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Drodzy Czytelnicy
W związku z corocznym Walnym Zgromadzeniem, na klatkach schodowych umieszczony został
proponowany porządek obrad. W punkcie 12 zaplanowano dyskusję nad kandydaturami 15 osób do tytułu „Chorąży SM „Jaroty” w Olsztynie”, a następnie podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia przyznającej ten zaszczytny tytuł.
Tymczasem do Spółdzielni wpłynął wniosek, by punkt ten usunąć, czego nikt już przeczytać nie
będzie mógł, gdyż ustawa nie przewiduje potrzeby wywieszania skorygowanych propozycji porządku
obrad. O tym dowiedzieć się będzie można dopiero na zebraniu.
Do wniosku dołączono podpisy członków popierających z następującym uzasadnieniem:
„Wyrażanie uczuć patriotycznych jest indywidualną sprawą każdego obywatela. Nie jest w zakresie podstawowych zadań spółdzielni sterowanie formami tej ekspresji. Do rozpatrzenia przez WZ jest szereg pilnie ważnych
spraw”.
Cóż zrobić? Jest wniosek – będzie głosowanie. Warto jednak wcześniej się nad tym zastanowić, bo
jeszcze jest pora.
Otóż wśród podpisujących się osób prawie w komplecie znaleźli się sygnatariusze organizacji pod nazwą „NIC O NAS, BEZ NAS”. Ciekawa to nazwa, z której w kontekście omawianej sprawy wynika, że bez
NICH tego punktu by nie było, natomiast jak już go zgłosili, to chyba zgodnie z ich intencją najlepiej by było,
gdyby głosowanie nad nim odbyło się bez WAS. I dlatego o tym informuję z wyprzedzeniem, bo bez WAS,
„NIC O NAS, BEZ NAS”, może ten punkt skreślić, o ile to prawda, że organizację tę popierają setki, a teraz
może już nieprzeliczone rzesze członków naszej Spółdzielni. No, w każdym razie na zimne warto dmuchać,
bo przecież ZŁE nie śpi.
Wprawdzie tym razem autor wniosku i uzasadnienia (mowa o Andrzeju C., którego rozpoznaję po
fatalnej składni, a który dla niepoznaki nawet się pod wnioskiem nie podpisał – miękka buła i tyle) nie postuluje już wykreślenia ze Statutu § 5 ust. 4 pkt 2 przyznającego tytuł Chorążego każdemu, kto spełni przewidziane tam warunki. On tym razem wnioskuje tylko o zdjęcie tego punktu z porządku obrad tego Walnego
Zgromadzenia, bo do rozpatrzenia jest przecież tyle ważnych spraw (mam tylko nadzieję, że chyba nie miał
na myśli tych przeszło dwudziestu, które zgłosił pod obrady przy okazji swego wniosku).
Analizując jednak treść uzasadnienia wyraźnie widać, że on wolałby, żeby ta sprawa nigdy już nie
wróciła pod obrady, bo stwierdzenie „wyrażanie uczuć patriotycznych jest indywidualną sprawą każdego obywatela” najprawdopodobniej nie może dotyczyć tylko dnia, w którym odbędzie się najbliższe Walne Zgromadzenie, ale raczej wszystkich dni aż po skończenie świata.
Znając więc prawdziwe intencje Andrzeja C. Czytelnicy muszą sami ocenić, a zwłaszcza już odznaczeni, jak i Ci, których punkt 12 obrad miał dotyczyć, czy Andrzejowi C. należy się poparcie w trakcie głosowania, czy raczej staropolski gest Kozakiewicza?
Mówiąc jednak poważnie, Andrzej C. ma już za swoje. Najgorszemu wrogowi tego życzyć nie można,
bo nie dość biedy z Chorążymi, to spadło jeszcze na niego to EURO. Chodzi o te flagi, przed którymi nie ma
się jak opędzić ani gdzie schować oraz o tych ludzi bezwstydnie obnoszących się z nimi. To pleni się wszędzie.
No, a w telewizji to już prawdziwa tragedia. Nic – tylko pokazują stadiony pełne jakichś szemranych przebierańców, którzy oprócz flag jeszcze sami malują się w barwy narodowe. A czy nie mogliby wyrażać swych
uczuć patriotycznych w sposób bardziej kameralny? Andrzej C. z pewnością w tych sprawach jest bardziej
powściągliwy i swoją flagę przechowuje pewnie w sejfie (żeby się nie wydało). Nie mam tylko pewności, jakiego ona jest koloru, ale wydaje mi się, że raczej jest jednobarwna.
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