Notatka z posiedzenia Rady Konsultacyjno-Programowej Stowarzyszenia
„Pokolenia”, 14 stycznia 2017 r.

W dniu 14 stycznia 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia
„Pokolenia” w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady KonsultacyjnoProgramowej Stowarzyszenia „Pokolenia” nowej kadencji. Spotkanie otworzył
przewodniczący Zarządu Krajowego „Pokoleń”, Marek Klimczak. Podziękował on Radzie
Konsultacyjno-Programowej poprzedniej kadencji, którą kierował Bogdan Waligórski,
za cenny wkład do dorobku programowego „Pokoleń”, a zwłaszcza za udział w
przygotowaniu dokumentów na VIII. Krajowe Zgromadzenie Delegatów „Pokoleń”. M.
Klimczak wyraził przekonanie, że Rada Konsultacyjno-Programowa nowej kadencji będzie
równie aktywnie wspierała inicjatywy programowe „Pokoleń” i inspirowała działalność władz
Stowarzyszenia. „Pokolenia”, skupiając ok. 8 tys. członków, stanowią poważną siłę
społeczną, która umacnia swoją pozycję w Radzie Współpracy i Dialogu. Odegrała też istotną
rolę podczas prac przygotowawczych i w trakcie Kongresu Lewicy.
Miłym akcentem było wręczenie przez Jerzego Jaskiernię i Marka Klimczaka, byłemu
sekretarzowi Komitetu Centralnego ZMS i aktywnemu członkowi Rady KonsultacyjnoProgramowej „Pokoleń”, dr. Władysławowi Laskowskiemu adresu gratulacyjnego z
okazji 80. rocznicy urodzin.
Rada Konsultacyjno-Programowa ukonstytuowała się w składzie: przewodniczący –
Jerzy Jaskiernia; wiceprzewodniczący – Zdzisław Kurowski, Małgorzata SekułaSzmajdzińska, Bogdan Waligórski i Wiesław Weitz; członkowie: Krystyn Dąbrowa, Andrzej
Gordon, Bogdan Jachacz, Sławomir Jakubowski, Janusz Kubasiewicz, Wojciech Kulpik,
Edward Kuczera, Władysław Laskowski, Wiesław Osuchowski, Andrzej Piłat, Ryszard
Siewniak, Zbigniew Sobotka, Krystyna Świder, Marek Walicki, Andrzej Witkowski i
Wiesław Żółtkowski.
Przewodniczący Rady Konsultacyjno-Programowej, J. Jaskiernia, nakreślił główne
kierunki pracy Rady na lata 2017-2020. Główną misją Rady jest poszerzenie społecznego
zaplecza dla kierownictwa „Pokoleń”, poprzez wykorzystanie doświadczenia byłych
czołowych działaczy ruchu młodzieżowego. Rada powinna więc wspierać kierownictwo
„Pokoleń” zwłaszcza w procesie wypracowywania dokumentów programowych. Będą one
dotyczyły m.in. udziału „Pokoleń” w kampaniach: samorządowej (2018) i parlamentarnej
(2019), a także udziału „Pokoleń” w Radzie Współpracy i Dialogu, a zwłaszcza w panelu
„Patriotyzm jutra”. Rada musi uwzględnić pluralistyczny charakter „Pokoleń”, ale też wnieść
wkład do tworzącego się frontu lewicy. Głównym zadaniem jest utrwalenie i
upowszechnianie wiedzy o dorobku ruchu młodzieżowego oraz przeciwstawianie się
uproszczonym i nieprawdziwym ocenom dotyczącym PRL oraz wkładu młodego pokolenia
do odbudowy Polski ze zniszczeń wojennych i industrializacji kraju.
W dyskusji wskazywano na najistotniejsze kierunki pracy Rady Konsultacyjno-Programowej.
W. Weitz podkreślał szczególne znaczenie Rady w ramach dyskusji programowych, takich

jak „Busola dla Polski” i dyskusja nad raportem prof. Andrzeja Karpińskiego. M. SekłułaSzmajdzińska wskazywała na znaczenie wysiłków wychowawczych dla ukazania wkładu
lewicy do rozwoju Polski, a także przeciwstawiania się fałszywemu obrazowi dorobku Polski
Ludowej. Zwróciła też uwagę, że notorycznie pomijany jest wkład lewicy, m.in. ministra
Jerzego Szmajdzińskiego do umocnienia bezpieczeństwa Polski, m.in. w kontekście rocznicy
programu F-16. Wiceprzewodniczący ZK Pokoleń, Ryszard Adamczyk podkreślił
znaczenie Rady Konsultacyjno-Programowej w wypracowaniu dokumentów programowych
VIII. Krajowego Zgromadzenie „Pokoleń”, zwłaszcza deklaracji „Pokoleń” i programu
Stowarzyszenia. „Pokolenia” są aktywne w poszukiwaniu rozwiazywania problemów
środowiskowych, a także wniosły istotny wkład do przygotowań dokumentów programowych
Kongresu Lewicy. W. Żółtkowski podkreślał znaczenie konkretnych działań, które Rada
może podjąć. Istotne znaczenie mają opracowania powstałe na bazie raportów prof. A.
Karpińskiego, ale istnieje potrzeba ich upowszechnienia w środowiskach „Pokoleń”.
Należałoby się podjąć opracowania kalendariów dotyczących: ofiar strajków, więźniów
politycznych i fałszowania wyborów. Istotną okazję dla inicjatyw programowych stworzy
100. rocznica odzyskania niepodległości. Z. Kurowski akcentował znaczenie faktu, że przez
organizacje młodzieżowe przewinęły się miliony członków. To jest potencjalna baza
„Pokoleń”. Łączy nas przeszłość, która jest niesprawiedliwie oceniana. Chodzi o ocalenie od
zapomnienia rzeczywistego wkładu pokoleń w rozwój Polski i o obronę życiorysów ludzi.
Należy szerzej sięgać po nowoczesne środki przekazu, zwłaszcza Internet, w docieraniu do
szerokich kręgów z ocenami i stanowiskami. Powinny się tworzyć Kluby Przyjaciół, a także
współpracować z seniorami, którzy niejednokrotnie znajdują się w trudnych warunkach. Z.
Sobotka podkreślał potrzebę dotarcia do ludzi o wspólnych życiorysach, by przeciwstawiać
się fałszywym ocenom dotyczącym historii PRL. „Pokolenia” powinny też reagować, gdyż
zagrożone są zasady państwa prawa i dochodzi do naruszenia demokracji. E. Kuczera
zwracał uwagę na potrzebę analizy rozwoju sytuacji politycznej w kraju i docierania do
szerszych kręgów opinii publicznej z ocenami i stanowiskami, przy wykorzystaniu
nowoczesnych środków przekazu, a zwłaszcza Internetu. B. Jachacz akcentował potrzebę
budowania wiedzy historycznej opartej na rzeczywistych faktach z historii Polski Ludowej.
Można by opracować „białą księgę” przekłamań, jakie tu mają miejsce. Należy przeciwstawić
się tendencji traktowania ludzi aktywnych w PRL jako ludzi „gorszego sortu”. Potrzebna jest
nowa narracja lewicy w kontaktach ze społeczeństwem.
Rada Konsultacyjno-Programowa zwróciła się do członków i sympatyków „Pokoleń” o
nadsyłanie propozycji i uwag programowych, które zostaną wykorzystanie przez Radę
w podejmowanych inicjatywach.
Postanowiono, że kolejne posiedzenie Rady Konsultacyjno-Programowej odbędzie się w
dniu 27 maja 2017 r. o godz. 13.00 i poprzedzi Ogólnopolskie Spotkanie Przyjaciół, które
odbędzie się w Hotelu „Gromada” (Dom Chłopa”) w Warszawie o godz. 14.00 i związane
będzie z 60. rocznicą powstania ZMS i ZMW. Rada zapozna się wówczas z oczekiwaniami,
jakie pod jej adresem kieruje Zarząd Krajowy „Pokoleń” i podejmie stosowne działania.

