Koleżanki i Koledzy,

Stowarzyszenie "Pokolenia" obchodzi w bieżącym roku 25-lecie swojego
powstania. Odbywają się dziesiątki spotkań integracyjnych w całym kraju, z
udziałem członków kierownictwa Zarządu Krajowego. W dniu 19 lipca 2015
przewodniczący ZK, prof. J. Jaskiernia, wziął udział w uroczystościach
25-lecia w Szczecinie. W dniu 17 września 2015 r. J. Jaskiernia weźmie
udział w obchodach 25-lecia "Pokoleń" w Zielonej Górze. Kulminacyjnym
punktem obchodów będzie Ogólnopolskie Spotkanie "Pokoleń" w Stanicy
Harcerskiej w Miedznej Murowanej k. Opoczna w dniu 12 września 2015 r. o
godz. 14.00, organizowane przez ZK "Pokoleń" i Zarząd Powiatowy "Pokoleń" w
Opocznie. Poprzedzone ono będzie o godz. 11.00 posiedzeniem Zarządu
Krajowego "Pokoleń", na którym przyjęta będzie strategia "Pokoleń" w
wyborach parlamentarnych
Przygotowujemy też konferencje i spotkania dla upamiętnienia patronatów
organizacji młodzieżowych nad budowami zakładów pracy w PRL.
***
Przedstawiciele ZK "Pokoleń" aktywnie uczestniczą w procesie poszukiwania
wspólnej reprezentacji lewicy w wyborach parlamentarnych również w
społeczno- obywatelskiej działalności. Nasi przedstawiciele - Ryszard
Adamczyk- wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego i Adam Wysocki uczestniczyli
w OPZZ w spotkaniach jednoczącej się Lewicy.

***
Dr Krzysztof Janik i Ryszard Adamczyk- wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego,
uczestniczą w pracach Ogólnopolskiego Komitetu Referendalnego "STOP
JOW-om". Wśród naszych członków rozpowszechniamy opinie i materiały
przeciwko jednomandatowym okręgom wyborczym, w tym opracowania posła Zbyszka
Zaborowskiego i Centrum im. Ignacego Daszyńskiego.
***
W dniu 30 lipca 2015 roku w OPZZ spotkali się: Andrzej Radzikowskiwiceprzewodniczący OPZZ i Ryszard Adamczyk- wiceprzewodniczący Zarządu
Krajowego "Pokoleń". Omawiali aktualny stan prac nad uzupełnieniem minimum
programowego POLSKA OBYWATELSKA, wypracowanego w OPZZ przez organizacje
lewicowe. Wyrażono zaniepokojenie przedłużającymi się uzgodnieniami w
Koalicyjnym Komitecie Wyborczym. OPZZ z uznaniem zauważa wzrost aktywności

społeczno-obywatelskiej Stowarzyszenia "Pokolenia" i udział w kampaniach
wyborczych i referendalnej "STOP JOW-om". OPZZ deklaruje udostępnienie
swoich sal konferencyjnych dla realizacji potrzeb programowych
Stowarzyszenia "Pokolenia". OPZZ rozważy też możliwość wsparcia finansowego
dla organizacji obchodów 25-lecia powstania Stowarzyszenia oraz organizacji
ogólnopolskiej konferencji i spotkania organizatorów i uczestników
patronatów organizacji młodzieżowych nad dużymi budowami w PRL oraz na
działalność wydawniczą. Ustalono również że OPZZ i Zarząd Krajowy zacieśnią
współpracę, szczególnie w zakresie działań służących poprawie warunków życia
seniorów.
***
Po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku Państwowa Komisja Wyborcza w
Warszawie wydała Zaświadczenie z dnia 27 lipca 2015 roku, zaświadczające że
Stowarzyszenie "Pokolenia":
- jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia kampanii referendalnej w
programach radiowych i telewizyjnych
oraz
- przysługuje mu prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw
referendum oraz wyznaczania mężów zaufania i ich zastępców
Jednostki terenowe naszego stowarzyszenia mają możliwość uzyskania
UPOWAŻNIEŃ DO PROWADZENIA CZYNNOŚCI KAMPANII REFERENDALNEJ:
- zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum;
- wyznaczania mężów zaufania i ich zastępców w obwodowych komisjach oraz
wystawiania im zaświadczeń;
- prezentowania stanowiska Stowarzyszenia "Pokolenia" w sprawach poddanych
pod referendum
Upoważnienia podpisywane są przez dr Krzysztofa Janika i Ryszarda Adamczyka
- wiceprzewodniczących Zarządu Krajowego na podstawie wniosków oddziałów
terenowych. (po uzgodnieniu z ZK, tel: 607 070 091).
W dniu 29 lipca br. w siedzibie SLD odbyło się spotkanie dr. Krzysztofa
Janika, wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia „Pokolenia”, z
dr. Krzysztofem Gawkowskim, Sekretarzem Generalnym Sojuszu Lewicy
Demokratycznej. Spotkanie poświęcone było stanowi prac programowych
lewicowej koalicji partii, organizacji stowarzyszenlowych oraz
przygotowaniom do kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu RP. Krzysztof Janik
ponownie zadeklarował gotowość Stowarzyszenia do udziału w budowie koalicji,
której robocza nazwa brzmi: Zjednoczona Lewica. Ustalono, że materiał
przygotowywany pod przewodnictwem Barbary Nowackiej i Pauliny
Piechny-Więckiewicz zostanie przekazany władzom „Pokoleń” przed
ostatecznym zatwierdzeniem, celem wniesienia dodatkowych uwag i sugestii.
Sekretarz Gawkowski poinformował także, że trwają konsultacje nad składem

list wyborczych. Na razie mają one charakter dwustronny i międzypartyjny.
Wkrótce jednak nastąpi rozszerzenie tych konsultacji i obejmą one wszystkich
uczestników porozumienia. Ustalono, że kontakty będą miały charakter
bardziej roboczy i dla przedstawicieli naszego Stowarzyszenia będą miejsca
we wszystkich kolektywnych strukturach uczestniczących w kampanii wyborczej
Zjednoczonej Lewicy.
***
W dniu 23 lipca 2015 roku z udziałem Ryszarda Adamczyka wiceprzewodniczącego ZK odbyło się robocze posiedzenie Zespołu
Koordynacyjnego do spraw obchodów 25-lecia i patronatów. Za organizację
imprez patronackich odpowiadać będą: Władysław Laskowski, Ludwik Mizera i
Ryszard Stroński.
We wrześniu lub w pierwszej połowie października br. zorganizowana zostanie
ogólnopolska konferencja z udziałem organizatorów i uczestników patronatów
młodzieżowych.
Zespół proponuje, aby odbyły się również imprezy patronackie, połączone ze
spotkaniami z okazji 25-lecia powstania "Pokoleń".
"W IMIĘ PRAWDY- OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA", będą również mottem do opracowania
wspomnień uczestników z budowy i odbudowy oraz budów patronackich w czasach
PRL.
Z najlepszymi pozdrowieniami
Jerzy Jaskiernia

