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Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 30 października 2013 roku 

 

w sprawie ustanowienia w Gorzowie Wlkp.  roku 2014 „Rokiem Dialogu Pokole ń”. 

 

Rada Miasta Gorzowa Wlkp. popiera propozycję ustanowienia w Gorzowie Wlkp. roku 2014 
„Rokiem Dialogu Pokoleń”. 

     UZASADNIENIE 
 

Na rok 2014 przypada wiele bardzo ważnych dla Polski  rocznic wydarzeń historycznych.  

Do najważniejszych należą: 100. rocznica wybuchu pierwszej i 75. rocznica wybuchu drugiej 

Wojny Światowej. Wydarzenia te zdeterminowały kolejne, w 2014 roku mija m.in. 70 lat 

od Powstania Warszawskiego, 75 lat od powołania Szarych Szeregów. Wszystkie 

te rocznice wymagają stosownego do ich rangi upamiętnienia. Najważniejszym jednak 

celem, jaki należy postawić, jest przyjęcie przez współczesne pokolenia spadku ideowego 

i patriotycznego poprzez symboliczny „dialog” ze świadkami minionych wydarzeń. 

W Gorzowie Wlkp. mieszka grupa osób bezpośrednio doświadczonych przez tragiczne 

wydarzenia dziejowe – pokolenie, któremu należy się pamięć, są to Sybiracy, kombatanci 

wojenni, byli więźniowie polityczni oraz ich krewni. W naszym Mieście działają związki 

upowszechniające wiedzę o przeżyciach ich członków, są to m.in.: Związek Żołnierzy Wojska 

Polskiego, Gorzowskie Regionalne Stowarzyszenie Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej 

i Byłych Więźniów Politycznych, Związek Sybiraków, Lubuski Okręg  Związku Żołnierzy AK. 

W Gorzowie Wlkp. nie zapomniano także o „Żołnierzach Wyklętych”  - bohaterach podziemia 

niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiających opór przeciw próbie sowietyzacji 

Polski i narzuconemu reżimowi. To do  nas – wszystkich mieszkańców Miasta należy troska 

o pielęgnowanie wspomnień o losach zesłańców, byłych żołnierzy, partyzantów, uczestników 

ruchu oporu oraz kreowanie działań kształtujących postawy obywatelskie poprzez 

przekazywanie wiedzy historycznej kolejnym pokoleniom.  

Ustanowienie w Gorzowie Wlkp. roku 2014 Rokiem Dialogu Pokoleń daje również możliwość 

głębszej i trwalszej integracji wielopokoleniowej, aktywnego uczestnictwa w życiu 

społecznym i kulturalnym zarówno młodzieży, jak i seniorów. Idea Roku Dialogu Pokoleń 

powinna stać się inspiracją dla wszelkich lokalnych inicjatyw, nie tylko dla instytucji kultury, 

stowarzyszeń czy placówek oświatowych, ale również grup nieformalnych. 



„Rok Dialogu Pokoleń” będzie czasem upowszechniania i popularyzacji wartości 

obywatelskich i patriotycznych oraz szacunku dla tradycji narodowych. Wspólne 

pielęgnowanie wiedzy o ważnych wydarzeniach dziejowych, inspirowanie inicjatyw 

edukacyjnych i kulturalnych w ramach „Roku Dialogu Pokoleń” z pewnością staną się 

znamiennymi akcentami w kształtowaniu międzypokoleniowych relacji współczesnych 

gorzowian.  

 

 
        Przewodnicz ący Rady Miasta 
                                                                                                                     ( - ) 
         Jerzy Sobolewski 


