
UCHWAŁA  WALNEGO  ZGROMADZENIA  
STOWARZYSZENIA  „POKOLENIA WYBRZEŻA 

GDAŃSKIEGO “ na lata 2013 – 2015.  
KIERUNKI  DZIAŁAŃ. 

 
                                                                              

Stowarzyszenia „Pokolenia Wybrzeża Gdańskiego” jako ruch społeczny, odgrywa 

ważną, choć wciąż niewspółmiernie małą w stosunku do możliwości, rolę w 

aktywizowaniu ludzi lewicy. Nasi członkowie i sympatycy w terenie  podejmują 

wartościowe społecznie inicjatywy .W ważnych sprawach publicznych Stowarzyszenie 

wypowiada własne poglądy, zajmuje stanowiska zgodne z założeniami naszego 

statutu. Celem była i jest integracja środowisk ludzi, których łączą wspólne biografie i 

wspólna idea, organizowanie wzajemnej pomocy, obrona i upowszechnienie prawdy o 

czasach minionych, stworzenie warunków dla aktywności członków i działaczy 

organizacji młodzieżowych, aktywności opartej na własnej tożsamości, społecznie 

potrzebnej i akceptowanej. 

 

Swoimi wpływami obejmujemy – aczkolwiek nie we wszystkich jednostkach 

administracyjnych województwa – różne generacje byłych członków organizacji 

młodzieżowych. 

 

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Pokolenia Wybrzeża Gdańskiego” stwierdza, że 

mimo określonych trudności w jego działalności wynikających niejednokrotnie z 

obiektywnych uwarunkowań, Stowarzyszenie dobrze realizowało cele, dla których 

zostało powołane i wyraża podziękowanie wszystkim jego członkom, którzy się do 

tego przyczynili. Walne Zgromadzenie zobowiązuje wszystkie ogniwa i struktury 

naszego ruchu do uwzględnienia w działaniu następujących kierunków: 

 

Utrwalenie i zwiększenie roli Stowarzyszenia na lewicy we współdziałaniu z partiami 

lewicowymi, organizacjami młodzieżowymi i społecznymi polskiej lewicy. W obliczu 

prawicowego zagrożenia dla ładu demokratycznego i konstytucyjnych wartości w 

naszym kraju winniśmy wzmóc działania zmierzające do połączenia sił lewicy. 

Korzystając z własnych  doświadczeń mamy prawo i obowiązek formułowania 

samodzielnych opinii o sytuacji kraju i regionu, jej przyczynach i drogach 

wyprowadzania z trudności. 



Rozbudzać aktywność społeczną środowisk w których działamy. Nawiązując do 

tradycji i doświadczeń lewicowego ruchu młodzieżowego w przeszłości, powinniśmy 

m.in. sprzyjać  współpracy z samorządami terytorialnymi. 

Wpływać na kształt inicjatyw ustawodawczych, zwłaszcza w dziedzinach budzących 

sprzeciw społeczny / jak np. bezrobocie, ograniczenie dostępu do ochrony zdrowia, 

równy start życiowy młodego pokolenia, łamanie ustawodawstwa wobec 

pracowników, zwłaszcza młodych/. Wykorzystać dla tego celu kampanię wyborczą do 

Sejmu i Senatu RP .  

Tworzyć system pomocy koleżeńskiej. Należy go stworzyć na wszystkich szczeblach 

Stowarzyszenia i obejmować nim członków znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej i bytowej. Znane i bliskie powinny być nam trudne życiowe sprawy 

naszych koleżanek i kolegów, by mogli liczyć na naszą pomoc , wsparcie – nie tylko 

materialne. 

Dalszy rozwój liczebny Stowarzyszenia jest jednym z warunków zwiększenia jego 

wpływów w środowisku, gdzie działa. Należy tworzyć koła i struktury tam, gdzie one 

dotychczas nie istnieją, w tym wśród młodszych generacji działaczy ruchu 

młodzieżowego i środowiskowych społeczników. 

Realizując cele naszej działalności, które określone zostały w Statucie Stowarzyszenia, 

a przede wszystkim: 

 działanie w duchu ideałów postępowej lewicy, 

 rozwijanie kontaktów między pokoleniowych i między organizacyjnych, 

 kształtowanie klimatu społecznej aktywności młodzieży i ich organizacji, 

 upowszechnianie wiedzy społecznej oraz krzewienie postępowych, 

patriotycznych tradycji, 

 działalność samopomocową. 

Koncentrować się będziemy na następujących zadaniach: 

1. Organizowanie spotkań dyskusyjnych z parlamentarzystami i radnymi oraz 

przedstawicielami administracji państwowej i samorządowej a także 

przedstawicielami organizacji pozarządowych. 

2. Rozwinięcie efektywnej współpracy z partiami i lewicowymi organizacjami 

ruchu młodzieżowego, studenckiego, harcerskiego, wiejskiego, 

stowarzyszeniami pozarządowymi. 

3. Nawiązywanie kontaktów z samorządami: wojewódzkimi i terenowymi m.in.: 

w celu opiniowania projektów uchwał właściwych dla realizacji celów 



Stowarzyszenia, uzyskania grantów na realizację określonych przedsięwzięć. 

4. Opracowanie kalendarium ruchu młodzieżowego, jako świadectwa wykonanej 

pracy, przedsięwzięć i inicjatyw organizacji młodzieżowych. 

5. Zdecydowane przeciwstawienie się fałszowaniu historii PRL , gromadzenie 

dokumentów, pamiątek i symboli o znaczeniu historycznym oraz ich 

eksponowanie i w miarę możliwości, publikowanie. 

6. Propagowanie i upowszechnianie wiedzy o tradycjach i bieżącej działalności 

Stowarzyszenia , a w szczególności: 

7. prowadzenie kroniki działalności Stowarzyszenia, 

8. sukcesywne przekazywanie informacji do Zeszytów Informacyjno-

Politycznych, 

9. Rozwój struktur organizacyjnych Stowarzyszenia m.in., poprzez tworzenie 

nowych kół terenowych, klubów dyskusyjnych itp. 

10. Kontynuowanie spotkań koleżeńskich mających na celu pogłębienie więzi 

pokoleniowych. Wymiana doświadczeń z kołami działającymi w ościennych 

województwach. 

11. Dalsza współpracy z wojewódzkim oddziałem Stowarzyszenia Ruchu 

Studenckiego „Ordynacka“. 

12. Nawiązanie kontaktów z zagranicznymi stowarzyszeniami o podobnym 

charakterze działania . 

13. Uaktywnić stronę internetową Stowarzyszenia. 

14. Podjąć działania w celu zwiększenia liczby członków przez dotarcie do byłych 

działaczy. 

15. Nawiązać współpracę z Klubem Współczesnej Myśli politycznej . 

 
 
 
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „ Pokolenia Wybrzeża  Gdańskiego ” 
 
Gdańsk,   23 Luty 2013 r. 


