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W 1957 roku, po okresie rozbicia ruchu młodzieżowego, związanego z 

likwidacją ZMP powstał Związek Młodzieży Socjalistycznej i Związek Młodzieży 

Wiejskiej. 

Dziś, w sześćdziesiątą rocznicę powstania tych organizacji – my byli ich 

członkowie i działacze, dzisiaj członkowie Stowarzyszenia „Pokolenia” 

województwa śląskiego, oddajemy należny szacunek dokonaniom lewicowego 

ruchu młodzieżowego w Polsce w minionym okresie. 

 

W narzuconych nam realiach geopolitycznych po drugiej wojnie światowej, 

świadomie i z obywatelską odpowiedzialnością uczestniczyliśmy w odbudowie 

naszej Ojczyzny – Polski Ludowej,  innej nie mieliśmy. 

Daliśmy Jej i naszym współobywatelom pracę i serca dla budowania życia 

realnego i możliwego w warunkach ówczesnego świata. 

Pomyślność państw i narodów nie pochodzi wyłącznie od charyzmatycznych 

przywódców owładniętych nawet najpiękniejszą ideologią ale od mrówczej 

długotrwałej i zgodnej  pracy pokoleń. 

Dlatego powstało i jest Stowarzyszenie „Pokolenia”,  dlatego my jesteśmy w 

„Pokoleniach” dlatego my dziś oddajemy należny szacunek pokoleniowej 

przeszłości. 

 

Polityczny i ideowy odwet odrzucamy nie tylko dlatego, że każdy ma prawo 

bronić swych poglądów, ale także dlatego, że odwet jest źródłem niegojących 

się społecznie ran, podziałów i nienawiści, a to jest największym zagrożeniem 

dla budowania przyszłości każdego państwa. 

My, uczestnicy dzisiejszego spotkania wyrażamy głęboki sprzeciw wobec 

politycznego manipulowania wydarzeniami z przeszłości, narzucania 

społeczeństwu wyłącznie prawicowej interpretacji najnowszej historii Polski, 

upokarzającego podziału na dobrych i złych obywateli. 



Przypomnijmy, to właśnie tu w województwie śląskim pojawiły się odważne i 

nowatorskie kierunki zmian społeczno – gospodarczych, które w latach 

siedemdziesiątych tamtego stulecia zrewolucjonizowały nasze życie. 

Ich symbolem jest postać Edwarda Gierka, a dla Śląska – gen. Jerzego Ziętka.  

Uczestniczyliśmy w tych przemianach, także jako działacze ZMS i ZMW, 

oddaliśmy im swoją młodość i umiejętności. 

Tak jak inni,  mamy prawo do nazywania siebie patriotami. Nasz patriotyzm, to 

patriotyzm pracy i czynu, bo tylko z takiej materii buduje się moc i trwałość 

państwa oraz poczucie bezpieczeństwa dla Jego obywateli. 

 

Dziś oddajemy hołd dla milionów naszych koleżanek i kolegów, którzy przez 

wiele lat dawali wyraz swojego patriotyzmu i którzy nie żyli wyłącznie dla siebie 

ale potrafili też żyć dla innych. 

Bądźmy dumni ze swych przekonań, którym poświęciliśmy nasze życie. 

Niech człowiek zawsze będzie miarą wartością rzeczy. 

 

Uczestnicy dzisiejszego spotkania zwracają się do wszystkich kół Stowarzyszenia 

„Pokolenia” w naszym województwie o godne uczczenie 60 rocznicy powstania 

ZMS i ZMW jako wyraz szacunku dla ludzi i historii naszej Ojczyzny. 

Odnosząc się do wypowiedzi w dyskusji, uznajemy że Zarząd Wojewódzki 

Stowarzyszenia „Pokolenia” dokona jej  merytorycznej oceny a odpowiednie 

wnioski skieruje do realizacji.  
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