaszcza w strefie euro, nieustannie się odradza
i przechodzi w nieuleczalną chorobę. W Polsce, gdzie narodowe mienie zostało niemal
całkowicie rozgrabione, wyprzedane za grosze, zlikwidowane lub sprywatyzowane,
w której raczej nie funkcjonuje ochrona i prawo pracy, gdzie "wycięto" robotników
i stoczniowców - sytuacja nie jest dobra. Rosną koszty utrzymania. Dławi nas kryzys.
Wielu ekonomistów uważa, że "jeśli nie dojdzie do szybkich i radykalnych posunięć - to
katastrofa Unii Europej skiej będzie nieunikniona" . Cały ten system trzeba postawić pod
znakiem zapytania" utrzymuje w swym eseju "Kamienie Syzyfa" - jeden z największych
pisarzy niemieckich noblista Gunter Grass. - "Kapitalizm zdegenerował się, stał się
maszynerią, która służy już tylko sobie samej", a nie ludziom. Noblista przestrzega,
że grozi nam rozpad porządku demokratycznego, jeśli w porę nie przeprowadzimy
fundamentalnych reform. Nasilają się głosy, że najwyższa już pora na wyrażenie
powszechnego oburzenia. Powołanie nowej "SOLIDARNOŚCI', skoro ta z Sierpnia 1980
roku nie mogła wdrożyć swoich postulatów. Trzeba w październikowych wyborach
odmienić układ sił politycznych w nowym Parlamencie.

Tak proszę Państwa już czas na inną Polskę, taką o jakiej marzyliśmy w Sierpniu.
Otwartą na świat. Tolerancyjną. Osadzoną na polskiej kulturze i tradycji.
Jest najwyższa pora na nowy Polski Sierpień. Nową Polską Solidarność i nową Obilt icę
równości i sprawiedliwości. Na nową umowę społeczną!

Dziękuję Państwu za uwagę.!
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