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Apel Pokoju

doma~a się:
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o·· tysięcy podp ISOW

pod A ·p eleft1 ·Pokoju

w pierwszym dni~ ak~ji . miesz.kańcy Łodzi . ·
skl·a dania podpisów obj~la cały kraj

złożyli

A.keja

Akcja zbierania podpisów pod mnożymy rosnącą siłę naszego lu·
Apelem Pokoju objęła całą Łódź. duwego państwa, j ego coraz więk·
„Trójki pokoju" wyruszyły do szy wkład w wielką sprawę obrony pokoju i

docierając

wszystkich mieszkań,

wyższych.

uczelni w P olsce dekla- I
rują swój protest przeciwko szrkanom: stos.owanym we Francji wobec
wiel kiego uczonego prof. J oliot - Curie, wyrażającym się m. in. w decyzji
ci

wolności.

wolę
naszą
Zamanifestujem y
do każdego obywatela, zbierając przez
rządu fran!·uskie~, pozbawiającej
złożenie Podpisów pod Apepodpisy, świadczące o niezłomnej ll'm Sztokholmskiej Sesji St ałego prof . Joliot-Cur ie ;;tanowiska wysokiego komisarza rządu do spraw ener
·woli walki o pokój. W ciągu jed Komitetu Obrońców Pokoju".
gii atomowej.
nego tylk o dnia, 12 \>m. 3.000 „t ró
Zebrania tegQ rodzaju, kMre pr~
W szeregach
jck pok oju" zebrało 60.000 podpi
sów.
obrońców pokoju

*

nie b ra k młodzieży łJ§taH'a

*

•

O d Bałtyku do Karpat, od Buru po Odrę i Nysę r-OZbrzmiewa.
w Polsce Apel Pokoju.
Dziesiątki

tysięCy

~~~i:~~~:j

agitatorów
mieszkania,

radzają się

w

Co to znaczy ? Znaczy to, *e:

.
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2. wprow a dzenia międzynarodowej k o n troli
w yko n ania tego zak azu
3. u znan ia za zbr odniar za .,.,o ien ncgo rządu,
któr y pierwszy użyje b1•oni atomowej.

wielkie

nie chcesz, hg przez cały świat przeszła nowa
wojenna,
jeżeli nie chcesz, by twoja mntka, ojciec, twoje
dziecko, twoja żona, twój mąż, twój brat, siostra, twój
p~zyjaciel ginął na fronciP lub w domu,
jeżeli nie chcesz nowych milionów inwalidów,
jeżeli nie chcesz, by twój kr,aj, twój zakład pracy,
twoje miasto, twoja wioska, twój dom obrócili w perzynę
' atomowi zbrodniarze,
jeżeli nie chcesz, hg znów zadymiły kominy pieców
krematornj ngch,
jeżeli nie chcesz ruin, nędzp, Rłodu dla siebfe
swoich bliskich,
jeżeli

pożoga

PODPISZ .APEL POKOJU!

m'.'nifestac~e

na rzecz pokoju, odbyły się ostatnio
w Państwowej Wyższej Szkole Peda·
gogicznej w Łodz.i, Uniwersytecie im.
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Uniwersytecie im. Mikołaja Koperni
ka w Toruniu. Politechnice, Uniwersytecie i Wyżs:r.ej Szkole Gospotłar
stwa Wiej"lkif'go w Lod7;i i Wyższej
Szkole Inżynierskiej w Szczecinie.

o zabezp i e c zeni u ·

socjalistycznej dyscypliny pracy

Jeżeli

chcesz

przygnieść

do ziemi i

.zdusić gadzin~

imperialistyczną.

chcesz, by rozwijała się w szczęściu
po·
nasza Polska,
jeż~li chcesz, bg stale. wzrastał twój dobrobyt,
jeżeli chcesz, by dzieci twoje wychowywały się
w zdrowiu, w szczęściu, u1 coraz lepszych warunkach,
jeżeli chcesz, by twoje dzieci w spokoju kształciły się,
jeżeli chcesz, by nikt nie zaznał strachu śmierci,
kalectwa, nędz9,
jeżeli ·chcesz, by twój kraj, twoje miasto, twoja wieś,
twoja ulica, twój dom był piękniejszy i wygodniejszy,
jeżeli

m9ślności

•
WARSZAWA (PAP) - Wf! ws.zyśrod•
niebywałym i::tkich ośrodkach akademickich w kr:i
życie
.
~
entuzjazmem składaJą swe pod- ju odb}wają się ogólne zebrania pror
Komunikat Prezydium Ra d y Ministrów
ipsy P-Od Apelem Sztokholmskim. feso1ów, studentów i personelu admik
·
·
,
·
jeżeli_ c h cesz trwałe)lo poko ju nistracyjnego wy-.i;szych uczelni, poJ!.·~y- I strow uc:hwallła p.rzeptsy wy onaw- ,
. WARSZAWA . (PA~~ święt-ońe omówieniu zagadnienia czyn
Ślązacy
nej walki 0 pokój, oraz wzięciu czyn dmm Rady Mm1strow k<>mumku3:: cze do tej ustawy.
z·
PI·ezes Ra<ly Minimrów Ulłtalił ter
Usta.wa o za.bezpfoczeniu socjalinego udziału w akcji masowel!'O skłaukończenia przygotowań we
sztok- J styczueJ· dY"'CYPrmy pracy zOS".;ała o- min
--"' A....J
• pod • '
d ama
podpisują
wszustkieh zakłada<!h .nracy do =nr-0 . - - -·
p1sow I " " ' ł""•etn
~y
,.,
głoo.zona w Dz.iooniku Us.ta"t\' Rzeholmslcim..
.
i uchwafy
żyrie16u.sta.w~·
w dnia
wadzenia
•'Jednocz.eśme profesorowie 'i studen czypospolitej Polskiej, a Rada Mini na
rok'.l.
1950
maj!!
wtorek,
KATO WICE -W centralnym okrę
wszystkich
we
tym,
z
związku
W
·
I'
gu przem,Ysłowym Polski - na Sią
uspołecznionych zakładach praey, :mPrzewodniczącego
sku, dnia 13 bm. rozpoczęto wielką
ł
ł
ł
stytucjach i urzęd3eh - w stosunku
akcję zbierania podpisów pod Apedo wszystkich pracowmk&w - poa
aw a
lem Sztokholmskim. W pierwszym
.
W przedm1° 0Cl e W"k ona n 1"a ·u st awy
daia 17 maja l9o0od
lt
lt
:1.Ji.
dniu, w 14 miastach i powiatach
:1
roku wejdą w życie postanowienia
pokoju
Sląska 21.000 a ktywistów
usta.wy o zabezpieczeniu socjalisty,cz- o ter enowych organach władzy państ w,o wej
przystąpiło · do zbierania podpisów.
walce o nowe k a dry
pt. „Zadania Partii
.
'
ne.i dyscypliny pracy, a kierownicy
\V samych Katowicach prow adzi ak
WARSZAWA (PAP). - W dniu· Państwa, w którym wziął udział Pre
zakładów pracy winni niewykonania
na tle s.ytaacii ogólnej" - (c'zęść drugm) ·
cję •241 komitetów blokowych i H O
cią,żących na nich obowiązków po- 12 maja 1950 r. pod przewodnictwem zes Rady Ministrów.
k„ ... itetów, obejmujących ulice.
Na posjedzeniu tym Rada Pań·
cią,gani będą do odpo-wied'ltla1nośei, Prezydenta Rzeczypospolitej odbyło
2-ei
str.
na
zamieszczam'B
W pow. rybnickim rozpoczęło pra
\ się 94 kolejne posiedzenie Rady stwa wyraziła zgodę na uchwały Raprzewidzianej usta.wą.
dy Ministrów w przedmiocie wykona
cę w terenie już w pierwszym dniu
----------~----------------~------------------nia ustawy o terenowych ·organach
8.800 aktywistów pokoju, y Zabrzu
jednolitej władzy państwowej. St to
·
- 3.000, w Bytomiu - 4.000.
podpisuję
m. in. uchwały, dotyczące pierwszej
świadczą
NapłyWają-0e meldunki
sesji rad narodowych, składu, podzia
o gorącej sympatii, z jaką aktywitrybu działania prezyłu pracy i
ści przyjmowani są przez n ajszerdiów rad na·r odowych, tworzenia -w:y·
sze rzesze :społeczeństwa.
działów i referatów prezydiów rad
narodowych.
ramię
Ramię·
Rada Państwa. uchwaliła także WY
tyczne dla powoływanią. i działalno
rad narodowych oraz:
ści komisji
chłop
tymczasowy regulamin obrad rad na
WARSZAWA - Z okazji zbliża
rodowyclt.
jącego się dnia obchodtł Swięta Lu
Mógłbym, jako człowiek teatru, powU!dzieć, iż nienawidzę wojny dl.atego,
~to okaleczy człowieka jf>st pr::estffJCą, kto zabije jest zbrodniarzem, kto
Na tymże posiedzeniu Rada Pań
dcwego Naczelny Komitet Wykona
.ie „w zgiełkii wofrtr milkną • nmzy". Ale mówię dzisiaj nie jako człowiek teatru stwa powołała na stanowisko szefa
-zabija dla- korzyści jest r<1busi.em, agresor wojenny robi to wszystko masowo.
Lu
Stronnictwa
Zjednoczonego
wczy
i nie ~ muJ:y dzisiaj chod:d. Mówię' jako prosty człowiek o prostym cz;lowie- kancelarii Rady Państwa - Muiana
dowego zwrócił się do ludu pracu- Budźmy uświadomienie, budźmy pogardę dla agresor-Ow tvojennych, gniew,
ku, " milionach pr_ostych lullzi całego świata, dla których pokój jest jak chleb Rybickiego.
agresywnej.
~jnie
przeciw
bunt
oburzeni-e
jącego wsi i miast z odezwą, w któ•
p~i, którzy pragną pokoju z tego prostego wzglfdu, ie jedynie w · atmoPrezes Zwiq;ku Inwalidów Pracy w Polsce
rej m. in. czytamy:
sferze pokoju możliwe jest to, co uszlachetnia iycie ludzkie i nadaje mu Seri$:
„Obywatele!
UN SKALSKI
twórcza; praca.
Nadchodzi Swięto Luc.owe - świę
t-0 pracujących mas chłopskich, wal
Jako lekarz i pediatra, kt6r~mu losy dzieci polskich kiq na sercu, je.,tem
Podpisujmy wiec Apel Sztokhol.rrnki. Kładąc pod nim swe skromne pod·
rzących o usu11ięcie w Polsce Ludo zwolennikiem akcji, mającej na celu utrzymanie pokoju.
Naszym zadaniem
p~y, my, ludsie prośCi, splatamy rfce jakby• w braterski.,;,, uścisku i tworzymy zbie rze się 12 czerwca·br.
wej wszelkiej, istniejącej Jeszcze jako lekarzy jest podniesienie zdrowotT\o.ki, która jest podstawowym. elemenpotęi11ą :oporę, zagradzajqcą drogę · imperialis~, szakalom finansjery za·
MOSKWA (PAP) - Jak do·
niesprawiedliwości, wyzysku, zacofa
Agencja TASS, PrezYdium
nosi
wojna
kt6rych
dla
politykom,
szubraw:r.m
i
tvyzyskiuv.1c.1:om
&::częścia ludzkiego. '
tem
zachłannym
cltodnU!j,
nia i ciemnoty.
Rady Najwyższej ZSRR postaNa odcinku opieki zd-rowotnej nad dzieckiem 'Ulistn.ialy wspaniale niożliiaości
j~ środkiem napclrania sobie kieszeni i odstrychnięcia się od straszliwych
Swięto 9 raterstwa i sojuszu chło
sesje
nowiło zwołać pierwszą
s111zec::ności l«ipiłali:r.mu. Im uc%1Uejsze będą nane szeregi - szeregi uczcipów i robotników dla umocnienia rozwojowe, które mogą być Tealizowane jedynie w warunkach długotrwałego
Ra.dy Najwyższej Związku Sopokoju.
nie
potępi,my
ostrzej
tym
pokoju
bojowników
stvi.admnych
i
ludzi
wych
llraz jeszcze pełniejszego rozkwitu
cjalistycznych Republik Radzie ·
DR MED; K. SROCZYŃS'KI
zvlko $łowem, ale ftl potrzebie i czynem - podiegaczr, woienny_cli, tym pewriiej
naszej L udowej Ojczyzny.
ckicb na 12 czerwca 1950 roku.
Chyli się do upadku świat kapit(lytrqcimy im z rąk narzędrie. atomowej :::brodni.
talistyczny. Pogrąża się coraz barMar.i dw6ch. synów„ chłopaków „11a schwaf", doskonale ods,.wi()ff.ych,
IWO G.AI:,L
dziej w ot-0hłani kryzysu i bezrobocia uczących się w gimna11jum. W synach mych skonceittrowalem całq $Wtl miłość
im perium dolara. Obóz socjalizmu i nadzieję na przys:lość. Wiem, że woj11a pn:ekreśliłaby te nadzieje, wiem,
- D:r.iś tł>~ w -teFen % „trbjkf!" agitatorów, w skkul. której wchodzi
i demokracji ma już do§ć sił, żeby
rzeczywi5tość pozwala mi na kształcenie s)'liów, na prmoodzi&iejsza
tylko
ie
także mój mąż. ObOje postanawiamy %7fl.obili:i:ować podpisy wszystkich osób
nie dopuścić do wojny, w jaką i mpe
z powierzonego. nam bloku. Rozumiemr. oboje,' te w ten sposób przyludzkość clzenie spokojnego, dostatliiego życia, Podpisując jako bezpartyjny robotnik
riaUści pragną pogrążyć
czynimy się do pcxviększenia ilości głosów, jakie na całym ;wiecie padają
A.pel Pokoju, staję w jednym. neregu ze um:ystkimi walczącym.i o pokój.
dla własnych zysków.
111 ob1or1ie pokoju. Mr sami :z niecierpliwości11 oczekujemy tei chwili, gdy
My, skupieni w szeregach obroń
Przewodniczący
MOSKWA. T Af>EUSZ NOWICKl
ców pokoju, ożyWieni gorą-0ym pra
T<>warzy~wa
złożymy podpisy pod .4.pelem.. Zrobrin,. to s myślq puede wszystkim o na- Wszech związ kowego
przodownik pracy, tkacz z PZPB im. Dzierżyńskiego
gnieniem budowy szczęśliwszego żY
Łączności Kulturalnej z Zagranicą szym 6-letnim dziecku, dla kti>rego prltgniemy jak najlepszej przy!!zlości.
prof. Denisow wydał •przyjęcie z oka.
cia, -poprzez wzmożony, codzienny
- ]~tem w „trójce poke>ju". Z dumą wypęlniani ltWÓj obowiqrek agitaHELENA SKROK
zji pobytu w ZSRR delega~ji polskich
trud na polach, w fabrykach, po- tora pokoju. Ch.od;qc od mks:i:kan.ia do mieszkania, rozmawiając z ludźmi
przodownica pracy z PZPW im. L. Waryńsldego
mas pracujących.
widzę, jak głęboko nurtują idee pokoju w naszym spolec:r.eństwie i jak poNa przyjęciu obecni byli członko·
tę~ sq nas: e sily•. Wie~ZIJ, ie podp~sam.i :naszymi, za którymi stoi c=rn, wrł eSł
składania podpisów pod Apelem Sitokholmslmn ogarnia cply świat. wli.e d e-l egacji :polskiej rz; posłem Dwo
Ak-cja
trącrmr · bron z ręki podzegaczom . wo1ermy1n.
rakowskim na c zele, przedstawiciele
llfiliony, dziesiqtki milionów, !łetki rnilionów rqk sldadajq podpisy_. Są to ręce społecz eństwa r_adzieckiego, działacze
Zaklad1fa·
robutników, chlopów, kulzi l'łalJki, pracownikÓtJll, kultury, ksi,ęiy. nauczycieli, kultury, nauki i m.tuki, stachanowcy
!!?karzy„. i:ęce matek j wdów, któryrn ostrun-ia, IULjqf.-,;utniejsza· w historii tvojna mosldewskich zakładów przemysło
Przemy!lu Drzewnego
wych, bohat e1·owie pracy socjaliscyc:z;
zabrała dzieci i męiów. Ginący, śtviat kapitalfatyczrl'Y chce :rozpętać nową, jeszcze nej, b<>hatęrowie Związk'll Radzieckie
~Wczoraj złożyłem Jt~rój pOdpis pod Aqielem. Sztokholmskim. Uczyniłem
TIRANA (•P.A:P) - Wiceminmter
go, odpowiedzialni pracc>wnicy radzie
clcmt:niejszq wojnę. Pr:ies:::kodzi temu wola milionów ludzi poatępu.
spraw za.g·ranicznych Alba:nii - Ko to !!: całq śtviad11moicią, ie "spełniam Stvój obywatelski obowiązek. Będqc
ckiego MSZ, WCSPS, Komitetu Sło
czo Ta;szko wystoS-Ował 10 ma1a br. tJTzodownikiem. w mym zakładzie pracy, 11r::yczyniajqc się do odbudowy naWszyscy podpiszemy protest narodów świata prrzeciwlw podiegac:.om wo• wiańskiego w ZSRR <>raz radca am·
pismo pod adresem sek~etarza gen~· 5zego pa1istwa .::niswzoncga podc:tas ®atn~j wojny, daję wyraz dążności do
J. Zlmt·
Będzie to zdrowym. odruclrem kamego człowieka, który, ~wiadom je3c basa.dy polskiej w ZSRR 1ermym.
rdnego 9NZ Trygve Lie, protestu.Ją pokoju, do pokojowej twórczej pracy. Nie wątpię, że na listo.eh pokOju
jak również aauni członkowie
h
'bli ·
„·_b •- · ·
.
z
k ,
od .
ce przeciwko 11 nowym prowoka- l .
wy~„ pr41!Tłie twóm;ej P.111.!CY, chce Ul v._okoiu bu- browicz,
znaczenia
istotnego
cjom monarcho. fasiystów greckich z ozq .swe P. pis)'. .wszy:scy, oorym. ezy na sercu u.o ro 1<ro-iu i na1 zszyc •
ambasady polskiej.
FRA.NCISZE.K . WIECZORKOWSKI
Pnyjęcie odb~o .eię :w 1Jl'~
na granicy albańskiej. w okresie od!
LEON GOMQLlCKl
atmosferze.
przodownik pracy 1' PZPW Nr 4
27 marca do 2ł kwietnia br.
pokoju odwiedza-Ją
miliony Polaków z

wchodzi w

w

17

mai·a b. r.
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~Wiat

w
z robotnikami walczy
polski
o. pokój

pracy,

nau~i·

i sztuki

Walczy w Jednym szeregu o ·pokój

Rada Najwyższa ZSRR

Przyięcie

na cześć

delega cii polskiei
w M o s kwi e

Pro

Albanii .

.

PfZBCiWkO 00Wfm PfOW0k3CjOm

monarcho - faszystów ereckich

pr::oJOWlłik pracy.zw:::!:sr!}i1!~1::

I

I

I

...

n

.·

n

z·adania·Partii.w walce o:nowe kadry

na tie · sqtuac.ji oqOlnej
Referat przewodniczącego. KC PZPR towarzysza Bolesława Bieruta

na IV Plenarnym :Posiedzeniu Komitetu Centralnego i Centralnej Komisji Kontroli Partyjne; wygłoszony w dniu Binaja 1950 roku <Część druga)

. Cała Partia winna zrozumieć, że sprawa
'\y'łaściwego rozwoju i wzrostu kadr
partyjnych-t~ podstawowe, najważniejsze
i naczelne zadanie
.Masy pracujące w potęż1;1ym wy·
słłku twórezym nie tylko wzboiacaJit, ł polepszają materialne warunki

1

b;ttu naśzego narbdu, ale w pracy
tł.f Pl'zekształeaJą się sa,me. Dźwiga~ się, dojrzewają. i rosną ludzie w
PMsce Ludowej, kształtuj!\ się nowi
tWórcy nowego życia.
Tys4c'e, 1etkt ty9łęcy pracow.
nl.ków 7Alobywa co roku nowe
kwallflkacje, powiększa swoje
utdolnienla zawodowe i poglebia
fł1V-0j' w.iedzę. miliony ludzi wzbv
• J&oa.jl\ swoją liwla.domllllić poUtyozno - społeczną. Jest to najważniejsza i na.jwspanialsza zdo·
byoa naszego nowego ustroju, któ
ra staje slę już dostrzegaln;\ dla
wszystkich, kto chce i umie ob·
&el'wować rbWój naszeco ŻJ•
cia.
i>o ~ pierws:zy .w historii narodu
wybija się na czoło społecznego życi.a ~órcza inicjatywa. milionowych
mas pra~mjących, która nie tylkc;
przyspłesza, racjonalizuje . l ull'·psza.
ale nada.Je nowy sens całemu pro·
·eesowi pracy ludzkiej. Przeobraża
ona do gruntu, zmten•i a od podstaw
nie tyl.k~ społeczne stośunki pro•
dukcji, ale I sa,mych ludzi.
w tint włelkłm procesie rewolu·
cyjnych przeobrat.eil gospodarczych
l społecznych, dilęki którym szyb·
alę ludzie
i przekształcaj"
r-Omi\ Partią
coru
nasz" staj~
_elejprzed

„

""

nowe, córai odpowiedzialniejsze i
wyisr.e zada.nła.
Ja.ko ~la PflłoduJl\Ca narodu Partła nasria musi czynić wszystko, aby
pomyślne tempo wzrostu naszej rosiiodarkt, nie dozn11wało ·.>ahamo·
wań. Im rłębllze są P1'ocesy W7!ro·
stu łt.!" t.~P.f&JVnle~~.u. musi.J?Yć a_k·
t;vwnosl milir pariyjnych, kfóre kie·
raJ:t postępującym naprzód ruchem
mas ttracują,rych. Szybszy marsz naptzód wymaga od IJadr partyjnych
wlękSlltj troski o ludzi, o masy Pncują,ce, które UCZl\ st~· cenić pracę ł
poprzez pracę dźwłpć wzwyż swó~
naitód l samych siebfe,
Dlatego też Jako Jeden z najplinie-;
S#clt .i 11rezeg6lnie dziś wałnych pre
blemów, kt6re Biuro Polityczne pra.
rnfe p0stawlci pod rozwagę Plenum

jKt problem ny:b5Ze10 JW'Zl'ostu kadi
pariyjnych.
Kongres ZJ'ednoozendowy i jego
deklairacja ideowa, program Partii,
nakreślający wspaniałą i śmiałą
perspektywę budownictwa soc;ałjz
mu w ,Polsce, podniosły w:vsoko
wśród mu PracuJ~yeh ł całąo na·
rodu autorytet nuze;t Part.li, określily Jej przodującą rolę w kierowaniu planową gospo&arką Państwa j
rozwojem dobrobytu om x ultury
narodu. Ale ta zasrozytna rola nakłada na Partię naszą,. szczególnie
o~powiecbialne za.dania, których wy
konanie mote zabezpieczyć tylko
szybszy wzro.t kadr. Od seybszęgc
wzrostu kadr partyjnych, od ich p o.
złomu p.olltycmero i przygotowanlll
do zadań, które nakłada na Partie
naszą., Jako przewodniczkę mru;; pra~
cujących, wlelk.f historyczny Plan
6-letni - zaledy niemal całkowicie
powodzenie tero P ia.nu, zależy dalszy pomyślny mairsz naprzód. Bowfom wlaśclwy podom f wzrost
kadr pa.rtyjnych, Ich wpływ poJit;vcmy, wychowawczy, Ol'lan>izii,to;r.
ski - limituje w istocie l określa
kierunek i te1DIH) prOOMu wychowa.
· nia, dobOlfu ł stanu kadr w naszym
oraz we
aparacie pań&twoWYm
wszystkich drileddnach naszej go.
spoda~ki i nMU«o życia społeci:nego,
~A s k oro tak ,,.,st,
a tak j est bez wątpienia - to Zll6&dnłenie włUclwego
poziomu i wzrostu kadr partyjnych
m'U.Sł być rłównll ł nieustanną. troski.\ całej Pa.rtlł na. wszystkich jej
szoz,eblach i we wszystkich jej ogniwach od 1ory do dołu. C.zy wseystkie ogni.w a na.!lzej Pa.rHi rorumieją
na,l eiyoie tę tłó'fmll! koekę ł to podstawo~~. na,łwałni~Jsze i nacZ4!lne
zadan1!l? «?to pytanie~ dok~ ktorero Wlnnismy skupie dzis uwagę
wszystkich naszych organbacji partyjnych i l!lkłcmi6 Je do reneralnego
pneflądu dotychczasowych wniłków, &rodk6w i d'IJiałań, całe.i dotythczuowej polltykl Jak również
pnygotoweil i l'lUnieneia w dziedzlnie wyóhowa.nia kadr i zlibezpiec"ie·
nla ieh wtzostu. ich właściwego po•
złomu łdeoJołicme10, iCh aprawno.
ści organizacyjnej.

Jedynie W Walce Z trudnościami
• k a dry
·wykuwa1·ą
się praw dz1we

m-.

'
Dlaczego po . III Pl enum wracamy znow
do zagadnienia kadr

"" •·-um

PO CZWARTE, dlatego, ie w po
myce kadroweJ poszczerólnych or
ganlzacjl par tyjnych przewaiaJit
jeszcze często elementy tywlołowoi
oi, brak doświadczenia I n leumie ·
Jętno8ć dostoSotvania tej Polityki

biurokratycine;o, narowłiw dypl
ti.rskich, zal'Ublenia ł'°b'lóićł s ma
ia~i pr!łłl1'AMlY1Pł· Obrłdy i wytyc111
ne IIl ' Plenum wywarły doniosły
wpływ na •kupienie uwart orp.nl
zac'i parłyJnych dóokoła zaradnleń,
związanych z polttyką, kadr. Dlacze
go więc pomacamy znów na obec
nym Plenum do łe#o zqadnienia?

do zmienia.j°'cych się I rosnących
zadań, brak Jasnej perspektywy l
orientacji w skali potrzeb w Ule•
dzlńle wychowania ł przY1otówanła
nowych ludzi.
Wreszcie powracamy do tero za
gadnlenia. dlatero, te zachodzl u
nas dość pows11:echnie to samo niebezpieczne zjawisko, o którym m6
wił tow. Stalin w roku 1935.
„NIE NAUCZONO SIĘ u NAS
JESZCZE CENIC LUDZI, CENIC
PRACOWNIKOW, CENIC KADR",
Brak stałej codzlennej tl'Gskl o wy·
chowanie pra.cownlków, bezduszne,
biurokratyczne trak towanie Ich pl'a
cy l ich potrzeb ze str9ny klerowni
kciw - to największa przeszkoda,
hamuj~a WJ:l'ost kadr, to główna
, ' na tym od •
przyczyna · n ledomagan
cinku, to istotne źródło lroi•cero
nam poważnie niebezpieczeństwa o
późnień i zahamowań w . realizac;,t
nastych celów.
Oto dlaczero koniecżna jest poważna przebu.dowa 'naszej pracy na
odcinku polityki kadr, koniecina
Jest zmiana dotychczasowego stylu
pracy organizacji partyjnych ł' tej
dziedzinie, konieczne Jest skuplenle
uwali Partii I masowych or1aniza·
cjl społecznych na zadanłach wycho
wania l planowego przyrotowywanla niezbędnych Państwu I gospo•
darce narodowej nowych kii.dr kle
rownlczych.

rrżeg'ląd stanu kadr politycznych
°W aparacie partyjnym WSzystk j~h

Szczebli

I
obecnego stanu'
kadr klero'Wnlciych w poszczególnych
działach naszego tyda politycznego,
społecinego t gospodl\rczego. Nie będzie to rzeczą łl!ltwą, poniewa* ewiden
cja tych kadr po.Zos tawia jeszcze wiele
do życzenia - mimo Istnienia wydzla
łów per.sonalnych w k8żdej niemal in
slytucji prtlcll tych wy'dźlałów' nie jest
dotąd planowo regulowana, ich zada·
nia nie eą dostatecznie jasne i w sposób wł.sściwy sprecyT.owane. Sytuacja
w tej dzłedzlnle nie jest dobra l wymaga uregulowania.
~próbujmy dokopać bardz ej szcze.

g6łowego

przeglądu

~trzm~ napr.zód dane, dotyczą
ce praco';\'nlk?w politycznych w aparade komitetow partyjnlch ~e wszyst
kich insta!'cjach. Zbyt .czne było by
podkreśl~c tu na Plenum rolę poIUycr
nych aparatów partyjnych w · klerowaniu ruchem kadr, w wychowaniu

„ełnl~ych funkcje kierownicze,

w

prawidłowej ocenie ich pracy na pod
dolłre, stawie tej wyników, w opiece i pomo

h .

KC zmoblllzowtło czuj......, rmo
n8'6 '.Pilrtii t postaw'iło przed nią zadanie bl.rdzieJ \lvqłkllwero sprhrdża
nia kadr w toku lch pracy, cillfle10
podnoszenia ich po:l!łomu polityczne
go, abezpletzenla Ich przed wrua
przed
turzenianti ide"lolflcznyml,
„
ulepnlem naatroSom upojenia suk•
cesarpi. demobllizacji, skostnienia

łalDoścl.

· w~niucl.o~:~~~:
r:~~~~~:1·~,prsywr.~t~c;wyy

„„.Tylko te kadry są
które nie boją, .się trudności, któ
re nie chowają, się przed trudnoi
ciaml, lecz pr.zechvnie, sti.wiają.
croło trudnościóm po to, ieby
nłem teJ 1wa.lkl kadrę, która wycboje pnezwyclęiyć i zlikwidować.
wała się- w bojowych organizacjach
Jedynie w walce z trudno6cłanii
polskiej klasy robotn\czej, wchłonę·
wykuwaJll się pr&wc1dwe · Ilała w $lebie wspaniałe tradycje redry",
wolucyjne · SDK•P iL, KPP, jak rów·
~ j 1
k
"'hardzi j •~
I
kadr
e. · Pr~ewa...z aJ•ca
. enlQe o tę
w
e "'onse
,
""" na.r
nwfoy
•
•
UJ
„ czJ""".t. , nas-ch
w bparclu
soc,Jalistycmej.
kad1'ę starych rewoluclłonlstów. za. partyJnych wykuwała swe dosw1acl
hariowanych w bitwach z fauy· czenie polltyc~e•. I or1anizaeyjne w
stowskimi rządami pol5ka ·klasa ro- walce z trudnosclaml, przezwyclębotnlcza w SQ.tuszu' z ehłopstwem wy żaJ~ je I lłk~dujllc. Pomyślne po
sunęła się na czoło . w walce z na• konanie trudnoiel pienvsze10 okre
jamdem hjtlerowskim na. nAZ" knj, su pozwollło nam na pneJicle do
a następnłe pod sztanda.rem walki 0 no~e10 etapu 1oapodarki planow'yzwolenie nM'Odowe . i społeczńe weJ.
w procesie realizacji TrżYletnlero
]>Oir&flła zabezp~ći zas~ytny u•
dżłał pnodują,cych i pa.łrłotycmych Planu kadry partyjne stanęły przed
wairsiw na.rodu w wielkich bo.fach nową - prób" I łrudilHclamł zrołA
wnwoteiac.eych bohate1'5klej Armii odmiennej natury _ przed nłebezJłtdziecldtj, kt6ra przynl<!'ła 7.wY• pf~czeństwetq załamania ideolortczclęnwo i wolnllllić wszystkim knjom neio 1 zwlchftłęcla prawldłoweJ. dro
· gł nasże10 rozwoJu polłtycme10.
. Eutl)})y.
Możem~ dzisiaj stwl".rdzić s . du· 'Niebezpiecżeńitwem tym btło OD
że Jńlmo olbrzymich. trudilo,cl CHYLENIE PRAWICOWE I NA·
jakłe plę,trzyły się na kazdym kro- C.JONALISTYCZNE, które napotka
ku w plerwsr;ym okresie po Wyzwo Io na zdeoydowany o~pór kałr par
leniu,, nasze kadry part~jne sprosta tyjnych, a wraz z nimi obu partit
ly iadaniom, jakie włozyl na nie robotnlczYch w okresie ich przygo
ten prżełomowy okrea n!łs~ej hlsto towań do Konfl't!Su Zjedn()C21ełliowe
ril. Przeszły one pomyslme przez
eta,p największych trudności, który go.
Jednakże tendenc,fe l wpływy •·
był dla całej Partii wielką szkolą
osłabia.łące czul·
doświadczenia. organizacyjnego w portunłsłycme,
ptacy państwowej ł wielką próbą ność rewolueyjnlł ł działające dlu·
. hartu w walce klasowej, przy czym go przedtem, nim uJawnłły się w
form:r teJ wi.lkl klasowej zmieniły formie oachylenla prawieowe10 ' i
lik wa nacJonallsłvcme•o, nie pozo8taly
'I b dzi J k
"
J
s i ę, 5 t aI Y 8 ę ar e 11 omp 0
ne l trudne. Miarą sprawnoicl na· bez wpływu na niektóre ogniwa.
szych kadr • partyJn~ch w naJtrµ• partyjne, co ułatwiło zama11kowadnlejszych okresach Sił krYterlti za nym arenturom wrop kluowero
wi.rte w następuJ".CYCh 1łowach To przeniknięcje qa niektóre odcinki
ńl!ltw0w_.
„
_o.
naszero apa.ratu pa
warzYsza Stalina:
łUiit n~~ Partili jest to, te po•

słada on& w swyełt szeregach etar"'
dha.rtowaną, w wieloletniej W1łlce
rewolucyJne~t i l>otatą dośwl&deze-

PO PIE&WSZE, . dlatego, te nie
wYstarczy tylko wzmóżona czuJnoiić
l idobycle umJeJ111tnołcl WYkrycia I
oc1slanla złych ł wrortch eleinentów. Niemniej istotna, trudna i od
powledzłalna jtlłt umleJęinG8ć dobleranl•, rozsławiania, kształcenia,
wysuwania kadr 1 opiekowania 11ię
nimi, umiejętność, którą muszą zdo
być nasze instancje partyjne, której
nauczyć się mus14ł wszystkie nasze
orpnizaoje parłyJne.
PO WTÓRE, dlatero, te na. odcln
ku polityki kadr witkszo66 na.szych
ujawnia
orranlzacJl partyJnych
wci'ł J•zcte alabe zrozumienie udań, · które wysuwa przed. nami ·w
tej dziedzinie Plan 6 • letni i n owy
wyższy etap naszego rozwoju - bu
downictwo fundamentów 8odallzmu.
PO TRZECIE, dlatego, te brak
kadr kierowniczych w wielu ogniwa.eh naszego aparatu partyjnego I
irospodarczero oraz w wielu łnstytncjach wypełnlaJ•cych waine zada
nill społeczne, naukowe i kultural·
ńe staje się jut dziś 1łówn!ł przeszkod~ w pracy tych ogniw I instytu
cjł, grozi zahamowaniem ich dzia-

c.y ze strony Partll w wyrastaniu lu·
dzi ~ opanowywaniu przez nich coraz
funkcJt
bardziej odpowiedzialnych
klerownłttych. Dla wypełnienia taklej roll niezbędne · Jest, aby pracownicy poUtycznl aparatów partyjnych
sami stali na odpowiednim pozlomle,
aby pósladall lub zdobywali wiedzę
teoretyczną i wysoki hart ideologiczny, a b Y umI eIl włą,zac• do„.r.w1a dczenie
organizacyjne i praktykę swej pracy
z teQrl~ marksizmu-leninizmu, aby
prol1lłenlowall w obcowaniu z ludźmi
swym· autorytetem, wpływem polilycz
moralnym i Ideologicznym.
nym,
Wzmocnienie I zabe,:płecienłe wiro•
stu Uczebnego kadry czołowej musi
więc· stać się najpilniejszym zadaniem KC Partii,
Podzielimy w celu ułatwienia eo·
bie przeglądu kadr partyjnych na
wszystkich szczebM!.ch ogóln ą liczbę
pracowników politycznych naszego aparatu pe.rtyjnego na trzy grupy. uwzględ'nimy w naszym przeglądzie kil
dry pracowników politycznych w ramach posiadanych przez nas D\ateria
łów. poziom · ich do§wiadczenia polityczno-organizacyjnego oraz ich przy
gotowania teoretycznego w ::ahe~ie
marksizmu-leninizmu i wiedzy ogolnej,
Zgodnie 'z tym do I grupy, prócr.
pracowników politycznych Komitetu
CentralneQo, zaliczmy wszystkich aekretarzy komitetów wojewódzkich o·
rat kierowników· wydziałów KW i ich
zastępców. Są tQ niewątpliwie kategorie pracowników o najbardzie j odpowiedzialnych funkcjach kierowniczych. zaś operatywnie w polityce
kadr zajmują naczelne miejsce.
Rf'zem liczba pracowników całej
I grupy w stosunku do ogólnej Uczby etatowych funkcjonariuszy w cil·
lej Partłł nie doilęga O proc.
Liczebnie nader szczupła, grupa ta
p0$iada w swym składzie największą
liczbę starych, przedwojennych działacz;y, człofl"'-ów KPP. Nie ma prawie
w te~ grupie towarzyszy , których staż
partyjny byłby nH:szy od 3 lat. Równleż doświadczenie pracy w aparacie
partyjnym w grupie tej jest wysokie,
co wynika chołbv1 z faktu, że na pracujących w tym aparacie ©d roku

. orzys t •
194S I 46 prz}'.Pa d~ poł owa: K
nie przedstaw11l się równ1ez 'tł. t~j
grupi~ poziom wykszta~cenia ogolnego. Oczywiście większosć tdwarzyszy,
jeśli nie wszyscy z te j gnrpy, w ten
lub Inny sposób uzu1Jełnia ew• wiedzę
teoretyczną, w drodze pracy lndywidualnef. lub w grupach samokształce.
'
_
nla part".jneff.11·
Przejdzmy 'łeraz do następ11e1 gm·
py pracowników polityc~nych iredniego ogniwa kierowniczego. Zalia.y·
liśmy do tej grupy oprócz sekretarzy
komitetów powiatowych i miejskich
również instruktorów KW, gd yż obie
te kategorie pracowników zarówno
w pracy operatywnej bardzo są sobie
bliskie, jak też odpowiadają sobie na
ogół poziomem przy gotowania l doświadczenia · polityczno-organiza cyjnego. Instruktorzy KW mają wprawdzie
wyższe wykształcenie ogólne (48 pro
cent średnie l wyższa, gdy wśród seale
~retarzy KP i KM tylko 26 proc.),
sekretarzom KP i KM w
ustępują
drz.iedŹinie przes.zkOllen'la partyjn~o:
Centralną Sikołę Partyjni\ ukończy
Io z górą 36 proc. ilekr„far:iv KP I
KM, a spośród in1truktor6w KW tylko niespełna 23 proc„ Szkoły Wolewódzkie ukończyło 20 proc;- sekretarzy i 19 proc. instruktorów -,ew. W
tumie wyszkolenie partyjne no1lada
przeszło 58 proc. sekretarzy KP I KM
I tylko niespełna 42 proc. lnstrukto•
rów KW. Wśród sekretarzy KP i KM
jest 70 proc. robotników, 12 proc.
chłopów ł 18 l>roc. pracowników umy
slowych. · w~r6d Instruktorów KW
jest 57 proc. Tobotnlków, & proc. chło
pów i 37 proc. pracowników timyslowych. Odsetek przedwojennych dzla
laczy KPP jest w obu ogniwach pra·
wie równy t w sumie wynosi 21,5 pro
cent. Natomiast, jełll chodzi 0 stał
pracy w aparacie partyjnym, to sekretarze KP i KM maJI\ większy, nlt
instruktorzy KW.
Jeślł porównać teraz U grup.ę pra·
cowników partyjnych z I rruplł - to
z porównania tego wynika, te II grupa jest wprawdzie liczebnie dwa ra·
zy wlęksża od pierwszej; ale oble gi'u
py centralnego t średniego aktywu ra
zem stanowią zaledwie 25 proc. w ogólneJ cyfrze pracowników aparatu
partyjnego. W Ilczble tej 43 proc.
stanowi młody narybek kadry, która
rozpoczęła pracę w a.paracie par.tyjnym dopiero w cł•iru ostatnich dwóCb
lat, a więc rozporządza stosunkowo
niewielkim jeszcze doświadczenie~
polityczno-organizacyjnym, w porów.
nanlu z odpowiedzialnymi funkcjami.
któte spełnia.
średni nktyw kierowniczy w naszych waorunkach jest dziś nie tylko
.
h
. . . .
. d
Je nym z nnJwazmeJszyc ogmw w
pr zenoszeniu wytycznych polityki i

kontroli wykonania uchwał, decyzji w doborze aparatu PPR, znacżnym
i wytycznych kieroW'llictwa partyjne cią,~eniem żywiołowości w roewoju
10, a jak wiemy _ wł•śaiwa kontro aparatu PPS.
PO TRZECIE - znacznwmi tru·
la wykonania uchwał ł wytyctnyeh
J
- to podstawowy warunek zabez- dnołciami mat erialnymi, jakie istnia
pieczenia słusznej Unii Partii nie tył ły w formowaniu a.paratu partyjne·
ro w tym okreiliie, zbyt słabym jess
ko w teorii, ale i w praktyce.
·i·· • •
·
d·L • d
•• _„
z tego tez· względu nacz'elne 1·n·"""'"
cze ....wia czemem, umoz 1w1aJłCYnt
cje kierownicze - aparat centralny poznanie i dobór kadr na s-z;czeblu
t ych iństancji partyjnych.
KC i kierownicze ogniwa KW O sytuacji, jaka istnieje do dziś
winny szczeg6lnlł uw1tgę P.OŚ"'ięcać
doborowi i kwalifikacjom polityczno· dnia na szczeblu dołowego aktywu
organizacyjnym średniego aktywu
kierowniczego w a.paracie 11>artyj·
nym.
III grupa pracowników politycz·nych do której wchodz4 referenci

partyjnego świadczą m. in. wyniki
wyborów do władz pa rtyjnych tul
szczeblu organizacji podstaw.owych,
które odby'ły si• zgodni• z dyr•ktJ•
"'
~ KC. "'
wami III Plenum

KP 1 KM, sekretnrze etatowi KG
oraz sekr etar ze organizacji partyjnych w większych zakładach pracy
· t
~ t · ·
·
t k ·
un CJOnanusze p„r YJm - Jes
najliczniejsza i stanowi 57 procent
ogółu pra~owników apar~tu Partii.
Nowi ludzie stanowili przeszło po
łowe ogólnej liczby pracowników politycznych w całym aparacie partyj·
nym, zaś na szczeblu dołowyl\\ pr:i·
wie dwie trzecie. Czym tłumacży sie
tn sytuacja, która spowodowała tak
nierównomierny rozwój aparatu par

Duże ri:mia ny w skł!arl2'Jie władz
wymO'Wll'lie 0 trwającym
proceaie krystallzowanla się dopiero .
aktywu i>a.r tyjnego na SZi:zeblu Podstawowych orp.nizaojł partyjnych.
Dopiero okrzepni~ie ideolł)lflcz•
ne na gruncie walki z odcbyleałem
p.rawłoowym l zjednoczenie polltycz
k
ne lasy ro-botnlczej w wilce s aooJaldemokraiyzmem, na pl&tlonide
ma1'kslmiu • leninmnu, i wm-osł rotł
i autorytetu Partii wśród na.Jner•
szych mu praoujących ora.z wyn\.·

tyjpnoegoP?IERWSZE,

kaJący

!

&koncentrowaniem uwagi w pierwszym okus ie na
budownictwie aparatu państwowego
i nasyceniu fo kadr ami partyjńymi,
nledocenlani~m wagi rozbudowy a pa
ratu partyjnego, na co niewą tpliwie
wpływ wywierało odchylenie prawi·
cowe i ' nacjonalistyczne.
P.o WTóRE, poważnymi brakami

świadczą

z tel'O nDWY

oh&rakter Je.I
w dzłe·

zadań i odpowiedziailności

dzinie kierownictwa Państwem iły.
ciem społeczno • politycznym. IG·
spodarczym ł kulturalnym kra.Jo _
stworzyło właśohye warunki f nłe·
odzown" konlecmość rozszerzenia,
u&prawnlenl& i pogłębienia dzłałal
ności orranlzacyJneJ Parlli równieł
na suzeblu kierownictwa oddolnep.

Instancje kierownicze słusznie rozbudowując aparat partyjny szły często
po linii najmniejszego oporu
Powracając do pneglądu daaiych\
c:>;frowyeh o Ili grupie pracownikow .P<>l!tycznych ~~II'atu partyjne~o, nale,z y wskaz.ac, ze &kład klaso·
wy 1eJ 1rupy nie m&!e budztć tadnych zastrteteń. Cyfry wYkazują 68
proc. robotników, 18,5 proc. chłopów
otu 13,5 proc. pracowników urny·
słowych i innyclt, Przez szkoły par.
tyJne przeszła połowa pracowników,
z ~o Jednak 41 proc. przez krótkotermłnowe okoły wojewódzkie.
Z zestawiettla cyfr wynika również,
te poważna czę§ó pracowników, któ·
ny świeżo rotpoczęli pracę w apa·
racie partyJnYm w r. ub. nie ma n
aob~ pr~enkolenł& teoretycme.ro nawet w za1'resie kursów wojew6dz·
kich.
fo.S<tancje kierowni~e roi;budowując słusm.ie apairat partydny w
kierunku wwnoonienda opieki i kie-

rownii<*wa nad dołowymi organfaa„
cjaini ter enO'WYllTli - :u.m1iast nie
S®Zęddć wysiłków dla doboru do
tytli odpowiedzialnych li itrodnych
zadań organirtacyjnych wtaściwyci.
ludzi, aktyW!stów maJącyeh .Juł
pewne doświadez~le pracy poił
tyczno - organizacyjnej, wypróbowa
nYcb ldeologlczniie, pMiadadącyeh
przynajmniej elementame prqroto• ·
wanie teoretycme, azły C1J1ęitto i>o łt
nli najmnieJszero oporu. A pnecłeż
dslś już Partia naśza Jest w stinłe
znaleźć, wysunąć i pne.*olić ludzi,
odpowladaj~ych tym wymlffanłom.

Dobór ta.kich ludzi spo5ród niJlepsr,eJ M~cł aktywu pariyJne10: ktt\'ry
11ięia już d1;i§ cyfry około 200 tY8łęcy towanyszy - to Jedno z *l6w. '
nych I najwarhlieJszych zadań instan
cJt partyjnych na wszystkich a.zczeblach.

Niezrozumiał~ i niedopuszczalna w partii

~arksistowską - leninowskiej niechęć do '
wysuwania kobiet na odpowiedzialnł\
.
robotę poJityczną
Stan liOtlbowy apa·r ait.u party~nego
jes·t niedOSflaltecuiy, co odbi·
powailnie na spra wnOści pra·
CY orgalllli<zacJi par.t yjlnY':lh. Sygnalizu j ą to same komiJtet y partyjne , które wiele niedoeiągn~ęć w 5'wej pracy tłumacą -.zwyczaj azcwPłolclą
swej kadry pracownl·k ów eia.towych
i domaiaJ' się zwiękezenla etat6w.
Jednakże ptz;f7,in&wa.tte etaty pracowntków pO"l!OS'tadlł w ciągu nieraz
dość długiego czasu nieobsadzane I
niewykorzystywane prze.z komitety
partyjne, które o nie za.biegały.
Komitety pariyjne, narukaJąc na
brak kadr, nie czynłi\ dostateeznych
WY11łłków, a.by pnez planow~ t wla.
ściw~ politykę doboru, wycbow-ywania, wysuwani& nowych ludzi. braki
wciąż
ja się

te

usuwać.

przykład- jeśli nie wad1liwą polityką kadrową - objaśnić

Czym na

Przecież wymagania, jakie l'artia stawia pracownikom aparatu
centralnego są bez p6i'ównania wlę
ksze. Niezrozumiali. l nledópu•1ezal
na. w partii mark11lstow1ko - lenlnowsklej nieohęć do wysuwani' ko
blet na octpowledżialnl robótę poll
tyczną przebija jaskrawo zarówno
z ptzytoczonych cyfr, jak ·I kliku
przykładów, które prżytoczę dla peł
nej charakterystyki tero problei'Du:
Ko
Wśród etatowych sekretar zy
mitetów Gminnych jest tylko 1,7
proc. kobiet. Mniej więcej podóbńy
odsetek k obiet znajdziemy wśród I
i II sekretarzy Komitetów Powia·
towych i Miejskich.
Liczba kobiet skierow'ywanyCh
do szkół partyjnych jest niższa, ńłż
odsetek kobiet wśród członków Par
tii i kandy datów, - na przykład w
Centra1'eJ S~kole Partyjnej w Ło.
dzi odsetek ten wynosi 11 proc. Nie
ma żadnego uzasa.dnlenia dla tero
bardziej, że komitety
fa~tu tym
pattyJne nie V:awsze wykotżyituJll
przyznane im kontyngenty słuchaczy,

że odisetek kobiet w II grupie
pracowrrl1ków aip~atu partyjnego
wynosi załediwle 8,4 proc. aisś w III
grupie ..._ 8 proc. wówczas, gdy w
linii partyjnej do or ganizacji dolo· I grupie jest kiLlkallm:iitnle wyż'l!LY,
wycli, ale siczególnie też poważna wynosi bowiem 27 proc.
i odpowiedzialna jest jego rola w
metodą
ZQI'wać
praktycznym sro~waniu zasad hol~
szewickiej Polityki kadr, w doborte
zadań
i rozstawianiu ludzi, w czuwaniiu n ad
prawidłowym rozwojem składu oso·
bowego organ Izac· j'1 J)arty Jnych, nau"'
Zadanie wnlkliwe10 ł nl'leb•teto ry do dt'lłu.
NaJwytsZY czas, aby
.r. •
•
ich czyt!!tościf ideólóg1czną i właiocn· cioboru lulłd na odpowied•łalne at.a zerwać z metodą przerzncanla n ·
wymi metodami ich p~acy ortanita· nowiska w ptac;v partyJne.J, pa611tw4 4-ń doboru kadr na W'Ydftał:r ł rewej, · 1o•podarcteJ i 1poleczneJ ~taje fet:at)' personalne - Jak to 1lę naj
cyjnej i politycznb·wychowawcżeJ.
Na to widnie średnie ógniwo tta· się ~ nasZYCh warunkach sprawą Czę•~ieJ„ niemal powszechnie prakty
klerowniMwa polityczne· kuje,
węzłow~
szych· k a d r - par t yj nych spad. a t u · łO.
uświadomić
Muszą to sobie
główny cieiar zadań • dziedzinie wsnstkie komitety narb'Jne od Jó

:fakt,

przerzucania
doboru kadr
na wydziały i referaty personalne
z

'
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ZadaIlia.Partii.·w·walce ·O·nowe kadry
.,.a tle sytuacji .o qófne;
Refer~t - p_rzewodniczące10 ·10 PZPR··towarzysza Bolesława Bieruta.
na

entfalnei Komisji Kontroli Partyjnej wygłoszony w dniu 8-maja 1950 roku (Część · druga) ·
IY Plenarn·ym Posiedzeniu Komitetu Centralneeo. i C_
1

Wzorować się
na lenino~sko-stalinowskiej

.

polityce kadrowej
Tow. Stalin
zjeźdzJe
dobierać

uczył

WKP (b).

na

XVlll

„Nalełycie

kadry, to znaczr. PO
PIERWSZE, cenió kadry, Jako
złoty fundusz Partll i Państwa.
dbać o nie I szanowaó je.
PO WTORE, znać kadry, sta·
rannle poznawaó zalety t wady
pracownika kadrowekażdego
go, wled1ileć, na jakim stanowisku mogą słę najlepiej rozwinąć
zdolności pracownika.
PO TRZECIE, troskliwie wy
chowywać kadry. pomagaó kai
demu czyniącemu postępy pracownikowi w DOdniesienlu się
na wyższy szcz-ebel, nie szczę
dząc czasu na cierpliwe „zaJmo
wanie się" takimi pracownika
ml, aby przyśpi.eny6 fob rozwój.
we wlalcl·
PO CZWARTE,
wym czasie I śmiało wysuwać
nowe, młode kadry na ~ze
stanowiska, nie pozwalaj"° lm

zasiedzieć się

na sta.rJm miejs
cu, nie pozwalajl\C lm zdnte.
dzleć.

&zkoła dla 400 słuchaczy, która szko sach 5-miesięcznych około 600 aktynowe kadry pracowników wistów i pracowników politycznych
zwiłzkowych na wyższym poziomie aparatu ZMP.
Nawi!lzanie współpracy w dziedziProgram kui-s6w
przYiotowania.
trzymi~siecznych w szkołach woje- nie programowo-ideoloQ'icznej, z,apew
br. na tema- nienie pomocy w doborze wrkładow
wódzkich przeznaC'Za
tykę ideologiczną jedną trzecią cza- c6w i w podniesieniu ich poziomu
przy
ideologicznego i politycznego
su trwania kursu.
Niemniej wa:Zną rolę w dziedzinie pełnym poszanowaniu i za.chowaniu
wychowania ideologicznego kadr od- odrębności sieci szkoleniowej' organistanowi naturalgrywają Szkoły · Organizacyjne ZMP. zacji masowych W pi,erwszym kwartale bieżącego r:> ne i ważne zadanie kierownictwa
ku 6 szkół ZMP przeszkoliło na kur- I partyjnego.

llć będzie

w

PO PIĄTE, rozmieszczać pra
cowników na stanowiskach .,,
ten sposób,. teby kaidy pracownik czuł się na swołm miej•
scu, żeby kaidy pracownik
mógł dać naszej wspólnej 1pra
wie maksimum tero, co w 01óle
doświadczenia
jesł w stanie dać prą awobn
uzdolnieniu, ażeby ogólny kieideol~giczn~go
dzied~inie
runek pracy w dziedzinie rozmieszczania kadr całkowicie
poważnych błędów sprawy, dotyWychowande ideologiczne stanowi
łlnU jedną z podstawowych diwign.i ' =ro
odpowiadał wymaganiom
kierownictwa kraju - to
czące
politycznej, · w imię realizacji stu kadr.
mielibyśmy wszystkie dane po te
mu, aby uważać, ie cfzlewięć ezie
której - rozmieszcza się ludzi".
„Należy uzna~ za pewnik (J. Stalin: „Zagadnienia lenisiątych wszystkich nasŹych za,ga
mówił tow. Stalin na XVIII zjeż·
·
dnień zostało roiwlą:tanych" • ..
nizmu" s~. 595).
dzie Partii - że im wyiszy jest
Mamy w tych wskazaniach zawar·
Oto, jak wysokie zńaczenie nada··
q całą. sztukę wnikliwego i nalety·
poziom polityczny i uświadomie wali sprawom wychowania ideoloi;ici
tego doboru ludzi. Są to jasl)e wynie marksistowsko • leninowskie nego kadr partyjnych, sprawom szko
tyczne, które należy tyfko głęboko
pracowników jakiejkolwiek dzb- lenia i propagandy partyjnej wodzo
przemyśleć i nauczyć sie wcielać ' je
Lcinin i Stalin.
dziny pracy , państwowej i partyj wie socjalizmu w życie.
nej, tym wyż8zy je!!t poziom !!a- W prawidłowym rozwiązaniu zagadmej pracy, tym bardziej jest oM nień wychowania. ideologicznego mas
tym większe si wyniki partyjnych mieści się jedno z głów·
owocna,
Postawić
i
pracy, i przeciwnii, - im niższy nych źródeł wszystkich zwyeię...
jest poziom polityczny i uświado osiunięć wielkiego kraju socjalizmu
sprawę
mienie marksistowsko - leninow- - ZSRR. Naszym zadaniem jest wy
skie pracowników, tym możliwsze korzystywać śmielej i gruntowniej
Nie będziemy ~dczuwalł braku Iw przeszkolenie partyjne asystentów
jest fiask-0 i niepowodzenie w ich doświadczenia organizacyjne WKP(b)
dzi, jeżeli wraz z tymi wytycznymi jest niewystarczające.
pracy, tym możliwsze jest wyjafo w dziedzinie wychowania ideologicz\V tych warunkach koniecznościa
postawimy na odpowiednim poziowienie i przerodzenie si~ samych nego ma111 Wymaga to przede wszyst
mie sprawę 11zkolenia partyjnego. staje się stworzenie specjalnej szkopracowników w ograniczcmych, kim poważnego wimocnienia :lparl\tu
Sprawa ta była nłedoceniana i poważ 1y kadr wykładowców i asystentów
małostkowydt praktyków, tym naszej propagandy partyjnej, która
nie zaniedbywana u nas w okresie dla szkół partyjnych z co najmniej
możliwsze jest ich zwyrodnienie. na szczeblu terenowym
wiąże siię
przed zjednoczeniem ruchu robotni- roczrcym terminem nauczania. Potrze·
Można z całt pewno6ci4 powie• również z akcji szkolenia, z pracą
ba ta!kiej szkoły jest tym bardziej pa
czego.
dzieć, ~e gdybyjmy zdołali wycho kół prelegentów i agitatorów, z : .keją
Po Kongresie Zjednoczeniowym ląca, ·że ob«?k sieci szkolenia partyjwać pod wzgltdem ideolorlcznym ruchu ł•czności ze wsił. z działal~o·
możemy jut poszczycić się poważny- negr.i l~ti:iieJe I sta~e wzrasta roz_g~
nasze kadrY! , ze wszystkich dzie- śclą kulturalno-oświatow, i agitacyj
mi osią.gnięcia:ni w pracy nad pod- łęziona sieć szkolenia ZZ. ZMP, ZSCh
dzin pracy i potrafili tak je za· no· propagandow' organizacji maso·
niesieniem poziomu politycznego i oru: sz~ół I kursów . organizowanych
hartować pod względem politycz· wych, wreszcie ii: akcjt wydaw.ni~~ą
teoretycznego znrówno poważnej czę przez ministerstwa 1 instytucje o cha
nym, by mogły sit one swobodnie i prasow,. Wy"1aga to również pad.ści aktywu, jak i kadr partyjnych. rakterze przygotowania zawodowego
roli pracy propagandowej
orientować w aytuacjl wewnttrz- niesienia
Dążenie do przyswojenia sobie pod· (m. m. szkoły CUSZ-u, szkoły ro.l_nin~j i międzyparodowej, gdybyśmy w całokształcie pracy partyjnej, po·
staw nauki marksistowsko-leninow· cze Itp), których program zawiera
zdołali uczynić z •Ich całkowicie nlewd wiele komitetów partyjnych
skiej nabrało u nas niespotykanego cykl zagadnień epołeczno-polltycz·
dojrzałych :Rl•rksistów • l~ninow· traktuje pracę wydziałów propagan•
nigdy przedtem rozmachu, ogarnfło nych. Jest rzec•ll jasn,, łe Jedynie
' ców, umiejących rozwi11zywać bez d,-, jako drugorzędnt.
~
już setki tysięcy ludzi wśród robot- partyjna szkoła moie wychować kaników i przoduj 11oych chłopów, wśród drę wykłndo~ców tego cyklu.
~luro Po~iltyczne KC podjęło ~6w Konieczność
młodzieży i kobiet, wśród najlepszej
części inteligencji pracującej. Przy- nlez decyzJ~, wywo~aną szczegolnykładem tego rozmachu jest rosnące mi trudnościami 1st01ejącyml na wył;
zapotrzebowanie wydawnictw marksi szych uczelniach. Katedry fllozofil, hl
Powstaje kon.ieatność szyb'.c5ego tycmie zbierane 1 napływaj~ przy•
stowskich i literatury społeczno-po· storił, ekonomiki cierpli\ dzii pował·
lii.ycznej, których ogólny nakład wy- nJe wskut~k braku. pr~lesor6w-marksl wzmocnienia kadrr prc>pagal!ldy par- padkowo.
Znaozna część kół_ ...P.relegent6w,
niósł w roku ubiegłym pr-awle 15 mł st6w, · ktorzy zabezpieczyliby nowo· tyjn~j i odpowtiedrtiego ich pr:zygoto.
Jion6w egzemplarzy, wyprzedzając czesne naukowe potrzeby w~łl\zycłl wania do eadań, które dlziiś w więk- zarówno na srz;az.eblu fi. vv jak i niże j
srości wypadków nie są r~wią.zy- pracuje wybit nie aikcyjnie i nie jest
0 3 miliony nawet wydawnictwa z uczelni w dziedzinie wykładania tych wa.ne w stopndu WSipółmiernym do kierowana ani kontrolowana przM
dziedziny literaturv pieknej. p 0 Kon przedmiot.SW. Powstała więc konlecz.
gr ie ZjednoczenfOWYm wolewódz· no§ć powołania Instytutu kszł~łcenia pOtrrt.eb. Swzególnie wamą t"Leczą wyd7'ioał propa'gandy KW. Większość
nad kół nie zbiera się systematycznie.
ki!' szkoły partyjne przeszfcollły z kadr naukowych pr11y KC nuzej Par. j~t wtmocnienle pracy i opiekł
kołami prelegentów, łtt6rzy rekru• nńe po&iiadoa planu tema:tycmego (po·
. .
górą 5 tys. to\hrzyszy, z których tit
se środowiska sfuguje się na ogół „notatnikiem· re•
Doniosłe. znaczenie w pracy !1ad łuj- się przeważnie
wykorzystano w aparacie etatowym
ł naucsycłelakłego, Do• ferenta" i ,.notartnikiem agitatora").
wychowa~1~m Ideologicznym cz1on· urzędniczego
Partii i ZMP około 3 tys.
W wojewódtztwach: bydgosltim,
kow Partu i aktywu wszystkich orga- bór i ewldencja kadr prelegent6w,
.
•
W roku 1950-51 zasięg · centra~- n!zacji społecznych posiada akcja ma kierowanie ich prac' orh k011trola olsdyńskim, krakoW$kim, śląskim.
śląskim, gdań&lcim, w Wartej pracy ze skony kontlłeł6w par. dolno
nych i wojewódzkich szkół party3- sowego szkolenia politycznego.
W ciągu 1949 r. ukształtował się sy tyjnyoh Jest Jawnie nledo.łałe<lma. szawle, w kieleckim dub część pre·
nych winien objąć, zgodnie z planem,
6 tys. słuchac?.y. Należy zastano- stem szkolenia partyjnego o 3 stop- Oplnle o poziomie pracy prele1en· legentów pomaga. w pra.c y grup agi·
formie J ta.torów, obaluruJe dot16 sy,teDUL·
wić się nad możliwościami dalszego niach, które ł~znle obejm~ swym :ta tów o ich przygotowaniu, n
zwiększenia Z!lSięgu tych szkół par- slęglem od 350 do 600 tys. towarzy• trełcl ich wyatęleń nłe 14 •J'ltema· tym:n.le odpl'awy agitator6~.
. tyjnych i przede :wszystkim nad pod szy.
Ta szeroka sieć szkolenia partyjrte•
niesieniem liczb:t i poziomu ich wywykładowców go wywiera doniosły wpływ na pracę
Wśróct
kładowców.
szkół znaczną liczbę stanowią. asy- organizacji partyjnych. Szkolenie par śmielej . wysuwać
stenci, rekrutujący się z absolwen· tyjne aktywizuje politycznie organlza
tów tych· szkół, którzy w toku swej cje partyjne, uzbraja te ldeologłcznłe
robotniczo-chłopski
pracy uzupełniają swoje wykształce l staje się istotną dźwigni~ wychowa.
Rolę prawy padyjnej w dzledzhde ologłczuero w zespołach redakcyj·
nie ogólne. Jediłakże dotychczasowe nla młodego aktywu partyjnego.
wychowania .ideologicznego okrdla nych, wszechstronne wzmacniani!!
olbrsrmt WZ1'0lłi czitelnictwa ri.aieł, koni.ktu mlędzY praslł parttJnlł I
systematyczną pracę
W związku z tym nabiera uozeg6l- jej czytelnikami.
wykładowcami
ne10 znacieni~ sprawa naeymnla na
:Ruch korespondentów i listy .czy•
Jstotnytn problemem szkolenia par · uczestniczy co prawda w grupach sa· szej prasy bogatsza\ treści" ideolo· telników stanowią szczególnie wait yjnego jest sprawa. wykładowców. mokształcenia. nie posiada jednak sy ;lcznl\. podniesienia poslotnu polł nSl ł cenną formę, kontaktu z mas"
"Kadra wykładowców rosła wraz ze stematycznego przeszkolenia. Powaź- b'mmego kadr chiennikankłch 1 roz- ml pracuj-cym!, pobudza.Jl\CI\ aktY
wzrostem sieci szkolenia partyjnego. na więc część wykładowców nie ino- winięoltl wśród nich saln&ereaowai\
wność mas, ałatwlaJl\CI\ waikę z wy
Wiosną 1949 r. mieliśmy 3.856 wykła· że leszcze zabezpieczy.! właściwego
tło systema.tyczne10 POłlęblanla •ie• naturzenłami, ii: biurokratyzmem, z
dowców, obecnie iaś około 12.000 (z poz otnu zajęć.
Konieczne jest znaczne wzmożenie dzy marksistowsko - tenlnowskleJ, bezdusznym stosunkiem do ;;>otrzeb
tego ponad 3.000 na kursach wiej·
skich). Wśród wykładowców przewa- systematycznej pracy z wykładowca- bes czego kadry te nie Sił w atariłe człowieka pracującego,
żają pracownicy umysłowi. Poważny mi, uruchomienie stale działających apełąlać naJełycle swych zadań,
Znaczenie tego kontaktu dla posłu
jest odsetek nauczycieli (na kursach ośrodków doskonalenia wykładowWażnym czynnikiem upolitycznie glwanla slę enetod2' zdrowej kryty•
wiejskich 43 proc.). W ostatnim kwar ców w każdym województwie. Wytale mamy pewien wzrost wykładow- różnlających się wykładowców nale- nla tych kadr, ścislejszego powiąia kl i santokrytyJd w naszej walec
ców spośród robotników produkcyj- ży kierewać do szkół partyjnych, naj nia ich z zadaniami konkretnymi 1
..... _._ p0trzebami mas pracujących jest codziennej o przeobrażenie życia, o
h towamy~y o m 0·11--~
z w""'"'a"'u
'~·.,.-.YC
, · •"""~"
nych, chl cpÓw i• rob?t 01'kó w ro1n„vch
Zbyt . mało jest kob1et-wykładowcow pracy. teoretyczne) do szkoły wykła· RUOH KORESPONDEN'l'OW RO„ ~ykarcxowanle starych ftałog6w I
stosunków, w walce z oportunizmem
.
.
dowcow.
- poniżej 10 proc. ·
Jednak poziom, przygotowanie i · W ośmiu miastach wojewód~klch l BOTNICZYCB 1 CHŁOPSKICH. t sekciarstwem, z prz.eżyłkaml sła·
przeszkolenie partyjne dużej części siedmiu powiatowych zostały zorga• Ruch ten, dZięki wysiłkom prasy
wykładowców nie odpowiadają jesz- nłzowane Ośrodki Szkolenia Partyj· partyjnej, rozw:lnął się na skalę ma rej ldeolorii " psychice ludzkiej,
cze wymojJom szkolenia. Zaledwie 10 ne!Jo, które mają czuwać nad podnie· SOWll oiarnlaJąo już ponad 12 łyslę li oporami resztek 1taryeh klas Jest nieocenione. TrZeba tępl6 beztl
.
.
•
proc. wykładowców stanowią absol- sleniem poziomu 111asowej pracy SlfO
wenci szkół partyjnych. 30 proc. zo· teniowej. Działalność tych oirodkow cy robotników l chłopów, zał 0 .te• ł<lśnle występujące łu l 6wdzłe ten
stało przeszkolonych na krótkotermi- jest Jeszcze w stanie zalążkowym I w ro slle l pręmo•cl łwiaclczy odbyły
nowych kursach lub . ukończyło kurs ·I najbliższym czasie powinna by~ po· ostatnlo zjazd korespondentów ro· dencje duszenia krytyki przes blu·
łrodkaml aa
ł szkoclrtik6w
bo•.niczo - chlopski,..
wzmocniona I rozszerzona.
II s topnia. Około 4.500 wYkładowców ważnie
•
•
ch w Wauzaw1e. rokratów
~
c1sku ad.m.łnlstracyJnego, bra6 ener
·
Konlecllle jest śmlelńe wcl"ia- rtcznleJ w obronę t opiekę kores·
opiekę
Zabezpieczyć
nie, W!'chowywanle I Wysuwanle pondentów robotnJczo • chłopskich,
przez pral!ę partyjną nowych kadr uwainłeJ wnlka6 w skarr:l t s:v111a
korespondentów robotniczo - ebłOp łY czytelników; w ten eposób' nasza
związkach
&kich, wzmocnienie wyalłk6w w tel prasa jeszcze poważniej wzmocni
Ważna jest sprawa zabezpieczenia lenie kadrowe działaczy związko dziedzinie, bliJsze załnteresawanle sw6J wpływ .na wychowanie ldeolcr
kierownictwa i ' opieki ze strony ko- wych w 11 szkołach · wojew6dzkich, się pracą kadr dziennikarskich ze glczne mas, . Jeszcze bardziej zbllł.y
mitetów partyjnych nad akcją. szko· w Szkole Centralnej w Łodzi f w Cen sh'otiy łnłtancji pań)'.fnych rozase się do nich, Jeszcze w "'1ększYnt 110
Szkoleniowym w
pniu stanie się przewodnikiem enas
•
leniową, rozwi janą pt'Ze!Z związki rt.a- tralnym Ośrodku
Warszawie. Od jesieni hr. zorganizo nenie I pogłębienie a.~cJl azkolenlo pracuJ-eych 1 tródłem Ich aktYWl·
wodowe, ~MP i ZSCh.
Zwiazk.i rz.awodowe 'Prowadrza srzko wa.na zostanie w Warszawie roczna wel oraz akcji samokształcenia lde zacJi oollbczne,f.

Śmielej i gruntowniej wykorzys!ywać

w

organizacyjne WKP (h)
wychowania

na odpowiednim poziomie
szkolenia partyjnego
I

t.w

szybkiego wzmocnienia kadr
. propagandy partyjnej
1

M

Upoiitycznić kadry dziennikarskie, _

kadry korespondentów
cli

Znacznie wzmóc
z

kierownictwo i
komitetów partyjnych· nad · szkoleniem
zawodowych, ZMP i ZSCh
w

'Lu~zi,

·

kadry poznaje się i sprawdza
w toku ich pracy

W pracy nad usprawnieniem kle· dzi. Podstawowe zadanie polityki ·ka·
rownictwa partyjnego, w pracy nad drowej komitetów partyjnych polera
wychowSniem kadr, decydujące zna- na tym, ieby zorganl· ":\Ć t usprawczenle posiada organizacja i umtejęł• nić metodę poznawania ludżl w toku
ność poznawania ludzi. Ludzi, kadry ich pracy I obserwactt łeb wzro!tu i
poznaje 1ię I sprawdza w toku kh ich życia. Wiedzieć, kto i jak 1'-0lłnie ·
pracy. Pozqawanie kadr nie mu.ie o- - pomagać, aby ludzie rośli szybciej
jak to się czę:•to u - oto cała tajemnica polityki kadro·
granic7.ać się do charakterystyki to· wej, wypróbowanej - lenlnowsko•
naś zdarza warzysza w czasie jego postępów w stalinowskiej polityki kadrowej.
nie można spychać
Oczywiście szkole czy na kursach partyjnych, al
bo do studiowania życiorysu czy pa· tego podstawowego zadania na te
pierkowych opfnU, które on sanr zbie czy Inne wydziały lub referaty perso
ra 1 przedstawia. Poznawanie ludzi na nalne. Wydziały ł referaty mają nie·
potlstawie tego, jak wykonują powie zwykle poważne zadanie ułatwiania
rzone im zadania, jak pracują dla procesów poznawania ludzi, or~anlzo
Pi'rtli l jak pracują nad sobą, pozna· wania materiałów i środków, które ~a
wanie człowieka na podstawie lego bezpieczaj ą przed zapominanlel!) o
stosunku do zadań . społecznych, któ· pracownikach, ułatwiają kontxolę ich
re wysuwa w danym okresie sytua· pracy, sprawdzanie jej wyni1ców. Pocja i polityka Partli, na podstawie je. Utyka kadrowa - to właśnie podtita•
go stosunku do ludzi i wymagań, Ja· wowa, główna funkcja klerownlciw11
kie on sam stawia sobie w wykona· potltycinego. Instancja kierowntcz•.
niu tych zadań - oto metoda jedy- która nie czuje się odpowiedzlaln- za
politykę kadrową przekształca się w
nie niezawodna l bolszewicka.
To znaczy, że ludzi trzeba pozna· fikcje.
Polityka kadrowa - to umleJęiny
wać I oceniać nie na Jlodstawle przelotnych z nimi zetknięć, lecz na pod· dobór i rozstawienie luhl na pod·
stawie systematycznego obserwowa· stawie 1runfownej znajomości łeb
nia ich wzrostu w toku pracy, ich zalet ł wad, lcb kwalifikacji ł uzciolwielokrotnego sprawdzania. Główną. niell, to troskllwe wychowywanie
wadą naszej dotychczuowej polłlykl ludzi przez pomoc w rozwijania
kadrowej jest pobleina, • wlęc z ko· ich uzdolnień ł pOŹbywanlu się wad,
nłeczności powierzchowna ocena lu· I przez p~śpleszenie Ich roiwoju,
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Związki zawodowe i ZMP winny stać się
podstawową kuźnią
nowych i młodych kadr
Nie wysta-roza

równiei

sprowa· pracy

dołowych

ogniw

zwłllzkowy.cll.

~anie u.interesowań ilnstancji kie· Pozostało jeszcze do zorganizowania
kadrowej do około 25 tys. grup zwlą.zkowyc-.h, na

rowniozych w polityce
kadlI'y partyjnej, kt óra im
~średnio podlega. Tak się np.
przeważnie u nas dzieje, że :instain·
cje partyjne słabo mteresują się poUtyką kadT w ZM.P„. ;w „ Związikach
Zawodowych, w organizacjach' ma·
sowych, mniemając . jak gdyby, że
ocjipoWied.zialność za· ~t i wycho
wanie kadir w tych organirlac,lach
ich nie dotycriy. Jest to nłewątplL
wie jedni\ z przyczyn, że ZMP 1
Zwil\zkl 7.awodowe nie stanowią u
nas Jes21Me podstawowej kuźnł no·
wych l młodych kadr, 3ak to być po.
winno. W ZMP I Zwią.ikach Zawo·
dowych jest wielu członków Partit
kt6rzy przeksztalcłll slę w zawodo•
wych ZMP-owców t zwlą.zkowc6w. a
zdarza się niekiedy, że po l)rostu za_
śnl1'dzieli na swych funkcjach I st&·
nowiskach. Nie ma też u nas jeszC2e
planowego pmyplywu kadr młodziełowyc;h t związkowych do wYżsiycb
ł odpowiedzialniejtzyoh zadań par·
tyjnych. jako awansu politycznego,
jako jednero z na.jbaTdzlej taMczytnyt;h szC'Zebli w wysuwa.nlu kadr
młodiłeżowych i zwlą7Jkowych, które
wyróżnia.ją się · SWl\- aktywnością,
uzdolnieniami org&nlzacyjn~I, łnf·
cJatywl\. Brak właśotwej opieki ze
strony komitetów partyjnych nad
wzros-tem kadr młodzieżowych, a
zwłaszcza zwl11-zkowych Jest naJłlZ!lścle/ od:nvierołedle.nłem słabeł" kon
taktu I niec1011tat~e1o kłttownl·
ctw~ politycmero działalnością or·
ranizac.Ji masowych. Prowadzi to do
osłabienia aktrWoośct łych orgattl·
ozołowe.1

klórych czele stoli\ mętowie zauia.11.i&
z wyboru. Wysuwa to przed klerow·
nictwem ruchu zawodowego powatne
zadania w pra~y nad podt'lleslenlem.
poziomu wychowania politycznego
tych 1-15 tys. nowych aktywistów, kt6
rry będą sprawowali funkcje . ~.ęz~iy, rm-, t
zaufania grup związkowych. Zadanfa __ .
te lączs, slę z pracą nad uaktywnię· EBm
niehl l upolitycznieniem clzlałalrtÓ~ćr ·
rad zakładowych, w których liczba
członków wynosi około 90 tysięcy,_
Nfemniej wains, kuźni!\ młodycll
rezerw partyjnych winny stać się nr·
ganlzar.je młodzłeio~e: ZMP I Siu~
ba Polsce,
Jeśli idzie o charakterystykę apa·
ratu politycznego ZMP należy slwler•
dzić, że jest on również zbyt szciupły
I WYntaga wzmocnienia, ZMP spnwu
Je opiekę i kierownictwo nad działa.I
nością ZHP i winno znacznie wz111ocnlć swój wpływ ideologiczny i wycho
wawczy na Służbę Polsce. Ale wielkim utrudnieniem w tym zadaniu jest
przede wszystkim C'ałkowlty brak aparatu, działającego na szc:i;eblu gmin
i wsi. 1lrakowi temu należy jak naj·
szybciej zaradzić•
Wzrost organł:tacyjny ZMP na wił
jest szybki. Na 1 slycznła ub. r. istnła

Io 9.835 kół wiejskich ZMP, które Il·
czyły 108 tysięcy członków. Obecnie.
na l kwietnia było ju! 19.800 k6ł. sku
I
ł
j
pia ących m odz ei wiejską 1 li~·
,cych 295.'750 członków.
Obecnie etaty ZMP kończą się· na
powiecie. Zarządy powiatowe nie ••
w stanie bezpośrednio kierować i o•
taczać opieką organizacji swego po·
zacJł.
Ul Jllenum KC wywarło powałny wiatu.
Zarządy powiatowe Związku próbu
wpływ na ożywienie orranizac,łł ma.
sowych i na ich poważne wyaiłkl w ja oprzeć. się 0 zarządy gminne. lat•
kierunku przezwyeiiiżania wmtian- nieją one w z górą 2.000 gmin. Jed·
kowa11ylih tendencji. Wyrazem t ych nak że zarządy te, nie z'ólerające a.lę
pooytywnych rzmian byly m . inn. sy stematycznie, z nieetatowym prze·
wybory do rad związkow)·r.h. prze- wodnlczącym, pracującym zawodowo
prowadw ne w całym kraj•J w myśl w rolnictwie, szkole, gminie itp. nie
i i
ł
~
wytycznych II Kongresu Związków
z awodowych. Na konfer e ncje po- dają należytej pomocy ko om n e
wiatowe wybrano boopośrednio w są w •lanie kierować pracą aparatu
zalłładach pracy 23 tys. delegatów komendy gminnej SP.
Nasuwa si"l konieczność stopniowe!
mobił~ując w tej akcji Sllero.ki akpolitycznego
aparatu
tyw związkowy. W wynilt•J otlbY· rozbudowy
tych konferęnoji wybrano do 264 ZMP dla obsługi organizacji wiej·
PRZZ-ów 4.225 ak-tywistów, rz crz;ego skich d 1ogą doboru i przeszkoleńia
tylko 792 '.tj. 18.~ proc.) ee starych naijleps'Lej części pracowników SPekładów PRZZ. Ta.k radykalne od· członków Partii i ZMP oraz powlerze
nowienie składów władŻ związko· nia tym pracownikom lub też innym
wych miało miejsce również 1 na odpowiednio dobranym, kierownictwa
Wybzych szczeblach, mianowicie na politycznego, ' obejmuj ącego potrzeby
15 k11nferehCJach wojewódzklch, w or(lanizac:yjne zarówno ZMP, jak i
kt6rych uczestnlczyło z g6rą 2 tya SP na szczeblu gminny m. Chodzi
delegatów wybranych na konferen- o to, teby kierować kadrami, ieby
cjach powiatowych, Do OR'ZZ WY· śledzić ich wzrost, kontrolowaó ich
brano 449 akłyWist6w, z czero 391 pracę, sprawdzać czy 1 tak rosną, po
(tj. 81 proc.) nowych działaczy zwłąz magac lm w pracy, oplekowa6 się nł·
kowych. Podobne wynikł 1Jaly wy. mi. szkolló 1 wysuwać najbardziej u·
bory do zarządów głównych, 1dzle zdolnionych ł aktywnych na bardzlef
skład władz został odnowiony w 82 odpowiedzialne pozycje, do no"W}'ch
proc, Swladczy to nieWlłlPliwle o zadań, rozwijajl\cych ich zdotnoici,
odczuwant-j przez aktyw zwł~kowy Ich inicjatywę, czuwa.ć, aby nie za·
potrzebie przełomu w pracy In.stan· śnledzielł, nie \vyjaławłilli się, nie
przekształcali w małostkowych i ogra
·
cjt zwłązko·w·ych,
Doniosłą. akcji\ organizacyjną na t& nlczonych praktyków. Oto jedno 11
renie Związków Zawodowych bylo wainie js1ych zadań komitetów partyj
zorganizowanie około 120 tys. grup tiyc:h w dzied: ioie Ich polityki kiidro
związkowych, co powinno przy~ynłć j weJ.
(Dokońo...-.enie rta str. 4-tej)
się do uaktywnienia i usprawnienia
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Zadania ·partii -·w wc:11ce·· 'i ·nowe kadry
. na tle §qtUacji oqólne; ·
Referat przewodniczącego KC PZ~R towarzysza Bolesława Bieruta

na ~V Plenarnym Posiedzeniu Komitetu Centralnęeo i Centrałnei Komisji Kontroli Partyjnej wygłos~ony w dmu 8 maja 1950 roku (Część druga)·

Wytyczne o.rganizacyjne
· w wal~e o wzmocnienie nowymi kadrami
· aparatu politycznego Partii
Reasumując zadaąia

że źródłem w.zrl>Stn no·
wyeh kMlr Jest podnoszenie piniomu wiedzy~ ;polityCU1ej i ikwaUfike.cjl
osobistych każdego członka Partii,
wysoke. ocena. za.dań twórczych czło.
ba Polsce, ZHP, sekcje młodzie wiek& pra-0.uJ~o i troska o jego
żowe w
organizacjach maso- rozwój społeczno - ideologiczny, uwych) oraz w stosunku do ka- świadomienie sobie przoduJą<iej roli
dry partyjnej w związkach zawodowych (rady - zakladowe,
ORZZ, Zarządy Główne ZZ). w
innych organizacjach masowych
Burzliwy rozwój naszej gospodarki
(kobiecych, oświ'atowo - kultu- powoduje ciągłe i w szybkim tempie
ralnych,
kołach rodzicielskich rosnące zapotrzebowanie na kierowi tp.), jak równięż w radach nicze i wykwalifikowane kadry. Jest
narodowych.
to zupełnie zrozumiałe w świeHe te-

Partii w wal

ee o nowe kadry w celu wzmocnie
nia aparatu politycznego Partii, na
leży postawić następujące wytycz11e

1

komitety partyjne wszystkich instancji winny w )Vię
kszym stopniu niż to czyniły
dotychczas, przyswoić sobie cen
ne doświadczenia polityki orga
niza.cyjnej WKP (b) w dziedŁi
nie doboru wychowania, szkolenia i podnoszenia ogólnego po
złomu ideologiczno - polityczqc
go kadr na wszystkich odcinkach pracy społeczn~j. państwo
we.i, gospodarczej i kulturalnej,
przede wszystkim zaś kadr piłr
tyjnych - jako dowództwa, kic
rującego
ogólnym wzrostem
kadr.

Wzmocnić · łączność

tej kadry
zaTówno z masami
członkowskimi jak i kierownictwe,m orga.nizac-jl partyjnej w
celu maksymalnego uaktywnienia członków Partii po linii
właściwych za.dań tych organL
za.cji maso.WYeh oraz ogólnych
zadań polityczno - wyeho.wawC'Zych Partii wśród mM pracują.
cycb. Ustalić i ulepszyć formy
systematycznej kontfoli
praey
członków Partii w organiziacjacb
masowych przez właściwe organizacje partyjne, m. hm• . rów·
nież d·rogą wprowadzeni.a perio.
dycznej sprawozdawczości człon
ków Partii z Ich . konkretnych
zadań
w organfaacja.ch -masowych, składanych egze.kutywom
swych organiza-cji partyjnych.
partyjnej

2

programy szk6ł
kursów
partyjnych oraz tematyka
wydawnicza, prasowa i propagandowa winny w większym
stopniu uw~ględnić i przekaz)'wać aktywowi partyjnemu pod
stawowe wskazania . i wytyczne
Lenina i Stalina o bolszewickiej
polityce kadr, o stawianiu . na
czoto zadań partyjnych troski
O W'YCHOWANIE KADR
W
PROCESIE ICH PRACY, o podnoszenie ich poziomu polityez
nego i ich wiedzy marksistowsko - leninowskiej. Trzeba aby
aktyw partyjny nauczył się rea
lizować w praktycznym dzia:ła
niu orgarriza-0yjnym istotny sens
wiekopomnych słów Tow. Stali
na: „ZE WSZYSTKICH ISTNIE
JACYCH NA SWIECIE CENNYCH KAPITAŁOW, NAJCENNIEJSZYM I
NAJBARDZIEJ
DECYDUJĄCYM KAPITAŁEM

SĄ

hf

LUDZIE, KADRY".

~"7 "k omitety i wszystkie orga-·
J nizacje partyjne winny pa'Sf&t-..ić ,jako najważniejsze za.da

nie - osiągnięcie gruntowncg_o
pnelomu w kierunku lepszego
doboru i szybszego podniesienia
kwalifikacji kadr partyjnych za
równo w dziedzinie opanowani'\
przez nie teorii marksistowsko·
leninowskiej, jall i pod wzglę
dem ich· doświadczenia i spraw
nośei orgi;.ni-zac:v.inej.

zgoła

, WZROSTU KADR

l
komitety partyjne wzg ę· · h e ek t
·e
d nie
tc
gz
u
ywy,
m za.
l ezme
· · o d rozpa t rywanych p1·ze :r.
nie • bieżących spraw personalnych, systematycznie co pewien
czas stawiają na porządku dzien
nym _ogólną ocenę pracy swyeh
wydziałów (swego aparatu po1i
t yczn ego) po linii polityki wzro
stu kadr oraz ocenę wysiłków
i decyzji podejmowanych przez
organizacje partyjne w kięrun
ku zabezpieczenia r ezerw kadro
wych, przez poznawanie aktywu i sprawdzanie ludzi w toku
Ich pracy. prr.ez śmiałe wysuwanie najzdolniejszych a.ktywistów i bezpartyjnych, ale wy-

ł

różniajacych się pracą wzorową

i
kwalifikacjami
fachowymi
Iub organizacyjnymi pracowni
ków, na coraz bardziej odpowie
dzialne posterunki pracy, przez
należytą opiekę i pomoc okazy
waną. już wysuniętym robotnikom i chłopom w wypełnianiu
powierzonycb Im zadań.
należy wzmocnić i podnieść
na wyższy poziom rolę kierowniczą i wychówawczo - poli

2

tyczną. komitetów partyjnych w
stosunku do organizacji młodzieżowych (ZMP, ZAMP, Służ

Niezałeżn;ie od tego w celu stworzenia 'rezerw y ka<k pa~tyjnych komitetY zakfadowe i wiek9ze organ:i..

poziom produkcji

nas?.ego

przedwojenną

produkcj-: o 75 proc., a w ciągu dals.zych 6 lal ma wzrosnąć o około 150
proc., to jest rzeczą jasną i zrozumia
łą, że pohzeba nam coraz więcej nie
tylko siły roboczej w ogóle, ale w
pierwszym rzędzie kadr kierowniczych i kwałiilkowanycl1, a więc in·
~ynierów, technologów, konslruktol'ÓW.
techników, majstrów, sztygarów, robotników wykwalifikqwanych
ild. Jeżeli rozwijamy teraz gałęzie
produkcji, które bądź w ogóle nle ist·
niały w przedwojennej Polsce, bą1.ź
były reprezento~ane w minimalny m
rozmiarze, jak np. kopalnictwo miedzi, kopaloictwo rud żelaznych na
wielką skillę, produkcja samochodów
i ttaktorów, turbin, łożysk kulkowych,
ciężklch
i specjalnych obrabiaiek,
benzyny syntetycznej, kauczuku syntetycznego, syntetycznego włókna,
mas plasty cznych itd., to rzecz jasna,
brak nam wykwalifikowilnych i kie·
rowuiczycb kadr w tych dziedzinach
w wię ks:r.yni stopniu, niż w całości
naszej prod11kcji.
Jeżeli na olbrzymią skałę rozwija·
my inwestycje i inwestujemy w obec
nym 1950 r. 4,2 razy więcej na głow ę
ludnośc.i. niż przed wojną, a w 1955 r.
inwes tować będziemy 8,'1 razy więcej
na głowę ludności niż przed wojną,
jeżeli budujemy masowo wielkie, no·
we zakłady przemysłowe i przy nich
całe osiedla, a n~el całe miasta, Je.
żeli rozwijamy na wielką skalę budownlclwo mieszkań, szkół, przed·
szkoli, żłobków, wyższych uczelni, in
stytutów naukowo-badawcŻych, burs,
internatów, szpitali, klinik, sa.natoriów, domów kultury, świetlic, dróg,
portów, kolei żelaznych, magazy nów.
chłodni itd„ to rzecz jasna, brak nam
architektów,
urbanistów, budownlczych. mierniczych, techników i maj·
strów budowlanych, wykwalifikowanych monterów ltd.
Jeżeli cała nasza gospodarka jest
obecnie gospodarką planową, jeżeli
planowym systemem finansowym zo·
stają objęte wszystkie dziedziny na.szego życia gospodarczego, to rzecz
jasna, brak nam planistów, ekonomi·
stów, sti:.tystyków, wykwalitikow11nyćh finansistów,
współcześnie wyszkolonych buchalterów, kalkulato.
rów itd. leżeli rozwija się w szybkim
tempie nasz handel socjałistydny,

wypierając

handel prywatny, to rze~z
jasna, że odczuwamy coraz ostrze1szy brak wykwalifikowanych I _kie:
rowniczych kadr, nadających się I
prr.ystosowanych do pracy w nowych
i trudnych warunkach handlu uspołecznlonego.

i
nowe kadry
techniczne na 'bazie
techniki
radzieckiej .

0

Nasilić proces wysuwania robotników

na kierownicze stanowiska

1

2

k walwykorzystanie
fk
i owanych k a d r

1

Akc1·a naboru· nowe1· kadry i rezerw
kadrowych Partii
Prag.nę tea; poddać pod rozwagę
Plenum KC eelowość specjalnej ak•ji'. ~--AJ'""'"
. e•i
w celu doraźnego
~
""'~ "~ '
.
•
wzmocJłlema aparatu partyjnego 1
administracji państwGwej. Komitety Wojewódzkie pNeprowadziłyby
do dnia 1 października br. akcję na.
bor 3.000 kandydatów według usta.
u
lonego przez Biurq Polityczne roz dTielnika. Z teł liczby co najmniej
10110 czi. Partii. głównie robotników
było by przeznaczonych dla zasp~ko
j enia potrzeb wsi.

go rozszerzenia produkcji i inwesly·
cji w stosunku do okresu przedwo·
jennego, które osiągnęliśmy już w re
zultacie wykonania 3-Jetnlego Planu
i tych olbrzymich zadań, które stawia
przed nami Plan Sześcioletni.

z drugiej strony wiadomo, że w o- Przeszkalać
dokształcać
kresie okupacji z rąk niemieckich fa szystów zginęła znaczna liczba n'!-osiągnięć
szych wykwalifikowanych pracown1ków technicznych, że w ciągu lat okupacji zamknięte były nasze wyższe
i średnie uczelnie, że częś4 wykwaliNależy także pamiętać, że naszym sia.da wiadomości z zakresu
metod
fikowanych pracowników nie powró- kadrom inżyniery jnym i technicznym kierownictwa współczesną, socjaliciła do kraju i sprzęgła .się z faszy- grozi poważne niebezpi eczeństwo w styczną gospodarką. tylko bardzo frag
stowską, ieakcyjną emigracją.
postaci pewnego prowincjonalizmu mentaryczne i jak dotychczas, zdoby.
Nale'.ly za.be-L:pieczyć właśiliwą
Wszystko to razem stwatza SYTUA echnicznego, pewnej zaściankowości wane raczej dorywczo. Koniecznym
i wszechstrOlllłlą pomoc organ6w
CJE WIElKIEGO BRAKU KADR, bra technicznej. Przez Jata wojny nasi in warunkiem skutecznej pracy ty ch Iupropagand-owych i szkolenioku, ·który przechodzi czasem w praw. żynieroll<ie oderwali się od postępu dzi i podążania ich za postępami szyb
wych Pa'1."tLi w samokształceniu
dr.iwy głód kadr w naszej gospodarce współczesnej techniki, a i przed Wl>j· ko rwącego naprzód życia, jest zor·
politycznym ka.dr pracują~ycb
i częstokroć przeszkadza jej . rozwo- ną nie zawsze byli uświadomieni w ganizowanie dla nich planoweoo sy·
w org.anlzaciach masowych orM
jowł.
pełni o postępie
technicznym ze stemu. przeszkalania i ' doszkalania.
w doborze spośród nich kandyMożn a śmiało powiedzieć , że mało względu na świadomą w' tym kierun- Jak więc widzimy,
ZAGADNIENIE
był o w Polsce w ciągu ub ieglych lat ku politykę mlędzynarodowvch kon- SZKOLENIA I DOSZKALANIA JEST
datów do szkół partyjnych. Koprojekt.ów i za m ierzeń , które rozbiły cernów i monopolów kapitalistycz· AKTUALNYM I BEZPOSREDNIM ZA·
mitety pa·rtY'jne muszą śledzić
się lub opómiły si.ę raczej ze V\~lę nych. Żeby uniknąć groźnego niebez. DANIEM NIE TYLKO DLA KADR
systematycznie za. tym, aby kadu·· na brak'• ś qidków fimrnsowyrh, pleczenstwa zaściankowości technicz- INZYNIERl' JNO-'m!:CHNłCZNYCH,
tlra partyioa w organizacjach
czy materiałów, dużo było natomiast neJ.. które może przynieść Wiele ALE DLA CAŁOŚ CI KIEROWNlmasdwych rosła. w toku swej
l>rojektów i zamierzeń, które rozbiły I.;rzywd nasze) gospodarce narodo- CZYCH I WYKWALIFIKOWA1'1YCH
pracy. podnosiła poziom swych
si~, nie zostały zrealizowane lub 'lO· wej, trzeba organizować systematycz KADR NASZEJ GOSPODARKI.
kwalifikacji i swego cloświad
stały wykonane nie w pełni, czy ze ne przeszkalanie i doszkalanie na- . Nie u~eg?- wątpl~wości, że ,wytęże- ,
czenla polityC'Lllo • organiza.cyjznacznym opńźnieniem ze względu na szych kadr technlcznycl1 na bazie po me wys1łkow w kierunku p rzesunie:·
nero, aby st.a.wa.la się w coraz
brak ludzi, wykwalifikowanych ludzi, stępów i osiągnięć socjalistyczne! cia kadry ~nżynieryjnej i techąicznej
poważniejszym za.}tresie ba.zą resprawnych ludzi, oddanych ludzi. ucz techniki radzieckiej, pracującej na bezpośredruo do produk cji w k ierun.
zerw kadrowYclt Partii. Dobierać
olbrzymi!\- skalę i osiągającej zadzl- ku równomiernego rozd ziału
clwych ludzi.
we
'w bez porównania · większym
Wkraczając ·w Plan Sześcioletni mu wiające reZllltaty.
w:szystkich gałęziach naszej gospodar
stopniu, niż to miało miejs~e
simy z całą ostrością postawić przed
Zagadnienle przeszkalania i doszka k1 narodowej kadr wyli:waliiikowanaszą Pu.rłią. ZAGADNIENIE PRAWJ. lania, jako pilne 1 konieczne zadanie nych ~ raz w kierunku systematyczdotyohczas, nC>WYCh pracowniDł..OWEGO ROZWIĄZANIA SPRA· stoi zresztą nie tylko w stosunku do nego ich przeszkalania i doszkalania
ków poUtycznyeh aparatu par.
WY UZUPEŁNIENIA BRAKUJĄCYCH kadr inżynieryjnych i technicznych, doprowadzi do poważnerro .zła!JodŻe·
tyjnego, państwowego i gospoV\"YKWALIFIKOWANYCH I KIEROW ale i do wielu inny ch s-pecjalności, nia i odprężenia sytuacii na odcinku
darczego spośród kadr wypróbo.NJCZYCH KADR. :Cez rozwiązania te- Trzeba sobie powiedzieć przec1ez, 'że kadr gospodarczych i pozwoli nas.,,ej _,
wanych w toku pra.ey w organ!.
go zagadnienia bowiem nie ma 1 nie więk~zość naszych planistów, ekono-1 gospodarce narodowej psi~ ? '\Ć po·
za-0ja.ch masowych.
·
·
może być wykonania wielkich i trud. mistow, iłnanslstów, statystvków po- stawione jej zadania.
nych zadań Planu Sześcioletniego.
Il. W ZAKRESIE DOBORU KADR
Jakie drogi prowadzą de rozwiązania zagadnienia wykwalifikowanych
DO APARATU POLITYCZNEGO
1 'kierowniczych kadr dla . nasze1· goPARTII.
spodarki?
Drogi są. dwie:
Przejd źmy teraz do zagadnienia sztą być inaczej. w okresie po wr
Przyjmować na praoowników
prawidłowe wykorzystanie istnie. W.YSUWA?\IA KADR. Mamy nie· zwoleniu, kiedy wład za pr zes zła w rę
politycznyeh w apar1Wie partyjnym:
jących
kwalifikowanych kadr, wątpliwie w tym zakresie poważne ce klasy robotniczej, kiedy coraz bar
a.) tylko ludzi wypróbowaprawidłowe formowanie rezerwy ka- osiągn.ięcia. świadczy o tym wymmv dziej ksz tałtował się stośunek do pra
drowej i prawidłowy system wysuwa nie liciba około 17.000 robotników, cy, jako do sprawy hono~u, godnośei
nych z mi·n·łmalnie 3-letnim
nla nowych kadr,
wysuniętych na stanow:iska kierowni i czci, kiedy coraz bardz iej szerzył
stażem partY'Jnym, k·tór.i:y ma·
prawidłowy system szkolenia no- cze w przemyśle pafo1t wowym. Nie- się ruch współzawoonictwa i r uch ra
ją już za sobą pewien okres
wych kadr, taki system, który by wątpliwie, te wysunięte kadry w du cjonalizatorstwa, musiały .ujawn i ć
.pracy organizacyjnej (m~niprzy stosunkowo najmniejszych na· żym stopit"iu pozwoliły ?.apełnić luld, się i ujawniają _się dalej wśród kła·
kładach dawał największe i najszyb- wynikające z• o-lbrzymicb braków sy robotniczej znaczne • ilości ludzi
mum w ciągu roku) przy WYsie wyniki.
kadr, które by pueszlyprzezregula.r zdolnych do pracy kierowniczej, ut a
pełnianiu odpowiedniej funkne szkolenie i otr zymały dypl<>my. lent owanych organizat orów i techn.i·
cji partyjnej lub też w ra- ·Prawidłowe
istniejących Niewątpliwie także 17.000 wysunię- ków.
mach organizacji- masowych
tych robot ników na stanowi'i ka kieCzyż nie jest jasnym, że setki tySię
oraz ma.Ją p<rzytywną. charaki
rownicze w przemyśle państwowym.
w naszym
.
odmłodziło aparat pr zemysłu, polep· cy współzawodniczą cych
tery.stykę tej Jli"acy ze strony
Jeżeli chodzi o prawidłowe wyko- 1naweł w końcu Planu Sześcioletnie szyło jego "skład socjalny, jego obli- przem yśle, których około• 20.000 powłaściwego k-omitetu partyj- r zystanie kadr wykwalifikowanych go nasycenie personelem inźynier- cz~ ideologiczne r polityczne 1 przy- siada 'ju ż uprawnienia do tytułu
„ przodownika pracy·', względnie ,,za
nego.
·mamy szereg wad i zaniedbań, które skim będzie do"ść ztiaczitie niższe . od bhżyło go do mas.
ogólnie można było by sformułować norm obowiązujących i od faktyczCzy można jeq,nak uważać proces słu ż onego przodownika pracy" stano·
b) jeżeli wytypowany do pra jako brak planowej polityki kadro- nego stanu osiągniętego już w .wysuwania za skończony i rezerwy wią poważną rezerwę dla wysuwani:i
cy w aipairacie ;partyjnym kan- wej. .
Związku Radzieckim.
istniejące w tym względue za "-y- robotnikÓ\I" na kierownicze stanowi·
ska ?
dyda.t nie przeszedł żadnego
Czy. is~niejące kadry wykwallfikow świetle tych liczb jasnym się czerpane~
.
.
,
przeszkolenia pa:rtyjneg-o, wl- wane r k1e~ownlcze są u nas w pełni staje, w jak bardzo niekorzystnej
Czyż nie jest jasnym,
że
ok oło
~zec~ JRSn~, ze °:1e. ~a . odwrot,
nien być z reguły przed roz- !. całkowicie wykorzystane?
sytuacji zna.jdajemy się obecnie ł mo~na 1 !lalezh ~t:V~~rdzic, t~ proce_s 13.000 osób, które w r. 1949 zgłosiło
01
i
f k
R zecz jasn a, fe nie. Na odwrót, dlaC'Zego przemysł państwowy odczu wysuwania . ro 0
·ow na ierow!'-1- wnioski racjonalizatorskie i oko-Io
poozęc em swej nowej un - stwierdzić można, że są óne wyko· wa ciągły głód inżynieró,w, a brak cr:e stan?w1sk_a Yf gospoda~ce, S~Ja: 20.000 osób, członków klubów racjocji skiero·w any na. odpowied. rzystane w sposób niepełny i wadll sił inżynierskich
limituje często- ~istycmeJ m?ze _1 .musi nas1lac srię 1 nalizatorskich sta now ią poważną re·
k"' wy.
l•roc' ro.zwo·J· poszczego"lnych gałęzi· ze. rezerwy 1st111_eJą.ce_ d_la w:v.·suw.1- zer wę dla wysuwania r obotników
nie kursy partyjne lub sz vię
•
b d
lk N
partyjną.
Dla zilustrowania niepełnego i przemysłu.
ma są ar zo wie ie. ie moze zre· na kierownicze ę tanow iska?
wadliwego wykorzystania wykwaliJednakże · inżynierowie pracujący
ęceJ·
ętych
fikowanych kadr, chcę się :.:atrzy- bezpośrednio w pr odukcji w przemać nieco dłuiej na zagadnieniu myśle, państwowym stanowią tyiko •
najwyższej kategorii pracowników około połowy kadry inżynierskiej,
wysun1ę
technicznych, a mianowicie na zaga zatrudnionej w całokształcie gosp.odł
©aoje paJ:'tyj ne . wytypują nadbaT· dnieniu inżynierów.
darki socjalistycznej. w całoksztalępnegó
dziej aktywnych i spra.wdwnych tokońcu roku 19ł9 w ~rzemyśle cie bowiem gospodarki socjalistyczNie ulega wątpliwości, i e tnkie r e rów-robotników kursy szkoleniowe
warzy""", wyróżniaJ"ącyCb się we panstwowym. _było ~trudn1ony.ch o- nej, inżynierów, zat.rudnionych w
• ~-J
•
koło '7.000 mzynierów. Srednio dla specjalno.ściach przemysłowych jest zerwy istn.iejł i Że t rzeba tyll:o u- na k„nstruktor6w. Kursami tymi obwspoh:a.woanictwie pra.cy ora~ pod calego przemysłu na 1.000 robotni- około 14.000.
mieć je widzieć i umieć z tych re- ję~ 400 ·osób.• Jeden z tych kur sów
względem ofiM'Jlości, ha'l'tu ideolo- , ków produkcyjnych przypa<lało 6,9
z t ego, j ak widzim y, tylko niespeł zerw korzystać. Przykład umiejętne-" 40-osobowy, zorganizowany w prze·
· gioznegó, zd-olności orga.nfaa.torskich inżyniera. Jest to nasycenie persone na
'7.000 pracuje w produkcji. go i prawidłowego s posobu korzysta myśle hutniczym, już zakończył pra
i oddania Partii.
Iem inżynierskim wysoce niedost.a. Gdzież llięc pracują pozostali? Są, nia z rezerw stanowi inicjatywa Mi- cę. Okazało się, :i.:e t ylko ł ucze: tni·
Akc"' naboru nowei ka„-. 1 re- teczne i po~os~ające dale~o w ty!e oni zatrudnieni w Zjednoczeniach,
••
'"-"
poza wszelkimi
normami przewi- Centralach Handlowych, Central- nisterstwa Przemysłu Ciężkiego w ków 40-o~bowego kursu nie zostało
zerw k·a drowych Partii winna stać dzianymi w tym zakresie. Dla.lego nych Zarządach, Instytut-ach Nau- zakresie
szkolenia kionstruktorów. zakwalifikowanych na konstrukt osię poważnym wydarzeniem politycz Plan Sześcioletni przewiduje, że w kowo-Badawczych, Ministerstwach. · Wiadomo powszechnie, że brak kon rów, ale, że nawet ci 4 mogą być wy
nym, nowym źródłem wzmożonej r. 1955 średnio dla całego przemy.siu Rzecz jasna, że instytucje te potrze struktorów jest szczególnie ostry 1 korzystani, jako kreślarze. Inicjaty·
aktywności mas pariy>jnych i wyra· na 1.000 robot-n ików ma przypadać bują. p ewnej ilości inżynierów, ale dotkliwy, przy czym tyczy to Zdrów wa ta i jej powodzenie świadczą, że
'lem ich oddania Partii oraii: wier- U,2 inżyniera. W ten sposób Plan nie ulega wątpliwości, że stan przy no konstruktorów·inżynierów, jak i n dziedzinie kadr owej mamy 1 1 naSześcioletni zakłada z górą dwukru którym połowa kadr inżynierskich konstruktorów - t echników. Dla czę- srej gospodarce narodowej t>oważne
nośei jej ideał"om. Celem tej akcji tne podwyższenie nasycenia inży· o specjalnościach przemysłowych śeiowego zaradzenia temu brakowi rezerwy.
winno być pogłębienie świ;1domości nierami masy robotników, obslugu- jest
zatrudniona poza produkcją Mims terstwo ł'rzemy&.!u C1ęt1CJego
w całej Partii, we wszysłlkich jej Jących produkCję. Trzeba. dodać, i e przemysłową i często przy prar.y zo;ganizowa'o spośrÓd racjonalizat.o
(Dalszy ciąg na s tr. 5)

I

W tym celu należy:
I. W DZIEDZINIF ZABEZPIECZENIA PR!\ WIDŁOWE.T
POLITYKI

Jeżeli

wymagającej

inżynierskich.

Z całą ostrością stoi przed Partią.
zagadnienie uzupełniania wykwalifikow~
nych i kierowniczych kadr
1nzemysłu prLekroc.zył

nie

kwalifikacji ziach b1ak jest znacznie ostrzejszy,
jest wysoce nienor- niż średnio dla całości przemys~. W
malny i stanowi przejawy braku . dużym stopniu, choć nie całkowicie,
planowej i przemyślanej polityki jest to· także rezultatem braku plano.
ktdr.
wej i przemyślanej polityki kadr. W
Żeby ten stan zmienić na lepsze dużym ~-tc:pniu można ten stan rzeczy
należy postawić przed sobą zada- poprawie. p;zez dokład~ą anali~ę nanie systematycznego przesuwania sycen~a mzynlera?1l ~oszcze!!ołnych
k d i · · ki h 1• techniczn eh gałęzi przemysłu 1 wyciągnięcie z 1eJ
a l' nzymers C
..
Y
analizy wniosków w kierunku dopro·
b~zJ?oŚrednio do produkcJi, po~::ta wadzenia do bardziej równom·lcrnego
wtaJ~ po~a prod~kcją tylko DI. ~ę rozdziału kadr inżynierskich. Sprawa
d!lą _1 ścisłe okre~łoną obs~dę 11żi ta, jako pilna i ważna powinna sta·
n1erow i technikow. Hasło.. „IN
nąć na wi!rsztacie resortów gospodar
NIEROWIE ,.I T~CHNICY -: DO czych, PKPG i organów partyjnych.
~RO~UKCJI ?Jusi się ~tać OSU\ po Przesuwanie inżynierów ze sfery niebtyk1 _ka.droweJ wszystkich nasz~ch produkcyjnej do produkcji, przepro·
resortow gOSJ?oda.rczych~ 'Y~zy~tk1ch wadzenie bardziej równomiernego roz
!1aszych Ko~utetów WoJewod~klch i działu kadr Jnżynieryjnych i technicz
ich ~_Ydzłało~. 1?.'-dr, a na~zor nad nych pomiędzy poszczególnymi gałę
cało.sc11l re:'hzacJi teg~ waznego za ziami przemysłu powinno być · &ciśle
da.ma musi spoczywac w rękach powlazane z prawidłowym i na szero
naszego Komitetu Centralnego l je ką skalę rozwiniętym przeszkalaniem
go wydziału ka.dr. ·
personelu inżynieryjnego i technic:iRzecz jasna, że samo przesuwanię nego. Dla nowych gałęzi przemysłu
in:i:ynierqw i t echników do produkcji należy przeszkalać inżynierów, pra cu
nie rozwiąże jeszcze zagadnienia. Bo. ją cych dotychczas w zawoda.::h powiem i wewn ątrz przemysłu istnieje krewnych lub zbliżonych. Tak np„
wysoce nierównomierny rozdz iał kadr nie ulega wątpliwoś ci, że szereg in·
inżynierskith i ·technicznych. w pew żynierów górniczy ch, wyspecjalizowa
nych gał-:ziach przemysłu mamy sto-1 nycb dotychczas w kopalnictwie wę·
sunkowo większe skupienia inżynie- gla trzeba będzie . przeszkolić dla po·
rów; niżby można.. było soble na nie trzeb kopalnictwa miedzi, rud żelaz·
obećnie pozwolić.
W inn~ch gałę- nych i cynku.

Partii w dziedzinie WYchow&nia lu.
w toku ich pracy spolec.m.ej, pod
niesienie 7lrOZUmienia wśród mas
parlyjnych, jak :wysoką rodność nada.je i wiąie leni'Ulzm z funkcjami
pracowników pa.rtyjnych, · których
LenJn zaszczytnie nazwał „rewolu·
cjonistami zawodowymi",
doń

Sytuacja i zadania na ,odcinku kadr
gospodarczych

organizacyjne:
.
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KC PZPR towarzysza Bolesława Bieruta

na IV -PlenarnymPosiedzeniu- Knmitetu Centralnego i Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej
Jeteli chodzi o dalsze wysuwanie
robotników na kierownicze stanowi·
ska, to należy wystrzegać się popeł·
nianych dotychczas w tym zakresie
poważnych błędów. Jednym z takich
błędów było wysuwanie bez uprzed·
niego szkolenia, nawet w tych okresach, kiedy takle szkolenie można
już było zorganizować. Obecnie sytuacja jest już tego rodzaju, że mamy
wszelkie możliwości przeprowadzania
szkolenia przed wysunięciem.
Rzecz jasna, że nie można dać ogól

nei recepty, jeżeli ch6dzi o charak·
ter i czas trwania takich kursów szko
leniowych. Wszystko zależy ód sta·
nowiska, na które się wysuwa, od ilo
ści wiadomości . potrzebnych dla te·
go stanowiska itd. Dlatego bogactwo
form szkolenia będzie niewąlpllwie
bardzo wielkie. W kddym razie jasnym jest, że nalety obetnie postawió pued sobą jako linię postępowa•
uta: cóiaz więcej wysuniętych, ale
ant jednego wysuniętego, który by
nie pdeszedl uprzedniego wstępnego
szkolenia.
.

I

Organizować systematyczną opiekę

nad

wysuniętymi

i systematycznie ·
ich doszka l ać . ·

I'

Uprzednie, wstępne szkolenie nie
wyczerpuje jednak zagadni~nia. Wv·
euniQty robotnik ;wskil nadczas uie·
go miini;mum wiadomości, potrzebnych dla rozpoczęcia pracy na no·
wym stanowisku, ale niewątpliwie
brak regularnych studiów będzie mu
~rzesz.kadzat w jego pracy„ Dlaiego
obowl-.zkit1m resortów gospodarczych
fest organizować systematyczną opie
kę nad "ysuniętymi I systematyczne
ich doszkalanie. W przeciągu szeregu
lat, wysunięci na kierownicze · stano·
wiska robotnicy powinni by~ w zależnoś~i od potrzeby
odrywani od
produkcji na 2, 3, 41 a czasem i wię
cej tygodni dlatego. żeby przejść do,
datkowy kurs szkoleniowy.
Sytuacja dojrzała również do tego,
żeby w zakre3ie wysuwania rohotni·
ków na kierownicze stanowii;ka poczyni(;. krok naprzód. Dotychczas wysuwaliśmy robotnilców na · stanowiska,
a:t do dyrektorów przedsiębiorstw

w Zjednoczeniach, Centralnych Za·
rządach i Ministerstwach. Ażeby · u·
rnoż!iwić
takie wysunięcie, wydaje
się prawidłowym w najblitszym cza·
sle zorganizować sieć kursów szkole·
niowych o wyższym poziomie 1 dłuż·
s1ym okresie nauczania, np. 6 .miesię·
cy, które objęlyby około tysiąca o·
sób z:e wszystkich naszych mini·
slerslw gospodarczych. W ten spo·
sób nasze centralne instytucje gospo·
da.rcze otrzymałyby nowy, wielki za•
str7.yk robotniczych kadr, który na
pewno przyczyni si~ do u11praw11ie~la
ich działania i do lepszego powiązaianla Ich z masami. .
.
Jak wldać, mamy wiele do zrobie·
nia w dziedzinie nasilenia i uporząd·
kowani.i wysuwania robotników na
klerownicże ~tanowiska w gospodarce
n<lrodowej. Jeżeli te zadania wypeł·
nimy. to zyska. na tym cała nasza go
spodarkil narodowa I odczujemy wydatną ulgę
na odcbtku kadrowym,
włącz:nie.
który tak czę!lo Umiłuje nasz roz•
Jeżeli chodzi o wysuwanie na sta·
nówiska wyższego szczebla, to miały wój.
miejsce jedynie wypadki pojPdyńcze.
Tyle chciałem powiedzieć o spra·
Tymc~5cm, nie ulet]a wą lpJliwoscl,
wle
prawidłowego
wykortystanl11.
że szereg robotników z powodzeniem, istnleją,c,ych kadr, prawidłowego wypad w.a runkiem prawidłowego doboru korzystywanla rezerwy kadrowej i
i uprzedniego szkolenia. mogłoby za· prawidłowego wysuwania robotników
,iąć
sz:ereg kierownkzych stanowi,;k na kierownicze stanowtska.

I

wygłoszony

~ewolucyjnej. Niewątpliwie uezynio-1 Podstawą naszej polityki kadrowej
no w tym zakresie dużo, ale niewat· jest poczynienie wszelkich wysiłków
pliwe też jest, że nie mało jest jesz w k!erunku .jak najsz~bs~ego. stw~:
cze w nastym aparacie gospodar rzema. noweJ ludowe) . mte}i~eneJI
czym wrogów i nkodników złodziei przy Jedno~~esnym, naJpełnieJszym
•
. ,
.
•
.
. wykorzystanm starych kadr tech·
1 łapowmkow, .niepoprawnych biuro nicznych Starą inteligencja technicz
kratów i niedbalców.
na nie j~st nta!lą. jednolitą. znaczna
Dlatego nie czas jest bynajmniej jej część związała się bezpowrotnie
na jakąkolwiek demobilizack Zada i szczerze z budową socjalizmu;
nie wzmożenia czujności rewolucyj· część poz.ostaje jeszcze bierna i tyl·
nej w całym naszym życiu i na od- ko nieznaczna mniejszośc stanowi a·
cinku gospodarczym w szczególności, genturę wroga. Nie szczędz!ć :>ił
stoi w całej pełni. Trzeba jednak je- dla jak najszybszego wykucia kadr
dnocźeśnie walczyć z wszelkimi prze nowej ludowej inteligencji, w pełnii
jawami przemieniania czujności w wykorzystywać w!!zystk_o, co zdrowe
~arykaturę, usuwania i piętnowania ze starej inteligencji i bezlito~nie
łu!lz.i, którzy na to n.ie zasłużyli, nie zwalc~ać i dobijać wszystko, co jest
uwzględnienia ich obecnej postawy agenturą wroga, oto ~edynie słuszne
i obecnej pracy.
zasady naszej polityki kadrowej.

Soc1·alisty
. czna przebudowa wsi wyma~a
. szybszego, wnikliwszego
i energicznie}·~ Szego szkolenia kadr rOlll.ictwa
u

w walce o nowe kadry gospodarcze szczególną uwagę musimy po·
święcić również zagadnieniu kadr w
rolnictwie.
Potrzeby rolnictwa w dziedllinie
kadr powiększa zadanie związane z

socjalistyczną przebudową karłowatej gospodarki chłopskiej i koniecz·
ność gruntownej technicznej przebu-

dowy· metod pracy w rolnictwie. Sy·
stem i programy nauczania w przedwojennych szkołach rolniczych odpo
władały niezwykle zacofanemu w
dziedzinie techniki i agronomii po•
. gospod ark'1 rolne1. w p olsce.
z1omow1
• ód
.
h na wyz.s:iiyc
.
11 uW sr
· stud'rn,1ącyc
cz.elniach rolniczych . przewa żali syno
wie obszarników, w średnich, któ.
rych b y ła zni'koma l"1cz.ba, ucz:yly się
dzieci bogaczy wiej'ikich. Zd1>bycie
władzy przez lud pracujący / było
związ.ane z wielkt rewolucją agrar
ną, kt.óra trwa i roz\\·ija się nadal,
• • .
od podstaw stosunk.1 spo
;i;m1emaJąc

łeczne.

ka!rłowatej gospod.arki
chłopskiej NA TORY SPÓŁDZIEL·
CZOSOI PRODUKCYJNEJ s.tawia ją

chod.z.enia

zagadn<ienie spiesznego przvgotowa.
nia nowych kadr w rolnictwie w spo
sób niez:wykle ostry. Przed PGR-ami
~taw.ilamy zadanie • wydai11 rgo podniesienia poziomu produkc.ji ro·l ni·
eze.f już· dr.iś, ,w pierwszym okresie
Planu 6-letnlego, a także· rz..mjanv
chaTakteru te.i produkoh \'! kierun·ku podwyższenia je.i Jaik-ości w ciziedzinie wysokowartościowej produkc•j.ii ro~Jiinnej orarz pr7.estiawieni.ł się
. P GR·O\"'
• na produk z.namne.i. częsci
cj ę hod owl aną. o dpowiadającą nowoczesnym wymagainiom. Nie maż·
na wypełnić teg-0 za<laniia bez pcnvaż
. PGR -O\V
. nowymi. k anego za<:1'lenia
drami i bez planowo podejmowanl!j
akcji dosr,kalanła wysunick.J kadry
robotniczo - chJopsklej, w admini11tracji i kierownictwie PGR·ów,
Pow$:tają Pai'istwowe Ośrodk! Ma.
szy.nO!We dJa nowoc'lesnej obsługd
agrotechnicznej ~łon~k,ich gospodarstw, i _spółdzielni - _potrzeba 1m
• 1· i l'h 11ast ęµcow
• JJO
·k a dr d yrcktorow
litycznych, agronomów, mecliauików, traktonystów, księgowych itd.
Rodzą się szybko chłopskie spółdziel
nie produkcyjne - mu~imy im tiar

Jednym :,; ob.ła.wpw· przPłomu są
SZKOŁY ROLNICZE otwierane dla
•1
„. chłopskiej w da.wnych re·
mlodz1ezy
.
,
zydencjach szlacheckich. ora'E obję.
cle przez wielu dawnych fornali kie·
Bez usunięcia braków w funkcjono·
Jak widać z tego wszystkiego, rowniczych sta.nowłsk w PGR-ach.
waniu naszego sz:kolnlctwa. wyżsr,ego cośmy powiedizieli. .zadan1ta prz~a
i §rednie110 nie osiągniemy odpowie- ida.i ące mirost6r&twom gospoc!ar. Na około 700 dyrektorów 11:espqł6w
dniego efektu dla naslej gospodarki czym w dz:iedzind<e kadT 6ą bardzo PGR. mamy dziś 25,2 proc: roootni- belG)ieczyć fachową pomoc i opiekę
narodowej:
wyszkolić
kadty
wielkie. •Muwą one dbać o praesy- ków rolny~h i pr12emysłowych, 34,1 ag'ł'onomiczną.
Wielkie za.dania przypadają. w prze
zwyd!iieniu tych braków i w dal- ła111ie inżynforów j techników do pro proc. dintełdgencji iPOChodzącej IZ chło prz.ewodnfozących i księgowych, moi
szym rozwoju szkolnictwa technicz- dukcji, mus.zą Ziall'Je'Vni:ć równomier- pów biednych l średllliorolnych,' 20,9 liwle najsta.ranniej przygotowane
nirższych do ich wysoce odpowiedzialnych
neąo nowoutworzonemu Ministerstwu ny ro'l.dział S1i1ł łecihndcznych pomię proc„ synów naucrzycieH,
Szkół Wyiazych I Nauki l Centrillne- dzy }lOS!l.Czególn.e gałęzie priz:eunysłu, ur.zędiników i innych grup j,nteJ.igen- funkcji. Musimy to robić szybciej.
rnu Urzędowi Szkolenia Zawodowego. mu szą systemartyciznie szkolić i prze cjii pracująceij, czyli razem ponad 80 wnikliwiej, energiczniej - w prze.
Trzeba jednak pamiętać, że za.równo s1.ka'1ać stary personel ora~ masowo proc; kierowników
-wyrosłych ~ clwnym razie będziemy n1ieli wyso·
Ministerstwo Szkół Wy?.szycb, jak l wysuwać i szkoMć nowe kadry ro·
CUSZ ule będą mogły wykonać tych botniC'Ze, musrzą współdziałać w or- podsławowych wantw _ludowych. ce dcmorall.zują.ce I niebezpieczne
zadań bez ścisłej współpracy I bez po gain iZ-Owaniu srz:kolenia nowych kadr Przelo.... ten sl„gn„łby Jesz.cze głę. z.la.wiska załamań,
rozpadania sl"
_....
"" „
mocy gospod,a rczych ministerstw re- iiawodowych wyższych i średni ch o- . biej 1dyby nie był hamowany w powstałych
spÓłlizielni.
Tneba
sortowych. Gospodarcze ministerstwa 1·az kontrolować przebieg tego akó· pierwszym okresie
przez
dyWersji:
stwierdzić
niestety,
~
poszczególne
re!iortowe dbać muszą o to, by ściśle lenia. Wszystko to wymaga odipo.
współdziałać i w doborze studentów wiednlej orga'l'lirz,acji wewnątrz mini MikłlłajcZyka i oportunizm 1omuł- !komitety pa.rtyjne odnoszl\ się do
·
""-'·ona ł 111i: 11topn1"ow11 sprawy dobo-·
f uczq\ów - w rozdziale ich według steTstw. Dlategf też tmeba będ.zie, k .owszezy„„y,
....,.,...
• „ k .......- dla, ~~po'ldziel11i '
uczelni, fakultetów, szkół i w sporzą ażeby w ministerstwach gospodar· równi,.,;. p~·azn•y zwrot wl'lr6d naj- powstaJ 11 cych na ich te·~nie nieraz 2
~"'
.,,.,...,
„
dzani~ l?rzys.tosowanych do życia pro czych stop~iowo. na miejsce .Jed·
ba.l'd.dej wa~cł-owej &ta.rej kadry kuygodną, wprost beztroską. i lekko·
gramow nauczania, w zapewnieniu nego departamentu kadr, tworzyły
intell„eno" rolniczej. znaczna czMić myślnością, nie rozumieją.c wyraźnie
sprawno~d nauczania itd.
się t rzy Jednost,ki, katda o innym
„ "gencjl
J•
-.·" iLl
wł""-•a
d~-•~
swo'j cen. wagi tego :IJlllU
--->ania. · Ku.rs przeszko·
Gospodarcze ministerstwa resorto· z11-kresie d'tjałania: Jednostka. zajmu· teJ. •", :..
...,....
„.,,
· we, które, nie dbają o przygotowanie jąca się ka.drami kierowniczymi J ny wkład wied<iy i doświadczenia leniowy dla agronomów POM był
kadr, nht przygotowują. tego szkole- kwalifikowanymi, jednostka zajmu· do wieilkie10 dzieła. pnebudowy pol. dwukrotnie odrae7'any i powainle onia i ni~ kontrolują jego przebiegu, jąca się kadrami szeregowymi J
„
k tft'- · adliwego- d-'.,.,o·
nie spełniaj~ swoich · elementarnych wresz:cie jednostb ulłmuJ-ca •ię sklego rolnIctwa, rozumie właśc lwy pozniony ws u """ w
·
se„
•
-..-.<:.łpracy
s
now11.
.rosn„c~
już
ru
kandydatów
kursu. Konieemy
zadań.
T
sprawami szkolenia.
'"' "'"l'V
..,
„"
kadrą inteligenciJt rolniczej pocho- jest gł'Untowny J>tzełom w tej azie·
prawidłowe ułożenie
dzenia robotniczo • chłopskiego.
<}zinie, który spra.wi, że akcja. nko."
Tym nie :mniej szybki rozwój pat\· lenia ikadt będzie W'yprzedzać . rctmiędzy Partią
StW"Owego sektora ro1nictwa i roa:- zwó.t ruchu, a nie. wlec się daleko w
"""'etzynaj"'CY iię dond.oSły proces prae I tyle jak to nta. miejsce dotychczas,

W wa]ce o' kadry wieJkie zadania ·
przypadają ministerstwom gospodarczym

0

0

"-

te'

1

O

stosunków
a organami administracji
gospodarczej w polityce kadr

""
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Pomyślny

rozwój pracy kadl'owej I ko CENTRALNE ZAGADNIENIE l
na odctnku gospodarki narodowej aby w żadnym razie, kierownicza
wymaga prawldłoweg 0 ulo-i:e-nia sto- rola Pa.rtii i prawo ostatecznej decy
sunków między Partią a organami z.li w sprawach kadrowych ł peradmlnistracjl gospodarczej. Jest rze sonalnych nie było rozumiane, ja·
czą zrozumiałą,, że nisza Parti?.•, jako ko ":'Yrzeczen.le aię lnioJatywy i od·
siła. kierownicza. nasz.ero Ludowego powiechialnOści ze strony orga.Dów
Państwa ustala zasady polttykl ka· państwowych.
drowej ł personalne.i na poszczególDlatego, a by ta. inicjatywa, roz.·
nych odcinkach życia i musi miel! mach i odpowied zialność mogły się
szeregu ważnych spraw kadro· zl'ealizować, trzeba na odcinku g owych i personalnych prawo ostatecr spodarczym, ta:k jak i na innych od·
nej decyzji. Nie. wynika e tego by- cinkach naszego życin, gtosować za.·
najmniejj, ażeby odpowiedrz.ial ność sadę, że za kadry odpowiada nie ty)
za sprawy kadrowe i personalne iby· ko i n.ie tyle wydział personalny czy
ła zdjęta rz administracji gospoda'1'- departament kadr, a odpowiada prze
czej. Na odwrót, trzeba., żeby po o· <le wszystkim kierownictwo instytu·
hecnym Plenum inicjatywa kadrowa cji, Ministerstwa, Centralnego Zarzą
1 personalna organów a.dministracjł du, Zjednoczenia czy przedsiębior·
gospodarczej znacznie się wzmogła. stwa. Ażeby umożliwić wprowadze·
Trzeba, aby zagadnienie prawidłowe nie tej zasady w życie, trzeba bę·
go rO'ZStawienia i wykorzystania dzie z.mienić niektóre obowil11ujące
fstnieją.cycb kadir i prawidłowego dotychczas j przestarzałe już normy
przygotowania nowych kadr stau~ło \V zakresie roli 'i kompetencjl wydzi11
przed administracją g1>spodarczą, ja. łów personalnych.

w

•
'Zas1·1·lC' k a dry ro1n1cze

' • dCZOnych rob O t ni•kow·
'
k ad rami• d OSWia
Partia musi uczynić poważny wy
W wail.ce o kadTy rolnicze trzeba
aby zasilić kadry rolnicze - również u~llląć zjawisko niecelowe
z.w1asz.cza W DZIEDZINIE PO· go marnowania fachowych kadr rol
TRŻEB SPOŁDZIĘLCZOSCI PRO- niczych przez zatrudnianie ludzi o
v.rysokim nieraz poziomie specjał·
DUKOYJNEJ I POM·6w przez ności agronomicznej w instytucjach
skierowanie poważnej liczby robo- handlowych i ·administracji. Ważne
tnłków wyr6iniaJl\CYOh się zdolnoś- znaczenie posiada połączenie wysił
olami or1anizacyjnyml, poziomem ków Partit w walce o kadry rolni
flólltyoznym i doświadczeniem. Ca cze .z pogłębieniem współpracy w
ła Partia musi zrozumieć, że jest to tej dziedzinie z ZSL, w którego szc
najdonioślejsza w skutkach forma regach ' znajduje się pokaźna Uczt,a
łl\C)znoścł l 11oju11Zu klasy robotniczej· inteligencji
rolniczej pochodzenia
chłopstwem pracującym.
chłopskiego.
z
siłek,

Zwróci· ć większą uwagę na stan kadr
W wielkiej' sieci Spółdzielczego
zaopatrzenia i zbytu na wsi

Nie szczędzic sił dla r' ak na1·szybszego .. Należy również zwrócić wi_ększą
uwage: na etan kadr,_
wykucia kadr nowej ludowej iµteligencji, wielką sieć spółdzielcżego zaopatrze
w pełni wykorzystać wszystko co zdrowe' ni, i zbytu na w si. w jedpej tylko
Oentra4ł
Rolniczej
Sa.Qlopomoc
ze Starej inteligencji, bez'fitośnie zwalczać Cltłopska zattudnlopych jest około
i dobijać Wrogą agenturę
150 tys. pracowników. Cyfra ta da-

wo obcymi ł wrogimi Ideologicznie
na stanowiskach kierowniczych. Gł~
b11za praca nad polepszeniem tych
kadr, 'intensywne szkolenie i śmia
ły awans elementów ludowych
to jedyna droga do zmiany nłeko·
rzystnego jeszcze stanu kadr na tym
odcinku. Zaplanowana akcja szkole
Omawiając na IV Plenum sytuację tanie, czy i w jakini stopniu wyko· je obraz ogólny <problemu kadr ha nłowa ma objąć Jeszcze w tym ro ·
i zadania na odcinku kadr gospodar nano na tym odcinku ~adania III ł'le tym odcinku. Kadry te są poważnie ku 50 proc. całego personelu Cenczych, trzeba P<>i~Wić 1>:rzed sobą, py nułU .w: J:akresie :wzmóżęnia. cwjA~ ~w~~znne eiem.entami ~ t.tali RolnlczeJ,
obsługujących

I
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Q praWt.dłowe postawi"eni·e systemu
szkolenia nownch,
kwalifiko_wanych kadr
tJ
Przejdźmy teraz do zagadriień pra koncentrowały głównie' na

widłowego

postawienia
systemu
szkolenia nowych kadr.
Jest to zagadnienie wągi olbrzy.miej, t:dyż od prawidłowego jeg1>

rozwiązania zależy cała, przyszłość

nasz.ej gospodarki.
Ilościowe osiągnięcia w zakresie szkolenia techni
cznego wyższego
oraz szkolenia
zawodowego I i II stopnia mamy
bardzo duże. O ile w 1937 r. ilość
uczących się w wyższych szkołach
technicznych wynosiła 7.754 osoby,
to w 1948 r. wyniosła ona już 20.631
osób. O -ile w 1937 r. razem w średnich szkołach zawodowych I i II
stopnia uczyło się 210.000 osób, to
w 1948 r. uczyło się już 428.000 oSÓb. W ten spospb między 1937 a
1948 rokiem ilość studentów w wyż
szych szkołach technicznych wzrosła 0 66,1 proc. a ilość uczniów w
średnich szkołach zawodowych 0
96,5 proc. Jednakże te wielkie ilosciowo osiągnięcia nie powinny przy
słaniać nam bardzo poważnych bra
ków w za.kresie wyższego i średnie
go szkolnictwa. technicznego;
Rozwój
systemu szkolenia kadr
dla . potrzeb resortów gospodarczych,, jak też dla potrzeb we
w 8 zystkich dziedzinach życia kraju,
hamowany jest w poważnym stopniu przez ttiedomaga.nia obecnego
stanu kadr oraz ·s ystemu nauki. w
k
.
l!Z o1n 1ctw1c
Olbrzymi
·1 k · k. wyzszym.
· t
1.·ł
Ludowe· wr.: ha
dwys1 e ' Ja · l· Pans
· · wokół
a w rozwoJ sieci RZ
wyzsz.yc
przygotowujących kadry nowej inte
!igencii.
nie
dotychc:r.as
t
k . przynosi
.
•
yc11 wyni ow, ktore odpowiaaały
bdy skhali środków szczodrze twykłaanyc
na ten cel.
Pods awową,
przyczyną jest wadliwa organlza.c.fa
kpracy
d
dwyiszych
I d · uczelni, szczupłość
I
a r o pow e n10 wykwalif kowa·
nych i obdarzonych Jasnym, nowo·
czesnym światopoglądem naukow:Ym, sta\'e lłł1~talistyczffł! tradycje,
oil11iące na !'amej stl'nkłurze studiów, rozluźniona dyscyplina w .na
"' sła b e zai n t eresowame
· i opie
· ka
u„e,
ze strony organizacji partyjnycll I
mło~zieżowych . .o rganizacje. partyj·
ne 1 ZAMP zamteresowama swo3e

nej oczywiście -

troseł' o

waż
,

:zmianę

składu społecznego studiujących, -ale lekceważyły dotychczas sprawę
tak ważną' jak WYNIKl NAUKI.
Komitet Warszawski był · bodaj
p1erwszy, który, aczkolwiek również
z opóźnieniem, zainteresował się wynikami studiów i dyscypliną pracy w
uczelniach warszawskich. Inne komitety partyjne mało uwagi poświęca·
ją dotychczas tej sprawie. Opóźnia
nie i przeciąganie terminów składa•
nia egzaminów jest tolerowanym powszechnie zwyczajem, przy czym zda
rza się, że studenci ostatniego roku
mają zaledwie 20 proc wymaganych
egzaminów. W związku z tym liczba
absolwentów Szkół W}'Żśzych osiąga
zaledwie nieco powyżej połowv planowanycb cyfr. Poważna część starej
kadry naukowej pracuje z dużym poświęceniem i oddaniem, ale tradycje
llberalMycme sprawiają, że profeso·
rowie nie poczuwają się jeszcze do od
powiediialnoścl za jakościowe 1 ilo·
ściowe wyniki nauki. Programy są
często przeładowane i w dużej mie·
rze nie odpowiadają obecnym potrze.
bom. Treść wykładów, skryptów 1
podręczników jest w wielu wypad·
kach odbiciem. zacofanego, antynaukowego
światopoglądu
l
obcej
klasowo ideologii. Zaopatrzenie tech.
niczno-naukowe jest w niektórych uczelniach na poziomie nie odpowiada1·ącym wymagan1'om. Aktywno.;c·
spo·
~
łeczno·pol1·tyczna kadr· naukowych
jest na ogół wciąż jeszcze słaba.
Poświęciłem nieco więcej uwagi
spra\"1'e
kadr gospodar'"zych.
Sądzę,
'
~
te w 11praWie sytuacji, dotyczącej
kadr w innych resortach, które wymagaj~ równie szczegółowej analizy,
ale kto_rych nie podobd~ uwz.gl~dnić
w ramach nlnle1·sz:ego referatu będz:ie
poświęcona. uwaga :tarówn'.o w wystą
pleniach na obecnym 'P lenum, jak
zwłaszcza
bezpośrednio' po Plenum
we wJaściwych zespołaci..-.partyjnych•
Szczególnego i gruntownngo
omo'wi·e.
~
nla. wymagać będzie spHwa kadr resort~w ?światowych i kulturalnych,
l>omewaz kadry te decydować będą 0
zuslęgu i tempie rozwijającej się u
nas rewolucji kulturalnej.

W Wielkim procesie rewolUCYJ•nych .
prz.eobrażeń w Po_lsce Ludowej dojrze1d
k
ł
WaJą i rosną U Złe, Szta tują się nowi
twórcy nowego życia
.
III Plenum naszej Partisi zaostrzy· wy'dobyć i wykorzysta~ nowe rezer·
ło czujność rew-0lucyjną i podniosło wy kadr z rosnących nowych ludzi.

bojowość wszystkich organizacji par Oto par" przykładów, jak szybko ro·
t Yj nyc h . Sk·011ce11 t rowało ono row·
,
"
sną u nas ludzie:
nież uwagę Partii na sprawie doboru
Wśród robotników, pełniących dzUi
kadr, przede wszystkim na zagadnie funkcje dyrektorów kopalń znani są:
niu ich czystości ideologicznej i cha
PAWEŁ CHOWĄNIEC, stary
rakterze
ich
składu osobowego pod
go·rn1'k, pracuJ·"·CY
43 la.t w ...
"o
I
d
kl
"' od
wzg ę em aS'mvym. Zadaniem obe~- palni ,,Karol", obecnie
3·ej dyrektor.
nego Plenum J'est dals ze ..--g
n.n ł b' n.1•
ę ie e Swoje głtbokie doświadczenie praldycz
czujności i aktywności bojowej Par- ,ne uzupełnia wytrwale wiadomościami
tii w walce o czystość ideologiczną
•·~ taJ: .
r.aszych szeregów, dalsze podnosze- t eoret ycznynu. drogąi samo...,z
cen1a.·
·
Zorganizow-•
na.
kOpaln;
nte ich poziomu politycznego, o mo""'
• w r · 1947
bilizację wszystkich naszych sił do wieczorowe
kółko
salmoksztaJ:cenia.
porywających zadań Planu 6-Jetnif!· technicznego dla pracowników niższe.
go. W realt'zacJ· 1· tych zadan' na ezo· go dozoru technicznego i r~baczy, przy
ło naszych trosk i wysiłków musi- citgnłł do konsultacji i współpracy
· uczt.
my wysunąć walkę 0 nowe kadry, i n t eugencJt t eehniczną. Ob ecnie
to .znaczy pogłębienie i usprawnienie szcza. na. 5.mie-sitczny kurs dla. wysu
naszej pracy nad doborem, wy· niętych dyrektorów kopalli,
chowaniem ·i przyg-0towanicm aktywi
'l'ow. CHMIEL JóZEF - dyrek
stów partyjnych i bezpartyjnych w ·
tor kopalni „Viktoria" w Wał.
celu podniesienia na wyiszy poziom brzychu rozpoczął pracę w górnictwie
dalszego postępu naszego życia.
przed 28 laty ja.ko pomoc dołowa.. Od
Kongres Zjednoczeniowy
naszej Ir. 1943 członek PPR. W ciągu 2 i pół'
Partii był wielkim', przełomowym WY' lat po wyzwoleniu był burmistrzem
darzeniem w 'Życiu polskich mas pra miasta. Czeladź, późni&j w cilłgu 1 i
cujących. Potężną falą . zapału, aktyw pół roku - członkiem głównego za.
nąści, dążenia do wiedzy i kultury, rządu zw. Za.w. Górników. Od kwiet.
wiary w przyszłość rozkołysały się nia. ub. r. był wicedyrektorem kopa.J..
uc,iucia milionowych n1as robotni- ni sosnowiec", a. od marca br. dyr9
ków, chłopów, kobiet, młodzieży. Wy kto;em kopalni , „Victoria". WytrwałlJ:
i·azem tego. s!! czyny produ.kcyjne 1 pracą . s~mokształceniową,
pogłębiał
~ora_z bar~z~eJ masowy, tworczy, o· swą wiedzę polityczną. Za.pisał sit w
zyw1any !rucjaty\~ą nowych form roku nbiegł'Ytn na. 3.miesięą:ny kurs
ruch. wspołzawodmctwa. Klasa ro- wieczorowy dla. średniego dozoru ko.
hotn.icza dała wyraz. f'.Wemu ~t~l>nn· palń 1 ukońm;ył go z dobrym wyni·
kowi do has~ł Kon.gresu. przyspiesza kiem. Obecnie studiuje na 5.miesi~cz
jq.c wykonaDle Trzylet11:1e.g? Planu, nym kursie dyrektorów.robotników.
chł~pstw? pracujące - m!cJa~ywą .o~
Tow. KRASOWIECKI JERzy
ga3'1z.acYJ.nlł. na polu .społdz1e)czosc1
_ członek Partii od 1945 r. produkcyJ~eJ, przod~Jące warstwy dyrektor kopalni za.brze-Wschód, Od
mteligenCJB p~acujące1 7 pogłębie- r. 1924 zaczął pracę w kopalni w cha
niem _łą~znoscr z ma~am1 ludowy1":i.
kterze ładowacza. Już od r. 1946
Ożywleme umysłowe i społeczne, me rai
.
·
r or
spotykany nigdy przedtem wzrost zostaje wysunięty na W1Cedy ekt a,
czytelnictwa, pęd do nauki, sztuki,· a od r. 1948 na zasttpCf na.czelne~o
literatury i radosnego życia społecz· d'yrektor~ ~PW w Zabrzu. Intere~uJe
nego noszą w sobie wszystkie zna· si~ powaznie pro?lemami raicjo.n al za~
miona wielkiej rewolucji kulturalnej. ej~ pr~cy w g6~ict~e ~ ~a w teJ
Zlłdaniem wszystkich organizacji par dz:1edz~nle powazne os1~gn1~c1a. Cieszy
tyjnych od góry do dGłu' jest - poe sif! wielą populan1ośc1% i autoryte.
wodniczyć temu ruchowi, usprawmć tem.
•
I podnieść na znaci nie wyższy po·
Tow. WJJG:RZYK JAN, członek
ziom całą &wą prą.cę, zmobilizować
:Partii od 1946 roku - obec_n y
do tero celu wszystkie swe kadry, dyrektor kopa.loł „P11-weł", rozpoczą,ł
podnieść wymagania w stosunku do prac~ w górnictwie w 1928 r., a.Ie po
c11olej orga.nizacjj i do każdego jej roku pracy był przez ·ą la.t bezrobot.
-członka. Wi{'kszciść organizacji par· nym. Po wyzwoleniu wyróżniał sit z.k
tyjnych zrozumiała te zadania i osią tywno~cią w pracy zawodowej i poli.
ga coraz wyższy poziom swęj pra- tycznej, lfył przodownildem w kopal.
cy, mobilizując do niej coraz liczni~j ni.. zarabiając w r. 1948 około 100 ą.
~ze szere&i &wy.eh akty.wistów. 'llllie
(CiK dailszv na str, 6)
.,
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Zadania Partii w walce o_nowe kadry

,
n ·a tle svt.uacji ogOlnej
Referat przewodniczącego KC PZPR towarzysza .Bołesla"a Bieruta
na IV Plenarnym Posiedzeniu Komitetu Centralnego i Centralnej Komis;; Kontroli Partyjnej wygłoszony w dniu· ~ maja 1950 roku (Część druga)

(Do1koń1:1Lenie ze str. 5-tej)
sięcy złotych. mie ·1ęcznie . Od stycznia

I

Oto jak tworzy s!ię już dziś now~
Inteligencja z dawnych proletariu- I

ubi głego roku został wysuni~y na
wicedyrektora, a od listopada jest dy
ta.kich mno·
by
rektorem ·kopalni. :uczy si~ · intensJ .7. żyć ~iele . . Warto p.r.zecież było 1:5y
nie i zyskał Jowszcch~e uznanie wspomnieć o 25 - letniej tow. Zofii
w''.'ód załogi, umie współpra.cować z Wrzesień - córce małorolqego chło
r.
inteligencją, wykazuje wybitne zdolno pa, która 'już po wyzwoleniu w
'
łci orga.n izacyjne.
1945 skonczyła szkole powszechną.
Naczelnym -~yrekt~rem C~ntral i 6-mi€s'ięcrzne · kursy pe-dagogkzne,
nego Zarządu Przemysłu ·Met "li wstąpiła do , ORMO i brała· czynny
Nieżelaznych jest od 10 miesięcy tow. udział w walkach z bandami UP A.
PIERZYNKA STANISŁAW, członek Pogłębiając ·W drodze kursów koi esKPP od 1924 r. i PPB od cza.su jej p.ondencyjnych swą wiedzę, p!"Lygotowuje się do pracy w zawodzie na
powstania, syn górnika, sam robotnik
uczycielskim. Objęła w 1946 r. jew hutnictwie. Juk. w patdzierniku
sienią kierownictwo szkoły pqwsze
1945 r. wysuni{ty został ua stanowi.
chnej, a w rok później wstępuje do
sko dyrektora naczelnego zakładów
studium przygotowawczego jednr.j
hutniczych. Natychmiast po wyzwole
z wyższych uczelni w Krakowie. Od
niu, nie przerywając pracy, ten 50-let r ..1947 jest aktywistką ZWM i Par
ni dziś człowiek, zabrał si~ do nauki
tiJi, pełni funkcję sekret-al'Za Podstai w ciagu 1 i pół roku przerobiło 1 kurs wowej Organizacji Partyjnej, a na
Aredniej szkoty technicznej, zdając po
W paź
stępnie sekretarza OKZZ.
m7ślnie w roku 1946 egziimin na. tech
dzierniku 1948 r. jest w KM w Kra
nika i 11cząc się dalej składa w 1947 kowie kierowniczką wydziału kobie
roku W Akademii Górnlczo.Hutnh.. sj cego i instruktorką wydzi~łu orga
egzamin na inżyniera. :Qziś w dalszym nizacyjnego. Na początku br. z:osta
ci::,gu pracuje nad sobą, pogłębi~ ~ąc je powołana na. dyrektora zakła
swą wiedzę, co nie uszczupla jego . ak dów PMS w Krakowie. Oto teippo
w pr_a cy ~olityczno.społecz wzrostu umysłowego, polity.czncgo,
tywności
·
uej.
I organizacyjnego.

s~ożna

przykładów

5

Ludzi zdolnych jęst wielu dokoła nas,
trzeba tylko, abyśmg im podali rękę,
dopomogli, otoczyli opieką
pierwszych t r utakich przezwyełę'.ieniu
robotników - dzisiej- dności, otoczyli opieką. Organizacje
7.ycłorysów
szych dyrektorów, woźnych magi- partyjne mogą i powinny zorganizo
stratu - dzisiejszych burmistrzów wać pomoc i opiekę nad wysunięty
dziś kiero mi na odpowiedzialną pracę robotegoż miasta, fornali tnil{ami i śmielej, wnikliwiej i jesz
wników PGR itd.
c:ie raz śmielej wysuwać stopniowo
o czym .~wiadc:tą te bciorysy? · ludzi, sprawdzać ich uzdolnienia,
narzekania na brak lu szkolić, liczyć i kontrolować, aby u
o tym, że· nu„„
. czyi się każdy, aby nie było towarzy
· · •
dzi są. niczym więcej, jak oportun1 szą, który nie pracuje nad podntealbo slenie'm swej wiedzy teoretycznej i
krótkowzrocznością,
styczną
bezdusznym niedołęstwem tych, któ swych kwalifiltacj.i fachowych.. Te
gv wymaga od kazdego z nas wiet• •
•
r zy me chcą widziec nowych rosną ki burzliwy okres d ziejowy, wielkie
cych ludzi. Ludzi zdolnych je.s t wie bistaryczne, niewypowiedzianie po·
lu dookoła nas, trzeba tylko, abyś-1 tężne w swym rozmachu zadanią.
my im podali rękę, dopontogli w społeczne, polityczne, patriotyczne.
Mam pod

ręką

. Przywołać do por~ądku gadułów,
obiboków. nie poczuwających się do

l

żadnej odpowiedzialności,

I

sa1nóchwalców

Musimy wife przejawiac również
stos unku do tych, którym złe przy:r.wyczajenia i narowy
nie pnzwalaja ńa wlączenie się d;)
·
· d a1ąc
t e1· 11rac~. \''• ypowia
1\·alkę mar
notrawstwu czao;u, musimy przywo·
łnć również do porządku gadułów, o-

j

plotkarzy

rzy, których - niestety - jest rów
pewna liczba u nas w Partii i
nawet na odpowiedzialnych ~tanowi
skach państwowy c h . Wszelkie bez·
m yślne, kawiarniane gaduhtwo i •n·
tryganctwo przynosi wielkie s1.kody,
wpływa ono wybitnie demor:i liz11jąc11
na otoczenie i środowisko 11artyjne.
biboków i nie poczuwających się d<,> Nie możemy sobie. pozwolić na tole·
żadnej ~dpowiedzialności za co.!iol· ro'll·anie tego rodzaju przynoszących
plotka· I wstyd i szkodę Partii zwyczajów.
wiek bądź samochwalców

czujność w

nież

rozsądna krytyka
,potrzębna jest Partii,
~ł oń ce i powietrze czło-w-iekowi

Zdrowa i
jak

Krytyczne uwagi, jakiejkolwiek dz1edziny d1.ialania by one nie dJtyczyły. trzeba umiec wy powiadać odważnie. jasno. po bolszewicku. a .tie pokątnie. Zdrowa, rozsądna krytyka po
jak
trzćbna jest naszej •Partii
słońce i powietrze · człowiekowi.
Ale krytyl<a i samo!frytyka nie
ma nic wspólnego z pokątnyn ga·
dulstwem i insynuacjami, które obiek
t:• wnic i:;ta,owią dywersję przynoszą
cą. n iemałą szkod~. Krytyk,. i samo·
krytyka - to niezastąpiony -..-ęż za
równo w działalności Partii, jak i w
każdego jej członka.
postępowaniu

Za mało umiemy posługiwać się tym
orężem,

wypróbowanym i niezawod·
nym w walce z wypaczeniami, z nad
użyciami, z biurokratyzmem, ze zlymi narowami, które hamują nasz
marsz, osłabiają nasze osiągnięcia.
W!~CEJ KRYTYKI I SAMOKRY·
TYKI - oto podstawowy wniosel;:,
jaki się nas uwa, gdy czytamy spra·
wozdania z naszych konferencji par·
tyjnych, gdy obsen~ujemy. dzialal·
ność naszych urzędow pans~wow yc_h
i l'!aszą pracę społeczną w w1elu dz1e
dzmach.
•

I

Pa1niętajmy, ze Partia nasza
nasze Państwo wzmacniają swe siły
dzięki nierozerwalnej więzi

dziesiątki

z masami

· pracującymi

Stosując metodę

rzeczowej, przemy
~lanej krytyki, sprawdzając samokrytycznie własna, pracę i jej wyniki usprawniajmy wykona.ole naszych za
dań. Nauczmy się kontrolować wykonanie uchwał i dyrektyw kierownictwa partyjnego w toku naszej corl:.:ienncj pracy.
Uczmy się formować 1 wychowywać
te kadry w toku pracy codziennej,
wydobywar nowe talenty i nowe siły
twórcze z krynicy ożywczej i niewy·

głębi mas ludowych.
Partia nasza i nasze
Państwo wzmacniają swe siły dzięki
nierozerwalnej więzi z ma.sami pracu·

czerpanej -

z

Pamiętajmy,

że

jąeymi.

Miliony robotników, chłopów 1 pra
cownlków umysłowych u nas, w Pol·.
sce Ludowej, pochloniętych jest pracą, pracą, która może być niełatwa,
ale nie jest ciężar.em, pracą, która
wymaga dużej ofiarności, ale na·

Ze sportu
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wyzwala ~z.dolnienia, pra. cą., któ~a
biera głębokiego sensu, pracą, k.tór:"
nie przytępia. jak praca kapltah- stała się zrodlem bohaterstwa, za·
lecz pobudza inicjatywę szczy tu i chwały.
stvrma.

Zanieśmy słowa prawdy o pokoju i o pod~
żegaczach wojennych do milionów ludzi
w najdalszych zakątkach kraju
ostoja pokoju, twierdza soc.talizmu,
naclzieja wszystkich uciśnionych.
Dlatego rośnie w sercach i wny·
słach milionów ludzi pracy w Polsce
uczucie solidarności i braterstwa ze
Związkiem Radzieckim i krajami de·
mokracji ludowej, dlatego rośnie poczucie odpowiedzialności za wkład
Polski dó wielkiego dzieła obrony
pokoju, za wkład do wielkiego iro11,tu
który obejmuje
obrońców pokoju,
1·ównież setki milionów ludzi w krajach kapitalistycznych.
Proklamowana ostatnio wielka akcja zbierania podpisów pod deklaracją sztokholmską nie jest zwykłą ak·
~ją podpisową. Musi się ona stać po.
tęiną mobilizacją milionów ludzi dla
podniesienia ich świadomości i aktyw
ności spoleC'lnej i politvcznej. Musi·
my dotrzeć do miłionów mieszkań
robotniczych i pracowniczych, do mi·
lionów izb chłppskich, musimy ponieść słowa prawdy o pokoju i o pod
do milionów
żegaczach wojennych
ludzi w najdalszy ch zakątkach kraju.

Skupiaimy ' najszersze masy wokół sztandaru walki o pokój, której przewodzi
niezło1nny· Wódz całej postępowej luqzkości. nasz Wielki Przyjaciel i Nauczyciel
- Towarzysz Stalin
a-k- I pogłębimy jej nierozerwalni\ więź
od z masami,
cją mas()wą. jaką podejmujemy
Na fa.li tej akcji wydobę<kie-my
czasu wyborów, wymap więc olnowe siły z głębj mas lullow)lcli,
brzymieg0 wysiłku,
Niechaj nie ~P,dzie ani jednego pomnożymy siły Polski Ludo\\'eJ,
cmonka Partii, który by n \c uC"reSt· pn;yczynimy się do spra.wy wielkiej:
niczył jak-0 organbator w tej kamPOKÓJ ZWYCIĘŻY WOJNĘ.
panii.
LUD .PO~RZYŻUJE ZBROD~
jest· to CZE PLANY IMPEBIALISTOW.
że
również,
Pamiętajmy
A WIĘC 'SKUPIAJMY NAJSZERkampania. szerokiego frontu ogólno
narodowego na pla.tformie obron:v SZE MASY POLSKIEGO LDD)J
wkoju, na platformie niena.rnszal- PRACUJĄCEGO WOKOŁ SZTANności naszych granic pneciw wszel- DARU WALKI O POKOJ, KTÓRE.J
kim machinacjom imperialistycz· PRZEWODZI NIEZŁOMNY WÓDZ
LUDZKOnym i fa~stowsko - rewlzjonistycz. CAŁEJ POSTĘPOWEJ
SCI, CHORĄŻY OBOZU POKOJU
nym.
Na. fa.li tej akcji uwielokrotnimy I SOCJALIZMU, NASZ WIELKI
siły naszej awangardy - Polskiej PRZYJACIEL I NAUCZYCIEL TOWARZYSZ STALIN.
Zjednoczonej Partii Robotniczej
Ta. kampania. jest

nadwiększą,

'
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Czego pragną najgoręcej milio.ny
robotników I chłopów, prac:ownlkl1w
uczo·
umysłowych i rzemieślników,
nych I artystów? Pragną pokoju.
Chcą budować nowe życie, ksztalcir
i wychowywać w . radości młode, dopokolenie budowniczych
rastające
Pol~ki Socjalistycznej, Polski, wyma·
rzonej przez· pokolenia· polskich rewo
lucjoni~tów, prze7. najlep-szych Polaków.
I dlatego miliony ludzl nienawidzą
ich faszypodżegaczy wojennych i
stowskich pachołków różnej maści.
I dlatego miliony ludzi zwalczają
i zwalczać będą zajadłych wrogów
Polski Ludowej, szkodników i dywer·
spekulantów
drapieżnych
santów,
miejskich i chciwych bogaczy wlejskicb, tych wszystkich, którzy stawiają na nową wojnę.
Dlatego też milionom ludzi pracy
w Polsce, mężczyznom i kobietom,
d1ieciom i młodzieńcom, ludziom doj
i starcom - coraz bliższy
n:ałym
jest braterski Związek Radziecki, wiel
ki nasz sąsiad. przyjaci~ i brat -

ZTomaszowa donoszł„.

Na o..-tatniĆh qu.nach

W spotkaniu bokserskim o mistrzo
stwo klasy B Związkowiec (Tomaszów) pokonał Korab (Piotrków} t 2:4.
Punkty dla Związkowca zdobyli:
Twardowski, Mapiszewski, Kozerabski, Świdziński, Pietrasik i Kott. -W
(Spójnia)
wygrał uzdolniony Hage
w czasie 3,04 przed U.l,ikięm i Kostar ringu sędziował Madaliński, na punk
skim. Wyścig drużynoWY z dwóch ty Golański. 'A!iclzów około 1.000 ostartów (2 km) wygrała drużyna sób.
•
Spójni w czasie 2:571 wyścig na 10
·*
*
okrążeń wygrał Ulik 9 pkt. przed
W spotka11.iu lekkoatletycznym juHage 6 pkt. i D zikowskim 2 pkt. w
czasie 7 :35,4 minut, wyścig · n a 10 niorów, rozegranym pomiędzy Zwią:r;
okrążeń t oru dla zawodników li- k owcem (Tomaszów) a Włókniarzem
cencjonowanych wygrał Bek 9 pkt. (Tomaszów) , w konkurencji męskiej
przed Marchwińskim 5 pkt. i Boru
zwyciężył Związkowiec 47:30 pkt., w
czem ·4 pkt. w czasie 7:20 m.
(Kr.)
konkurencji zaś żeńskieJ_Włóknian
zbierając 48 pkt.

kolarze · łódzcy rozpoczęli . wczoraj swój sezon torowy

i

s prawwdanie z wczorajszych wy dotychczas kroki w celu przysipieścigów kolarsk.kh, które z-ap-0- szenia produkcji dętek torowych u
w Łodzi, nas w kraju.
cząt>lmwały sezon to1:owy
musimy rozpo~ć od„. dzwonka.
Powracając d'O wczoraj&ych zaAle nie od tego de;wonka, który iza_
ZWYCIĘSTWO TKACZY
powdada fini'Srl. lecz od drz:wonka wodów, nnaimy tylko jedno zastr.zeW ALEKSANDROWIE
ail.Mmlowego, ostraegająceg-0 pmed żen~e. Dlaczego na'llwano je mikrótkodystansowymi
sitr1Zostwami
Trwający od dłuższego czasu straj~ rychłym i to poważnym kryzysem
nie ·ro~.grywa
Łodrzi? iMi\Stnzostwa
tkaczy w Aleksandrowie został zll- naszego kolarstwa torowego, Jeśli się n.a samym. początku sezonu. do
prouruchomimy
nie
flieq;włocznie
kwidowany. Tkacze uzyskali 10-produkoj.i s,przętu, a pNede W8zys•tkim m i&trrwsitw 2.awodnicy win.ni być
centową podwyżkę.
przygotowani, gdyż inaczej podważa
·
dętek torowych.
~ autory.tet tych mistrrz:ostw. I tak
jes.t krytyczna • Syiuaćja
DZIECIOBOJSTWO Z NĘDZY
Jeżeli miały to
stało się wczora-j.
skarżyli nam się wcrzoraj starzy d"Zlia
27-letnia Maria Kitka, mie.szkanka łacze, kitórizy rz:ęb;y zjed:li na kolar- .być neczywJście miSltr.tostwa - t o
została aresztowa- s·twj~- --Naisi rzawodnicy jeżdżą jiliż na WYJPadły one !>lado, tak pod wrz.glę
Zduńskiej Woli na pod zarzutem d~ieci?bójstwa. O· ostatnich zapasach i. gdy rz:edrą gu- dem sportowym jak i propagand.oskarżona zeznała, ze rue mogła pa- m y, będą musieli z.ree:ygnować z jaz wym, bo ani osi ągnięte wyniki nfo
trze'~ na męczarnię dziecka, któremu dy lub w najlepszym ratie jeźdrrić były zbyt d-0bre ani pub\icz;uości nie
nie miała co dać jeść.
na gumach szosowych, o kitóre jest zgromadziło się wiele.
Program wczorajszych zawodów
u nais łatwiej od torowych.
Kto intereo.--uje się kdarstwem zawierał kilka biegów juniorów i
to.rowym ten wie. jak-a jest sealor.a bieg główny, właśniie ten mistrzow~.,..}.
różnica w jeżdzie na torze na gu- ski. Mistrzostwo zdobył oczywiście
-~ 'A
mistrz
Bek, ale trzeba
maeh torowychch, a wh
.
'
·
·
.
·
.
.......
·...
f
A. .
waG!:ą za_ Polski musiał jechać już wczoraj
mach swsowy , c oc
_ .,.
_
_
ledwie o 100, a najwyżej o 150 gr. bardziej uważnie t z mniejszą dozą
·..,;;:!lm=ll~i!!!!!;l:i!4
Program audycji na dzień 15 mr!ja więcej. Ale na to nie ma rady, ina- nonszalancii niż w roku ubiee:łym.
czej „depcze" się na gumach toro- Młodzi a zwłaszcza .Marchwi.ński
1950 r. (!Joniedziałek}
~h niiż sz05?~ch 1 .inne ~s!ąga jest ju ż po Kupczaku najpoważniej
12.04 Dziennik. 13.20 (Ł) Chwila się c;zasy.. totez me V: tym dziwne- · szym chyba przeciwnikiem Beka
muzyki. 13.30 Koncert poł., 14.00 Au- g?, _ze ka,zdy . z·aiwod~1~c ~hcący sp.e-; toteż jego spotkania z mistrze;n Pol
dycja ZNP. 14.20 (Ł) Mu~yk.a symfo· CJahrzowac s~ę w Jezd~e toroweJ ski powinny być coraz bardziej cie
niczna. 14..55 Koncert sollstow. 15.30 szuka wszelkmh sposobow, aby ~e kawe
•
Audycja dla świetl. dziec. ._,Hal~o, gurriy zdobyć, Trudności :z. ty.in zW1ą
Marchwiński przegrał wczoraj z
młodzi {izycy" - pog. 16.00 Dziennik, !lane hamują oc.zywiśc.-tle rozw6j na16.30 (Ł) Aud. dla młodz. „O ::;t. Mo- szego kolaorstwa torowego maj ącego Bekiem dwukrotnie., Raz w c zasie
niuszce" w opr. H.Wąsalanki. ló.50 tak p:ękne tradycje i tyle sukcesów 13,8 sek„ drugi raz w czasie 13,4 sek
Podczas drugiego spotkania byliśmy
(f...) Reportaż z Woj. Zjazdu Statuto- na arenach międ!z:ynarodowych.
Kto był na wczorajSZsych za•wo- świadkami dość ciekawej nawet wal
wego ZSL. 17.00 (Ł) Koncert popoł.
17.45 „Bracia-bohaterowie" - pow. dach w Helenowie mógł stwierdzić ki. Marchwiński na ostatniej prodla młodz. 18.05 Odpowiedzi fali 49. naocznie. jak duże już postępy po: stęj przez nieuwagę pozwolił wyjść
18.15 Koncert Kapeli Ludowej. 18.40 czynili od zeszłego roku tacy mł•Jdrzl lewą stroną Bekowi, ale na ostatnim
Wszechnica. 19.00 Aud. dla wsi. 19.15 na'Si zawodnicy jak Marchwiński, wirażu złapał jego tylne koło, a na
czy Hage, ostatniej p~·o-stej zawiązał nawet z
Malinowski,
Mozaika muzyczna. 20.00 Dziennik. Boi ucz,
20.40 V ll aud . ••J. S. Bach". 2.1.30 Za- kitóry sta.rtu je żaledwie od ze- nim walkę. To· jak na młodego zaPol- wodnika dość dużo.
w
Narybku
2i.35 szłego roku.
powiedź słuchowisk festiwal.
.
Rezerwa. 22.00 „40 wieków poezji". sce znafa,zlo by się wiele, ale
Trzecie miejsce w tym biegu zdo
22.20 (Ł) Tydzień sportu łór.zkicgo- ma czym ci chłopcy mają jc-ździc aud w opr. red. L. Szumlcwskie go. oto -zagadnienie, nad k tórym na- był Borucz zwyciężając dwukrotnie
2'2.30 (Ł) Muzyka taneczna. 23.00 Q„ ł szym zdaniem winien jak n!'l·jszyb- młodziutki.ego Malinowskiego w cza
statnie wiadomości. 23.15 Knnc. Sgiist. ciej powa.żni€ z,~stanowić . s~ę na~ sie 14,l sek. (ostatnie 200 metrów).
Wyścig australijski na 5. okrążeń
PZKoJ. i wszc.ząc energimme1sze mz

Co pisała prasa IÓdzka w dniu 15 maja 1930 r.
,.POlSI<O·AMERNKAięsKI

AKROBATA'"
Nad bo;skiem ŁKS-u popisywał się
ni;ia:
„wstrząsającą akrobatyką" ki p. Kunau - „polsko-amerykansk1
~kro bata". P. Kunau zawisł po~ samolotem na jednet nodze i zamierzał
dok onać ,straszliwego" skoku ze spa
dochrone~. Ńiest-ety, zepsucie .się na
szego „Poteza" - _un_iemożliwiło P·
Kunau dokonanie „sm1ertelnego skoku".
PRZYMUSOWE ,,SWIĘTÓWKI"
W KOPALNIACH
Wskutek „martwoty koniunktura~
nej" na rynku węglo~y~ ,- kopa)nie
redukują masowo gormkow, . ~tor~y
w poszukiwaniu .~.łtleba ~JezdzaJą
do Francji i Belgu. Ostatnio zarządy
kopalń wprm.Vadziły tzw. „przymuso·
we świętówki" - to znaczy zatrzymują prace w ko'pa\niach na szereg
dni w miesiącu. „$więtówki" w kwie
tniu wyniosły przeciętnie po siedem
i pół dnia na kopalnię, nie licz ąc nor
malnych dni świątecznych.
FABRYKANCI NIE. CHCĄ PŁACit
PODATKOW
Delegacja fabrykantów łódzk.ich u dała się do Watszawy z petycją, do·
magającą się tidzielenia na_dzwy~z.aj
nych kredytów i złagodzehia „cięza·
rów" podatkowych.
BOHATERSKA SMIERt
TRAMWAJARZA
W dniu wczorajszym, na ul. Łę
czyckiej w 2-gie<rzu, w czasie ratowa.
nia wozu tramwajowego, w którym
podczas biegu zapali~ ~ię moto~ poniósł tragiczną śmierc motormc:ty,
Feliks Skowróński. Pędzący szybko
tiamwaj zdółano zatrzymać dopie~o
na „ s)uęcie" i:uzed omachem maoistratu.

.

/ł ~
1.1.1.--l

~· .

/ m
i

przyznać, że

~eźtedzie ~a ~-

•

Polska - Rumunia 3· 3
W czoraj

we Wrocławiu rozegrany został międzypaństwo
. wy mecz piłkarski Rumunia Polska. Po emocjonującej qrze,
której przyglądało się około 60
tysięcy widzów, mecz zakończył
się wynikiem remisowym 3:3.
Wszystkie 3 bramki zdobył dla
Polski Cieślik.

1

Lokomotiv leaderem
piłkarskim

ZSRR

Na stadionie Stali_
MOS:KWA. niec w Moskwie odbył się interesują..
cy mecz o mistrzostwo Związku Ra_
dzieckiego w piłce nożnej, między lea
deTem rozgrywek - drużyną Lokomo.
tiv (Moskwa) i .zespołem Daugawa
(Ryga). Drużyna. estońska która. od.
niosła. w tym roku dwa poważne suk.
cesy, zwyciężając Dynamo i Sparta_
ka byfa groźn;{ll przeciwnikiem dla
że zespól mo.
Lo'.komotiv'u :i. mimo
sldewski prowadził ·do przerwy 2:0,
wynik remisowy
uzyskała. w meczu
2:2.
Na czele tabeli utrzymuje się nad11l
Lokomotiv mają.c 9 pkt. przed Zeni_
tcllll · (Leni~grad) - 8 pkt.
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