Wspólne zamierzenia działań programowych
Koła „Pokolenia” i Okręgu „Ordynacka” w Częstochowie wynikające
z II Kongresu Lewicy Polskiej i VIII Zgromadzenia Delegatów „Stowarzyszenia „
„Pokolenia” – Częstochowa 09-12-2016 r.
My uczestnicy spotkania z Przewodniczącym Sojuszu Lewicy Demokratycznej i
Stowarzyszenia „Ordynacka” - Włodzimierzem Czarzastym i Markiem
Klimczakiem – Przewodniczącym Stowarzyszenia ‘Pokolenia”, uznając II Kongres
Lewicy Polskiej za ważne wydarzenie na rzecz przywrócenia lewicy należnego jej
miejsca w ustroju politycznym naszego Państwa, deklarujemy mocą możliwości
tkwiących w obydwu naszych organizacjach, pełne wsparcie
i zaangażowanie w tym procesie.
W poczuciu naszego dobrego, kilkuletniego współdziałania i w poszanowaniu
odrębności organizacyjnych i światopoglądowych członków naszych organizacji,
uznajemy taki cel za wspólny.
Dokumenty przyjęte w Warszawie w dn. 19-11-2016 r. tzn. „Społeczne i ideowe
aspekty rozwoju Polski”, „Stanowisko II Kongresu Lewicy” oraz „Deklaracja II
Kongresu Lewicy” stanowić będą dla nas dobry punkt wyjścia do dalszych
działań, zgodnie ze specyfiką obydwu organizacji.
W dniu 24 września 2016 r. VIII Krajowe Sprawozdawczo –Wyborcze
Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia „Pokolenia” – przyjęło swoją
Deklarację „Polska Sprawiedliwa, Demokratyczna i Zasobna” oraz „Kierunki
działań Stowarzyszenia na lata 2016 – 2020”, przyjęto też nowy Statut.
Dla nas, dla miejskiego Koła „Pokolenia” stanowią one podstawę do aktywności
zgodnie z formami już wypracowanymi i nowymi, dostosowanymi do nowych
wymagań.
W świetle przytoczonych powyżej obydwu wydarzeń i przyjętych tam
dokumentów, za najważniejsze zagadnienie uznajemy wybory samorządowe w
2018 r.
Oczekując koordynacyjnej i inspirującej roli miejskiej organizacji SLD w
Częstochowie, obydwie nasze organizacje przyczyniać się będą do takiego
wyboru kandydatów, by zdecydowanie preferować zalety osobowościowe i

intelektualne a negować bezideowe chciejstwo często motywowane pozycją
materialną. Dobre tradycje i doświadczenie naszej organizacji SLD stwarzają w
tym zakresie niepłonną nadzieję.
Gremia kierownicze Stowarzyszenia „Pokolenia” i Okręgu „Ordynacka” w
Częstochowie dokonają własnych ocen możliwości uczestnictwa w powyższych
zagadnieniach i podejmą działania uznane za konieczne – stojąc na gruncie
obrony zasad demokratycznych, wolności obywatelskich, prawa do
różnorodności poglądów i niezgody na dominację jednej opcji ideowo –
politycznej.

W dyskusji, w której głos zabrali koledzy : Włodzimierz Czarzasty, Marek
Klimczak, Krzysztof Kubik, Eugeniusz Marchewka, Wojciech Konieczny, Marek
Pituła, szczególną uwagę zwrócono na następujące zagadnienia :
- W celu odbudowania lewicy musimy czynić wysiłki na rzecz łączenia i
jednoczenia ludzi tego środowiska, zachowując w SLD zdolności koalicyjne.
- Kluczowym zadaniem jest przekroczenie w wyborach do Sejmu 5% poparcia
społecznego, co umożliwi kandydatom lewicy wejście do Sejmu. To cel
strategiczny.
- Należy z całą mocą wesprzeć przygotowania SLD do wyborów
samorządowych, mając na uwadze jak najlepsze cechy osobowościowe i
przygotowanie merytoryczne kandydatów.
- podejmować możliwe wysiłki organizacyjne służące rekomendowaniu
kandydatów lewicy w obwodach głosowania
- W treściach programowych wyborów samorządowych stawiać akcent na
sprawy socjalne, opieki zdrowotnej, warunków życia i aktywności seniorów.
Uczestnicy spotkania wyrażają podziękowanie wszystkim dyskutantom za
aktywny i inspirujący wkład w przebieg i treść niniejszego spotkania.
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