Komunikat nr 3
Tymczasowego Komitetu Organizacyjnego
Federacji Młodzieży Walczącej

Najpierw Polska!

Federacja Młodzieży Walczącej to organizacja niepodległościowa, dla której skuteczność
działania to standard, a umiejętność podejmowania nieszablonowych decyzji w ekstremalnej,
zmieniającej się sytuacji społeczno-politycznej – wyzwanie, któremu potrafi jako organizacja
o charakterze ogólnopolskim sprostać.
Realizując zadania, które doprowadziły do sukcesu solidarnościową rewolucję z końca zeszłego
wieku, zawsze mieliśmy na sercu pomyślność Naszej Ojczyzny, jej harmonijny rozwój wolny od
patologii, jej dostatniość i dumę, uczucie na które trudno nam się dziś zdobyć. Nie jesteśmy w stanie
ocenić na ile aktywność i radykalizm naszego środowiska wpłynął na szybkość zmian w Kraju. Według
wielu z nas miał znaczenie decydujące.
Dzisiaj, czujemy to dogłębnie – nie możemy pozwolić sobie na komfort biernego przyglądania
się patologiom, które spychają Polskę omalże w grono republik bananowych, a młodym Polakom
ograniczają szansę na realizację ich ambicji w Ojczyźnie i zmuszają do emigracji.
Nie jesteśmy już młodzieżą, nie wskrzeszamy FMW dla działań politycznych, doraźnych.
Pozostały Obowiązki, kształtowanie młodego pokolenia, dbałość o społeczny, polityczny, a także
technologiczny rozwój Rzeczypospolitej. Tworzymy Stowarzyszenie składające się z grupy ludzi spod
znaku FMW, którzy nigdy nie zaprzepaścili legendy tej organizacji, nie użyli jej do żadnych celów
bieżącej polityki... Nie chcemy tego zaprzepaścić i dzisiaj, pozostajemy obojętni na zawirowania
polityczne, wierni zasadom: „Bóg, Honor, Ojczyzna”.
Zwracając się do wszystkich osób związanych niegdyś z FMW wiemy, że dzisiaj jesteśmy
w różnych miejscach polskiej rzeczywistości gospodarczej czy politycznej. Niektórzy z sentymentem
wracają do wydarzeń z własnej przeszłości, inni z kolei obawiając się podejrzeń o kombatantyzm
unikają oglądania się za siebie.
Ci pierwsi z pewnością z zadowoleniem przyjmą chęć powołania stowarzyszenia skupiającego ludzi
niegdyś działających w FMW. Tych drugich namawiamy do pielęgnowania historii i aktywne
włączenie się w próbę odtworzenia informacji o podejmowanych działaniach i osobach które w nich
uczestniczyły.
My podpisujący się pod komunikatem uważamy że warto. Wy koleżanki i koledzy, którzy macie
wątpliwości, wiedzcie że wykonana niegdyś praca to nie wstyd,to duma. Nie dany był nam heroizm na
miarę Szarych Szeregów czy też odwaga tych co występowali przeciw reżimowi przed okresem
Solidarności.
Przypomnijmy sobie jednak głosy tych , którzy w owych czasach nasze działanie uważali za Don
Kichoterie.
Na 1 września 2007 roku zwołujemy do Gdańska – kolebki „Solidarności”, Zjazd Założycielski
Stowarzyszenia Federacja Młodzieży Walczącej. Liczymy na Wasz udział ! Spotykamy się w budynku
Rady Miasta Gdańska o godzinie 11.00 przy ul. Wały Jagiellońskie 1.
Serdecznie zapraszamy.
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