. być
delega·
.tem
W rozdziale IV Statutu PZPR w
się następujące stwier•
dzenie:
„Mandat delegata na zjazd i konferencję jest ważny przez cały okrer
kadencji danych władz, chyba że zostanie wcześniej cofnięty przez wy•
borców".
Dalszy ciąg na str. 3
§ !3 znajduje
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Warszawa 1956 r. Wiec mieszkańców stolicy z udziałem Wladysława

25 lat- mija od przełomu ~źd~iernikoweg<>, który
rozwiązał pierwszy tak ostry i tragiczny kryzys spow Polsce Ludowej, Momentem
łeczno-polityczny
llwrotnym stało .s.ię słynne VIII Plenum KC PZPR,
obradujące w dniach 18-21 października 1956.
Plenum to oficjalnie zamknęło najbardziej chyba
posępny rozdział w historii PRL - koszmarną epokę
stalinizmu i beriowszczyzny. Plenum usankcJonozarazem toczący się w naszym kraju prowało
ces odnowy .:ycia politycznego, społecznego i gospodarczego. Ocaowy tyle burzliwej, co krótkotrwałej.
Zwrot, jakiego dokonał Komitet Centralny PZPR
na swoim VIII Plenum, został niejako wymuszony
przez wydarzenia - wewnętrzne i zewnętrzne - których chronologię warto pokrótce przypomnieć.
W marcu 1953 roku umiera Józef W. Stalin.
W lil)cu 1953 roku stracony zostaje ŁawrientiJ
organów
Beria, stojący dotąd na czele radzieckich
bezpieczeństwa państwowego, a wyrokiem sądowym
uznany za wroga partii i narodu.
We wrześniu 1953 roku Nikiła S. Chruszczow
zostaje I sekretarzem KC KPZR.
W marcu 1954 roku obraduje II Zjazd PZPR,
którego efektem jest m. in. powołanie rządu pod kierownictwem Józefa Cyrankiewicza.
W maju 1955 roku zostaje zawarty Układ Warszawski.
W lutym 1956 roku odbywa się XX Zjazd
KPZR. podejmujący szeroki i głęboki rozrachunek 1
etapem kultu jednostki.
12 marca 1956 roku umiera Bolesław Bierut, za§
20 marca Plenum KC PZPR wybiera I sekretarzem
partii Edwarda Ochaba.
tragiczny ·„czarny
28 czerwca 1956 roku
czwartek" w Poznaniu, rozpoczęty strajkiem i mani·
festac,ją załogi ZISPO (Zakłady im. J. Stalina ,.... Po·
znań, dziś ZPM „H. Cegielski'"), a zakończony krwa"' ymi zajściami ulicznymi, w których śmierć ponio-

*
*

*

• • •
~lski Palid:zd·erm.'1k obrósł w legendy, czemu sprzy-

jała nie tylko ranga historyczna wydarzeń z nim
związanych, lecz również niechęć tak ekipy E. Gierka, jak i W. Gomułki do „nadmiernej" popularyza-

*
*
*
*
*
*

cji tego etapu naszej historii.
Przez dwadzieścia pięć l!llt sz,czególlllie umika'OO tematu Poznańskiego Czerwca, a w ślad za nim
Obecna rocznica przyniosła
również i Piiździernika.
już i przyniesie na pewno wiele publikacji, przypominających i komentujących wydarzenia pamiętnego
1956 roku. Ze względu na niedostępność poostawowych źródeł historycznych z tamtego okresu zdecyz
głównie
dowaliśmy się w pierwszym rzędzie przypomnieć jeden z
myślą o młodym Czytelniku istotniejszych dokumentów, mianowicie stenogram
VIII Plenum KC PZPR.
Wybór z 270-stronicowych materiałów nie był ła
twy. Staraliśmy się dokonać go tak, aby zachować
chronologię i główne wątki dyskusji, jak również tych burzliwych
oddać chociaż po części atmosferę
·'
obrad.

klęsce, PGR musiały
siać kukurydzę, stawiać chlewnie i obory giganty i skupywać w całej Pol-

Aby zapobiec

Czy

n~1emy

s1e

zySkiem?
Kiedy na wsi zabrakło węgfla lub
paszy, chłopi z konieczności brali !i.I<:
do wyrzynania zwierząt hodowlanych.

cielęta i warchlaki.
zwierząt zdychało,
życiu wegetowały

W drodze
a pozostak
w zimnych
przy
bunkrach, albo też z uwagi na zawyżone plany, stały w szopach, pod
wiatami bez ścian, w pustych maga
cynach, albo też pod gołym niebem.
Nie przybywały na wadze, bo jak tu
wyżywić na hektarze 160 sztuk byPandła. W łódzkim Zjednoczeniu
stwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej jest nawet zakład, w którym na hektarze trzyma się 220 sztuk
bydła . Żeby hodowla szła, stosowano
ró żne dotacje, bonifikaty, ulgi, urnoski

część

Dalszy

nowego kierownictwa partii.

sio ponad 70 osób, zaś blisko 1000 zostało rannych.
W lipcu 1956 roku na VII Plenum KC PZPR
podjęte są pierwsze próby dokonania zwrotu w polityce partii.
W sierpniu 1956 rokv KC PZPR WYdaje komunikat, uchylający zarzuty wobec W. Gomułki, Z.
Kliszki i M. Spychalskiego, zawarte w uchwale III
Plenum z listopada 1949 roku, wieńczącej rozliczenia
z tzw. odchyleniami prawicowo-nacjonalistycznymi.
W październiku 1956 roku obraduje VIII Plenum
KC PZPR, które dokonuje częściowej wymiany perPolitycznego i wybiera
sonalnej w obrębie Biura
I sekretarzem KC Władysława Gomułkę.

**

Ryszard
B1nko:vski

CENA 7ZŁ

11 PAZDZIERNIKA 1981 R.

ROK XXIV

ciąg

na str. T

Foto: Archiwum

październi

kowe
plenum

PIERWSZY ÓZIER OBRAD
(19 P A Ż D Z IE R N I K A)
Tow. EDWARD OCHAB:
(„.) Biuro Poli-tyczne postanow~ło
zaproponować VIII Plenum KC, aby
przed omówieniem projektu uchwały
aktualnych zadań
KC w spra wie
gos.podarczych i poHtyc.:z.nych dokoopto wać do składu KC tow. tow. Gom u ł kę, Spychals kiego, KU.sz·kę i Logę-Sowińsikiego, tak by wwarzysze ci
mogl i w zi ą ć: udzdał w dyskusj.i jako
Komitetu
członkowie
pełnoprawnii
Centralnego („.)
poinfol'lmować toPra.g.nę również
dzisiejszym
warzyszy, że w dni.u
przyjechała do Warszawy delegacja
w składL.ie
Prezydium KC KPZR
tow. tow. Chruszczow, Kaganow11cz,
Mikoja.n i Mołotow. Delegacja pragnie przeprowad.zJić rozmowy z Biurem Politycznym naszej partil (.„)
Po ewentualnym przedyskutowani1.1
wniosku i dokonaniu kooptacji czterech członków KC, o~rady plenum
zostałyby w dniu dziesiejszym przerJest
wane do godz.in wieczornych.
propozycja - do godz. 18.00 („.)

zwrócone są dviś oczy
Biura Politycznego KC
PZPR oraz Rady Ministrów PRL surowo oceniających
dorobek I tury Zjazdu „Solidarności", zainteresowanie
drugą częścią obrad wyraźnie wz.rosło, co wy.raziło się
między innymi napływem nowych dziennikarzy ze wszystkich zakąbków świata. Poza nawiase·; n tej społeczności
żuT.nalistów znalazła się tylko ekipa diiennika telewizyjnego. („.)
Telewizja, demoni2l0wana tutaj ponad miaTę , m.ln.
dzięki zasługom swojej dziennikowej ekipy z red. Bronikowskim na czele, wpisała się ponownie na listę porząd
ku obrad Zjazdu „Solidarności", a to za sprawą jej
gościnnych występów w kopalni „SzczygłOlWice". Brak
miejsca, aby opi.~ać lawinę wydarzeń, które potem na·

- Mam
Tow. H. JA WORSK.A:
przed· odroczeniem
wniosek, żeby
obrad dokonać wyboru biura. („.)
Tow, M. TATARKOWNA: - Pr-o•
ponuję towar.zys.zy z KPZR przepropowinniś m y
sić. Sądzę, że plenum
odbyć, a przynajmniiej załatwić sprawy organizacyjne, o których mówiła tow. Jaworska. Po tem niech nowo wybrane kierow:nktwo rozpoc znie roz,mowy.
0

Tow. E. OCHAB: - Proszę towarzy5zy, uwaźam, że byłoby rzec z ą
dyskusj i.
ndewłaściwą prowadzende
W tej sprawie, apelowałem do pocz,ucia rozwagi i odopowtled:z ialności,
był jeden głos za i jeden pr.zeciw.
Będ?.iemy głosowali. Kto z towarzypropozycji
szy jes.t za przyjęciem
Biura Pol1tycznego, proszę o podnJes.ienie ręki do góry. Głosują t ylko
Centralneg-c.
członkowtle Komitetu
~to jes•t przeciw? Dwa głosy przeciw. Razem 61 za i 2 przeciw. Kto
z towarizyszy wstrzymał s.ię od gło 
su? Ws•tirzymało się trzech towarzydo
szy. Wobec te.go pr.zystiąp imy
punkbu pierwszego porządku dziennego, do spra.w kooptacji cz.terecil
Samo tło sprawy jest
towarzyszy.
znane, mówiliiśmy o ni m uch yl a j ą c
na f>OiPl'zediniim plenum uchwałę listopadowego plenum z 1949 roku 1
trzech towar.zyszy.
1J,SUnięciu z KC
(„.) Wszyscy głosowali za dokooptowaniem 4 towarzyszy do składu KC
(„.)

Dalszy

ciąg

na str.

ł-5

Na halę „Olivii" w Gdańsku
całego świarta. Po oświadczeniach

stąpiły.

(„.)

Drugim elementem, podgrzewają~ym atmosferę obrad
Zjazdu, było wzrastające napięcie w Częs tochowi e spowodowane dziafaniami prokW'atury wobec- M. Zembrzuskiego.

W pobliżu samej ha:li „Olivii", łrorzy!'ltając z dni wolnych od pracy i wspaniałej pogody licznie zgromadzili
się przy gigantofonach transmiitują(:ych przebieg obrad
Dalszy

ełąg

na str. S-;-T

AKTUALNOSCI
Z dniem 1 pa:fdziernika weszla w
ustaWB o cenzurze. Tym sa·

życie

z
mym za.stal zrealizowany jeden
glównych postulatów porozumienia
gdańskiego. SJ)'l'awa r. fundamental·
nym zna1:Zeniu ł dla instytucji pań
st100, i dla każdego obywatela. Prace nad ustawq trwaly dlugo. W obiesobą
gu publicznym Aeieraly się z
kontro· różne projekty, 10ywolując
wersje i wzajemne oskarżenia. Nie
mogło Int<' inaczej, gd'll weźmie się
pod uwagę bezprecedensowy charakter tistaW1f . ;e~ 11.niicalnu cliarakter
teorii
w odniesieniu do prakt11ki
pańs twa socjalistycznego.
z tej oka.zjt do
wsz:;sc „
dostateczną wiedzę na temat szkód,
jukw cenzura wyrządziła na każdyii.
odcinku. życia spoleczneoo, polityczoosponego, kut•uralnego a nawet
" Wolno~<' lowa . swob()dne
a.o,,.c;>,
gloszenie różnych poglądów, J)'l'awo
~,, l\.r11t.lJkt każde) instyt11Cji ; osoby,
to nie tylko spra1na dobrego samopoczucia, satysfa.kcja moralna, poszttt obywatelskie;
nowanie ltidzkie:i
god1io§ci. aLe t1..kże ich bardzo kon'kretny, praktyczny wymiar. Cluż bowtem blir'ó1n, które powodowały miliardowe straty, można )ylo uniknąć,
gdybv istniała możliwość ich obnaże'lia ~riutolnnia się do "Pinii u11bticznej. Oslawione .~pisy" cenzorskw ll~/an1al)I wr~W110 falszyWl' koncepcje decyd1mt6w . z nblędnym woh~111n.-"""""""· tia czele, a ezę~tn kryghLpotę, nit·
ły zwykle łajdactwa,
·1erio· ·· 01"0,ór ; nieuczeiwn~r. Za
puszczenie do gł.o.su opinii odmien·
nych„ uznanych swego czasu za toro·
gie czy niebezpieczne, placimy teraz
wszyscy iakn społeczeństwo z wlaBnej kieszeni, '<ryzysem i frustracją.
Pomijam st.-aty w sferze kultury.
mniejsze
Byly. one chyba znacznie
samq pato(niż np, spowodowane
1.ogtą życia polłtycznego), ale dotkliwe, zwł11szcza w obszarze słowa ptsaneqo. Wprawdzie f tu istniała moż- .
nieoficjalnego
do
liwość u.cteczk!
obiegu, pisanie do szuflady, ale ł to
wielu ludzi pióra nłe ratowało od
sytuacji schizofroidalne;,
swoistej
:Jako konsekwencji wewnętrznej auwysokich
tOCe'llZUry, płacenia zbyt
chcę
.;; l„śc1

Nie

pr z<'

kosztów wl<isnych za możliwość publicznego zaistnienia.
Proszę 'l.01/baczyć mi wtręt osobtwspokrótko
sty, ale cheialbym
mnieć t o sprawach., o których się
mówilo.
do tej pory publicznie nte
nie
Represje cenzorskie dotykały

spotkałem Bię zresztą

ODGtOSY
TYGODNIA
tylko twórców niezależnych, liberalich
nych, opozycyjnych. - czy jak
jeszcze nie nazwać - ale w stopniu
nte mniej dot1<1iwym twrSrców uartyjnych. Przy czyni jako ,,swoich."
mniejszq
traktotoano ich z jeszcze
ceremonialnością czy tÓ'Tęcz obcesowo. Sa.m Jako częsty „klient cenzury'' doś'IDiadczylem tych przyjemno§ct na wlamej skórze, walcząc z ludti
z czerwonym. olówkłem, ale
mt
gd11ż
kompromfay.
gndząc się na
pryncypia wydawa.ly się ważnie;sze
od rac;i jednostkowej.

Jest zrozumiałe, te w sumie 9-godzlnne rozmowY Gromyke-Haig wywofały cluł.e ~ainłeteso~a,nłe na różnych
kontynentach I -~ą tematem licznych ~ntarzy. Było
to przecież "pierwsze spotkanie na tak wysokitn szczeblu
za czasów prezydentury Reagana i to w okresie, kiedy
stosunki radziecko-amerykańskie pozostawiają wiele do
życzenia. Niektńrzy komentatorzy piszą nawet, że whś
ciwie wszystkie działania nowej administracji ameryk•Jń
skiej wykazywały dotąd, iż ptogramowo odrzuciła ona

trudne, a
podjęcia

w

MISTRZ

żadnym śro

dowisku z postulatem zniesienia cenzury w ogóle). Gwoli sprawiedliwoś
redaktora
ci muszę dodać, że jako
czasopisma pracownicy z urzędu przy
Piotrkowsktej nie raz uchronili mnie

od

wracać

N" ogól

Powyższe uwagi nie •wtadczą, że
Cenzura
jestem wrogiem cenzwry,
sama w sobie nie jest dobra ant zla.
Jest jedynie narzędziem, które ~oże
służyć dobrej lub zlej sprawie. (Nte

popełnienia

i

błędów,

i

głupstw.

Obecnie, gdy system dzialania cenzury podlega rygorom prawa wszyon
scy mamy nadzieję ,że będzie
jak
slużyt dobrej sprawie. Ustawa
powinna
ją na dzisiaj rozumiemy
chronić interes socjalistycznego pań•
stwa, to co jest naszą wsp6l11q, niedrugiej
a
naruszalną wanością,
„stronie" daje gwarancje, że wszyinteresu,
stko co nie narusza tego
ma prawo do puolkznej egzystencji.
A więc nie widzimisię urzędnika, nie
kunktatorstwo dygnitarza. będzie decydować, lecz przepis prawa i weryf ikacja społecznego odbioru. Oczywiście, ta sytuacja pożądana i idealna,
życia.
musi zostać poddana próbie
7.byt
Ustown f?ad'!a) nil? "ll<>Że byt<
szczególowa i przewidziet ws.zystki~h
okoliczności, jakie niesie życie. Po·
zostaje też kwestia fnterpretacji np.
co jest, a co nie tajemnica państwo
wą, itp. Będzie odwoływanie sie do
wyroków sądowych, zostaną zapisane
precedensy, na1'astać bedzie doświad
jest
Otwarta
czenie praktyczne.
sprawa różnych druków ulotnych ł
się
nie tylko. które mogą znaleźć
(jeśli nie nwzględnfq regul JTY) pod
kuratela 11ned11 kontroli proS')J. Jeśli
ewentualne spory w przyszlości mają
m?LSi
przy'1ieśc' pozytywne skutki,
wzrosnąć poczucie odpowiedzialności
za slowo, rzetelność i rozwaga ludzi
pióra, wsparta ufno§ctq drngieoi stl'O·
ewentualnych
ny w dobre intencje
adwersarzy,

charakterystyczna. w
bardziej staroświecka
nii sylwetki rówieśników, dzięki
1armacklm Wlłsom. Z W)'gl1ł4em
zharmonlzowan) sposób bycia:
niedzisiejsza galanteria w zachowaniu, w chwilach rozweselenia
niepowstrzymany
serdeczny,
śmiech. Humor bez żółci. dowcip
bo złośliwości, powaga bez namaszczenia. Ironię oclnuca 1 zasady - Jako nieszlachełnl\o Wobec siebie samego I wobec innych doradza stosować takie zalecenia: „1. Lub robić coś, 2. Kochaj kogoś, 3. Nie bącH rałga•
nem. 4.. Żyj poważnie", Realizując osobiście Ideał życia czcigod·
nego, stara się zawsze 1 każdege
,.Posłać
wyglądzie

wynirić
ludźmi
1
pewną korzyść Intelektualną lub
ofiarując
emocjonalną. zarazem
Im w zamian coś cennego" (_,)
zetknięcia

szukało rady I odpowied1i na
pytanie „co robić a czego nie
Tak zwięźle l prosto charakteryzuje Profesora Kotarbińskie
ro~". aby nłe popaff w niego „Słownik tllozofłczny".
szczęicla i zapobiec złu. 0.16
tego roC2nlka
Należałam do
czujemy się dłażnlkami Profe!ora.
studentów, które spóźniło się o
wiele, wiele lał na wykłady Pro·
ZwYkle, rdy odchodzi ezłoW"iek
fesora w Uniwersytecie Ł6clzklm.
wielki i sławny uczony, poJaKoncepcje łiłMoftC'tne reizmu, . wlałłł się eseje I rozprawy onaukę o sprawnym działania, a
mawlaJĄce dzieło Jego tycia I
przede wszystkim etykę niezawkład do historii nauki. Do
leżną odkrywalłśmy sami. Nieprac naukowyC'h poświęconych
dorobkowi
kt6rzy pozostali przy tej ełyce
niepowtarzalnemu
na stałe. Znaleill w niej spos6b Proft!19ora Kołarbł6sklego łysiĄCt
os6b dla których był dachowym
na iycie 1 ideał opiekuna 1poJegllwego, który nlezalełnie od
i lnłelektuałnym mistrzem, dowYlnanla, poglądów pnłltycznycb
da.fe dziś serdeczne ł ludzkie i ezas6w, w których żyje, zach„
dziękuję. Dodaje teź 1nble nwuje postawę nplekuna, na kt6mym stawiana obietnicę. li nie
rego można liczy~ w trudnych
poddadzą 1lę słabości i rozpaokollnnnśclach. „Ta taś postawa
ezy, len tak, Jak anyl Profesor
Kotarbiński, będą „dbał o usuImplikuje następnJ•ce walory
trwałego usposobienia: ndwagę,
wanie klęsk i zapobieganie klę
skom, oo tym wałnlejsze Jest
dobre serce, t>rawnść, \\"Yłrwa
działanie, Im większe zwalcza
łoić w trudach, dyscyptlnę wewnętrzną".
110, lub im większemu złu zapobiega".
Wielu z nas w trudnych chwi(MG)
lach zwlątplenia sięga po .,Medytacje o życiu godziwym", wlela

W ten tylko sposób termin „temat
tabu" będzie można na trwale wykreślić z naszego słownika.

JERZV WAWRZAK

więc może 1 długotrwałe,
duże znaczenie.

Foto.: A. Wach

ale sam fakt ich

Dnia I pddzfernika

ma

Uzgodniono równie2, · że odbędzie się następne spotkanie młillstr6w, a może cala runda rozmów i że będzie
to miało miejsce na początku przyszłego roku. Nie sprecyzowano natomiast tematu i miejsca spotkania. .Tak
wyn.Jka z doniesień naszych korespondentów nie zostało
złożone formalne zaproszenie do wizyty Halga w M?S~wie, z cze~o można wnioskować, iż rozmowy odbędą
się na tereme „neutralnym".
I ~eszcie - postanowiono pozostawić otwartą możłi·
wośc spotkania na 11zozycle, uzależniając je od generalnego stanu sto:mnków między obu państwami, ale widząc jak gdyby jego potrzebę. Termin i miejsce nie zo-

lł8l

•

rok• amarl

'"

. TADEUSZ K'O TAR 8 I~ SKI
Uczony i Człowiek na miarę epoki
W latach 1945-19'9 rektor Uniwersytetu Łódzkiego, cloktor honoris
causa .tegoi uniwersytetu
Pnez dzieła swoje pezostanle na sawne w nauce 1 kulturze.
Ł1tczymy się

w

żałobie.

Rektor,

tenał,

pracownicy I

sładencł Unlwei:sy~ctu Łódzkiego

stały określone.

TYDZIEŃ

WPOLITYCE
odprężenie jako element polityki Waszyngtonu. Spotkanie szefów dyplomacji największych państw jest więc
powrotem do dialogu w innym okresie i tym bardziej
budzi szerokie zaciekawienie.

Rozmowy cechowała poufność, ogłoszony po nich ko„
munikat jest ogólnikowy i podkreśla przede wszystkim
i pozbawioną emocji atmos!erę.
rzeczową, spokojną
Ocenia się, że obu stronom bardzo zależało na tym, aby
świat zrozumiał, że Sl\ zainteresowane dialogiem. Sojusznicy Stanów Zjednoczonych niejednokrotnie za podjQ•
ciem takiego dialogu się opowiadali, Reagan natomiast
zwlekał. Teraz będzie mógł zaprzeczać, że ma kompleks
antydialogowy i patrzy na rozwój Vl.'Ydarzeń skrajl'ie.
Strol'lle radzieckiej natomiast naprawdę na podjęciu rozmów zależy, ponieważ w swej polityce pokoju nie zaniedbuje. żadnej okazji, aby przy stole obrad regulować
najpowa~niejsze problemy współczesności.
Jakie

zapadły

wspólne postanowienia?

Jak już informowaliśmy w ub. tygodniu, przede wszystkim ustalono, iż rokowanla na temat ograniczenia zbrojeń strategicznych w Europie rozpoczn~ się w Genewie
30 listopada w ramach SALT. Z pewnością będą cine

Prasa. amerykańska 1>isze, że rozmowy Gromyko-Haig
pozyteczne, przyniosły zapowiedź dalszego dialogu
wprowadziły w stosunkach dwustronnych stan pewneg~
zawieszenia, ale Ich jeszcze nie przełamały w kierunku
wyraźnej poprawy. Powołując się na „pewnego wyższe·
go urzędnika, który zastrzegł sobie anonimowość wypowied~i" stwierdza się, że „proces, który się zaczął, nie
będzie łatwy, będzie długi i może uciążliwy. Dla jego
realizacji będzie stale musiał istnieć wysoki stopień jedności Zachodu, a być może ~tałe manifestowanie wcli
USA do skorygowania swych militarnych niedociągnięć".
Ten sam „wysoki urzędnik" miał też powiedzieć: „obie
strony obstawały przy stanowiskach, jakie zajęły rozpoczynając rozmowy. Obie strony wysłuchały wzajemnych
argumentacji i żadna z nich nie odmówiła dyskutowania
tematów przedstawionych przez drugą stronę".
były

1 października na konferencji prasowej prez. Reagan
jak gdyby w nawiązaniu do rozmów Ha!g-Gromyko podkreślił, że zamierza kontynuować podw6jne podejście do
ZSRR: prowadzić rozbudowę sił militarnych i prowad„ić
rozmowy na temat kontroli. Ujawnił też, iż odrzucił
ofertę Weinbergera w sprawie redukcji budżetu wojskowego. W:ydaje się, że właśnie to najlepiej charakteryzuje
I niebezpieczną w następstwie
pełną niekonsekwencji
politykę prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ale czy bę
dzie mógł oprzeć się nacisk-Om, aby nadal nie nnpinać
sytuacji międzynarodowej i nie prowokować konfliktu?
Poświęciliśmy dzisiejszy przegląd aktualiów tylko jednemu tematowi, ale też on jest dominującym w rozważaniach, ocenach i spekulacjach w ostatnich dniach.
Wszyscy zdają bowiem sobie sprawę z wpływu wlelkich
mocarstw na bieg wydarzeń w świecie i w podjęciu
normalnego dialogu radziecko-amerykańskiego upatrują
szansę na powrót do odprężenia stosunków między pań
stwami oraz pomyślność rokowań rozbrojeniowych tc'
czących się w różnych gremiach.

W.

SŁAWSKI

Stanisław
DWAI LITERACI kieleccy:
N:vczaj i Stanisław Rogala, s11 autorami
informatora ,.Pisarze Kielecczyzny". In·
W
formator składa się z trzech części.
pierwszej scharakteryzowano współczesne
:tycie literackie regionu w formie roz11e·
kroniki wydarzeń,
rzonej o komentarz
układających się w procesy przeobrażeń
Druga część to prezentac1a
i rozwoju.
pisany,
w regionie
sylwetek tyjących
wchodzących w skład Kieleckiego Klubu
'Z któregq w najbliższym
Literackiego,
czasie wyłoni slę prawdopodobnie klele-

1lę, wyda~ 1ię być przede wnystklm
ml.odzieży szkolnej.

NA GORNEJ, w piątek 2 bm., odbyła
się uroczystość nadania Imienia Włady•
bibliotece
sława Stani•lawa Reymonta
dzielnicowej. Uroczystość połączona b:;la
z odsłonięciem tablicy ku c~I wielkiego
pisarza I otwarciem wystawy pośwlęcond
Reymontowi I jego związkom z ł.Odzią.
Na uroczystości obecni byli bibliotekarze,
działacze kultury,
wydawcy,
ksęgarze,
wład:r:e miasta I dzle-tntcy z wiceprezydentem miasta Łodzi, Zbigniewem Poli-

tem.

KRONIKA
KULTURALNA

Za•
W trakcie uroczysto~c! odznakami
~lutc>nego Działacza Kultury uhonorowano: Teresę Guynczak, Ryszarda KotkoKrystynę
W9klego, Wiesława Klepacza,
Pieńkowska, Urszulę Piórkowską, Eltb!etę
Annę
Urbanowicz, Jerzego Raj'.'lk'!ego I
Wojtasiak.
Ponad-to wn:czono 32 oo;ol::om nPl{!01Y
dyrektora Wydziału Kultury I Sztuki U•
.
rzędu Mlast11 t.Odzt.
Kultury
STOWAR:Z:\'SZENIE Twórców
jest organizatorem międzynarodowej wy•
sztuce
.w
stawy „Konstrukcja w procesie
lat s!edemdzl~ątych" oraz w.ystawy „Fa•
lochron srtuka Polska 19'70-1980''.

w

ck! Oddział Związku Llteutow Pol9klch.
Trzcia część stanowi ograniczone z koniei niepełne zestawienie bibliograficzne ważniejszych wydawnictw I arty-

czności
kułów .

Informator uwzględnia wszystkich autorów. którzy aktualnie mie~7.kają I two·
rzą w regionie, przy czym, ze w:zRlędu
na tradycyjne związki środowisk \łtera
cklch radomskiego I sandomierskiego, region ten ma zasięg szerszy, nit wyznacza·
ją to granice województwa.
Celem wydania nlnlejuego lnlonnatora,
w przedmowie,
jak piszą jego autorzy
była „pomoc dla tych wszystkich. kt6rty
zainteresowani są orgąnlucją spot!tan r
pisarzami, ale równle-ż badaczom literatury regionu I krytykom".
Estetycznie wydany, !lustrowany tdję·
posługiwaniu
clami autorów l łatwy w

MINIONĄ niedzielę w t.od.zl ro:r:cposwoje obrady XXVT Kongres Między
narodowej Federacji Dtlewlerzy . W ses~I
Ud!ial bierze ponad 300 uczestników z 211
państw . W programie "kot'll":re5U, .ol-ok re·
~rat6w I dyskusji, :zwiedzanie lódrzklch
zakładów dz!ewlal"llldch.

ctąl

WE

WRZE!INtu

złoty!'

rezygnację

Marła

Grabska.

s

łtmkr.11 pre7.el!a Zarzadu Oddziału ZWirlZ•
.JERZY w.._w.
ku r .<t„ratńw 'POiskich
RZAK. Zarzncl Odd'Zlalu oowlen:ył oelnler
nie obowlazków orezesa znanemu n!sarzowt I oubllcy§cle. JERZEMU URBANKIEWtCZOWI. dotychczasowemu wtcepre?.esowl ZO 7.LP Na walnvm zebr~n l •I t.ódzkle~o Oddziału ZLP w dniu U0 .1981 r.
wybory nr~zesa
postanowiono orzełotyć
na te•m!n późniejszy, po:!e .1muj~.-. r ~""l
wledn!e tcrok!, wspólnie z ZG Zt,P, celem ponownej. orgAnlzacyjnej łntegracjl
środowhlka ltersck.!ego Łodzi.
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2YCIE PARm
Dalszy

ciąg

Zjeździe niektórym kandydatom wyTaki był
rażono votum nieufności.
rezultat głosowania. Z tego fak tu zo•
wyciągnięte
spodziewano się staną polityczne wn ioski przez KC.
Ale tak się nie sta ło. I ludziom nic
się na ten temat nie wyjaśnia. Nie
Ludzie mówią,
lr.-'ł żadnych decyzji.

se str. 1

Delegaci zachowują więc swoje
zgodnie z postanowieniem
Statutu PZPR i Jest to formalne a•
sankcjonowanie stanu faktycznego.
Tak Jest. Ale, co to znaczy w prak·
tyce? Co o tym myślą sami delegaci
na IX Zjazd PZPR? Jakle konsekwencje wynikają w Ich codziennej
pracy, z zachowania mandatu dele·
mandały

gała?

Aby
łania

odpowiedzieć na te l Inne PY·
zaprosiliśmy do redakcji „Od·

delegatów na IX
głosów" trzech
Zjazd PZPR:
- LECHOSŁAWA JĘDRZEJCZA·
KA z ,,ELTY",
KAMl~SKIEGO
- GRZEGORZA
s ,.BORUTY" w Zgierzu,
- MICHAŁA PRUSKIEGO z „OLIMPil'"1
Wszyscy trzej są delegatami na IX
Zjazd PZPR wybranymi bezpośre
dnio przez ich fal>ryczne erranizacje
partyjne.
Pytanie: co ło
„ODGŁOSY": znaczy zachować ważny mandat delegata? - rozbudujmy może o dodatkowe: jakie z tego wynikają obowiązki ł Jaka wiąże się z tym odpowiedzialność?

Najpierw może,
Bo .-to jest
jej istoty.
Nasi wyborcy przez zachowanie naktórymi nas obszych mandatów,
darzono w demokratycznych wyborach, stworzyli szansę i możliwość
naszego działania, które powinno w
określonej sytuacji, zagrażającej prapadli, z.aipobiegać
widłowej pracy
takim niebezpiecznym dla partii i
M. PRUSKI: -

skąd się wzięła ta idea?
zrozumienia
ważne dla

liPQleczeństwa pl'l()Cesotn.

L. JĘDRZEJCZAK: - Było to szukanie różnych „bezpieczników"
jeśli można to tak z technokratycznego punktu widzenia określić
które umożliwiałyby nam przeciwwszelkim niebezpieczeń
działanie
stwom, które mogą zagrozić partii.
A tak juź przecież było. Zachowanie
mandatu nie daje nam żadnych dodatkowych praw, nakłada tylko obowiązki.

Delegaci na IX
„ODGŁOSY": Zjazd PZPR działają w ramach Wo·
jewódzkiego Zespołu Delegatów, Co
to Jest? Czy to jest Jakaś - bliżej
forma władzy nad
nieokreślona określonymi
partyjnymi
władzamJ
_
przez Statut PZPR?
Nie. Nie
L JĘDltZEJCZAK:
j est to żadna forma władzy i taką
być nie może. Na zebraniu w ,,Elest erze" też zadano mi pytanie: co to
znaczy zachować mandat? Początko
wo nie wiedziałem, co powiedzieć .
Po namyśle powiedziałem, że delegat
. jest jakby „po$łem" mi~zy f!aj wJ: 4-"'"szą właClz:\ ' partYjru\, tttłirą jesh!ai d.,
a swoimi , ~boi:,cami. _Je&t to rola
łącznika między „dołami" a „górą".
Musimy wsłuchiwać się w to, co mówi ,,dół", czyli nasi wyborcy i przekazywać to. poprzez demokratycznie
wybranych przez nas członków najMyśmy
wyższych władz, do „góry"
naszych przedstawicieli władz najdemowyższych partii typowali w
kratycznych prawyborach wśród delegatów województw i zgłaszaliśmy
ich później jako kandydatów na
członków i zastępców KC. Oni o tym
muszą też pamiętać. Mamy moralne prawo wymagać od nich, żeby rewtc.prezentowali w najwyższych
dzach te poglądy. które im przynosimy z „dołów" partyjnych. I to już
robimy właśnie w ramach WZD. Ale
chcielibyśmy też , aby oni nam przynosili obszerne i wyczerpujące informacje z ,góry", bo na te informacje
organizacji par·
czekają członkowie
tyjnych, z którymi my stale się spotykamy.
G. KAMI~SKI: - To muszą być
szybkie i rzetelne informacje.
M. PRUSKI: - Mogę się zgodz ić
na tak rozumianą rolę „posła", ale
rodzą się we mnie pewne wątpliwoś
ci. Czy nasze działani e, jako delegatów z ważnym mandatem, nie stanowi jakby dodatkowego zabezpiestatutowej
czenia obok formalnej,
struktury partii?
G. KAMIRSKI: - Patrzysz na to
z pozycji sekretarza organizacji partyjnej.
M. PRUSKI: - Tak. Stąd wątpli
wystarczy działanu:
wość, czy nie
w organizacyjnych ramach statutoform
wych, czy tworzenie nowych
dzutłania partyjnego nie wprowadzi
zamieszania?
My nie
L JĘDRZEJCZAK:
chcemy wprowadzić żadnego zamieszania. WZD działał przez zjazdem i
zrobił wiele potytecznego, czy teraz
mamy usiąść i czekać do Krajowej
Konferencji Delegatów?
G. KAMIRSKI: - My wybieraliś
my nasze władze partyjne i czujem y się za nie odpowiedzialni. Czujemy się też odpowiedzialni za realizacj ę uchwał IX Zjazdu partii I nie
tych uch wałach
tylko za to, co w
jest napisane, ale równie ż za ducha
tych uchwał, za to, aby on był obecny w codziennej d zi ałalno ś ci par t ii. Jest to jakby doda t kowa odpowynikawied zialność członka partii,
on zachow any
jąca z tego, że ma
ważny m andat dele~ata.
Dntvczv to nie
„onnł .OSV": tylko delegatów. na zJa~. 'a.te I delegatów wszystkich konferencji.
G. KA MJ:RSKI: - To oczywiste.
Mi eli ś my do t ej pory piękne u chwa-

partia oc iąga s i ę z rozliczeniami.
M. PRUSKI: - To nie partia t a k
wykonawczy,
postępuje, ale aparat
administracja partyjna. Tylko, że ludzie tego nie dostrzegają i obwiniają o opieszałość całą partię. „
G. KAMIŃSKI: . - Kilku towarzyczy, którzy pracują i kierują różny
mi wyqziałami KC, też nie otrzymał o
politycznego zaufania. I _z tego te ż
n ie wyciągnięto żadny c h wnioskpw.
L. JĘDRZEJCZAK: - A to bardzo
nam przeszkadza na „dole" , bo paraliżuje pracę, odbiera wiarygod ność.
M. PRL:SKI : - Te s pra'N-y przesłaniają inne. I, żeby była pełna jasność, tu wcale nie chodzi o zemstę,
czy coś takiego, ale o pe wną konsekwencję, która byłaby g warancj ą, że
te konflikty, zakręty, b! ędy już s ię
nie powtórzą, że inni bę dą m~eli
jaka spotlta'!:a- tych,
przykład kary,
którzy zawinili.
Z tych ro z wafań
„ODGŁOSY": rodzi się pewien wniosek, że tą jednak wy, delegaci, będący pod naporem opinii swoich wyborców, musicie czuwać nad sprawną realizacją
Zjazdu
uchwał IX Nadzwyczajnego
PZPR. I nie wiem, czy to j est do·
brze?
M. PRUSKI: - Je śli mamy - możli 
wość szybkiego rea gowania na róż!'le
zjawiska w partii, jeśl i znamy o
członków
tych zjawiskach o pinię
partii, to czy mamy nie działaH
L. JĘDRZEJCZAK: - To je-st jeszcze sprawa uczuciowego po dej ścia.
l\Iy się naprawdę czujemy zu t en
odpowiedzialni. I za wła d ze,
Zja zd
kitóre wyhra.Liśmy. Nie kryjemy się z
.r:aszym i przemysleniam1. l mów imy,
ze są ludzie, którym na rękę byłoby
aby uchwały IX Zjazdu nie były realizowane, którzy nie s ą nośn i kami
nowego. Musimy s ię tym ludziom
'
ich działaniom przeciwstawić . M. PRUSKI: - To bar dzo ważne,
co
ten uczuciowy związek z tym,
działo się na Zjeździe. J ak wróciłem
z Warszawy, to mó wiłem, że to niedobrze, że c a ła p ar tia nie mogła· wszyst kiego obserwo wać i przeżywać tak
'
j ak myśmy to przeżywali.
L. JĘDRZEJCZAK: - Gdyby m ożna było, a by cała partia zoba c zyła
„g0dziny
czasie
co się działo, w
pa dały
szczeroś c i" , to może by nie
pytania: jak was udało się przeko-

że

G. KAMI9SKI: - Ludzie mówią,
że partia ociąga. się z rozliczeniamL
pozostawiała
ły, ale ich realizacja
wiele do życzenia, była powolna, opieszała, bądź te uchwały w ogóle
nie były realizowane. Teraz nie mopożna do tego dopuścić. Dlatego
tra:eba dodatkowej odpowiedzialności
i potrzeba form, w których ta odpowiedzialność mogłaby się realizować.

„ODGŁOSY": rencji zakładowych,

Delegaci konfedzieinicowYch i
wojewódzkich powinni swą aktyww
ność i odpowiedzialność spekniać
organizacji partyjnych
pracach ich
oraz komisji problemowych różnych
szczebli.
L. JĘDRZEJCZAK: - A my, skoro
ponosimy dodatkową · odpowiedzial. ność, jaką obarczyli nas nasi wyborcy, musimy też mieć płaszczyznę dla
wymiany poglądów. Jest nią WZD.
Współdziałamy z KL. Pomagamy instancji. Każdy z nas ma na swoim
koncie przynajmniej ze 20 zebrań
odbytych już po zjeździe. Dziś mało
zebrań odbywa się bez udziału delegata na IX Nadzwyczajny Zjazd.
Mniej aktywni są lektorzy.
„ODGWSY": - Niektóre organizacje partyjne nieufnie odnoszą się do
pracownlkow aparatu partyjnego.
Abyśmy
JĘDRZEJCZAK:
owięc mogli dobrze spełniać nasz
z
bowiązek utrzymywania kontaktu

L.

organizacjami partyjnymi, musimy
pr zed
Tuż
mi eć dobre informacje.
zjaz.<iem, miałem stos ró:imycb ~mor·
macji, kitóre mi po.7JWailały.„
G. KAMIŃSKI: - ... mil!Ć szersze
· ·- .,..
~ spojrzenię na wiele ~prą.w.
L. JĘl)RzEJCZA~: _,.., -A teraz te-- .
gó nie .mam~ J:>Jzeą zia.r4em zarzuc.a~ · ·
liśmy KC, że mamy ciągły brak in- ·
formacji „z góry" i dziś ten zarzut

Nie umieliśmy po
tego rozpędu.,
jaki powstal przed zjazdem.

M. PRUSKI: -

zjeździe

wykorzystać

posiedz.enia KŁ i wyrażać na ich te·
mat 11woje opinie.
L. JĘDRZEJCZAK: - By~aby to
dodatkowa tylko forma konsultacji.
Nic więcej. Ale chciałbym tu zwrócić uwagę na pewną różnicę między
nami, wybranymi bezpośrednio w
wyzakładach pracy, a delegatami
Konferencj i
branymi na Łódzkiej
Partyjnej. My jesteśmy pod bardzo
Oni
silną presją naszych wyborców.
zadają im pytania na jednym zebraniu i chcą, aby na następnym dał
im wyczerpującą odpowiedź. Oni
mnie bezpośrednio wybierali i mają
do mnie szczególne prawa.
M. PRUSKI: - Wyborcy stale mi
- przypominają, że dali mi mandat zaufania.

BYĆ

DREGATE

możemy podtrzymać.
WZD
„ODGŁOSY": -

ma więc
niejako uzupełnieniem tego braku i organizatorem takiego przepły
wa informacji.
L JĘDRZEJCZAK: - W KŁ powinniśmy mieć swój pokój, w którym byłyby wszystkie materiały do
oKŁ
wglądu, te materiały jakie
trzymuje z KC. I powinniśmy mieć
dyżury w KŁ, aby każdy, kto chce
się spotkać z tym, czy innym delegatem, mógł to zrobić w określonym
miejscu i czasie.
M. PRUSKI: - Tylko ja ciągle
mam obawę , czy my w ten spooób nie
s~rzymy jakie~ nowego su:zebla
władzy . Na przykład , czy rzeczywiś
cie delegaci na IX Zjazd musieli jechać, aby porozmawiać z wicepremierem w sprawie poprawy zaopatrzenia w żywność Łodzi?
G. KAMIRSKI: - Była po prostu
potrzeba szybkiego interwencyjnego
być

działania.

Zgadzam
L. JĘDRZEJCZAK:
nie powinni. Ale jaka była
sytuacja? Na posiedzenie WZD przyszli sekretarze KD i pamiętając , że
delegaci interweniowali już w czasie
obrad IX Zjazdu, prosili o ponowną
interwencję. Sytuacja w mieście była
się, że

,,groźna,

ciyż

więc

można

było

się

wówczas zastanawiać , czy delegaci
powinni, czy nie powinni?
M. PRUSKI: - Tylko, że to rodzi
WZD staje
inne niebezpieczeństwo.
KŁ.
od
działaniu
się szybszy w
Szybciej zbiera się, reaguje. Pozbawiony jest różnych formalnych uwarunkowań, które przeszkadzają w działaniu.

L.
Nie

To dobrze.
JĘDRZEJCZAK: widzę w tym niebezpieczeństwa.

„ODGŁOSY":

-

To powinno

po-

budzić aparat partyjny do odrzucenia
zbędnej i przeszkadzającej biurokra-

cji I formalizmu.
L JĘDRZEJCZAK: - Czy my się
pogniewamy, kiedy Wydział Organizacyjny KC - zobowiązany zresztą
eł{) tego - przygotuje nam regulami n
pracy? Dopóki tego nie ma, robimy to
sami. I wcale z tego, że chcemy
działać dla dobra jedności partii, nie
wynika, że chcemy być jakąś wła
d~ą.

G. KAl\'IlRSKI: - Niech inni delegaci - innych szczebli organizacyjnych w partii - też szukają takich form pr acy, które
służyłyby
partii.
Mówi się również
„ODGŁOSY": o tym, że delegaci na zjazd powinni
materiały na plenarne
otrzymywać
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„ODGŁOSY":

pod ich

-

kontrolą.

stale
Jesteście
Czego teraz od was

oczekują?
L . .JĘi>RZ.U ,~ K:
zjeździe informacji
działo na zjeździe.

po
Zaraz
o tym, co się
Myśmy to robili
jednak lepiej od oficjalnej propagandy. Propaganda nie umiała we
demosprzedać
właściwy sposób
kratycznego char akteru IX Zjazdu.
teraz natomia&t wyborcy doma.gają
linii
s ię od nas, abyśmy pilnowali
IX Zjazdu partii. Do tego dochod zą
sprawy aktualne.
po
G. KAMIŃSKI: - Spotkania
szozjeździe były dla mnie dużym
kiem. Prasa sporo pisała o zjeździ e,
były transmisje telewizyjne, radiowe.
mus iałem
że
Ale okazywało się,
wszystko od nowa opowiadać. I po
kilku godzinach dyskusji ludzie zaczynali rozumieć znaezenie IX Nadzwyczajnego Zjazdu PZPR. Wtedy
zrozumiałem, jaką rolę spełnia właś

ciwa, dobra , rzetelna propaganda.
ludzie nie
Może
„ODGŁOSY": mieli - bo przecież nie mieli I dziś
nie
jeszcze w wielu przypadkach
zaufania do oficjalnych relamają cji. Stąd chcieli, aby im naoczni
co
uczestnicy tego,
świadkowie,
działo się w Pałacu Kultury i Nauki, dokładnie opowiedzieli.
Ale mam inne pytanie. Czy nie ma
w tym niebezpieczeństwa, że to tylko delegaci mają pilnować linii IX
Zjazdu? Trudno ukryć fakt, ie realizacja uchwał IX Zjazdu odeszła na
dalszy plan, została przyhamowana.
Wspominają o tym różne rezolucje
podejmowane w podstawowych organizacjach partyjnych. Dlaczego łak
się dzieje?
na
Próbowałem
M. PRUSKI: zebraniach dyskutować na temat uchwal IX Zjazdu i doszedłem do szokuj ącego wniosku, że już gdzieś na
a więc
przełomie lipca i sierpnia,
IX
krótko po zakończeniu obrad
uZjazdu, opadło zainteresowanie
zadaWtedy
Zacząłem
chwałami .
wa ć konkretne pytania wiaż ące się z
tym.i ·uchwała.ml i otk.azafo się, że wielu c zł onków partii w ogóle ich nie
czytało. Nie umieliśmy po Zjeździe
wykorzystać tego rozpędu, · jaki powTo chyba też
stał przed Zjazdem.
wina propagandy. Pamiętacie
L. JĘDRZEJCZAK:
uchwały z poprzednich zjazdów? Tam
były elementy bardzo chwytliw e dla
spopularyzowania. Na przvkład nowe
się
Mówiło
świadczenia sl)cjalne.

L. JĘDRZEJCZAK:
bezpośrednio wybi erali

-

Oni mnie
mają

do

mnie szczególne prawa.

wówczas, że zj ~ zd załatwił to 1 to,
i taka popularyzacja była łatwa. Teraz było inaczej. Gdyby w tej uchwale było na przykład stwierdzenie, że Zjazd zwraca s ię do rządu o
zlikwidowanie sta rego por tfela rent,
to byłoby łatwieoj taką uchwruę spopula ryzow ać .

że

to uproszczenie. Ale
zjazdów popularyzowano przede wszystkim w t:irch
. częściach, które nie odnosiły się do
Teraz trzeba
spraw politycznych.
było inaczej do tego podejść . Inaczej
te uchwały czytać i co innego z nich
wydobywać : · Dla mnie na przykład
najważniejsze jest to, że Zjazd zdecydowanie pop arł reformę gospodarteraz
czą . Od tego będzie przecież
w szystko zależało.
M. PRUSKI: - Zgadzam s ię z tym,
oboże obarczenie tylko ' delegatów
pilnowania realizacji uwiązkiem
chwał jest niebezpieczne. Jak wrócito· mi powiedzieli:
łem ze Zjazdu,
teraz ty musisz pilnować uchwał. A
inni? Ich to nie obowiązuje?
Realizacji
L. JĘDRZEJCZAK: uchwał nie mogą pilnować tylko sam i delegaci. Przecież Michał Pruski
jest nie ty! ko delegatem , ale i sekreta•r zem. Musi więc tak organizować
aby
orga nizacji partyj nej,
pracę
w szyscy czuli się odpowiedzialni za
rea li za cję uchw al IX Zjazdu.
Spotyka s i ę opi„ODGŁOSY": nie, :ie po IX Zjeździe spadła aktywność organiza cji partyjnych. Dlaczego tak si ę stało? Czy t ylko dlatego,
że uchwały IX Zjazdu n ie sa reali·
. ' zowane'l'
G. K~$ŃSKI: r:;- ,Moim z~wem1
·
powodem tego, jest między innymi
zobowiązań
niespełnien ie niektórych
w pozjazdowej praktyce, a przede
wszystkim ogromny wpływ na tę syz
tuacj ę ma n ie wywi ązywanie się
r ozlic zeń. Z drugiej strony wpływ na
tę sytuację ma też propaganda. Jest
powszechnie krytykowana. Zdaniem
ulec
wielu członków partii musi
zmianie styl propagandy.
Dziś wszyscy są emocjonalnie ustosunkowani do tego, co się dzieje
Zarówno w partii, jak i w „Solidarności". To emocjonalne zaangażowa
n ie powoduje, że bardzo łatwo wyczuwalny jest każdy fałsz , każda
z
pół prawd a , każde niedomówienie,
czego wyni kają skutki przeciwne do
propagandowych. Podaje
zam i er zeń
si ę na przykład, ile osób wystąpiło z
lu„ Solidarności" . To prawda, ale
dzie oddaj ą też legitymacje partyjn e. Co z tego wynika? Nic, bo to
n ic nie mówi o przyczynach, dla których ludzie występują i z partii i
z „Solidarno ś ci ". A przyczyny '>ą b ardzo różne. Ka ż de uproszczenie, niedomówienie budzi falę pr otestów -...y
fabryce.
W organizacjach par tyjnych mówi
Ja wiem,

kiedyś

s ię,

że

uchwały

dziś

prop aga ndę

musz ą

rob ić

inni lu dzie, nie ci sami, którzy ją robili od lat. Potrzeba wymiany k a dry.
L. JĘDRZEJCZAK: - Druga sprawa równie wa ż na, to rozliczenia. Ludzie ciągle pytają, kiedy to się wreszcie skończy. Mowa była o tym rówsprawy się
ni eż na Zjeździe. Ale
zeciągną. To ludzi dener wuje. Na
brania ch mówią mi, żeby powied z ieć
„ta m wyżej'', że jak jeszcze raz ukaże się komun ikat, kiedy odbędzie się
proces Ma cieja Szczepańskiego, to
tego j uż i tak nikt nie przeczyta, bo
n ikt ju ż w t akie zapewnienia nie
w ier zy.
Jako delegat mogę zrozumieć, że
jest ostra walka polityczna, że ta
walka odsuwa pewne sprawy na czas
pó ź niej szy , że hamuje niektóre naturalne procesy, które składają s ię
n a naszą, socj alisty czną odnowę. Ale
nie wszyscy to rozumieją.
M. PRUSKI: - I t o waży na warunkach pracy organizacji partyjnych.
L. JĘDRZEJCZAK: - Wracają nawet pytania o ambasadorstwo Bolesław:-i T<'ooerskiego.
W tej 1prawie u„ODGŁOSY"~ tywa sie między Innymi argumentu,
był
że zanim przyszedł do Łod'lli,
przedstawicielem PRL w Misji Wojskowej w Berlinie Zachodnim.
G. KA MIŃ SKI: - Spr awa ma inn e znaczenie. W czasie głosowania na

nać?

G. KAMIŃSKI: - To się nakłada
,tak iej s!ę tera~ znajjuż
du~my. · 'Kryzys ' trwa. L"udzfo
\Vielu kluczo'luają>'tegó "dośc. Ale
wych sprawach dla ludzi nic s i ę nie
dzieje. Padają deklaracje i na tym
się kończy. Taką metq d ą n;kogo n ie
da się pr zekonać, pozyskać_ Taka
metoda nie sprzyj;i ożywieni u i oboLudzie
fensy wności w partii.
wiem nie są w cale przekonani, czy
po IX Zje ź d zie od nowę doprowadzi
się do końc a .
. L JĘDRZEJC:.!AK: - Czy chcesz
przez to powied zieć, że ludzie, k tór zy
są. za odnową, n ie wied zą, jak ją re-

nii:. syt~cję,_ \V

w

alizować ?

.

G. KAl\UŃSKI: - Nie iupełnie. Są
i tacy, kiórzy tylko .d eklar uj ą, że są
za· odnową.
W róciłem
L. JĘDRZEJCZAK: ze Zjazdu przekonany, ż e linia, którą
przejęliśmy jest centrystyczna , odcina
wszelkie ekstremy i że większość- się
za tym opowi ed ziała. Dziś nie wszyst kich j akoś wi dać w d ziała ni u. J a k
t o by łem
wyje,żdżał em ze Zjazdu,
i
p r zekonany, że S tanisław Kania
Kazimierz Barcikowski...
G. KAMIŃSKI: - .. j Wojciech J aruzelski ....
L. JĘDRZEJCZAK: - .. .i Wojciech
Jaruzelski są to ludzie, którzy a utentycznie chcą odnowy. Dzisiaj bar dzo
łatwo się tych ludzi kryty kuje. Na
że
zebraniach mówią na przykład
Stanisław Kania poprze z to, że' dop_rowadził do IX Zjazdu, że wz i ął n a
siebie odpowied zia lno ść za sformu ło
wanie linii polityczne j IX Zjazdu,
dalszą jej rea liz a cję po Zj eździe, poprzez to wszystko, jest a utentycznie
tym człowiekiem, któr y chce odnowy.
I uważam dalej, że to iż w kra ju
jest ta ka, a n ie inna syt uacja polityczna, to nie może być przypisywane tylko I sekretarzowi KC. Czy zgadzacie się ze m ną ?
G. KAMIŃSKI: - Tak.
M. PRUSKI: - Ja też.
w obec
L. JĘDRZEJCZAK: - To
tego, my za mało a kty wnie br onimy
tych ludzi przed atakami.
G. KAMII'ilSKI: - l za mało br onimy Zjazdu, tego ws:.1:.rstkiego, co
tam było , o czym s ię mówiło do
czego się dążyło, a co znalazło ~woj e
odbicie w uchwała c h i mater iałach
zjazdowych.
Delegaci powinni
"ODGŁOSY": zatem porwać do takiego działania
całą partię, a nie tylko występować
sami. I to powinno być wa~zym celem I zadaniem.

Dysk:uS'Ję opracowała:

BOGDA MADEJ
Foto: R. Łucvszyn

ODGŁOSY
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W PAMIĘCI
,!&kał karyaollua
Hchowala
Wprowad:ze>no jako system
ru.)no.
"Prace w rwledzlele, co musiało
wać zdrowie I siły 1órnlk6w, a zarazem
unadze6 ko·
utn:ymywanie
tatrudnlało
palnJanycb w naletytym stanie. Systemem stało 1lę utrudnianie w części ko·
palli :tolnierzy I wlętnlów Nie ustablh.
zowa.no ialod lfórnJcuj. kt6ra :imlHia
1lę co roku w l>lbrsymlm odnt.ku.
Taka IM)lityka musiała doprowad'Złć do
zairroienla planu wydobycia węgla. do
takie11:0 staiw. w Jakim dzlslaJ znajduJa
się ko-palnie.
Weźmy pnyklad dru.:·I, Kosztem wlel.
kich nakładów ln.westycyJnycb zbudowaliśmy fabrykę samocbooów osobowych
na żeraniu. Powstał nowy zakład pro.
niewsp6łmlernle
dukcyjny. kt6ry przy
wysOoktcb kosztach produkcji wypuncza
stare11:0 typu.
nikłe Ilości samochodów
poteraJacych duł.o paM.wa. jakich chy.
ba dz~laJ nikt Jut na świecie nie pro.
dukuJe <-·>
Na rozbudowe 1>nemysłu nclu;nęllśmy
powatne kredyty Inwestycyjne, a kle•
pierwszych
spłat
dY nadnzly terminy
s!e w połoten!u nie.
rat. znaleźliśmy
było
Trzeba
bankruta.
W)'płacalre.e:o
zwracać .ie 4o wierzycieli o moratorium.
Kleri>wnicy naszej e:ospoda.rk'! narodowej
nie ootrafltl wldoegnle IJOJać te11:0 l>TO·
stell:O faktu. te tak nalety cros1>odanyć
tak !e !nw~to.
kredytantl. to znaczy
wać. aby w ut:ilo.nych terminach s1>Ja.
je wlerzyeiolom WYtwonona 1>rzy
cać
11omocy tych kredyt6w produkcją. Tym.
czase-m poważna czellć tych kredyt6w w
1>ostael ma1>Zyn I urządzell nie znalazła
dotychczas zastosowanda w orodukcll i
przn dlull:'le lata zastosowania takiego
nie znajdzie, a część w 011:6!e nalety u.
prze.padłą. Po
watać za bezt>Owrotnle
dziś dzień nadchodza jeazc·ie zam6wlone
dla •blfl'kt6w
maszvny e-iy urzadunia
dawno WYkreślonych z plan6w !(Ospo.
darczych („.)
Trzeba bowiem Jasno 1>owledzieć SO<bie,
must
lfO&podarczą
łe za zła POlit:vke
w ple,rwszym rzll·
płacie cały nar6d, a
dzle musi zaułacie klasa roltt>tn!cza.
A Komitet Centralny partii nie zdobył
ale na to, aby przynaJmiile! wyeia!l'nać
w stosunku do
konsł'kwencJe 1>art:vJne
!>&O.OSZ& odpowledzlalft()ść
ludzi, którzy
aa bkl stan rzeczy.
W rolniczym dziale 11:ospodarkl naro.
na VII Ple111Um
do.weJ. kt6rego ujęcie
znajdujemy
budzi u mnie zastrzrie-nla,
nad którynl.I każdy
r6wnież zjawiska,
musi się e:!ę.
odpowiedzialny człOwlek
" tych
boko zastanowić I wycla!l'nać
aJawlsk odpo,vjednle wni<Mlki („.)
l ba
na
produkcJ.l
wartość
PrzelicsaJac
utytk6w rolnych otrzymujemy następu.
Jacy obraz: itospodarstwa lnidywldualne

aórnictwa
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•O PllZEllWt•
Tow. W. OCHAB: - Proszę towarzyszy, pragnę poinformować, t.e w
ciągu kifilku godzlal w rzeczowej atmosfer-;.e toczyły się rozmowy mię
dzy naszym Bi'l.łrem Poliitycznym l
Roz.mowy dodelegacją radmecką.
tyczą najbardziej podstawoych problem6W st<>sun,ków między naszymi
państwa.ml I naszymi partiami o,raz
ro:i:woju sytuacji w Polsce, która budzń u tiowanyszy radzdee>kich głę
bokii n.iepokój.
racl.z1eccy
towar-z ys.u
Po.ndeważ
musielJ oość ndeocz.ekiwa.nie powz.iąć
decyzję o przylocie do Warszawy 1
bardw bm zależy na wcześndejszym
powrocie, choleldbyśmy lrontynuować
te ro~mowy d:cislfejs,zego wieczoru, w
Biuro Polityczn:e
związku z czym
proponuje, aby obi!'ady plenum odło
:tyć do jutra („.)
S9rteciwu nie słyszę. Wobec tego
Biura Poliuważam, te propozycja
przyjęta i proszę
tycznego wstała
jutr<l ptm.ktualnie o godz. 1 ~.oo Dzdę
k11 ; ... ~r.~1ar1v"' 1om
DllUGI. DZJEIQ' OBRAD
(20 P A Z D Z I E R N I . A)
Tow. E. Ochab: - Otwieram kolej,ne po61!edzenie plenum. Biuro Politycz:.ne prosi tow. Gomułkę o z.aję
c!e miejsca z.a stołem prezydialnym.
kr6tk.iei Informacji
Dla udzielenia
uzupełniającej ogłoszony przez radio
k0imundkat o spotkaniu przedstawlcleH Prezydlmn KPZR z Biurem Popa.rtid udzielam
lityez.nym naszej
głosu tow. Zawadzkiemu.
Tow. A. ZAWADZKI: To,wa.rzysze
radzieccy podaM, jako motyw swego nagłego przyjazdu do nas oraz w
ja kJ to' ·arzyszom
takLm skład7iie,
jest 7lilany, głębokie z.aniepokoje.nie
Prezyd.Lum KC KPm rozwojem gy.
tuacji w Polsce. Podali, że chcieliby
wyjaśnić wspólnie z n.a,mcr kierunek
dalszego rozwoju tej sytuacji o.raz
widzenia, przy
poz.nać nasz punkt
czym szor.eg6ł11y niepokój u nkh budził ro.zwój wszelkkh form propagandy at11tyradzieckiej, nasze mereagowande czy niedosta.teczne reagowanie przeciwko tej propagandzie"
dyskusji był partyjny,
Przebieg
pryncypialny, n1eraz z temperamentem z obu stron, ale z Intencją niewątpliwie najlepszą I -nającą na cepods-tawowych zalu wyjaśnienie
gadndeń zarówno łączących nas stosu.nk:Ć'W, jak I patrzenia przez k.fepartii na
rownictwa obu nas-zych
J!ytuację, na st.oi;.un,Jcl między naszymi krajami I terali I na przyszłość .
na sytuację międzynarodową.
radzieckich
towa?'zyszy
Myśmy
starati się uspokoić w Mszych wy.
powiedz!ach co do naszych intencji
i zamierzonego naszego dmatania, a
także, gdy chodzi o naszą sytuację
,nasze W'Zajemne stowewnętrz.-n:t
Ludową a
Pols!ai
sunki miedzy
Staraliśmy
Zwfązkilem Radzieckim.
proces
się wyjaśnjć towarzys.%0m
kt6ry u nas prze·
demokratyzacji,
biega, jego l&totę, jego sens I ndeodwracalność („.)
się z towaTZyszanti
Zgodziliśmy
rad?Jieckl-ml w tej kwestii, że niedo·
statecme są kontakty między nami,
dziś budzić
że róine rz.eczy mogą
n!epok6j u towarzyszy radzieckich.
Wskazywaliśmy, że u nas złe prze·
jawy są s.zumowiną na wielkiej fali
dobrego, bwórczego procesu, są bra·
kami czy wypacz:.eniamd.. które bę
dziemy mogt.l zll,kwidować, pokieroprocesem
wać dalej oczynczonym
demokratyzacji, jeśli potrafi.my po
tym plenum, kt6re je-st temu problemowi głównie poświęcone, uspra·
wndć kierownictwo partyjne t odzy.
skać to, co zostało i>traco.ne w okreslf' ubi{'l!łvm !!ny chodz.! o pozycję
IJ)rtI'IMi, gdy chod-zi o wzajemlI'le sto·
sunki partii, kll!.~Y robotnkzel i narodu.
(.„)Lnte,ncją nas wszystkich jl!~t. a±eby tak, ja.k w ciągu całej t.radycj'
sto.
naszego ruchu rewolucyjnego
sunloi między naszym:i obu part.lam'
i krajami, jeśli nawet tu i ówdzie
s.zwainku, zostały
doz,nały pewnego
żeby się rozwijały
wyprostowane.
przyjaźn~ i
zac.ieś-nienia
po l'ind·i
obu nawspółpracy w inteTesach
! zvch kra .lów, („.)
Tow. WŁAT>YSł,A W GOMUł,KA:
Kiedy przed 7 laty prze,mawiałern
na listopadowym „lenuin KC PZPR,
wydawało mi się wówcza.s, że pnrmawam do człon~ów Komitetu Centralnego po raz ostatni.
Mim<' że od tego czasu upłynę!"
tylko 7 lat. względnie 8 lat oo plenum sierpniowei;?;o, na którym na8tą
pił ~wałtowny zwrnt w 1'(l1ityce partii. lata ~ stanowią ca.ły zamkl'JJię
tv okres historyczny. Wierzę ~łebo
k'O. ie okres ten p·zeszedł v..• nlepowrotn.ą orzes r.?dć.

bvki w tvch lat,1.ch,
okres ten pozostawił
!>0 sobie partii , klasie robotn ic7.ej ;
narodowi. jest w niektórych dziedz.inach żyoia więcej niż za.trważa
Wid!'

z ła

S;>uśc.iz.na. jak~

jąca. (.„)
Daleki Jl!'Steru od pomniejszania jaklekraJu.
nas7.etto
.-oknlwlek oslall:'nlec!a
Na• \'l'SZY5tklrh. pod<JbnJP. Jał< cały na Ul)mnahnie
I
zwfekszenle
ćie~zY
,
r6d
produkrjl naszelfo przemysłu. N:le mam '
oodanych
nodstaw do kwHtlonnwanla
orodukcji pner.iy.
„.~katników wzrMtu
slow„.!. Prz~ 'mul• te za odpnwiadaJare
fP.dnak pewne „ale".
~ą
rzer>.vwlstnśe! .
kt6r• zmt1•7~ l'I fi n rewhJI o-ceny nas'l:yCb
W mmlt>nej
l?"'SnndareT.yCh
09i811:'nieć
sześciolatce 1„.)
lla.aych wynika, te
, Z przvtnezony eh
•órnoMwo we11lowe nie ma nie tylko olecz
w planie sześclołetnJm.
1lairnle~
na.wet zostało cofnięte w po.r6wnamu z
rokiem t9łt.
iros'POdutz• w &toaunk·u do
Po<Ut»ke

ODGŁOSY

lle&Diyślność.

wyprodukowały

za 621,7

sp61dzlelnłe

zł.

a PGR za 3t3,1 zł w ce.nach
niezmi.-nnycb 1-·>
Klucz do rozwlazanla •Pii:tuonycb tru.
rekach klasa
dn~cl PMlada w 1wolcb
robotnicza. Od Jej PO<Sta wy zależy wszy.
stko. I dzień dzisiejszy I perspektywy
na erz:vszłość. Post-a zaś klasy robotniczej zalety od poUtykl partii, wy.
tyczaneJ przez .leJ rzad I wszystkie na.
czelne orl(aay państwa.
Klasa robotnicza dała ostatnio kiercw.
nictwu partii l nądoWi bolesną nauczkę.
Robotnicy PoZna.nla chwytaj - • za o.ręt
strajku I wychodsac manifestacyjnie na
utlce w czarny czwartek cze.rwcowy za.
wołali wielkim dosem: Dosyć! Tak dalej
nie można! Zawrócie s fałszywej drogi!
ltlas.a robotnicza nigdy nie chwytała
oreża wal1' ! o swoje
sle &traJku Jako
prawa w sposób lekkomyślny. Tym bardziej teraz. w Polsce Ludowe.I. rzałlloneJ
wszystkich
w Jej Imieniu I w Imieniu
ludzi pracy. nie uobiła tel(o kroku leksie
1>rzebrala
Najwid~znleJ
komyślnie.
miara. A mlar:v nie motna nle:dy prze.
bra~ bezkarnie.
ale "Protestowali
Rot.otnlcv Poznania
przeciwko
przeehvko Polsce Ludowej.
wyszli ua ulice
kiedy
s~.lallzm<tW1.
irrzeelwko z.tu,
P1111te1towalł oni
miast~,
Jakla szeroko rozkrzewiło sic: w naszym
u&t~Ju -łeeznym I kt6re. tcb rówJilieł
wypacze·
boleśnie dotknęło. przeciwko
zasad aocJaliunu,
nlt>m IJOdstawowych
kt6ry Jest łeb Idea 1„.)
X.lasa robQtnleza to nasza klasa. na.
sza nie:&łomna alla. X.lasa robotnJcza io my, Dn nie.I. to znaczy bu zaufania klasy tobotnlczeJ. kaidy z nas nie
m6gtby faktycznie nltzell:'o wleceJ repre.
zeatować DO'Za własna osoba.
była
polityczna
Wielka nalwnośrla
bolesnieudolna 1>r6ba przedstawienia
dzieła
lako
1JOZnańskleJ
ne.i traA'edil
airent6w imperial!J;tvczuycb I prowoka·
torów 1„.1
Przvczvn:v trll.!:edil IJO'Zn&6skleJ I l(łę.
bokleg-o niezadowolenia całej kluy ro.
botnlc'ZeJ tkwią u nas, w kierownictwie
partii. w rzadzle. Materiał palny 'tblerł
sle całe lata. Sześcl&l...tnl plan eosoodar.
czy reklamowanv w 1>rzeszłości z wiei·
kim rozmachem Jako n.owy etap wyso.
zawl6dl
kieA'o wu„stu stopy tvcloweJ
nadzleJe szerokich mas pracujących I„).
XX ZJazd KPZR stał sie bodtcem do
zwf'Ootu w :tyciu Polltvcznym kraju. o.
masy
poruszy!
prad
żywczv. zdrt>w)'
1>artyjne. klase robotnit2a. cale sl)Oleczellstwo. LUd"Zle zaczell prostować plecy. Milczace. zniewolone umysły zac-ze.
ły otrzasae sie z trulacego czasu zakla.
manta. Dretwa mowe panosząca sie po11artyjny,c h I
na trybunach
11rze<1nio
mównJraeh uublłcznycb oraz na łamach
prasy zaczęło wypierać tw6rcze, tywe
~

za 517.3

słowo

W

1„.)

zaistniałej

kiedy

nalehlo

po XX Zjeździe aytuac~.
s-z;ybko I konsekwentnie

wyclai:ać wnioski
działać.
nrzyłblca
otwartą
póJść
wled2ieć Im cala prawde

z

przeszłości.

do mas. PO·
sytuacji
o
A'OSpodarcze-j, o orzvczynacb I tr6dłach
kie·
p(}litycznym
tyciu
w
wypac-zeJ\
nie potrafiło szybko
rownlctwo partii
linii konkret>nei:o działanfa.
opracował:
Dowodem te11:0 .test choćbv kilkakrotne
odracianle terml.nu VII Plenum.
1„.1 .Jestem orzekonany. te robotnicy
do stra.lku,
p<nnańscy nJe wystaplllby
nie wYs7JlbY demonstracvlnle na ulice.
nie znaldllby sle wśr6d nich I tacy.
którzy chwycili za broń. nie polalab!
sie tam nasua. bratnia robotnicza krew.
oartii,
1tdYbY oartia tj. kierownictwo
orzY5zło do nieb z cala 11rawda, Nałe·
tato bez kunktatorstwa uznawat słuszne
o<>wie.
należało
Pretensje robotnik6w.
a oo niedz!eć. co .test dzi~laj motllwe
motllwe do ireal!zowania. naletało PO•
wiedzieć prawde o dniu wczorajszym I
uciec nie
prawda
dzlsieJsiym. Pnr.d
wvolvwa
motna. .JeślJ sle Ja ~krvwa.
które
widma.
pnstacl
ona w ttroine.ł
straszy . nie1>okol. buntuje sle I w§cieka.
partii ulękło !ile tr.lfO,
Kier<>wnlctwo
Jedni obawiali sie oduowled?:iatnoścl 7.a
skutki !IWel uolltvkl, drudzy silniej czu.
li sle zwlaza11i z wygodnym fotelem, nlż
z klasa robotniil2a. dziek! kt6rej ten fo.
tel zajell (.„1
Utrata kredytu zaufa·nla klasy robot·
nlcze.I oznacza utrate moralnej podstawy
sorawowanla władzy,
Rządzić krajem można nawet w takich
warunkach . Tvlko rządy będa w6wc-zas
zie. llł11sza sle IH>wlem opierać na biuro.
kracJI. na łamat1lu ,,.raworzadnoścl. na
przem<>CV 1„.)
określonym
moicła
Klasa rob<>t.nlcza
zaufania.
lndzlom oofnać sw6J kredyt
Nonnalne tet Jest
To Jfl'St normalne.
11:dy ludzie tacy schodza ze swvch sta.
nowlsk. Aby zmienić ws"Zvstlde złe Ce·
aby WYt1r0<wadzlć
cby na.szeco tycia,
ze stanu. w lall:lm
natta e:os1>odarke
Ile znalazła. rue wystarczy tylko zmienić tvch czy ~nnych ludzi. To Jest na.
wet łatwe. Aby nsunal! z naszetto tycia
wszystkie
11ołltyczne-l(o I 11:os"l)Odarezee:o
nawantwlen!a
r;nw6J
łlamuJaee Jec>O

z

11orze:11 lata. 'iae11& Wlełe smłe·
w naszym SYitNDle władzy lud.owej.
oaaze•o
0<r111anizacy Jnym
w system.le
w metodach pracy apa.rału
przemysłu,
uaństwowelfo 1 nartyJnuo. Ttzeba, kr6i.
ko m6wlae. wvmlenlć wszystkie zie cze.
śd " nasze.:o me>delu r.ocjalizmu. zasta·
pić Je lepszymł, udoskonalić ten model
naJlepszyml .:otowymł W1totaml I wnieić
do nieiro własne doako.nalsze kt>Dstoru.k·
cJe. (,")
(.") Oddzlelp.y i Jeszcze bardziej ost~J
problem - to llkwldaeJa tzw. prze.ro•·
tów admlnistra.cyJnycb (.")
1y&temle
W naszym socJałistycznym
,.;ospodarczym ka-tdy zakład 1>rodukcyJny
a
faktycznym.
na
oparty
byl!
,
P<>wiinlen
ale - Jak dotychczas w du:teJ mierze 11:os!)Odar.
rozracbnnku
na fikcyjnym
11:ospnda.rka
czym. Nasza uspołecznlnna
potrzeb ce.ntralneco
przy zachow•niu
planowa·nła winna uwzclędnial! l>Otrzebę
socJali·
pnedsleblorstw
samodzielności
stycznych („.)
(„.) Polityka rolna wymaga ta.kie pew.
nycb korekt. 1.-l Praktyka lat Po1>rzed•
nich b.1•1a taka, że bezmytlme nolszc:.iono
wszelkie formy pracy U<SPoloweJ st<>so.
wane od dawna prZM cblo1>ów. zabiera.
Ja~ przy tym maszyniy, które były łeb
kalekty~, na wlasnościa. Praktyka ta wy·
te 1oc'8tlzm na
z załoienia.
chodziła
ws.i bu®wać motina tylko na bazie bile.
cbloPSkich,
dy I upadkn l(oapodaratw
(.„1
Oddzlelna kartę kleskl be'Zmyślnej PO·
okresu stanowi
litvkl rolne.! ubleJ?łeco
e:osoodarcza ruina wielkiej Ilości 11ospoli.o kate.
zall-czonych
darstw chło?>Skicb
Z rówDl'
c<>ri g-os1>0dan1tw kułackich.
jeszeze I dzisię
bezmy§tnoścla mówi
siaj. że dodatnim wynikiem stosowanej
w przeszłości po.l[tykl rolnej Jest kil pl.
kułaka
zruJnowaneg-o
te-ico
tulacja
urosłe

nić

lat&. w tym rów.n.teł I kom11<nis
tów. Na glebie kultu Jednostto wyrasta.
a nawet
ły r.Jawl6ka. kt6re naruszały,
pnektdlały naJirlebuy 1e11a władzy ludowej. 1-l
ulsiaJ oceniamy Jako
Wszvsta<o .ce
wypaczenla I sndekntalcenła w na11111ym
tyciu w okresie 11blea;łym. nle mo111lo
nie wstrZ11<Snać do 11:łębi cała pani11. ca.
la kla111 robotnicza całym na.rodem. 1„.1
Olatu:o td trzeba stanow~ p0wieclz1eć
.obie, pa~. klacie robotniczej I całemu
Jeat
de-mOokratY'JlacJI
narodowi: dr>o11:a
Jedyna 4r0olla prowadz11ca do :&blłdOwa.
warunkach
nla naJle.PB:r.eito w naszych
ntodelu socJatumu. z teJ drocl ltł• aeJ.
dz~my l będlzlemy sie bronie wsze-lk;lm:
aUaml. aby nie dać Ili• a nLeJ updta11ć.

dłnale

0

1-··

Zasada. te partia I JeJ aparat partyjny
nie Nadlli. lee:& tylko kaeruJe. te rlad&e·
nie nalety do państwa I Jell:O aparatu
w konkretnej
- musi byt wyrażona
treści I w praktyce pracy, a nLe tylko
szeroko
- Jak ma to obecnie JeSJ.ot:ze
mle.15ce - w slowacb (-.)
odpo..,1ed.nl11
Należv r6wnid sa11ewnit
ke>1I1trole i.nstaneji party Jnyeh nad praca
ar>aratu partyJne«o. poc-zyna~c w pierw.
1zym rzędz.le od centralnego aparatu 1„.1
okresu
Do wie.lu scbor~ń ubie.:lego
w praktyce
należało równleł i to, te
1pełnl~I
nie
Sejm
tycia państw0<weit0
(„.>
zadanła
koll&'tytucyJne.:o
awe1110
SeJm l>O'Wd'lllie-n kontrolować pracę nadu
I or11:a·n6w pa6stwowycb w aze.rok4m zakresie (".) Vwatlm równiet. te Sejm wl.
nlen mleć 11rawo koutr11li naszych umów
zawartych 1 ~nnyml pań.
bandlowvcb
w um<Jwach
stwami. W irruncle rzecizy
tych nie nta nic tllkiell:'o. co z uwa1ti na
interes państw~ PoWlinno byt; kontrolowane przez &ze"Zuple 1tr0<no tud.Zi. lnfor.
rząd l
1>~z
· mowa nie sl>Ołe-cuństwa

PAŹDZIERNIKOWE
f„l Nie ma nic
ludowa
Jak os.lall:'Dlt:cie takiej ka.
pltulacJI. takieJC<J tanieiro. a raczej dro.
glego zwycięstwa. jeśli uprzyt01nnimy so.
bie. ile nas kosztuje lmi>Ort zbcna 1„.1
Możliwości podniesienia produkcji rot.
trzy typv e:osno·
nej przez wszystkie
da,rstw rolnych ~a u nas bardzo po vat.
ne. Wa runknja Je l>O pluwsze - słuaz.na
polityka toJna. po
I dalekodystansowa
przez przemysł
drude - dostarczenie
tYl>U CO'SPO·
dla ka:!idef:O
wlaśclwycb
llarstw mas~yn rolnlcz:vcb, a w pierw.
szym rzedzie nawozów sztucznych I" I
Najpełniejsze 0<kre5lfl'nie treści spplecz.
nej. Jaka tkwi w pojeclu socjalizmu. U·
te socJali"Zm to
wlera sformułowanie.
taki ustrój suołeczny, kt6ry zno" wY·
ZYll'k I ucisk człowieka 11rzez nlowleka.
wieceJ. Jak
nie
Oznacza to Jednak
stwierdzenie. że nn. sa.mołot to Je.st ta·
ka maszvna. kt6ra unosi sle w uowi~.
trzu I lata.
Te co w socjalizmie Jl!flt niezmienne,
wnylłlu
1prt>Wadza ale do znieslenla
czlowleka przez człowieka. Dro11:1 do O·
slall:'ttlęcla tee:o celu mo.:a byll I sa r6ż.
ne. Warunkuja Je rótnorodne O'kollcz.
RMny td mote
11.ośct czasu I miejsca.
Mote był: taki.
być model socJallzmn.
Radzie.
Zwlazku
w
Jaki 7.o.stał stworzony
ckim. motna e:o ksz.taltowa~ tak. !~4' to
wldZ!mv w .ru.:oslawU. a mote tet być
Jeszcze Inny. („.I
Po druiileJ wojnie Awlat&weJ Zwl:1.tek
Radziecki nrzestał być Jedynym kra Iem
buduJacvm soclallzm (,„) Prt•d partia·
ml tobotniczvml tych kraJ6w. a wlec '
une/I nasza nartla. stamełY u11:adntenla,
kt6re poprzedni<> w foy-mle praktycznej
.ue lstnlatv. Naleta do n1ch takie .„n.
wy. Jak droe:a do socjalizmu w warun.
t:ca~ włdr.f'l'(VCb dla kałd•cv kr:aJu. co
w oewnvm <~"nntu rzutułe n• kntatlowanle ile modelu soc!alhma !>rH 111>r•wa wzaJemnyt.h stt'f1unk6w 1>11rtvtnycb I
1>ańuw,..wvcb mted?.V uartlaml I nad•·
ml · krałńw obozu soclałlstvcznel'O.
WtaJf'Mfte 11to1unkl mledsy 1>art1amł I
s„cJallzmn nie ?Jnaj.
naństwaml obozu
duJa 1 ni• nowl11nv 7.naJ!lować t.adn.vch
powo<l6w do lakłrb ,k<>lwfeJ< knmn!ilocll
1„.1 W ramach tal<ieh ~osunk6w katdv
kraj t>f)<W~„. ien oMl•dać „etna nle7~1eź.
ność 1 s3modzielnnść. a i>rawo k11.tl'Pt1iO
na rodu - d" st1weron'le1?n rzadzenla ~le w
nlenodle„\ym 1<raJ11 wlnnr1 hve w nł'lnl
I nawzalMn •7.:tn'>wllne. Tak byt nowtnno - D<>wlP<l7-lalbvm - tak zaczvna bvć.
W orzeszłnśri nlP•tety nie zllwme tak
hvlo w ~tosm1kach m1edzv nami. a 11a.
s?Ym wielkim f or7.vJaznvm sasladem Zwia7.kiem łładZ!~eklm.
Stalin. tako klerownl·k uartii i Zwlaz.
uznawał
fo.rmaln~e
ku Rad.teeklee:o.
wszvstkl~ wvtel wvticzon4' zASadv . .In.kle
cer?- ować wj,nny o;tosun·k i młpd?.V kra Ja.
ml obozu •nclallnnn. T 11ie tvlk„ U.7-naw~l. IPC7. .am Je 1?los!ł. l'l'aktvrznir 1ed.
nak nsartv te n!e m,..f!lv sle nn\ełcić
c„ składa •le na kult
w ramach te110.
Jednostki. 1„.1
Istota tego sntemu polegała na tym,
te wvtworu>na została Jedno-.•tkowa hle.
rarchlczna drabin.a kult6w. Katdy taki
na
ob~-zat,
kult ob4'Jmowal o.kreślony
którym f\ln;tteJon01Wal. W blo.ku uaństw
socjatlstvcznych na szezvel.e tel hlerarstał Stal!n.
kult6w
chlc-zneJ drab.iny
Prze<! nim chYIHI e:lowy wszyscy. któ.
rzy za}mowall nltsze szczeble drabiny.
ChYllll d<>'ft'Y nie tylko innJ orzyw6dcy
KPzR I klerownlcv Zwiazkn Rad7>leckje.
go, lecz tak samo ki&rll'Wni.CY nartll ko·
kral6w
munh;tycznycb I robotnkzych
Cl ostatni. tJ.
oboo:u socJalistycznMto·
central.
pierwsi sekretarze kom.itt!'t6w
nvch oa rtll poszrzPt:ólnvcb kra.16w. za.
siadali na drugim szcublu drabiny kuttuledno~tkl. oblekaH sle •nowu Wł' wład
cze S'ZMV nlł'nmylnośc! I mad'1'0śc!. Ich
kult promlpni&wal ledn•ak tvlko na obszane ieh kra!ów. ttdzle stall na szczy.
cle kral„wel drabiny klllt6w. Ten kult
można by nazwal' tvlko odbitym bias.
Sw.leell
kiem zap<>żyezonym światłem.
i>0dobnle. ia'k świeci ksłdyc. Nle.mniei
Jednaik na obszarze swe-go d21\lłania bYI
kraju
wszechwładny. I tak w katdvm
clal!"Dela sie ta dra bi na kult6w o1I s:óry
do dOł\I.
N·osiClel kultu jednostki na wnystkim
ws-zyst•ko ro?.się znał. wszvstk,o umiał,
&trzys:ał. wszystkim kierował I o wszy.
obszan:e swego
na
stklm decydował
czlowle.
dzialaDl!a. Dyl naJmadrzelS?:Ym
klem. nlNaletnie od teiro. .laka. wledZę.
Jakle zd<>ln<>Sci I jakie załety ost>blste
posiadał. 1„.1
Przv svstemle kultu jednost<kl 1>art!a
jako całoś~ mos:ła dzdałać samod'Zielnie
nod1>on:adkowanla sit
tylko w ramach
naczelnemu lrultowt. Jeśli kt<>ś 1>Tóbowal
nnzilo mu wvkle1>rzekro~vć.
te ramy
.Jeśli
c!e przez Jeao współtowarzyszy ,
sprawa dotyczyła całej partii. wyklin.aty
Ja nozostałe partie ko.munistyc-zne 1„.ł
kształtował
jednostki
Sygtem kultu
m6zgi htd'Zklie. kształtow.al Sl>OSÓb my.
śle-nia dzlalac"Zy partv)nych I członków
partii (.„)
powracać do
szerzej
Nie chciałbym
smutnych kart przeszłości. w kt6reJ pa.
kultu lednostk·i .
„owal u nas system
System ten ll:'Wałcił zasady demt>kratycz.
ne I prawon11dno§ć. Przy tym systemie
lud.,,kle.
łamano chara'<tery I sumienia
cześC.
Ich
opluwane
deotano ludd.
Oszcurstwo. kłamstwo I fałsze. a nawet
prowokacje slutyly za nanedile s1>ra!WO·
wania władzy.
Doszło I u nu do trall'icmycb fakt6w.
te ntewmnych lnd<il posyłano na śmierć.
Wielu la~ycb włę?:lone nleiwln.nle pnez

p:n:ed władza
łatwlejszeiro.

o kudym jej kroku?
Przez dwa la,ta kołatała do tow.
Bermana cała rodzdna Teodora Dura<:za, ieby ją wydostać, a.le tow. Ber•
man nic nie mógł uobić. Tow, Berman mógł odsunąć R6żańs.ltiego jak słysa:eliśmy w samokrytyce
dygnitarza UB, który badał wlęi
iniów swoimi piek·lelnymi metoda.m·i.
ale nie mógł pombc Duraczowej („.)
Poza ty.m, towarzyszu Berman, pawas-i e wystąpienie
miętam jeszcze
po procesie Ra)ka, jak wy mówU.iś·
cie, jak to wy będziecie szukat tu
To było w, KC.
naszych Rajk&w.
zebra.nie manifes-tacyjne, soMdaryzuRajk11.
właśnie z. katami
jące się
Czas was.z. s!ę
(Tow. B. OCHAB:
koń.czy towarzyszu).
Tow. L. wtJDZKI: ·- No, ale to
wszystko było przypuszczeniem, nie
n.ie na przypuchciał-bym budować
szczeniach. Ale znając wasz.ą pozy.
na.suwa 1ię
cję W partii, v.-niosek
tylko jeden: albo rz.eczyw.iście ni:
nde wiedz1eliśi::ie, co się dzieje tam,
w UB, w takim razie w ogóle nie
nadajecie się do tego, aby z.asladać
w jakichkO'lwiek władzach albo wie·
dziieliście, a wtedy partia powinna
dalej idące
myślę wyciągnąć dotyczy innych
wnńcski. To samo
czł01nk6w tej komisji·. To samo do·

PLENUM

tyc-zy tow. Radkiewicz.a, którego )a•
koś nie widzę już na d.rugim .i kolei plenum („.)
A poz.a tym dyskryminacja i wypierande z kierown·i.ctl.ych stanowisk
. byłych PPS-owców. C:J.y to poma.
· galo do tef wewnętrznej zwartości?
(.na poPodałem wam, towaorz.y·sze
przedn·im plenum - przyp. J. I.) cyfry i powiedziałem, podstawcie S-O•
bie pod każdą z tych cyfr ludzi.
Porosta•wiono też poza partią ludzi.
któr.zy w ruchu robotniczym odegra·
PO PRZERWIE
li dużą rolę. Podałem jako przykład
Tow. E. OCHAB: - Towa.rzysze,
Grzecznarows.kiego. Tow. Werblan
wz.n.awlam obrady, uda:ielam głosu
zaprotestował, że on ~ zna i wie.
tow. Jędrychowslmemu.
Werblan, z.nam
Ja, towarzyszu
Tow. ST. JĘDRYCHOWSKI:
od 36 lat. Ma
Grzeczmarowsk.iego
Zabieram głos nie w dyskusji, lecz
Grzecznarowsiki za sobą szesnaście
o zmiadla udzielen.!a l.nformacjl
la·t katorgi i więzień, w
_pr-zeszlo
na.eh, jakie zasz.ły w projekcie platym pr.zesz.ło pięć w obozach hitle·
nu pięcioletniego po VII Plenum KC
rowskkh, coś koło tego też przesie(Omówiende pomtjamy - przyp, J.J.).
śmierci
celach
dział w carskkh
Biuro Po~i·
Tow: E. OCHAB: tmiał dwa wyrok! śmierci) 1 6 lat na
ratycz:.ne proponuje, aby nakreślić
ka,t ordze („.) A my j.ak pos.tąpill~my
my dyskusji nad oma7\Vianym pun" Grzecznarowskim? („.)
(.„)
qżililnnego.
po.rządk.u
ktem
Masy od-wróciły się po prostu o1
'Powołać dwie
Dlaczego?
Trzeba będzie teraz
nas, od kierownictwa.
komisje dla omówienia dwóch c.zę.ś·
Dlatego, że w swółm poo-tępowamu
gospodarMów!llś.
ci uchwały w sprawach
też byliśmy obłudnikami.
czych i Poltty<:zny<:h (.„)
my co Innego, a robiliśmy co inne·
W latach
Tow. L. Wutlzki. („.)
go. Imponował.a nam władza. celePrezydium
1950-1951 ja, członek
się z tą
brow~l iśmy i obnos!J i śmy
Kontroli ParCentralnej Komisji
jaj{ filistr7.y. l".: ękretowam.
włi!cłtą
ty}nej, nie ~głem IU'(>,bić pic, aby
my W\jelk<'>Ś d, tebrani'I ~asze Ulmie·
towarzyszom, co do
pombc nawet
ntały 5ię w uroczy-ste parady, nabo·
których święcie byłem przekonany,
na których podawaHśmy
żeństwa,
że cierpią niewinn.ie („.), lud·zi łapa
ludziom różne prawdy do wierz.eni~.
po 7
no na ulicy t wypuszczano
uczyliśmy
myśleć
Ludzi zamiast
dnfaeh baida.nia nlez.dolnych do życia.
ska.n<iować. Aby taki stan utrzymać
Ludzi tyct trzeba było odwoZlić do
w narodzie, który ma za sobą prze.
Tworek. Ludzie chroniM się do Two·
deż chlubne tradycje walki o wolapa.rat
rek, ażeby n•ie dostać się do UB. Uność, musleliśmf stworzyć
dawaJ.i wariatów. Lud!Z.ie w popło·
ucisku, sięgnąć do bez.prawia. To odo opł.aka·
chu, w pa.nice, nawet po.r,ządni lu·
czywiście doprowadziło
dzie, uciekali z.a granicę, :teby tyl·ko
nych S>kutków.
umknąć nasze~o systemu.
Klasa rohotnlcz.a, aczkdwiek sama
dojść do
spróbowałem
Najpierw
:Weprawowaina nędzą, ma ogromne
tow. Zambrowskiego, aby przedstapoczucie prawa, ~st ogromnie wra·
Po mlesięcz·
wić mu kilka spraw.
:l:liwa na niesprawiedliwość i prawsekretarka
się
dobijan-lu
nym
dę. Imponują jej nie nasze przywioświadczyła mi, że tow. Zambrowski
leje, na~z blichtr 7.ewnętr.zny, lecz
o co mi chodz;,
kazał mi napisać,
nasui wiedza i s.kromność. I o tym
więc
Jeśli
bo n•ie ma czasu na przyjęcie. Odnie wolno zapominać.
to
komunistą,
mówię, że jestem
iparłem. że w takim raz.ie już wolę
Potem zgłosiłe:n
napisać powieść.
mnie to zobowiązuje do czegoś (.„)
Parę
(„.)
Tow. T. KRUPINSKI
się po jak1mś cz.asie do tow. Bierusię ta sa.ma
jestem za
ta. Zn6W powtórzyła
słów o delnQkratyzacji hiistoria - napisać. Co było robić?
pełną demolt'ratyzacją naszego życia
ale
Wyb:-ałem jedną ze spraw (o wszy.
polirtycz.ne,go i gospodarczego,
stklich nie mogłem pi~ć), opisałem
niepokoi mnie to, że ndelctórzy to.
warzysze, któr,zy dali się poznać ja.
sz.c,zegółowo. Po napisani.u sądziłem,
oblicze tow.
że dostanę się przed
ko go.rMwi nosiciele dawnego systeBieruta. Chodziło o tow." in:Łyniera
mu określanego mianem kultu fed.
się nagle w
riostki, przeksz.tałcil!
Dąbrowskiego ,o towaTZysza dyrekCzy nfo
najw~ksizych demokratów.
tora fabryki ze~ar6w w Pieszycach.
ubrał się diabeł
(.") W~7vs-tko wskazywało. Żf' czło
wygląda na to w ornat i ogonem na mszę dzWO-ni.
wiek jest niewininy. Za<:>zęła się ko·
między mną a tow.
Oczywiście należy z uznaniem powirespord?ncja
ewolucję, ~le
tać bardzo poważną
Bierutem. Wymiana ta trwała już
n-ie pamiętam, ile miesięey. Otrzychocl:zd o to. żeby była ona szczera,
uczciwa i pa.rtyjna.
małem nareszcie telefon z ka1ncela·
rlf: . ii;>hvm tim 7'1.C<>.e~ł TTriP~7.vł"m
Mnie się jednak wydaje, że ludizle,
0>kreślonc
za
tec.tkę spraw,
którzy odpowiadali
s-łę, zabrałem pełną
mnie jedna z
dziedziny życia gospodarczego I pozaszedłem. Przyjęła
litycznego i doprowadiz.lli n•iektó:'e
sekretarek („.)
po.
nam tuhj
złożył
gałęzie gospodarki do ruiny Tow. Berman
od kie.rownfotwa, bo
winni odejść
swoją samokrytykę fna piśmie
lna-c zej kredytu zaufani.a, jaki na·rn
przyp. J. I.) Tow. Berma.n th.nnaczy
masach, part;"
w
jest potrzebny
się brakiem kolegialności, niewiedzą
n·iP nr!zy~ka (.„l
i niedostatecznym nadzorem. Tow.
Biuu
Tow. B. RU!UllQ'SKI TowaiI'zy&z
Berman należał do komis)t
s.pra.wę barWiesław (.„) postawił
Pol.itycznego do s.praw bezpieczeń·
mute
n'e wiedział
jas.no,
i
dzo mocno
stwa i flo.w. Be.r man
z kieroW'!lictwa
nic, co się tam cl.ziało. Całe miasto
szą być oounięd
całe
mordują,
wiedziało, że ludzi
partu i ukannl ludzie, lrlórzy są od·
za wypaczenia i łaj.
że są karce, w
powiedzłalni
miasto wiedziało,
- za
po trzy tygodnie
dactwa (ja bym powiedział
których lud?Jie
usunięci
po kostki,
być
prowokację). Muszą
stoją w ekskrementach
wiedziało , że Różański
całr miasto
z kierownictwa ludzie, którzy byli
z tym powiązand l utradli zaufanie
zdziera ludziom pamlO'kcie ooobiście
mas.
z rąk, całe mias.to wied7liało, że obTowarzysze, to trzeba nlesłychan;e
lewa s-ię ludzd zdmną wodą i stawia
konsekwen·t nie przeprowad.zić. Czy.
n.a mrozie, tow. Berman, c-złonek kosa:nokrvtykę tow.
t'!łPm trzyltrotn!"
misji dio spraw bezpieczeńsłwa
nie wiedział.
Bermana. TowarzYM Berman przeBer(„.) pytam was, to.wa.rzyszu
prowadza, powiedzmy, · chwilami w
zada·
misternie sko,nstruowanych
man - kto miał wobec tego -o tym
tei nk
niach sugestywną samokrytykę. Tow.
wszystkim wiedzieć i czy
nie wiedz.leliście o tym, jak tra.kto.
&rman przy?..naje, co robił źle, al!!
z
dobrze.
za-raz potem, co robił
wano tow. Annę Durac1:0wą, waszą
zgodzić. W
tym się jeszcze można
selm'eta·rikę, wy, któ:rzy wiedz.!eU§cle

banlillowych
naezych umowach
automatyczode przetnie rutne brecLnie o
naszym ha.ndlu za11:"ranlc11nym 1-1
WYl><>tY zostana pnepro-wadz.one w o.
parciu o nowa o.rdynację wyborna. kt6·
ra oozwala hwtzlom wybierać. a me tyt.
ko closo-wać
Z tym, co Plen11m 6zisde)llze orzy Jmie
towarzvru. do
I uchwali. nlJdziemy,
partii. do klasy robo-tni<::zeJ. d<> narodu,
l>Óidzlemy
KdYi
czołem.
z !>Odniesionym
z prawda. A prawda przedstawie>na na.
rodowi be:i lll(r6dek da nam sile, przy.
1111rtH
wr6cl wła.dzy ludowej I 11a1:1ej
pe-lny kredyt ia 11fanda mas 1>racuJacvc)l.
realdza.
do
niezbędny
Jest
kredyt
Tern
ejj naszych zaml<!nel'I f ••• )
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ł

ładnym
zgodzdć

ra.z.ie nde

mogę

się

z tym, oo mówi na

jednlt

końcu,
właściiw1e

a mianowicie,

że był on
systemu (to co tow. Berman
mówi o specyficznej sytuacji, aresztowaniu sekretarki 1'tlp.) Wszystloiemu właściwie wmru są nasi przyjaciele - taki jest aik-cent, taki jes.t
tego, co
wydźwięk, ta~ jest sen•
mówi tow. Berman.
To nde je&l prrz.ypadek. Kampania
prowadzooa przez grupę towarzyszy
same ar~umenty podusiłuje t<>kie
suwać t w samokrytyce tow. Miin<:a.
Mam na myśli przemówienie tow.
Ku:z:lńskiiego, mocno kolportowane w
fabrykach Warszawy. · Mówi się 1
autorem
był
pisze, ie tow. Mlinc
ipier-ws.zej wersji plainu, dobrego planu. Tyl.kio potem narzucono dir·ug1
!Plan, którego MLnc n.ie był autorem.
Kto nareucił? NarzuclJl przyjacdele.
Rozumiem, że tow. Minc pracował
w speeja:ln~h wairunkach. Był prze•
na.rzucono.
dużo
rnysł specjalny,
Ale t.ow. Min<: }esit rówmiet aiutorem
drugiej wersji planu. Po.7.a tym wiadomo, jaką politykę prowad;z.i,ł tow.
!Minc. Czy tu wiin.ni byli przyjaciele? („.)
Kampami& prowadmna przez nieOt:tóryc;h towarzyszy po VII Plenum
jest również ndewybredna. Ja &a.."ll
po VII Plenum
bylem zaskoozony
przebiegiem ro7mowy z niektóry.mi
Jak oni mówili o
:towarzyszamd.
że nie mote
Zwf.ąz.lru Radzieckim,
być samodzi.el.nośd w PO!lsce, bo tego nde chce Związek Radziecki. Ze
itow. Nowaik sta.wia sprawę żydownim inna
3ką nie sa.m, ałe kieruje

ofiarą

ręka

(„.)

TRZECI
(%1

DZIEIQ'

OBRAD

P A Z D Z I ER N I K A)

Tow. E. OCHAB: - Postanowm.iś
rny wc7JOII'aj, a:ieby prowadzić dysbędzie
kusję do god~iny 2, trzeba

w cmsie prizerwy jeszcze się naraja·k wobec tego
dzić 1 zastanowić,
pondewat do
z sytuacji,
gJosu zapisanych jest około 40 tozgłasza
warzyszy. Tow. Gomu.Nal
wniosek w sprawie dyskusji.
Tow. W. GOMUŁKA: - Zdecydozdaje 9ię, słusznie, aże
waliśmy by zamknąć dy-skus~ w dniu dz!siejszyim (•..) I dla.tego wysunąłbym
kto ma
·t aki Wllliosek, by ustalić,
bo tu są zapiisand topr.zemawiać,
wan:ysize, a kto ewentualnie zgłosi
.swoje wystąpi.oo.ie tyMoo na piśmie
wybrnąć

(„.)

Czy można
Tow. S. ŁAPOT („.)
towal"Lysey, przeprowadzoną
na VII Ple.num nazwać rozbijaniem
jedności? Myśmy już w f.mlę rzekomej jedności robili wdele głupstw w
medawru?j przeszłości. Należy skoń
czyć z tego rodzaju metodami raz
na zawsze, można się nie zgadzał:,
można surowo ocendać poglądy czy
sta.nowi<Ska, ale to nie daJe nlkom1.1
prawa szkalować, Oij,sątłz.ać od cz.ci
i wiary, gdyż to ni~ są ąietody partyjnej wal~. · a raczei przYPomtnaią,
ba, nawet cu<.-hną okresem stalin\zmu, a nieildooy berlO'W\Szczymy.
czy można zgodzić
Idźmy dalej obyczajami 1
się z ta~iml dzi.kim·i
je za len.i.nowskie normy,
przyjąć
jeślii tego, który ma odmienne uła
sdę będzie jako
nie przedstawiać
w otwarte
heretyka? (...) Grajmy
walka, nie
karty: nie podjai.dowa
intryg·i i plotki. nie takie sposoby
walki powtniny c~hować lromunischciałem potów (... ) Dwa słowa
wie'\'lzńel: na temat prasy i tinteligenignorowanie
cji („.) Dyletantyzm,
wiedzy i tego potencjału, jaki stanowią inteligenci dla naprawy sytuacj.i, byłoby błędem niewybaczalnym.
Zgadzam się, iż nde mają racj.i ci,
co w śmiałej krytyce wielu schorzeń
ze strony prasy chcieliby wld.zieć
dla budownictwa
niebezpieczeństwo
socjalistycznego. Na odwrót, wiemy,
jak właśnie zas-z.kodziło budownkto, że prasa
twu socjaHstyc:zinemu
przemilczała, lakierowała rzeczywistość \ub była tylko trybooą, z kt6rej m<>tna było czytać instrukcje •
przemózarządzenia lub oficjalne
wienda. Wiemy jak bardzo to wysocjalizmowi,
szło nie na zdrowie
pa.rtii I ludziom pra<:y w Polsce.
Tow. W. KWSIEWICZ (...) Wła
ściwe ustawienie roli mviązk6w iawodowych uw.gżam za jeden z wielkich problemów pro<.-esu dem<>kraWiele słów
tyzacji naszego życia.
ootatnłm czasie
w
krytyki padło
nazywano
po<! adresem Ziwlązków,
to opiekun
je nawet - a uczyndł
partyjnej żerańskiej orga,nizac)i
wrzodem n:a zdrowym
:ropiejącym
organ:iz,mie klasy robotniczej. Trudno
nazwqć l·naczej ·~ką metodę dyskusji. jak ordynarną nagonką. („.)
Towanys~,
Tow. J. BRRMAN
moje
rozwinąć i UT.upem.~~
chcę
popełnio
oświadczenile w spraWlle
nych pr.zeze mnie błędów, kh chaw jakieh
!rakteru I warunków,
szereg
przytoC'Zyl:
powstały, chcę
faktów, zatrzymać się na 6wc:tesnej
ogólnej sytuacji.
krytykę

Ble.dy t wypaczenia ok.rew 1949-1953
fta tle c&leco
mot.na 'ZrOzamle~ tytko
splotu wydarze6 zar6w- teao bunllwe.
go okresu, !ak I pewnych cie:tkith de·formacJJ thnldzlestolecla 11'4-1953. tetto
I 11ełn:vch •1nzeczno1!c1
okrMU ostrych
11rzeobratet\ re..,olUt"yJnych. a czę~l<>wo
uwsteezn.la.iacvch. Widocznie wielu to.
warsyny l!Jie ~utOl!e Jeszcze do kot\ca
eald zlołonojet I itrozy 6wnesneJ •Y·
tuM:jl. kt.)ra orudlltawlł row. Cbru1z.
na XX Ziet.
CT.ow w swoim referacie
dzle. (.„) Goraco lM)llieram wnlotek. aby
zbadtła
komisja
specjalnie oowolasia
skru1Julatnile i wszech11tronnde hl•ll wv.
padk6w szc.zer;6lnłe w 19łl rollu.
· 'ltiedy sle rodzi konfiikt 1t0lłtyczny w
:nast.ym klerownietwłe7 W lłł7 roku na
Dnformacyjne11:0
Diun
tle utworzenia
l»rZY11· J, t.)
(Partił Xom1m>1'!1tymnyełl -

Sp6r potccuJe lllt d·raimatyu.ni• w lłłl
roJn (.„)
Kiedy następuje traitłczne S'Pelzanie "
1>«>Utycznych w
to.ru rótnli c I $l)Ot6w
chorobll<wa. niszcząca pgycb<ne snlskomanlł1 N·a stepuJe t.o w zwlazku z kon.
1Jrocesem Ra.I.
Jui:oaławia. 1
łliktem 1
ka I na tle ocólne11:0 1ao111nianla avtua.
ej! miedzvnarodoweJ w latach lłł&-1950.
Wtedy na skutek truJacych, nluczyelelsklch W'PlYWÓW berlOWSZCZYUl'Y następu.
WY.
Je wyo.atunellie liin.ii ro.zwo.joweJ
na.tików („.)
w
stę
toczyła
FleJdO.W!lka
Sprawa
całemu
atmC)Sferze. która towarzyszvla
R&}ka we
okresowi między procesem
wrześniu 1941 r.. a pro.cesem Slanskiego
w li.&t«>Pld'Z'l.e t95Z r. t wypadków póinlejszych. Metody stosowane orzez Różańskler:o w tej sprawie wyszły na .law
d«>plero później. kiedy z«>stall zw<>lnleni
niekt6rzy niesłusiznJe podejrzani. Svrawa
Tatara I innych zo.tała podJtlta 'Przez
Ministerstwo Bezvleezeństwa na 'Pt><lr.tai mate.rialów,
wle 1J011Zlak. 'PodeJrzeń
1949 r. wymauły
które w aitmosferze
sprawdzenia (.") Na .:ru!IC.ie tych oszu.
kańczych materlał6w I insvnuacl.1 z,ogt al
areszt&wany w ma.tu 1950 r. tow. S'PY.
cha.taki. a w lt51 r. Jut na fali zeznał\
akladanych w tnku toczaceJ ste lll>r&WY
- tow. Go.mułka.
Ostro sprzeciwiałem sle w r01:m<>wach
z t<>w. Bierutem wnlosk<>m vro-kuratury
co do kliku' wyroków śmlerel w snrawle
Tatara („.) Sorzedw.lałem sie dlU!tO a.
resztowan-1u ~en, Spychalskleco („.) Arent.owaniu tow. Gomul.ki byłem przeciwny orze<Z cały czas („.) Jalk wtadnm.o.
be.rlowskde naclsk4 w kierunku zmonto•
wania J)l'OCesu w tej sprawie trwały od
dawna I n1e u-stawały. Pierwsze l)r6bY
czyni<>ne były jut w pr«>cHie RaJka w
1149 r. zu w soMób brutalny 1 prowo.
kUyjny uczyni.ono to na orocesołe Sian.
niedwuznacznym
w
skle11:0. na który
przecleł celu zaproS"ZJOno on:e<lstawicJel!
naszej partJil. ZmiorzałY do te11:0 bzdur.
ne zeznanl1l, wtażace row. Gomu~e z
Z!Jtłaciua 1 t.nnych.
uroJ<>na dYWersJa
Był to koniec rok 19$%.
W sorawle tow. K<>ma.ra. Ledera ł fa.
od 110·
nych towa.rzyszy Die wierzyłem
czatku w wysuwane prze~wko nim za.
nuty (,") W SIJTawle Anny Dunez była
Stalina, Sprze.
bea1>0średn!a 11111rerencJa
clwiałem sie do kolica a.rK7.towallliu („.)
Zylem J>O<l cięta.rem podwójnej udręki,
o 9'7;'1)leit<'.I·
nie łicząe pnory podejn.efl
stwo. kt6ra ciatrinela !Ile onrK 'Pleć dłU·
&1ith lat (_.)
Wiem, te PO'Pełllliłem duto błęd6w, te
wbre-w mej woli wynadzllem krzywdę
niektórym towarzy52om I sorawle, i to
mnie dręezy, Nie zawme w tych bardzo
znaleźć
umiałem
zawiłych sytuacjach
słusna · PO·
konsekwentne rozwlazanie.
w latach t95ł-t9S5.
stawe. szcz.e!ł6l!lle
Ale zawsze ~lalałom w dobrej wierze
Slltłnić aw6J o.bo.
i chciaJem na .f tnleJ
wlazek.
Chce dalsza naJbard'ZdeJ wrtezona pra.
rą. na ta.ka mnie będzie stać . przyczynić
się do teco. aby DIKdY tu:t nie było 110wrotu do teiro. eo było słe. a.by pomóc
partii iśli naprz6d, aby pom6c w umacnianiu lednośc.l partii (.„)
Tow. Z. NOWAK: (.„) Jeśli Idzie,

towarzysze, o mój stoounek do zalcraju·
demokratyzacji
gadn!en.ia
chcę o tym powiedzieć dlatego, że w
terenie zrobiono Wliele, ażeby przedzupełn•ie
stawić ten mój stosunek
maezej. Sądzę, towarzysze, że nie
majdują
ma co mówić o tym, że
któri.y sa
sali llldzie,
się na tej
przedwko demokratyzacji. To było
by niesłuszne i ja ni.kogo o to nie
posądzam, i n.ie przypuszczam, aże
by ktoś z towarzyszy m~gł poważ.nie
mnie o to posądzać. Nie o to więc
chodzL Chodz.I o to, I t>o uważam za
~trzeb.n~ podkre!Uić, •tf nie wszystko to, ct>- ~. dziejr _ pod szyldem
d~mo\tra.tyżli~. jest ·d()'bre'. Uważam,
że pod szyldem demok:.rarty; ·cji dzieją się również rzeczy ndesłusme, a
nawet szkodliwe, r,zeezy nie wzmaco:łabiając~
niające, ale na odwrót.
nasz ustrój demokraeji ludowej. („.)
- Tow. Nowak
Tow. GRANAS:
mówił, że jest bezwzględnie za demokratyzacją i leninowskimi zasadami w stosunkach między partiami.
Dlaczego tow. Nowak w przemówieatakował tow.
nl<u na VII Plenum
Morawskiego, miał zastirzeżenda do
o.publikowania artykułu o Pozna.nil.I
w „Trybunie Ludu".
Tow. E. OCHAB: - Zastrzeżen1a
miało Biuro Polityczne, to nie je'>t
pytanie pod adrese.m tow. Nowaka.
Artykuł te.go rodzaju nie może sie
ukazywać bez wiedzy kierownictwa
KC.
Tow. T. DANISZEWSKL („.) Moż
na by zadać pyta.n·le, czy warto dz;.
sfaj mówić o tym, oo było wcroraj,
sr~awy jak
czy warto wspominać
gdyby przebrzmiałe? („.) Najlepszym
dowodem, że sprawy te nie pr2edzlsiejsz.e
są
stały być a~uall!le,
Ł<>pota,
przemówienia towarzyszy
Nowaka, z
Kłosiewicza i Zenona
że bron.ią swych
których wynJ.ka,
sfaTych' pozycji („.)
partii, pomni
Członkowie na&zej
wielkiej tragedi~, jaką prz.eżyliśm},
pomni straszliwych zbrodni i wypawołają
okresu,
minionego
czeń
gl!'omkim głosem: Nigdy więcej! Dow całym
magają się, by stworzyć
kraju i w partii takd stan r.zeczy,
z
skończył
kt6ry by radykalnie
wszelkimi przejawami fatalnej spn~
cimy epokd „kultu jednostki", który
by uniemożliwił re~ydywę przesz.ło:\
najba·r dziej
cj nawet w najl:iiejszej,
zama·skowanej postaci. Jest nim głę
pozbawiona
konsekwentna,
boka,
hamuków i konserwawszelkkh
demokratyzacja
opo·r 6w
tywnych
naszego żyeia ,
wszelk~ch d~iedzi·n
od g6ry do
społeczm.o-poJ.iitycz.nego dołu („.)

Tow. ~L SPYCHALSKI: (.„) T;rzeba więc stwierdz.ić, towairzysze, te
w naszej partii k0<n·kretn.fe :zaistniał
i ur.ząd:cił sobie wygodne tycie nurt
adminiddeologiczno-polityczny i
Mraeyjno-gospodarczy, którego wyrazem jes<t administrowanie zamiast
gospodarowania w ekonomi<:e, dogmatyzm w teorti, niewykonalność w
zasad ' w ideologii
praktyce, brak
sprz.eC'Zllość
służalstwo w poldtyce,
w momiędzy słowa.ml a czynami
i ko-meniralności, naśladO'W'!l.fctwo
derowanie w kulturze. Zmaterializowanym wyrazem te~ nurtu jest nachara·k teru
~Ukl'A•o-mafij.nego
rośl
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w aparac.ie

władzy, wykry5'tali1J0wana wokół niektórych członków kierownktwa, którzy faktycznie t.raktowaJ.i partię jako folwark, uwatając,
ich ani normy
że nie obowiązują
statutowe I obyczajowe żyda partyjludowe,
nego, ani ustawodawstwo
ani wymagall'lia mas („.)

Roz.strzy.gała

głęboka

nJeufność

i

obawa przed moiliwoścdą zaistnlen ia
tej wyróżniającej się pozycji Polski
Ludowej w jej specyfice drogi ro2w-0jowej do socjali=u, tego co było
by świadectwem bogactwa dróg sonowego
ro.z.woju,
cjalistycz.nego
wkładu do jego pra.ktyki i teorii (... )
Aby stwo.rzyć drogę d1a „wskazań"
i „ujęć" socja}i.z.mu w „tryby planu"
scentralirowanego aparatu biurokracji trzeba było użyć całego arsenału
zaltęC'hłej broni sz.an.taiu, nacisku,
prowokacji I zakłamania, aby wtło
kiełkujące i roonącO?
czyć buj>nie
szybko siły socjalristyczne u nas w
ramy nie odpowiadających już stosocjalistycmych z okre~u
sunków
walki o władzę klasy robotniczej '
jej utrzymanie. Nosiciele takich „poglądów" wyko.rzystali ,,sprawę jugosłowiańską", „sprawę odchylenia naC'jonar.istycznego i prawicowego" dla
udowodnienia wbrew faktom „prawdzi.wości" swego schematu.
naszego ustroju
Stąd niegodne
me.t ody partyjno-politycze i metody
aparatu bezpieczeństwa. które 1.ahamowały na lata rozwój po.głębiarua
dern<tkratyzaic:ji nasziegio ustroju i roi.aktywnośc;
socjalistyc:z:nej
kwitu
mas („.)
W cuda, towareysze, nie wierz.ymy
W cudownyeh lud7.ii też nie wierzymy („.) Ale wierzymy w masy robotnk~e. w niezawodny ich instynkt
kh żądania.
klasowy. Szanujemy
Masy nam mówią, gdz,ie jest autorytet paTtil., a nie fabrykowany kult.
(„.)

Tow. E. OCHAB: Proszę towarzyszy, skorzystam z prawa z,głoszenda
do protokołu mojego stanowiska w
których poruszeregu zagadnień,
wydaje mi
szenie na tyim plenum
się niezbędne („.)

W ciągu kil·ku ostatnich mi.esłęcv prze.
żyliśmy a Ja chyba w szcze11:6!Mści. tyle
goryczy, te lldawało się. trudno jest roz.
11:orzka J>iitulke i
i:ryzać Jakak<>htiek
takiej nie bvlo.
stwie-rdzlć. te Jeszcze
A ,te<lnak w ciągu t>Stattnlch dwóch dni
11:orzkle fakty, o
miały mle,jsce nowe
których m1>żna by powiedzieć. te podob.
neJ ~oryczy się ole 1trzeżywalo, Sp0tyka.
Jem !Je n11 i zupełnie nie 1rzasadnl«>nv.
ml I n.leslycbanvm·I zarzutami w rozmo.
wie z naszym przvJacl61ml radzieckinti
kt6re w pewnvm
oraz ze z.tawlsklem.
z p1tdkładem tej
stopniu Jest 'll.'viazane
rc>Zn1owy. ale stain<>wi prnblem sam dla
z ośwladc>.enlaml
siebie. a mianowicie
studem6w I robotnlk6w, z re110\uclamf I
na wielu
ludzi
wy1>0,..le<lzlaml wielu
zebraniach w Pols«. którzy chca hr«>nić
woJ.
11rzeclwko
C:entralneit0
Komitetu
sku. rzel<0mo za.rrataJacemu Komitetowi
Centralnemu. czy 1>rze!llwko Armil Ra.
dzieckleJ. Kto z nas m611:ł sobie 1'1edvś
wyobra:zić, ~ ?.na.Idzie się w takiel sy.
tuacJI. te cilon.kowJe oartli. ludzie my.
Mą-cy • :ła-ł'ltwo'i:i• o z.w:Vciestwle si>ra.
wy kom11nlamu. stana przed takim pro.
blemeln.. dqlda O.o rOT.'Paµllwvch wnloi;.
k6w o rzek<>me.i crotble 'Ze strony wo}.
ska C'ZY ze strolłv orzyjacl61?
(.„) Do kol!':ói tu mleć 'Pretensje? Oczy.
nie do
studentów,
wiście nie do tych
kt6rzv ~tę
tyrh mlodvch r<>b«>tn.ików.
nie chce snlli'erować.
te:t wvD1twladalł,
te Jest to gtano.wlsko klasy robotnlczp,j,
ale niestety sa I robotnicy. kt6ny sie
tak wv11<>Wiadall.
Pretensje trzeba mlee do nas. d„ !tie·
11artyjnPI(&. te do.puściliśmy
r1>wnlctwa
do wytw<>rzenla sie takiej svtuac .łl.
O~vwlścle są trudn.o§cl . nleru pował.
ne trudno<lcl. kt6n tt0wstaw31v na 'Pr?.e·
laitod.
ehociał w
strzenl lat I które
niejszvrh formach - wvłaniaJa sie I o.
mledzv PZPR i
becnle w stosunkach
KPZR ezv nenel w •tOStlllkllrłl KPZR
z bratnimi oartitaml robo-tniavmi I l<o.
m•ini'9t,•r>:nvmi (.„)
oostawiony nant
G1tr>:kl był zarzut
przez towarzysz'' rad:zie~klch. te nn wet
w lmr7.•rn7.vhwm kra .l u. na orzvkłnd w
Flnlandll nie do pomy~lenla byłyby ter:o •odzaju artvkulv w oras!e. t»•karte.
:a.dresem Zw!a?k,1
nia I 1totwane ood
Radzieckleiro. Jakle orzenlkaJa tu I ów.
dzle, wcale neszta nierzadko, na lamy
naszej .,,racy, a wlec 'Prll.llY kraju I za.
11rzvlatnlonee-o.
l•st
nie do p«>myślenla
Oczywiście
Jładzlecldm
r6wrłld. ateby w Zwlazku
tel(o rodzaju
ukar·walv sle w orasie
artykuły ośmie&zaJace I szkalujące doro.
bek nasze11:0 kra lu. Wvfatklem Jest nie.
w „Prl\wmadry I 11Zkodllwv artvkuł
d'Zlc", ocen• Jacy s zupełnie fahzywyr'!
pozvc.tl. !><'d złym katem 1 z <>'Pacznvm1
wnlnskaml końe«>wvmi rzeczywiste biedy
nant>J orasy I ten niedobry nastr6.I. jaki
wytwan:a sie w kraJu.
'J'Uta.ł też motna by postawie pytanie.
Któi za to od1>owfnda! Odpowied-z be.
dzie tastta. Za WYtworzenie lllti nlezdro.
we110. nrie1J<>k0Jate11i'O stanu w nle<kt6rych
orii:anach D.11$Zej 'Prasy. I. motna l)ł>Wie.
fr«>ncte ldM>l1te:lnnvm
d'Zfeć s:r.erzeJ. na
rzedzle nie
od1t0wladaJa w vier>nzym.
zablakani publicyści,
cl
redaktorzv. nie
którzv nieru WYl'lsu.la irluD&twa, odoo·
władamy my, jako kierownictwo 1>artvj.
ne. a 1>ezvwlścle spec.t alna odpowleddal.
na I ••l<retarza KC f,_)
ll'Ośl! 11oada
((„) Wydaje się te tu tneba wziąt pod
uwa~ę r6wniet wleloletnf ro-iwój ~ytua.
cJI w naszvm kra.lu. nlenormalno~cl w
nlenor.
1>1>1.sko·radziecklch,
stosunkach
m!edzyoa.rtyj.
w &tosunkach
malnn'Cli
nvch, błędy i wv1>aczenla w naszej po.
Jl.wce, błe<IY I wyuaczenla. kt6re vrowa.
dzilv wewnatrz kra.lu do ooitlehiajaceii:o
się ttanu navleeia l wzaiemnych oret•n.
1.,,oloacji
rodzaju
sJI. a 1>0tem swesro
- kt6re nieraz
ntied:tv kller<>wnlrtwem
jak ~dvbv miało w reku wnvstki• atu.
tu. ale nie zawsz• l>ót rafllo wvci:u:nać
wnioski z„ znajom~cl stanu
wlałciwe
taktve2neco I z tych atut.ów - a szer:i.
kim aktvwem 'PllrtvJnvm. który na oll(ól,
dunnle
widać to dzl~ z 1>ers1>ektywy,
krytvk«>wt>ł ltileMwnietw" 'Partyjne („.)
Op6~nJal!Mny •le lako kleroy,-nictw«> w
stawianiu nerel'U zacadnień.
W!drlell~mv trudna svtuacje. r&IJl!lśmy
abv la nnannwać. n!!e 1>otra.fi.
wv•łtki.
llś1nv . spr<>ll'tać tvm zadani.om. kt6re uo.
~ta.wiło nrzed nnml t:vcle. Nlewatnliwie
.iest oo wln11 cah!110 klerown1ctw:i. a.le
rzecz Jasna . nczeir61na odpowiedza!lność
I sekretarza KC.
spada na mn:le Jako
Uwał.am, te nlenum vowlnno wvclattnać
....utoskl. 1'o ełeh~klm namy~le ~lana.
łem swa rezyJfnacle. kt6u duunle orzv.
Jęło Biuro Pnlltvc-rne • . .Jestem r>rzelcona.
ny. te now„łan.łe tow. W!uła.wa na st11.
n«>wl'lko l sekrP.taria da le n.am motT10 ~<!
ol'l!le1'W'Vtletenia tu& elet1rie110 stanu. w
Ja1''m 'ln~h'Zla •le 1tartla.

TQw. H. Mlnc: Towall'zys.ze,

sto-

chciałbym
sownde do zapowiedzi,
przede wszystkim do-ko.na~ samokrytycznej oceny okresu ubiegłego, a w
planu sześcioletniego.
szczególności
błędów w
(„.) Podstawowe · źródło
planie leżało w systemie sprawowaktóry tylko
System,
nia rządów.
skróceniem m<>:bn.a na.zwać systemein
kultu jednostki, który istniał i u nas
i 1.a k:t6ry - nie1ależnie od wszystkkh gł~bszych oko!kz.ności - jest
kto brał w
odpowiedzialny kaidy,
nim udział. ten system, który polegał na skuciu partii i wolnej wymiany zadań w par~ii, czego objawy
występowały w n- ;zej pa.rtid ba.rdro
da.wno, ten system, ~6ry doprowaaparatu
dz.ił do dużego oderwanda
od mas I
partyjnego i rządowego
skos·tnlenia tego aparatu, ten system,
który prowad,ził do braku demokratycmej kontroli mas nad działalnoś
cią admLniskacjii państwowej i go.>podarczej, do skrępowania Lnicjatywy mas, do bra•ku form dla tej in ;.
cjatywy w terenie, przedsiębiiorstw 1 e
i centrum, ten system nte mógł n1ie
wpłynąć na powstawande powawych
błędów w planie 'i w jego wykonani.u, co prowadziło do bardzo :dych
skutków. Ocz.yw.iścle, fakt wskaz.ama
na te źródła w niczym nłe z.mniej.sza·
Iudz.i odpowieodpowied:ziialności
dzia·l nych za określone działy pracy, a w tej liczbie i mojej („.)
Jeśli mów·i my o demokracji socjali<Stycmej, kl przede wszystkim poi roz.w>Lnąć
przemyśleć
wiinn~śmy
fo.rmy władzy
wszystkie możliwe
mas, !ront.roli mas i przeciwdz.ialania
skostn•ieniu aparatu.
Takie formy - to jest właściwe
funkcjonowan•ie Sejmu, to jest saw przedS<łębdor
morząd robotniczy
stwie, to są silne rady terenowe, obarczone odpowiedz.ialnościa i wła
dzą. („.) Faktem jest, że mamy wybory terytorialne. Czy oprócz wyborów terytorialnych noie powin.niś·
my mieć w fo.rmie dwóch iiZb albo
w formie wyborów k11rialnych odkl.asy robotn irębnej reprezentacji
czej, zwłoozcza z wielki<:h zakładów,
reprezentacji
pośredniej
odrębnej,
pracującej'!
inteligenc}i
chłopów,
Przecleż faktem jest, te poseł Ze.ranla to byłoby coś odmien.nego 111'.ż
poseł Pragi Wschodniej. („.)
Tow. J. CYRANKIEWICZ („.) Nienastroja..:h
którzy widzą w obecnych
1
w szczeg6lnośd
klasy robotniczej
warszawskiej, tylko h!ster•ię czy rotróbki. Bardzo dziwne, że niektór lY
towarzysze, zwykle m.n.iej niż trzeba
nawet d<X:en.iający psychologię indywidualną czy społecz.ną i wulgaryzujący przez to marksizm, to teraz w
obecnej sytuacji stosują tylko d·iagnozę lekarzy z Tworek zamiast ana?.jawi.s.k.
lizować społeczne podłoże
A jeżeH jest i Mster•la, I bardzo dużo z,niec.ierpliwienia ,to czyja to wina? Czy wszystko, co s.Ję dz.lało w
or.ta t.nleh , dWach, s~.z,yja .U.pokojen.iu
nastrojów? (.„) Są i tacy, którzy w
tyćh nastrojach widzą tylko dział.al
konstruują
a na.wet
ność wroga,
Znana
wstępne tezy o agenturach.
katarynka. Ale ona tyle już przegra.
poprredła tych rhelodH w latach
krajach, że dziś
nich w na11zych
fałszy-.ve
z.grzyta, chrypi, wydaje
jak ktoś
dźwięki. Prywatnie tylko,
chce, n·leeh odbywa sea·nse sp!rytys.
u
natchnienia,
tycz.ne, szukając
nie neguję
Ber.fi. Ja, oczywiście,
tylko Istnienia, ale I dz.Ja.
nie
uważam,
łalności wroga, ja tylko
że zacząć trzeba <>d pozbawienia tego wszystkiego oo nam obce i wrogie, pozbawienia wroga podlota naszych błędów, podłoża rozbiela, braltlerown.tctwa. Jak
ku należytego
ktoś się boi mala;M.i, kl niech n,fe ła
pie pojedynczych komarów, tylko osusza to, co jest grząskie I staje się
pożywką dla wroga. (... )
AutMytet n;>szego kieMwn!ctwa l
na tym oddnku sporo uci~rptai? w
poprzednim okresie z powodu wyp<1czeń tego okresu, z powodu odehodzen.ia od leni.nowskiego rozumien.ia
stosunków między partiami i krajami w naszym oboz,ie, przez co stosunki te nde zawsze układały się na
zasadach równości I wz.ajem.nego pożeruje
na tym
szanowania. Czy
wróg? Żeruje. Motna wyliczać ll?lne
sprawy, na których też wróg żeruje.
Trzeba załatwiać je z większą energ.ią, aniżeli dotychc·zas. Chodz,I mi w
tej chwilo! o coś innego, czy można
skutec·zniP :i:walczać działalnośl- w:-oga na odcinku stcstllllków polsko-radzi.i>ckich. nie usuwa.jąc i na tym
co było
odcinku t<:?go w1;zystk.fego,
tych stosunków. Muwypac~iem
simy łe wspóln·ie z towa.rzyszaml radz,leckimi usuwać. Podi;tawę do tego
może s~wori.yć tylko wzajemne zaunie mote. I ro
fanie. Ina~zej być
jest dro~1\ w:viśoia. (...) Tow. A. ZAWADZKI („.) Postawiono nam wprost pytanie, czy partia chce stainąć i stanie na czele powtarzam dosłownie - procesu demokratyzacji I pokieruje nim. Myś
?:l\y odpowiedzieli (delegacjj robotników - p!"zyp. J. t.), że temu właś
nie niezmiernie ważnemu dla kraju I na·r odu problemowi głównie poV!II Plenum
święcone iest obecne
KC naszej pa.rtii.
Sl')Ot·kan.ie, o którym mowa, po.kazało nam rzecz dla chw.iM obecnej !
przyszłości bardzo Istotną, a mianowicie. że aczkolwiek ogromny Jest
niepokój, który świadczy o powatny.m naruszen-tu wzajemnych stosunków part"i z kla#ą robotniczą, świad
czy o poderwaniu w znaemym stopdo partH
ni·u zaufall'li~ w masach

kl zauwładzy ludowej, to jednak
podstaw
fanie jest, jest u samych
przeżyć i postępowych dążeń ludzi
pracy nasz.e[.J kraju, jest w głębi
Ich serc. Ludzie chcą, żeby nasza
partia, żeby jej kierownictwo stanęło całkowicie, bez wahań i niedomówień na ich czele, dało im spre·
nastawienie,
cywwane poHtycz.ne
upowsz~hnHo !inicjatywę i doświad
czenie prwdujących o<idz.iałów kla·
sy robotniczej.
PO PRZERWIE
OBIADOWEJ
Powraeamy
TQW. E. OCHAB: do naszyeh obrad
Mam
Tow. B. RUMIŃSKI:
wniosek taki, aby głosować tajnie z
sek.re tarza.
wyjątk·iem pierwszego
0

(„.)

Tuw. W. GOMUŁKA: - Towarzy.
sze, ja jestem przedwny wnioskowi
tow. Ru.mińskoiego z takkh przyczyn:
członkami
nie m<lże być pomiędzy
Biura i pomiędzy członkami Komitetu Centralnego zasadniczo :i:adnych
wyró:im•ień. („.) Załóżmy, że ktokolwiek będzie przeciwny temu, aże
bym ja był I sekretarz.em KC partii,
to też będz.!e moim ulaniem przeciwny, a.żebym wszedł do Biura Politycznego, i dla.tego nie chciałbym,
~rępowany
był
ażeby ktokolwiek
jawnym głosem.
Tow. E. OCHAB: - Czy są i.nne
ka.ndyda.tu.ry obok zgłosronych prze~
Biuro Polityczne? Tow. Rumińsk·i i
zabrać
pragną
to.w. S~r.zeszewski
głos.

Ja pro-

Tow. SKRZESZEWSKI: -

ponuję, ażeby do spi.su kandydatów
Politycznego
Biura
na członków
włącz.yć tow. Rokossows~iego

Tow. B. RUMIJ'ilSKI: popieram I w tej sprawie

Wni05ek
chciałbym

zabrać głos („.) Tow~. rzys.z.e,

mam
wahania i mam niepokój co do sapod . uwagę · niemej Msty, biorąc
wprowad·:renie tow. Rokx:>ssowskiego.
(...) Najważniejsze jest to, jak masy
w tej atmosfer.ze, jaka jest ootatnio,
niewyb.ran:a
wydźwięk
z,ro.zumieją
tow. Rokossows·kiego. Masy w tej
a.tmosferze, jaka jest ostatnio, zrozumieją, że jest to akcent przeciwkx:> Związ.kow.i Radzieckiemu.
rów.nie!
tym
Nle mówiono o
żeby o tym z
otwarcie, a dobrze,
trybuny powied~iano, ale towarzysże
mówią w kuluaraeh, ze jest to próba naci15k\l na Związek Radz.ieck!,
\la Związek Rametoda nacisku
dziecki (Tow. Albrecht' i tow. Starewicz.: ~ Kto? Kto?)
Jestem tym n.ie tylko zaniepokojony, ale powlem, zdziw.tony. Towarzyszu Starewkz, jeśli już mnie tak
napastujecie, to powiem, że wyście
mi mówili o tym. Rozmawiałem l
wami, zdaje się, w następny dzien
po odbyc~u s-ię V!I Plenum. Mówinie może być
liście mi, że Polska
samodzielna, bo towa.rzys,ze radz.iec'cy ~ t~~ nie , dopuszczają I wtrą
cfają się wszędzie.

Mówiliście

inl

61.v'nlet o tym, te· fow.' 'Chrus·z.c.zow
postawił sprarwę tow. Zambrowskiego na VI Plenum i posta ,wił sprawę
żydowską (... )
Tow. Sta.reTow. E. OCHAB: wkz prosi o głos w celu zło!e.nia
Proszę, tow. Stareoświadcz.enia.
wicz.
Tow. STARE\VICZ: - W związ
ku z tym, oo mówił tow. Rumiń&ki
o rozmowach naszych po VII Plenum („.) Prawdą jest, że mówiąc o
mówilfśmy mię.
różnych sprawaeh
również o niezupełni;?
czy innymd
normalnych stosunkach międly naradzieckimi.
mi, a towarzyszami
że w tej rozmoChcę powiedzieć,
wie tow. Rumiński absolutnie się .te
mną zgadzał i powiedz.lał pod koniec tej rozmowy: z tobą można s·ię
się z.g•Jdogadać i z tobą można
dzić. („.)

Tow. E. OCHAB: - (... ) Jest spr3•
z.awniosku
\Va przegłosowania
twierdzające.go propor.ycję Biura w
spra·w.ie rezygnacji tow. Minea („ .)
czy jest ktoś przec,i w przyjęciu tej
rezygnacji? Nie ma takiego. W takim ra·zie trzeba uzn.ać, że wniosek
z05tał przyjęty.

KROTKA

PRZERWA

Pozostaje
Tow. E. OCHAB:
wnioseic
przegłosowania
nam do
poprzednie Biu·rn
zgłoszony przez
Politycz,ne i prze:z Biuro Politycz.ne
mianowicie co
w nowym skład.z.ie,
do wyboru I sekretarza. Proponuję,
aby wybory odbyły się jawnie, tak
dotychczas. (... ) B-illr'?
jak z.awsz.e
Polityczne proponuje w:vbrać na I
sekretarrza naszej partii tow. Wła
Wiesława: Kto
dysława Gomułkę Proszę o
jest za tym wnioskiem?
podniesie.nie rękii do góry. Kto jest
przeciw? N•ie ma sprzeciwów.
TowarzySc>..e, przekaz·ując przewodnktwo tow. Wiesławowi pragnę, padoświadc1..eni..t,
ml~tając o swoim
życzyć mu z całego serca dużo sił
fizycuiych I d.uchowych do właścii
wego poklerowan.ia n.aszym kolektywem.
Tow. W. GOMUŁKA: Pros·zę towarzyszy, chciałem wszystkim wam
pod7.ti~kować za laufanie, którym pon:-::ii:„.
no.wn1e mn!~ obdan:.vl!ś<'I'"
wać bf:d~ ta•k, ja'k pot.raflę najlepiej.
(„.)

(Obrady VIII Pl•mum
~plewanlem

końe-za. się

Od·

„Mlędzynarod6wkl").

Opracował:
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,

ocentaJą

jako

działanie

niewłaściwe

mogące mieć miejsca w przyszłości. Przyjm11jąc do wiadomości,
że podjęcie decyzji było spowodowane potrzebą sfo;-m:iłowania stanowi-

i nie

ska przed posied::eniem Sejmu, musimy stwierdzić, ,ie nastąpiło naruszenie zasad demo~racji związkowej, Za
również
należy
niewłaściwy 11mać
zbyt duży wpływ doradców na podejmowane przez władze związku de<:yzje. Nowo wybrane władze związku
wbow1ązuje się do wyraźnego okre-

funkcji i kompetencji ekspertów".
Gdyby wziąć T.a dobrą monetę ata- ·
ki na samego Wałęsę, na Prezydium
ślenia

Foto: T. M i siak

Dalszy

ciąg

jest już w istocie za póź
no. Ci, którzy dostn:egaU w ustawie
same dobre strony byli na mównicy
w mniejszości. Osamotniony był także Lech Wałęsa przeżywający gorycz
niesprawiedliwych ataków.
Ju:! w pierwszej turze Zjazdu padł
wniosek, aby udzielić mu reprymendy, Teraz ta przemożna chęć karcenia przywódcy związkowego powróciła na salę ze zdwojoną siłą znaju delegatów, którzy
dując posłuch
gotowi byli, w zbiorowym odruchu,
zredukować do takiego pustego gestu
sens demokracji. Karząca ręka zwracała się przeciwko człowiekowi. który nie tylko wziął na siebie ryzyko
zorganizowania ruchu sierpniowego,
ale poprzez swój niekłamany autorytet w środowiskach robotniczych stał
s·ię gwarantem utrzymania jedności
związkowej mimo jej wielostronnych
zagrożeń. Wałęsa ma także odwagę
mówienia, a nawet czynienia rzeczy
niepopularnych, jeśli w jego przekonaniu służą sprawie „Solida.rnoścl"
jak to się stało 22 września, kiedy
głosował wraz z dwójką kolegów z.a
przyjęciem formuły kompromisowej
w sprawie samorządu mając świado
mość, że narazi się tym wszystkim,
którzy zbojkotowali obrady KKP. aby
tylko mieć ,,czyste ręce".
Losy uchwały Zjazdu potępiającej
„samowolę" KKP ważyły się wielokrotnie, ostatecznie jednak zwycięży
ła tendencja „antydyktatorska" wyrażona jednak w dość oględnych sło
wach:
„Budzący kontrowersje sposób podjęcia przez Prezydium KKP decyzj;
w sprawie samorządu pomiędzy turami odbywającego się Zjazdu delegaci

mons-trację

ze str. 1

mie.sllkańcy

Trójmias·ta. Najtrocz.niej
- przy zwróe<lnym ekirainem na zewnątrz monit.orze wewnętrmej te!ewizji, gd.z.ie był podgląd na mównicę
i prez}"(i~um Zjazdu. Na tej atmo~
sferze PoZOMego fe&tynu legł cien
mO'iliiwości konfrontacji, cooć, prawdę powiedziawszy , zaniepokojony był
tylko pewien dz.iennikan japońsk i
dopytujący się na konferencji prasowej, oo znaczą nia ulicae•h ocHcryte
jee.py i umundlld'owaine siły poirz.ąd
kowe w hełmach. Sam Zjazd jakby
nie dostrzegł aitmosfery w ktraj'U
w
pocz.ątlru
wchodząc od samego
ścier'8Jnfa
słownych,
fazę utarczetk
się poglądów ł ostrej krytyk:i perso.natnej. Zmienione prezydium obrad, w kitórym zasiadał między innymi red. K. Turowski- z Lodzi, musiało używać całego kunsztu dyplomacji
i stanowczości, aby zapanować nad
temperamentem delegatów.
Najwięcej kontrowersji mbudzi~a
decyzja Prezydium KKP w spraiwte
samorządu pracowniczego, akceptująca w zasadzie kompromisowe rozwiązanie kwe>tii po\'IX>ływanla I odwoływania dyrektora, które znalazło
wyraz w ustawie sejmowej . Ustawa
ta. uchwalona t.akże tu:! przed odbywającym slę Zjazdem „Solidarności"
nie wzbudziła entuzjal!lmu delegatów, ,
choć cały szereg mówców dostrzegało
w niej pozytywne elementy I Istotny
do pierwotnej
postęp w stosunku
wersji rządowej. Wśród postulatów
skrajnych było ponawiane żądanie
bezwzględnego jej odrzucenia I prreprowadzenia referendum w myśl zaleceń l tury Zjazdu, choć były głosy
stwierdzające, że na tego typu de-

KONWENCJA DZI
l<'.RP, a zwłaszcza na ekspertów i doradców, można by sądzić, że „Solidarności" grozi co najmniej rozłam,
jeśli nie całkowita atomizacja. Były
to jednak, w moim odczuciu. reguły
wyborczej gry wprowadzone do porządku dziennego na zasadz·ie szmuglu i mające w;zystkie cechy jednostkowej manipuiacjl. Były głosy pojawiające się i znikające jak komety,
które jak wiadomo z lekcji astronomii
posiadają niewielką głowę, a za to
ogromny warkocz. Te ogony, w postaci potoku błyskających słów działały oszałamiająco na delegatów, ale
po chwili przychodziła refleksja. Nie.
Zjazd stanowczo nie dawał się schwyw pułapki demokracji. niemal
tać
natychmiast następowało otrzeźwie
nie. Tym jednak co paraliżowało
obrady była pode,lrz.liwość wszystkich
wobec wszystkich i obawa. aby nie
o uczestnictwo w
być posądzonym
Może dlatego
jakiejś niejasnej grze
na tabllcy satyry w >ali gi'mnastycznej, która była miejscem codziennych
konferencji prasowych, pojawił się
ostrzegawczy apel:
„Kolego! Sprawdź sam, czy nie
stałeś się już niesw1adcmie członkiem
rzeczywistym NIEPRA WDOPODOBNEG'O SAMOLIKWIDUJĄCEGO SIĘ
ZWIĄZKU ZATRUWACZY „NTEUFNOśC" („.)

Każdy

może

-"· .
'
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rządową

~

W

Łodzi,

jako

chyba

jedynym

Zarząd

Zawodowego. Myślę
Przemysłu
Pracowników
Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego w Polsce. Pozostałe zarzą
dy główne z reguły działały w oderwaniu od swoich branż, a ich siedziby zajmowały okazałe budynki w
centralnej dzielnicy Warszawy Dlatego też po sierpniu 80, właśnie tu,
w Łodzi, mimo istnienia silnej „Solidarności ", sporo ludzi opowiedziało
do swojego
się za przynałeżnością
dawnego zwdąllku domagając się jednak modyfikacji jego statutu, metod pracy i żądając przeprowadzenia
demokratycznych, nie skrępowanych
odgórnymi manipulacjami, wyborów.
Odnowa stała się faktem. 95 procent ,starych" działaczy z aparatu
związkowego .i:Ue uzyskało społecznej
aprobaty. Wybrano nowych, kolegów
z sąsiedniej hali, od sąsiedniego
krosna, taki<:h co to się ich zna, ufa,
wierzy . Nie zmieniono także nazwy
ZJWiązku, dodano jedyinie przymiotnik „Niezależny", co ma oznaczać, że
NZZPPWOiS od teraz będzie sam
decydował o sobie. A przecież zwią
zek włókienników ma już 73-letnią
tradycję, zapisał niejedną piękną karma klasowy
tę w dziejach miasta,
rodowód i stanowi nadal poważną
Nowe kierownictwo związku,
siłę.
wybrane na IX Krajowym Zjeździe
„odeszło od biurek" na rzecz pracy
w terenie z grupami aktywu związ
kowego. Dziś NZZPPWOiS ma tyle
samo jednostek organizacyjnych w
terenie ile było ich przed rokiem. OGłówny Związku

o ZGZZ

czywiście

ilość

członków

uległa

zmniejszeniu i dziś szacuje się, że
należy do związku 290 tys. osób, 360
włó
przedsiębiorstw, 590 zakładów
kienniczych, odzieżowych i skórza.nych.
- Od początku byliśmy przekonaprasowy
rzecznik
mówi
ni
NZZPPWOiS BOHDAN JACHOWICZ
- że ludzie należycie zrozumieją nasze intencje, że Jeśli nawet dadzą się
unieść fali ogólnej euforii i przejdą
do „Solidarności", to w krótkim czasie ochłoną i ponownie poproszą o
wpisanie ich na naszą listę. I nie za-

ODGŁOSY

I

negocjowały

komisją
~wiązlu

O~ókienniczego,
1 Skórzanego oraz Zwią
zek Zawodowy Włókmarzy) trzech
przemysi.ów lodziezowego, włOkienni
czego 1 skórzanego). Czasem siadano
przy wspOlnym stole, czasem kazdy
związek prowadził odrębne rozmowy.
Najważniejsze jednak, że w wyniku
tego wspólnego działania, wyegzekwowano: podwyższenie płac (stawki, dodatki); podpisano porozumienie
z ministrem przemysłu lektkiego,
dotyczące wprowadzema nowt!go układu zbiorowego dla przemysłu lekkiego lznalazły się tu dodatki stażo
we, odprawy emerytalne, nagrody
jubileusz.owe, zasady ciągłości pracy); wprowadzono wolne soboty (a
co z.a tym idzie uzyskano nowe tabele płacowe); po Wielu zabiegach i
naciskach uzyskano wreszcie dla licznej rzeszy chałupników nowe dodatki za staż pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne
Sprawa jest jesz.cze
świadczenia.
17 wrze„ciepła" bowiem zaledwie
śnia br. minister przemysłu chemicznego i lekkiego wydał w tej sprawie stosowną decyzję. Niewątpli
wym osiągnięciem będzie wcielenie
w życie zarządzenia rozszerzającego
stanowiska pracy zaliczane do I kategorii 'zatrudnienia (jest to w trakcie opracowania roboczego, na etapie
projektu r-0zporządzenia). Nie jest to
sprawa prosta ani łatwa, bowiem obejmie swym zasięgiem ok. 105 tys.
osób. Związek dąży jednak do jak
najszybszego wprowadzenia takiego
stazarządzenia, uznając, że sporo
nowisk w przemyśle lekkim. wcale
nie są lek!kde i wymagają ockębnegio
potraktowania. W trakcie opracowynowe taryfikatory
wania są także
kwalifikacyjne, bowiem obowiąziu
ją<:e. dotychczas są mocoo prrzes.tarz.ałe i nie od:powiadają istnieją<:ym
a1k·tuaibnie warunkom. Chodzi więc o
to. by płaca od·powiadała kwaamkacjom. Oczywiście. powie ktoś, że
talkie taryfikatory bę<lą
przecież
wprowadzane w całej goispo<ia·rce,
po co się powtarzać . Otóż
więc
ZZPPWOiS opra<:owuje takie taryf~
ka.bc>ry dla własnych przemysłów
wchodzą<:y>eh do związku. wychodzą<:
z założenia, że jest w tej ma>terid
na.j1bardiziej kompetentny.
Skoro jestem już przy sprawach
to należą do nich i
załatwionych,
takie, jak te, dotyczą<:e tzw. koszyka spożycia. Jeszcze w roku ub.
corocznego
rząd wprowadził zasadę
socjalnego.
minimum
ogłaszania
natychmiast,
zareagował
Związek
jest
twierdząc, że projekt rządowy

ków

PrzemY~łu

dzieżowego

wiedliśmy się. Obserwujemy wzrapowrotu. Składa
stającą tendencję
się na to fakt, że nasz związek zdecydowanie i . wyraźnie zaznaczył
swoją obecność w życiu załóg i miał

wiele konkretnych

Z
t~zy

(NSZZ „Sobcfarno~", ZZ Pracowni-

~-:"·'.:"'.-1'.„1,~

„DLA DOBRA
mieście w kraju, mieści się

nieświado

mie znaleźć się w ponurych szeregach „Nieufności''. Wkrótce ujawnimy cele, statut, metody i sukcesy
„Nieufności'' dążącej do tego, żebyś
my się zapluli nawzajem".
Nieufność i podejrzliwość święciły
swoje triumfy. Nikt nie był wolny
od podejrzeń. Podejrzanych o manipcleciąganie terminów.

.

osiągnięć.

Od po-

rzeczona
postawiliśmy
czątku
także
wość i rozwagę. Od początku
określiliśmy nasz stosunek do sytuacji w kraju. Nigdy także jako zwią
zek nie występowaliśmy przeciwko
robotnikom zrzeszonym w .,Solidarszukamy i bę
ności". Szukaliśmy,
dziemy nadal szukać z nimi prób
porozumienia i współpracy. Z tego
bierze się większość naszych wspólnych inicjatyw, jakie składamy na
ręce ministra przemysłu lekkiego.
owłókniarzy,
Pisząc o związku
dzieżowców i pracowników przemykoniecznie
trzeba
słu skórzanego
przypomnieć pewien ważki, a szerzej
fakt: otóż na długo
mało znany
przed sierpniem 80 załogi poszczególnych zakładów zgłosiły sporo postulatów do Zarządu Głównego, który
odniósł się do nich z powagą, wystąpił do władz resortowych o ich
realizację. Postulaty dotyczyły spraw
ochrony
ekonomiczno-płacowych,
socjalno-bytowych, kultury
pracy,
itp. Niestety, nie wszystkie wówczas
udało się zrealizować. Przyczyny są
znane. Dopiero po sierpniu 80 ponownie przystąpiono do wcielania ich
w życie. Tych postulatów - zarówno tych sprzed sierpnia 80, jak i
jest około 7 tysięcy .
późniejszych Sporo z tego wprowadzono już w życie,
jak choćby wnioski dotyczące problemów wewnątrzzwiązkowych (np.
zmniejszono o połowę aparat związ
kowy, który liczy obecnie ok. 80 osób wraz z Zarządem Głównym, oddziałami w terenie, z całym personelem technicznym). A pozostałe pozałatwia
Cokowiek
stulaty .„
dla całych
załatwia
NZZPPWOiS,
załóg, nie dzieląc ludzi na związki.
Pra<:a na rzecz poprawy warunków
początku
od
socjalno-bytowych
sprawiała sporo kłopotów. Rząd w owych trudnych miesiącach odnowy
nie bardzo jeszcze wiedział jak rozmawiać z przedstawicielami robotników. Stąd przewlekanie, odkładanie,

pulację albo nudziarzy „wymachiwamo'' mandatami z mównicy Zjazd•u.
Podobnie iak w pierwszej części Zjazdu mnożyły '3ię także wnioski formalne, kontrwnioski, oraz głosowa
nia nad wnioskami a także głosowa
nia w sprawie głosowania nad wnioskami. Skomplik•Jwane p[ramitly proceduralne. których nie wytrzymywali
kiondy<:yjnie delegaci, powodowały, że
wiele miej.s<: na sa·li świedło pU1>tik.ami, za to ożywiały się klllluary. Po
usta.leniu reguł wyborczych ożywiły
się także hotele. w których mieszkały
dele-gacje posl!lC.z ególnych regionów.
Przecie-kały stamtąd nastę,pnego dnia
ł'óime sen.sacyj1ne wieŚ<:i o s,p oraeh a

za W)'TÓżnionego; jeśli uważa, ~ ma:
50 proc. racji należy zwrócić na niego uwagę; jeśli uważa się za nieomyl•
nego w 100 proc. należy go po pro•
stu zamknąć jako człowieka niebezpiecznego dla otoczenia.
Ta uwaga mogła się w równym
stopniu odnosić do delegatów, zwła
szcza tych, którzy nie mieli żadnych
wątpliwości i dawali gotowe recepty
na uzdrowienie tytuacji w kraju. Ale
problem ten wystąpił dopiero wówczas, gdy zaczęła się właściwa dyskusja programowa w oparciu o tezy
i obszerny dokument specjalnej g.ruPY roboczej, pracującej między turami Zjazdu. Zarzucono mu od razu

A

nawet kłótniach wyiborczych, g:rUJbo
przed talk Ziwanymi praiwY'borami,
których termin trzeba było przedłu
żyć.

Nie ustawał też spór o kształ>t samorządu, przerywany fazami dyskusji
proceduralnej i wystąpieniami gości
zagranicznych, które opóźniały zasadniczą dyskusję programową. aczkol-

małą komunikatywność, niespójnoś~
i niedostateczną precyzję i inaczej
być zresztą nie mogło, skoro Zjazd
podzielił się na fundamentaMstów I
pragma•t yków, a te podziały rzutowały nie tylko na wystąpienia programowe, ale także na wyniki kolej-

nych

głosowań.

absolutorium głosowało 557 delegatów, przeciwko 64, zaś 71 wstrzymało się od głosu.
Bardzo interesującą uwagę uczynił
na konferen;::ji prasowej Andrzej
Rozpłochowski, k•edy rcztrząsana byekspertów i doradców;
ła sprawa
Stwierdził on, że jeśli ktoś uważa. że
ma 30 proc. ra::ji, to należy uznać go

wydaje mi się stwierdzenie
prof. Geremka, że prcgram „Solidarności" nie jest budowany przeciwko
nikomu, że jest budowany dla kraju.
Te konstruktywne poczynania nazwał
prof. Geremek konwencją działań
ak;..;,vnych i w chwili, gdy piszę te
słowa. wiele zdaje się wskazywać,
że ten właśnie nurt zdobywa sobie
na Zjeździe rzeczywiste prawo obywatelstwa. Jest ·to linia programowa
Lecha Wałęsy, który nieraz dawał
do l!lrozumienia, że walcząc o rzeczywistą niezależno~ć „Solidarności" jest
zwolen.niJdem realizmu i porozumienia.
Kiedy opuszczałem halę „Olivii"
dyskusja prog.rai;xrowa wchodziła dopiero w decytlującą fazę, nie czas
wię<: jeszcze na podsumowania. Do
spraw zawartych w program.ie trzeba
Jeśli
będzie jeszcze nieraz wracać.
jednak odrzucić z tej dyskusji to, co
było wyraźnie robione na pokaz, albo
dla taniego ooklasku to nie widać
między
rozbieżności
zasadniczych
tym, co proponuje rząd i tym, co proponuje „Solidarn,..iść". dałoby się znaleźć wiele punktów wspólnych, mimo
formalnie ekspo11owanych różnic. Wydaje mi s;ę, że jeden i drugi progra.."ll cechuje rreczywista troska o
przyszłość Pol3ki, co sranow1 dobry
prognostyk na przyszłość, A wzajem-

niesłuszny.
krzywdzący i
błędny,
Swoje stanowisko zwJąze4 pr.faekazał
l\llinisterstwu Pracy, Płac i Spra
Socjalnych. Zresztą związek reaguje
na każde uchwały i posunięcia gospodarcze. Ot, choćby sprawa ostatniej pcd"" vżk• ce'.1 pieczywa i ustalonej za to rekompensaty. Wg \Ystę
pnych wy ilCL.t:n ctokonanych przez
Głów
Ośrodek Badawczy Zarządu
nego, rekompensata z tego tytułu nie
powinna być niższa niż 175 zł (rzą
dowa wynosi 160 zł). Odpowiednie
uchwały w tej sprawie powędrowały
więc do Warszawy.
postu.l uje ta:k.że w,proZwiązek
w:/ c110wa wczego
zasiłku
wadzenie
(dla kobiet, które po wykorzystaniu
urlopu macierzyńskiego, mogłyby ona wychowatrzymać urlop płatny
nie dziecka do lat 3). Ten postulat
krakowskim tarzostał załatwiony
giem: matka może korzystać z takiego urlopu jedynie przez 12 - miesięcy.
Ale związkowcy nie zrezygnowali,
negocjacje trwają.
Zmianie mają ulec także zasiłki
rodzinne: związek domaga się by od
l.I.1982 r. zasiłki we wszystkich grupach społecznych wyrównać do tych,
jakie obowiązują dziś w MO i wojsku.
Z innych prac należy wspomnieć
zasad
o projekcie znowelizowania
funduśrodkami
gospodarowania
i
socjalnego
szów zakładowych:
mieszkaniowego. Chodzi o stworzewyż
nie możliwości uzyskiwania
szy<:h pożyczek i możliwości ich wię
kszego umorzenia.
zdaję sobie
Pisząc o powyższym
sprawę z faktu, że być może inne
związki branżowe, autonomiczne czy
,.Solidarność" prowadziły lub prowadzą podobne negocjacje z rządem . i
w wielu zakładach podobne decyzje
zostały już wcielone w życie. Jedprace związ
nakże trzeba docenić
kowców z ZZPPWOiS. W swoim odoprowadzenia
świadczeniu z racji
do podpisania protokołów dodatkowych (nr 33, 34, 35) do Układu Zbiorowego Pracy dla Przemysłu Lekkiego, piszą: „Najważniejsze, że skorzynie jest wastają. ludzie pracy żne, który związek więcej, a który
mniej załatwił".
Jednak jednym z najważniejszych
jest przygotowany
działań związku
„Raport w sprawie likwidacji pracy na trzeciej zmianie w przemyśle
lekkim". Sprawa ta była omawiana
na IV Plenum ZG, który obradował
11 czerwca br. w pabianickim „P'\mOltexie" z udz:łałem wkeminister Mizjerosłav,-y Wąsowicz, dyrektorów
dnoczeń branżowych i naukowców z
UŁ i PL. Likwidacja III zmiany jest
jednym z zasadniczych postulatów

na IX Krajowym Zjeź
Dele&adów Związku. Przez wie·
le lat problem ten, tak przecież wa•
medycyny,
żny z punktu widzenia
nie istniał, choć już w 1906 roku
Organizacja Pracy
Międzynarodowa
berneń
konwencję
uchwa•liła tz:w.
dla
ską, <.aKazuJącą prac~ w nocy
kobiet. Potem ta konwencja była
nr
zastępowana wpierw konwencją
4 z roku 1915, potem nr 41 z roku
1934, a po wojnie konwencją nr 89
z 1948 r. Polska do konwencji
berneńskiej przystąpiła po pierwszej
wojnie światowej, ale później już
ratyfikonastępnych konwencji nie
prowała. Nie znaczy to, że u nas
blem ten pozostawał poza zainteresowaniem i nieraz powra.cał · w pracach związkowych czy sejmowych.
Jednak przy wszystkich ujemnych
nocnej jakoś nikt
skutkach pracy
nie chciał zrezygnować z jej istnienia. Dopiero IX Krajowy Zjazd De·
legatów Związku zajął w tej sprawie zdecydowane stanowisko.
Praca w nocy, a 21Właszx:za praca
w nocy dila ~obiet, posiada powarż.ne.
stlmtki dila or.g anieodwracatlne
kowszysf!kim
Przede
nizmu.
sta>ty:kę
słabszą
mają
biety
dolnych (a wdęc mooe
kończyn
pojawiać się płaskostopie i szpotaogólna
się
wość kolan), zmniejsza
odporność (co przenosi się później na
potomstwo), chroniczny brak snu
wywołuje zakłócenie rytmu biologicznego (zaburzenia układu krążenia
oraz
i funkcjonowania hormonów
gruczołów - stąd r podatność na cukrzycę, nadczynność tarczycy, choroby układu pokarmowego, nadciśnie
nie tętnicze). Szczególnie podatne na
te choroby są młode pracownice w
wieku 18-30 lat pracujące na nocnej zmianie, a więc kobiety w wieku, kiedy najczęściej następuje macierzyństwo. Nie mówię już o integracji rodziny i wychowywaniu dzieci. A więc korzyści ze zlikwidowania III zmiany będą niewymiernie
wielkie: zdrowotne, rodzinne, społe
czne.
zmiany
Oczywiście likwidacja III
niesie jednak sporo komplikacji: po
pierwsze - obniżenie produkcji, po
drugie - resort musi znaleźć nowe
miejsca pracy dla kobiet odsunię
zmiany. Jednak
nocnej
z
tych
sporo konzwiązkowcy wysuwają
(przesunięcie
rozwiązań
kretnych
wielu pracownic na zmiany dzienne,
zapewnienie przejścia na wcześniej
sze emerytury osób schorowanych,
wycieńczonych, zapewnienie dłuższych
urlopów macierzyńskich dla mło
dych matek, przeszkolenie w celu
zmiany zawodu itp.).
Niestety, Ministerstwo Przemysłu

w iek stosunek do samorządu i ustawy sejmowej regulującej jej ksztatt
można w zasadL1e uważać za wstęp
do takiej dyskusji. Niewielu zwolenników zyskał pogląd, że przeforsowanie ustawy o 5amorządzie pracowniczym w nowym kształcie, dowodzi
zdobycia przez „Solidarność" przyczółka poselskiego w Sejmie. Więk
delegatów wychodzących na
szość
mówni<:ę widziała w niej same straty,
choć jedni i drudzy zyskiwali poklask.
Dopiero w czwartym dniu obrad
rozpoczęła się dyskusja nad s!>rawozdaniem KKP, przedstawionym w I
turze Zjazdu. I ten dokument nie
wzbudził entuzjazmu. ataki pogłęb i 
ły s,ię, choć moż:1a zgodzić się, że per
saldo wciąż od:iosiły zwycięstwo rozsądek i mądrość delegatów. Ich odbiciem były wyniki głusowania nad
absolutorium dla ustępujących władz
związkowych oddające

układ

sił.

Za

Ważne

wysuniętych

dzję
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na podejrzliwość stanowi gwart11.cję
krytycznego Pl'.>dejścia , które inoże
wzbogacić oba programy.
. Długotrwałość obrad Zjazdu mogłaby sugerować, że. wszystko na sali
„Olivii" toczy się zbyt powolnie.
ślamazarnie. To wrażenie pogłębiają
niekończące się kwestie proceduralne.
Kiedy jednak na chłodno przeanalizować zjazdowe d<>kumenty, których
tylko suchy rejesk zająłby objętość
sporego artykułu dziennikarskiego,
m<>łna zrozumieć, że obrady nie są
wcale takie powolne, a delegaci dokonali ogromu oracy, Jako humanistę cieszy mnie, że w kh działaniach
znalazło się miejsce także na sprawy
kultury, ci:ego d<Jwodem podpisanie
porozumienia o. współpracy ze Związ
·k iem · ~iteraitow i ~olslrfeh i z Komisją P<>rozumie wawczą: StOwarzyszeń .
Tw6rczych i Naukowych. ·Zadaje_ to
kła!ll . nash·'o jom .„ antyinteligencldm,
które próbowano artykułowat na
mównicy, a co ostro z.gromił Aleksander Małachowski. Siłą „Solidarności''. jest jej ogrom.ne zaplecze intelektualne, korzy3tanie ze wsparcia
najtęższych umysłów Rzeczypospolitej. Ogromny potencjał twórczy portrafill także uru~homlć <Jam! rob<itnicy, z których inicjatywy zrodził się
w Nowej Hucie projekt „Sieci" staMwiący punkt wyjścia
do modelu
gamorządowego w Polsce. (... )
Zdarzeniem ubocznym, ale rzutującym na obrady było wystąpienie
profeS<>ra Edwarda 'Lipińskiego, który odczytał ko:nunlkat o rozwiązaniu
się KOR oraz wygłosił przemówienie określone przez wszystkich niemal natych•mia~t jako testament Ideowy. I ten fakt jest wielce symptomatyczny, śwladc~y bowiem o tym
że nawet tak , zwnna opozycja demokratyczna dostrzegła nie<>dwracalnośe
przemian społec7:nych w naszym kraju. Powrót do przedsierpniowej Polski jest dziś właściwie niemo:żliwy
bez trudnel(o do wyobrażenia dramatu. Dlatego musi cieszy~ wyc;szenie
kampanii gwałt.ownych pomówień I
poszukiwanie linii wZ8jemne~o porozumienia, zgod·nie z tym oo postul<>wall w swoim apelu polscy lntelektuali§ci. Każdy kto tego nie chce,
czy nie rozumie, jest wrog!em nas
wszystkich. SojuŚz !!ił zdrowego rozsądku jest nie +ylko konieczny. ale
wprost niezbędny.
Traktujemy często „Solidamaść"
}ak" dziecko, do cze.go przyczynił się
plakat zjazdowy'. To dziecko zrobiło
tstotny krok do przodu To dziecko
uczy się także mówić Trzeba się tylko uważnie wsłuchać w jego wciąż
jeszcze nieskładną artykulację.

KONRAD FREJDLICH
~ ....I.Jekkiege -wYaunęło ·· konmi~gumenty.

Teraz, kiedy . ·prż~siębiotstwa ' · mają
być samodziefne, ·' sarńorzi\dne i ·samofinansujące się, zwolnienie nagle
ok. 60 tys. osób może wywołać niepotrzebne konflikty, szczególnie dziś,
kiedy produkcja w przemyśle lekkim spada niebezpiecznie z powodu
braku surowców z zagranicy. Likwidacja III zmiany to uszczęśliwianie
ludzi na siłę, to przygotowywanie
tysięcy bezrobotnych, którzy
mogą
nagle znaleźć się poza bramami fabryk. Ministerstwo ma własny plan·
do 1985 r. trzecia zmiana przestanie
istnieć. Ale nie· wcześniej. Proces ma
być stopniowy, rozłożony na lata.
Stanowisko ZG NZZPPWOiS jest
jednak jednoznaczne: trzecia zmiana
musi ulec likwidacji I to do końca
1983 r. Proces likwidacji III zmiany
winien rozpocząć się natychmiast
tam, gdzie to jest możliwe, a sam
· ten fakt nie może stworzyć podstawy do pozbawienia ludzi miejsc pracy i obniżenia ich warunków materialnych. Dlatego też musi natych·
miast dokonać się pełne obsadzeme
stanowisk pracy na zmianach dziennych, musi ulec zmianie struktura
produkcji, ulepszenie powiązań kooperacyjnych między zakładami
i
branżami, skorygowanie norm obsłu
gi, zabezpieczenie rezerwy kadrowej,
uwzględnienie zasady, że
w
nowo
budowanych przedsiębiorstwach stosowana będzie wyłącznie praca ówuzmianowa oraz dla tych, którzy ·wyrażą chęć podjęcia pracy w rolnictwie, winno się stworzyć ku temu
dogodne warunki.
Powyższa sprawa wiąże się nierozerwalnie z projektem reformy gospodarczej. Tutaj . związek także dopomina się o szczególnie wnikliwe
rozpatrywanie spraw przy przesuwaniu ludzi na lnne stanowiska pracy
w obrębie tego samego zakładu bądź
przy przenoszeniu do innych przedsiębiorstw. Szczególnej ochronie winny podlegać osoby znajdujące się w
trudnych warunkach: jedyni żywi
ciele rodzin, samótne matki wychowujące dzieci, rodziny
wielodzietne,
pracownicy w wieku przedemerytalnym oraz ludzie o zmniejszonej
sprawności do pracy.
Postulatów zgłaszanych do rządu,
jak ju:i wspomniałem, jest 7 tysię
cy. Część z nich zostala załatwiona.
inne czekają na swoją kolej. Ale
dziś najważniejszym
działaniem są
objęte dwie, ze wspomnianych spraw:

likwidacja III zmiany i przygotowywanie się do wprowadzenia reformy
w przedsiębiorstw;:\ch. Jak poradzi
sobie z nimi NZZPPWOiS pokaże
niedaleka przyszłość.
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i !Cf i.fi. ,CS b:ZLAl41
pegeery nie
fitu?

mają

z tego zaJnego pro-

- Widzę, że za ten stan rzeczy zaczynacie obwiniać chlopów.

czy NAJEMY
ZYSKIEM? ,
... : .

ciąg

ze str. 1

łecma.

W takiej sytuacji pojawił się „Monitor Polski" z tekstem uchwały Rady
Ministrów nr 114, reformującej od l
lipca system ekonomiczno-finansowy
peget>rów Po IPkturzP tego krzepi~
cego dokumentu pracowinky PGR doszli do wniosku, iż eksperyment przeprowadzony na słabych, dotowanych
1 „obchuchanych" przedsiębiorstwach,
które dotąd sztucznie utrzymywano
przy życiu, może przynieść fiasko.
To, że Teforma pr:zyszla w same
w niczym nie przeszkodzilo -

żniwa,

mówi Jan Filas, wicedyrektor Zjednoczenia PPGR w Lodzi.
Cale
nieszczęście

polega na tym, że u nas
Tok gospodarczy tTwa od ltpca do
lipca i pierwsze efekty będą zauważalne dopieTo
pod koniec c:c:eTwca
przyszlego Toku.. Martwię się, że będq
to słabe efekty.
-

: •

' ... "'„.....

' :

'

.~• •

- To dlatego do dziś nie pracują
jeszcze wasze gorzelnie
przetwórnie?

-

Jasne! Przetwórstwo w pege'!Tach też spadnie. I nie dlatego, że
brakuje suTowca. Ziemniaki są, ale
niskoskrobiowe. Chlap nie jest zainteresowany w podwyższeni1t skr.obi i
uprawie , dobrych gatunków, gdyż
ziemniak jest w jednej cenie. Stoimy
do dziś, bo nie ma węgla. A pqza
tym produkcja stała się nieoptaćalna.
Na 1 tonę mączki ziemniacząnej ·potrzeba 8 ton ziemniaków za 21.200 zl,
a tonę mączki PGR
sprzedaje
11.800 zl. A gdzie koszty węgla, •1Fądzeń, transportu, oplata ludzi?.

• !~

rzenia, tylko zwierzęta nie miały co
jeść. · Taka polityka rolna i fatalna
polityka cen sprawiły, że pegeerom
niewiele opłacało się produkować.
Społeczeństwo szemrało, bo głośno nie
woln-0 było o tym mówić, że PGR
kładą nam rolnictwo i kosztem pań
stwa doprowadzają do głodu. Ostatnio
Ministerstwo
Rolnictwa
ujawniło
wreszcie, że 40 pr-0c. pegeerów, mimo
znacznych dotacji, przynosiło straty
finansowe.
W niektórych przedsię
biorstwach do każdej złotówki z uzyskanej produkcji trreba było dopła
cać drugą złotówkę. Można więc powiedzieć, że była to działalność aspo-

-

~

SIĘ

'•

:

Dalszy

~ \ ·~

- Dziś każdy widzi siebie producentem, a nie konsumentem. Jako lconsument zlości się i bluźni, natomiast
jako producent winduje ceny. Co to
za samodzielność, gdy PGR nie moze
pojechać na Tynek, żeby tam sprzedać świnie po dogodnej cenie? KonkuTencja będzie wtedy, gdy będzie
możliwość zakupu środków produkcJi
i załatwiona kompleksowo 'stTuktura
cen.

w dobie kryzysu, a więc w warunkach nieomal wojennych, powinna obowiązywać silna polityka nakazowa.
A jeśli już zdecyd<>wanie ją odrzucamy, to na drodze reformy gospodarczej
należałoby wpierw
rozbić
„górę" i „dół", pozostawiając ogniw'l
pośrednie, pomocne we wprowadzeniu
reformy. Zresztą „dół' sam się ro z.bije. Mamy już tego przykłady. W
Białaczowie wyrzuca się z przedsię
biorstwa przyłączone na siłę gospodarstwo, małe i słabe, ponieważ mkt
nie chce na nie pracować i dzielić · i
nim zysk. Tylko, że to gospodarstwo
z góry skazane jest na zagładę.
-

Ja się boję -

mówi dyr. Fflas - .

że dziesiątki takich gospodarstw pójdzie w rozsypkę. Bo wszystko teraz
zależy od banku. Ja nie wtem, czy

te mlode panienki po studiach z banku będą mialy TOzeznanie w potrzebach i strukturze gospodaTstwa rolnego, czy będą wiedzialy. ile, komu
i na co dać kredyty. Mam natomiast
pewność, że banki będą udzielać ~re
dytów gospodarstwom silnym, wiar'l}godnym, któTe na pewno spłacą dlugi. Slabe nie otrzymają takiej pomocy Będą wegetować dzięki pożycz
kom, jak Polska w minionej dekadzie,
a potem.„
-

TTzeba

będzie

oglosić

sunku d-0 PGR blędne decyzje. Z drugiej strony stoją związki zawodowe.
Opla cal n ość wymaga (chociaż z bólem serca) wycięcia bydla, a związki
zawodowe powiedzą, że stanowiska w
oborze muszą być obstawione. Albo
nie zgodzą się na zwolnienie prarowników, chociaż dyrektoT stwierdzi,
że przez takich bumelantów wynilcają
same straty. Z trzeciej zaś stron'!}
czyha „Solidarność Wiejska".
Niech.
no tylko dyrektor podejmie jakąś decyzję, słuszną z ekonomicznego punktu widzenia dla przedsiebiorstwa,
ale niesluszną społecznie, będzie szum
w województwie · i w telewizji.

W sytuacji, gdy wszystkie sektory
rolnictwa uznano za równe, pegeery
czują się pokrzywdzone.
Na paradoks zakrawa fakt, że zrównanie
jeszcze mocniej . zarysowało konflikty na wsi. Pegeerowcy widzą np. ·ie
chłopi biorą l-0szki z POZH po 110 zł
za kilogram i zabijają, żeby sprzedać
po 150 zł. W PGR 70 proc. upraw
szklarni-owych stanowią warzywa. W
sektorze prywatnym jest odwrotnie.
Wobec tego samodzielne PGR chciałyby również zamiast 500 zł za pomidory z 1 m• mieć 2200 zł za kwiaty. Ale jednocześnie pegeery chciały
·by świadczyć usługi suszarnicze dia
chłopów. Rolnicy przyjeżdżają z ziem,
niakam!, żeby im przerobić na płatki
(nie ma strat w przechowalnictwie) i
psioczą na PGR, bo suszarnia stoi.
Dlatego, że nie ma kto zabezpieczyć
węgla na usługi suszarnicze. W Januszewicach (woj. piotrkowskie) postawiono suszarnię, która jest nieczynna, ponieważ SKR zajęła łąki i
nie ma trawy do suszenia. ·

- Reforma doprowadzi do tego, że
pegeery przestanq byl kolęm ratunkowym dla rolnictwa - mówi EugtKielesiński,

naczelnik wydziału
rolnego w Zjednoczeniu
PPGR w Łodzi . - Ale jednocześni'!
w pogoni za zyskiem mogą zrujnow11ć

niusz

przemysłu

upadek?

- Ja sobie tego nie wyobrażam. W
uchwale jest mowa o Teorganizacji.,
Po prostu zlikwiduje się gospodarstwo nierentowne i pTZekaże innemu

Na szczęście w łódzkim Zjednoczeniu nie ma wielu działek chłopskich
wepchniętych pegeerom na siłę. Ostatnio zdarzyło się, że kobieta, której
ziemię zabrano za długi i przekazano PGR, zaorała pole i obsiała. Dyrektor poleciał do prokuratora, a tt•n
orzekł, 2Je dyrektor źle pilnuje, skoro
mu się takie numery urządza. DyQ~ę}q~ ,p~zyp a z:t~~ ·~ . razie

przedsiębiorstwu. W ostateczności można je rozparcelować między
chlopów. Ale ant chlopi, ani spółdzielnia
produkcyjna nte wezmą stojącej tam

obory giganta. Najsmutniejsze jest to.

że gospodqrstwa ' ~ajq się , samodzielne, ale '% obctctźl!11.iem milil>nQwych,

Dlaczęgo·? „.

za

- "Dllitego, że 'pnettsłębiorstwa, a· - nie ·chdan1ich tHugół.i; t'•okresv."' ~ti.do
szczególnie ich dyrektorzv, znaleźli
wy drugiej Pols~i, dlv.gów za g!gansię między mlotem a kowadłem.
ty, w kt6Tych me przybywa mięsa„.
jednej strony dano im wolną rękę
- W uchwale nr 114 mówi się, Le
i są trzy trazy TttJ „S" (sam„dzielność,
jeśli 10 gospodarstwie pradukcja jest
samorzqdność, samofinansowanie),
a
nieoplacalna, powinien do niej doz drugiej stTony trzyma się ich na
płacać odbiorca.
obroży. Jak mofoa podejmować jakieś decyzje i swobodnie gospodaTo- To byleby zbyt proste. Sprawa
wać, kiedy niemal wszystkie środki
polega na tym, źe jeśli ktoś np. zaprodukcji są reglamentowane? Mozna
życzy sobie dostawy buTaków cukrocoś wykombinować z tego, co się Łas
wych, to PGR zawiera z nim umokawie otrzyma od państwa. Jak tv. się
wę, wystawiając ·w ntej koszty wlasrządźić, gdy nadal obowiązuje wiele
ne produkcji. Jeśli odbiorcy to odstaTych, nteoplacalnych cen? Z popowiada, zobowiązuje się dopłacić do
wodu tych cen nie sposób opTacowat
kosztów. Ale czy każdy na to pójjakiegoś sensownego planu. Robi się
dzie? Ostatnio cenę zbytu karpia ur6tne asekuracyjne przymiarki. Postę
stalono na 160 zl, natomiast cena depując zgodnie z przef}isami nie potaltcma pozostała stara - 60 zl 1a
winno się w og6le robić planów. Dlakilogram. CentTala Rybna nie chciatego, że taki plan mu.st przyjąć i zała kupować od PGR, bo idiotyzmr:m
twif?Tdzić
samoTząd
pracowniczv.
bylo sprzedawanie kaTpi w sklepach
Tymczasem nadal nie ma ustawy o
po 60 zl. (Ostatecznie podjęto dec11przedsiębiorstwi€ i samorzqdzie.
zję zrownania cen zbytu i detalicznych na 160 zl przyp. RB).
- W niekt6Tych przedsiębiorstwac't
samor:c:ądy powstają samorzutnie, bez
Trzeba stwierdzić, że wskutek zaczekania na u.stawę.
wiści i konkurencji przedsiębiorstwa
dzielą stę bez rozwagi i logicznego
- Mamy cl+iś 21 WTześnia. Do t'e ;
myślenia.
Np. 10 wielozakladow11m
pory samorządy w naszym Zjednoprzedstębiorstwie Babsk domy, stoczeniu nie powstawaly. Zalogt i dylówkt i inne uTZądzenia zbudowano
rektoTzy boją się odpowiedzialności i
dla calego przedsiębiorstwa w samym
samorządności. Boją się tej reformy.
Babsku. Zakłady idą na samodzielCo z tego, że obiecuje się ltuł:ziom
ność, żądająr własnych. maszyn, tran:;60 proc. premii, czyli 1 pensji dodatportu ł mieszkań. A domy 10 Babkowo? A jak się nie uda? PGR to
sku będą puste. Ludzie te Zjed"Lowielki zaklad pod golym niebem. Luczenia nie mogą im nic:c:ego nakazać,
dzi można bylo ściągać dzięki mieszponieważ Zjednoczenie jeszcze istniekaniom. Za co budować teraz miP.szje, ale bez przedsiębioTstw, które
kania? Mlodzi nie przyjdą, a starzy
podiegaja już wojewodom. Po do1wsie wykruszą i będzie nieszczęście.
naniu rozliczenia za ubiegły rok
Podziwiam 17 pTacowników z PGR
Zjednoczenie z dniem 1 stycznia 1982
w Byszewie, którzy pracują na 600 ha.
roku ulegnie likwidacji. Co ZTObtć z
chociaż nie ma;ą mieszkań.
fachowcami od rolnictwa? PTzekwaDzięki
reformie nie nastąpi od zaTaz popralifikować ich i zagnać do innej roboty? Od l stycznia na zasadzie dowa warunków socjalnych. Dlatego dybrowolności mają powstawać wojerektorzy i zalogi, pTZynajmniej ich
wódzkie zrzeszenia PGR. Ale wterly
znaczna większość, opowiada się za
czasowym utTZymaniem Zjednoczenta.
w każdym województwie tTZeba zatT•Ldnić nowych ludzi i dać im mieszOni potrzebują lv.dzt, którzy pTZez ja~
kania. Dlatego też pTezydent Nie•.viakiś czas pomagaliby im wejść w redomski wystąpił z inicjatywą, a.by
formę, slużąc radą i instTuktażem. I
nic dziwnego, skoro przez 30 lat pe- na bazie Zjednoczenia (są fachowcy
i lokale) powatalo zrze.szenie między
geerowców tylko pouczano, nakazywojewódzkie. Byloby to chyba slu.szwano i prowadzono za Tękę. W obiine wyjście, ponieważ „dól" czeka na
czu Teformy dziesiątki malych, s!adoradztwo, instruktaż, kooTdynację
bych pegeeTó10 przypomina male dzieci. któTe nie umieją plywać. Jak ~ię poczynań i na Tozdzielnictwo, wszystko bowiem trzeba dziś jeszcze rozje puści na wodę, to z miejsca s i ę
dzielać. Ponadto dyrektarzy szu.kają
potopią.„
jakiegoś opiekuna, gdyż czują się oZ moich sondaży wynika, że załogi saczeni. Z jedne; stTony stoi wojewoi dyrekcje potwierdzają opinię ZjeJ- da, który nie zawsze musi. się znać
noczenia. Wielu ludzi jest zdania, iż na rolnictwie ~ może podjąć w sto-

. p~\f!ł"'f!i§l\a:„.
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samodzieln-0ść

W pegeerach
trocl;lę

JAN FILAS: - Jak można podejmować jakieś decyzje i swobodnie
gospodarować, kiedy niemal wszystkie środki produkcji są reglamentowane?
Foto: R.

ł.tucvs::iyn

gospodarstwa. Mogą być również poczytane za „wroga ustToj./i.", a eh
działalność za czysto antyspołeczną.
Pn+wierdzaja to wstępne badania NIK. Od l lipca nastq:Pił znaczny spadek· pogłowia trzody chlewnej

- Bo nikt nie chce być nierentownym! Jest samodzielność, ale musi
być zysk. I będzie zysk. Ale kto go
skonsumuje? Zysk będzie wówczas,
gdy wyrżnie się kTowy i świnie. Nie
trzeba będzie sadzić ziemniaków, paTować i zadawać świniom. Nie trzeba robić kiszonek, zbierać siana i doi6 krowy. Wystarczy zasiać zboże, a
potem spTzedać i spokój. Ltułzie moralnie czują się nie w porządku, ale
likwidują bydto i tTZodę chlewną, bo
każe im się osiągać zysk. Tym baTdziej, że PGR muszą sprzedawać ży
wiec świński po 86 zl za kg, a chlopi
i spółdzielnie produkcyjne sprzedają
na wolnym rynku po 150 zl. Jeden
dyTektor PGR odważyl się sprzedać
cielne jalówki na rynku. Zrobit aukcję i dostal tyle od chłopów, ile by
dostal w POZH. Po co ten cyrk.
Hodowla jest nieoplacalna, bo
cena żywca nie pasuje do ceny pasz.
- Otóż to! .Co drugi bochenek chleba piecze się z impoTtowanego zboza.
A my mamy teraz piękną pszenicę,
którą śrutuje się dla świń i byków.
Dlatego, że cena zbóż konsumpc:Jjnych wynosi 950 zł za kwintal, a
zbóż paszowych 1250 zl. Czy nie należaloby wymieniać pszenfr:y na kukurydzę? Państwo z dotacją tTZystv.
złotych spTzedaje chłopom zboże kwaZifilcowane po 1300 zl za kwintal.
Chlopi sprzedają to ziarno na Tyn1cv.
po 2500 zl. Czy nie waTto by daw!.l6
chlopcnn 100 kr ziarna kwalifikowanego za 150 kg zboża pTZez nich zebranego? A kto się zajmie hodowlą
zarodową t pTodukcją nasienną, je:lli

widzą

iriaczęj

. niż twór;,cy uchwały
nr · ll4;\ Chcieli~y· np. mzwinąć prze•
twórstwQ, mieć własne masarnie,
tnleezarnie, ale co z tego, kiedy ceny
przetworów są bardzo niskie?
Dla
cieszącego się
ogromnym popytem
twarożku trzeba dopłacać. Do mieszalni pasz nie ma preydziału koncentratów, a można by mieszać pasze dla rolników. Najgorsze jest jednak to, że ceny usług są nieopłacalne.
Uchwała nr 114 nie zezwala ani na
s.a modzielne ustalanie cen przetworów, ani na ceny usług.
·
Gdyby pegeery uzyskały autentycz-'
ną samodzielność, to można by sobie
trochę pofantazjować. PGR otrzymuje
za litr spirytusu 85 zł. Chłop za 2
litry spirytusu dostarczyłby dzisiaj
tonę ziemniaków.
W gorzelni j~t
w bród s•WI"OW'Ca. p,rrzedsiębiorstwo ne-

gocj uje ze związkall).i zawodowymi 1
ustala, że 5 proc. zysku ze spirytusu
zostaje w przedsiębiorstwie.
A że
spirytus idzie na eksport, to podobnie
Jak w rzemiośle, część dGlarów zostaje w PGR. Za dewizy można kupowi:.ć
maszyny holenderskie. W Ministerstwie Rolnictwa twierdzi się, :ie pegeery mogą hodować nutrie, norki, lisy,
szynszyle, bo jak za dwadzieścia zło
tych uzyskuje się dolara, to jest dobrze. Rzecz w tym, że z term lisic'1
(jak dotąd) pegeery nie dostawały
ani dolara, chociaż wszystko szlo na
eksport. Zyski z ferm zwierząt fu·
terkowych zjadają długi państwa.
Tylko znikomą część zysku skons11muje społeczeństwo. Jak za dewizf
kupi się trochę mięsa lub zboża.
Nie wiem, czy tędy winna prowadzić droga do zaspokajenia potrzeb
żywnościowych ludności.
Należałoby
raczej stworzyć warunki dla zdrowego przyrostu produkcji, opartego na
krajowych zasobach pasz. Ale najważniejsza jest sprawa
utwor~ia
specjalnego organu, który zapobiegałby działalności antyspołecmej, do
której zmuszane są goniące za zy;;kiem przedsiębiqrstwa. I to nie tylk'o
rolne.

·RYSZA RD BłN~OWSKI
1

Od ·redakcji: Ju:I: po przeprowadzeniu
rozmowy, Jak dowledzlelllimy się z komunikatów radiowych I prasowych, ce·
ny skupu tywca zostały zmienione.
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Redaktor S. zapalił papierosa. łyknął koniaku i poprawił
się w fotelu. Był to człowiek
już

doświadczony,

niemłody,

któremu profesja wycisnęła na
piętno:
niezatarte
twarzy
wyraz ' i.vąskich,
zgorzkniały
zaciśniętych ust i ciężkie worki pod oczami.
- Tak, droga młodzi'eży powiedział - czas Ziemi Obiecanej nie skot czył się jeszcze
definitywnie.„ Pieniądze leżą
wiena ulicy i trzeba tylko
dzieć, jak je podnieść.
w
I my poprawiliśmy się
krzesłach, niektórzy wyjęli notatniki i długopisy.
- Tamtego lata gwoździem
święta
programu dorocz~go
czytelników naszej gazety miał
być Zlot Weteranów Szos. Nuzamer tein wyikombinował
stępca naczelnego. Miewał on
zawsze wyborne pomysły. nad
któtych realizacją długo potem
łamaliśmy sobie głowy, klnąc
go serdecznie, bez nienawiści.
Z grubsza chodziło o to, aby
w dniu święta naszej gazety
naszego miasta
zjechały do
jakie
na~•tars 7 e samochody,
kraju.
pętały się jeszcze po
jednego
Zadanie 0<mad siły
człowieka,

zwłaszcza

.

.„

-„

.

wódecz;ka przybierała w spraformę
wozdaniach mecenasa
notatki 'użbowej z „konferencji" lub „konsultacji", nabierała
charakteru •mikliwego komen„przedsięwziętych
do
tarza
redziałań', gwarantującego
bezpieczeństwo
dakcji pełne
prawne poczynań.„ Za każdy
taki raport liczył sobie odpowied.nio... Doszliśmy także do
wniosku, że nasza praca koncepcyjna wymaga dokooptowania. kogoś do roboty; nasz wybór padł na Jerzego, zaprzyBiura
jaźnionego kierownika
0J1
Turystyki PZMot. Objął
niedawno tę placówkę, był pełen zapału i dobrych chęci do
pracy toteż połakomił się szybko na tę imprezę, która
zyska
jak zapewrtiali~my prz•·nhyLne wejrzenie
mu
Jerzy
władz naszego miasta.
z
był postawnym grubasem,
nienaganną prezencją, ubierał
się efektownie, chociaż z do-

strzegalną domieszką małomia

steczkowej elegancji. Najważ
niejsze było to, że miał odpowiednią prezencję i nosił okuNa
oprawie.
lary w złotej
wszelki wypadek tytułowaliś
my go „dyrektorem".

~·

..... ,,..

-
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dyrektor podziela naszą opii tak dalej. Ja w zanię? sadzie ograniczałem się tylko
do szerszego ro!Winięcia wąt
ku, przedstawioo. go każdora
zowo w rozmowie telefoniczniechcenia
nej. Rzucałem od
kilka nazwisk wpływowych osób, mających rzekomo gościć
na naszym święcie, precyzowałem termin, >rzedstawiałem
rangę imprezy. Niekiedy „Gruby" częstował wonnym papierosem. Główny ciężar . odpojedwied zialności spoczywał
nak na mecenasie S., był on
mianow1c1 odpowiedzialny za
to. by rozmowa przebiegała w
należytym tempie i kierunku;
bieg,
musiał przyśpieszać jej
gdy nazbyt długo krążyliśmy
wokół forsy, sprowadzać rozmowę na bezpiecmiejsze wody,
kierowała
gdy niepotrzebnie
się na rafy i mielizny nczegółów. które mogłyby nas skompromitować. Jego obowiązkiem
prawne
było także rozwiewać
a
wątpliwości Interlokutora
przede wszystkim w stosowpodsuwać
momencie,
nym
wst~pne porozumienie do podpisu...
Nasze wizyty przedstawiały

. .

..

„. -

panu dyrektorowi
- Jak
coroczne
wiadomo, zbliża się
święto naszej gazety. Pan dyrektor rozumie. władze naszedużą
. go mi~sta przywiąi:ują
wagę do tej imprezy .
Tu leciał tekst, nobilitujący
święto naszej gazety do rangi
wyniemal najwaimiejszego
danzenia w mieście.
pro- Jednym z punktów
gramu ma być impreza propagandowa na rzecz automobilikrajowego przemysłu
zmu i
motoryzacyjnego - przechodziłem wreszcie do meritum.
Taka rewia najstarszych modeli - i najnowszych. Chcielibyśmy Po uzgodnieniu z włapanu
dzami, zaproponować
tym
dyrektorowi udział w
przedsięwzięciu.„
Teraz znów wygłaszał swoją

. mecenas. Niedbałym
folderze
tonem informował o
„w którym
reklamowym,
przewidujemy poczesne miejsprzedsiębior
ce na reklamę
stwa. reprezentowa•n ego, prawda, przez pana dyrektora".
taka
- I fu jest właśnie
sprawa, ot, drobiaz!t prawdziwy, lecz niezbędny do omówienia.. Ile właściwie PMl dyrek-

kwestię

zapobiegliwość.
swą
kazać
Mieliśmy zatem . zorganizować
pienięzlot, a nie miel1śmy
Cóż było robić?
pieniądze nie spadną

Skoro
nam jak
kasza manna Żydom - rozumowaliśmy - trzeba kogoś naciągnąć. Nasz wybór padł sinajbogatsze
na
rzeczy
łą
mieście.
pr ledsiębiorstwa w
So..r1.ad1.aiąc> ich dokładny #Yka.z zamówiliśmy jeszcze pół
.litra i dania i;orące. KonferenJeszcze
cja przedłużała się.
trzeźwy mecenas s. sporządził
w brudnopisie krótką notatkę
służbową z naszej konferencji.
Oczywiście. nie było tam mogolonwy o żytniej I dwóch
'k ach natomiast o· „uzgodnieniu
działania w związku z orgainizowanym Zlotem Weteranów
święta
Szos, ~łówną imprezą
Czytelników".
dzy...

Rychło zorientowałem się, że
większa
każda mniejsza lub

bibka, kolacyjka, wódka

.~

.

~

.

.

lub

ra".

Bywało jednak, że dyrektor
grymasił, wahał się. żądał bliż
Zmuszał
szczegółów.
szych
nasz tercet do karkołomnych
także
improwizacji, niekiedy

do opuszczenia ceny.
Najgorsze chwile przeżywa
liśmy wówczas, gdy dyrektor
wołał na kMsultację głównego
księgowego. Ten chciał od razu wiedzieć wszystko. Domakolorów,
określenia
gał się
wielkości reklamy w centymetrach kwadratowych, wielkośd
naikładu.„ K1'uczyiliśmy w myś-1
tym
zasady - „im ogólniej,
lepiej". Nasz wytrawny jurysta pokonywał zwykle ekonomistę wspomagal?ly dzie1nie w
swej argumentacji przez szermierza słowa - dziennikarza.
Ileż tam padało słówek „koło",
„w
„o ile", „mniej więcej".
zasactzie
zasadzie tak",
nie", ,,ewentualnie", „oczywiś
i
cie!", „do uzgodnienia"
tak dalej... Jako się rzekło pojedynki:
wygrywaliśmy te

płatnymi

pmtoikołami

przedsię.:.
listą
Z gotową
biorstw, których księgowi nie
podejrzewali jeszcze chytrego
uś
zamachu na ich finanse,
ciśliliśmy nasze działanie wtajemniczając Jerzego w szczegóły, w stopniu koniecznym i
niezbędnym tylko, rzecz jasna.
zadaniem
Naszym głównym
wspomniabJło wydębić od
nych przedsiębiorstw pieniądze
pod pretekstem wydania okolicznościowego folderu ku czci
Zlotu Weteranów Szoś; folder
właśnie zawierać miał reklamy
wybranych przedsiębiorstw, za
Z
które miały nam zapłacić.
planowaliśmy
tych pieniędzy
przede wszystkim opłacić hotele, wytywłenle I parkingi dla
sztab
zlotowiczów, oowołać
zlotu i komandora zlotu, opła
cać naszego prywatnego księ
gowego, pobierać własne honow
byliśmy
raria, wreszcie
wykońcu uczciwą firmą dać ów folder„.
Już nazajutrz rozpoczęliśmy
serię wizyt u dyrektorów wyprzedsiębiorstw.
typowanych
Nad tym procederem zatrzymam się nieco d~użej.
Czynności inicjacyjne należa
Telefonowałem
mnie.
ły do
więc z redakcji do dyrektora
przedsiębiorstwa
określonego
informując go o nadchodzącym
święcie naszej gazety I o ran-

dze. jaką wfadze naszego miasta przywiazują do powodzenia
imprezy. «Mamy w związku z
tym „pewną sprawę" do pana
i
dyrektora• - dodawałem
ustalałem termLn wizyty. Scenariusz tych wizyt był ściśle
z
zaprogramowany i każdy
naszej trójcy miał w nim wyodegrania.
znaczoną rolę do
Gruby Jurek ograniczał sie do
roli reprezentacyjnej. Siedział
sztywno wyprostowany. w zło
tych binoklach. zbywając "10nosylabami retorycme pytania,
niego
jakle kierowaliśmy do
podczas rozmów - „Prawda,
panie dyrektorze?", „Czy pan

się mniej więcej według takie·
go schematu:
Wchodziliśmy do sekretariatu
dyrektora, sekretarka prosiła
„Pan
zazwyczaj, by spocząć:
dyrektor zaraz poprosi..." Mecenas żartował z dziewczyną,
prawił jej komplemenity, calował rączki. Jerzy zacnowyw.ał
oowagę, dumnie wyprostowany
w krześle, popatrując niebiegrubych
zza
skimi oczkami
szkieł w złotej oprawie. Wregabirletu.
szcie proszono do
Krótka prezen.acja; zasiadaliś
my w fotelach.
- Ładnie tu u pa.ina dyrektora - zagajał niefrasobliwie
z
mecenas. rozglądając się
udanym zainteresowanie;n; to
zaciekawiła go popielniczka, to
albo
proporczyk na ścianie
zgoła jakiś szczegół garderoby
dyrektora:
- Swtetną pan ma koszulę,
panie dyrektorze.„ To baweł
na? Gdzie to mo:i;na kupić? ...
tym stylu,
I tak dalej, w
wstępne pogaduszki, w których
prawdziwym wirtuozem
był
banalnych tematów. Szczwany
w
lis często też skarżył się
tych pogwarkach na swe zdropowię
wie tylko po to. aby
już
dzieć star'szemu od siebie
na pierwszy rzut oka ···~ekto
rowi:
dyrektorze,
- Eeee, panie
pan przy mnie to mfody czło
wiek, znakomide pa.n,.. wygląda„ .
rozluźniały
Te pogaduszki
atmosferę. Kiedy ja wkraczał m do akcji, z mówką cokolwiek poważniejszą, miałem już
grUJ11.t przygotowany, rozmięk
czony. A moja rola rozpoczynała się wtedy, gdv po ~ilku
nastu minutach owej banalnej
pytał
rozmowy - dyrektor
zazwyczaj:
- To co właściwe sprowadza panów do mnie„.
Był to sygnał dla mnie, ot,
szept imspicjenta „Teraz ty" „.

„w

ciowych folderach - co chytrze zwęszył mecenas. - nie ocenniki.
bowiązywały żadne
Sprawa umowna.
Teraz znów ja wpadałem w
i·nformując
słowo mecenasowi
rozmówcę, iż folder nasz wydany będzie w dużym nakła
dzie, bogatej szacie graficznej,
ręce
że trafi z pewnością w
władz a l zaproszonych gości,
zaeranicmych >również ...
finał

jednakie

był

daleko
jełop i nie wyczuwał
naposuniętej ogólnikowości
szych

sformułowań,

zyj.ności

w

przecinkami idą ślepi i głusi:
jeden za drugim, kulawiec, co iść wcale nie musi,
Swidryga z Midrygą biorą się razem pod boki,
.obaj tańczą na ziemi, a w górze tańczą obłoki.
Jest coraz ludniej i gwarniej, wzmaga się leśna wrzawa,
.zjawiają się na polanie Urwasi i Pururawa,
idą dzięcioły i chrząszcze, maślaki i borowiki,
i krasnale: na nogach czerwone mają trzewiki.
zostały
się robi

w parowie,
pustkowie,

nieprecy-

określeniu

nakła

du folderu, gamy kolorystyczszybko
nej etc. - mecenas
podsuwał mu wstępne porozumienie do podpisu (trzymał je
gotowe w tecz ,), Przy całej
swej powściągliwości i 1panowaniu w tym geście. którym
podsuwał pismo moje wvtrawne oko dostrzegało tajoną
gd y
niecierpliwość a ontem swój
przeciwnik złożył już
oodois - ,y oczach mece-na<;a
pojawiał się tri.umfalny, irooiezny błysk: pobłażliwość i oolitowanie. A gdy odbierał już z
rąk dyrektora pismo z oarafą ,
02'll1aczającą dla nas kilkanaś
cie tysięcy złotych, ~dy wycią
gał po to pismo obie ręce było w tym geście coś z Napoleona. wyrywające~o papierąk,
żowi cesarską koronę z
by samemu nasadzić ją sobie
na głowę... Z tą chwilą dziwny, szelmowski uśmieszek pojawiał się na ustach mecenasa:
przemie~~anle oogardy z satyOdwzasfakcją I wyższościa.
mu wówczas
jemniałem się

1981

Leśnymi

zawsie

bywał
improwizacją ł rót.nie
rozgrywany. Jeśli dvrektor był

drzewa idą parami jak konie z sytego wypasu,
już czas najwyższy, ażeby las .wyprowadził się z lasu.

Wchodzimy w jego wiersze jak w las mroczny i gęsty,
pod stopami jagód czerwonych zielone · chrzęsty,
wysoko wierzchołki jaworów, błękitu peleryna,
nagle wśród ciżby liści wiatr struny leśne napina,
do wtóru wtórzą ptaki: wilgi, kraski i ·kosy
. i śpiew płynie faliście aż pod same niebiosy.

adwokacka chytrość i dziennikarska bezczelność, przy peł
nej godności i postawie Grubego - robiły swoje.
Raz tylko, jeden jedy·ny raz,
za drzwi
nas
wyproszono
gr.z ecznie, acz stanowczo. Było to w Zjednoczeniu Przemysłu Gumowego, a do dyrektora
O. Po dzień dzisiejszy żywimy
niekłamany szacunek.

chciałby miej~ca na tę re·
się
klamę. W kosztach może
padały
to wahać od... - tu
różne sumy. w zależności od
zamoimości
oceny
naszej
przedsiębiorstwa. Na takie bowiem relrlamy w okolicznoś

tor

·8'
W sto pięćdziesiąt lat później chodzę po tych stronach,
gdzie Olszynka Grochowska, Reduta Ordona,
gdzie Wola Sowińskiego, Arsenał, Powiśle.
Chodzę po tamtych czasach i tak sobie myślę:
olchy dzisiaj leciwe wtedy były młode,
wiatr jesienny o zmierzchu muskał ich urodę,
brzózek jeszcze nie było a sosen niewiele,
słońce szło po błękicie jak ksiądz po koś-ciele,
ostatnie liście z drzewa listopad zabierał
i świat w zimę zapadał, więc jakby umieral
I w on czas listopada po krawędzi nocy
biegli podchorążowie, prawie jeszcze chłopcy,

Na naszej liście odhaczaliś
przedsię
my coraz to nowe
przybywało,
biorstwa. Forsy
nasz kapitał rósł. A kogośmy
to, mój Boże, nie naciągnęli.„
Były tam I firmy dziewiarskie,
i przedsiębiorstwa piekarskie, i
domy handlowe, I przedsiebiostwa gastron<imlczne. ba!
nawet l'.ll·kłady drobiarskie .. .!
naciąg
Zwiększaiąca 5ie ilość
nas.
niętych stanowiła dla
rzecz jasna, dodatkowy atut:
- Panie dyrektorze - argumentowaliśmy celnie - nie ma
w mieście zakładu. który nie
poparłby naszej imprezy ...
- „Wełna" ładnie dała
przeglądając
mówił mecenas,
plik dokumentów - drobiarze
bardzo ładnie dali. „Budilimnawet
pex" ładnie dał... O,
„Torina" poparła naszą doniosłą akcję„.

forsy
Ilość zadeklarowanej
przekroczyła już dwieście pięć
dziesiąt tysięcy. W naszej bezczelności

posuneliśmy

się

(pisał

ich bardzo dużo, ubez.piec za J ąc
nasze przedsięwzięcia ze strony prawnej); ja liczyłem sobie
za swe ,negocjacje" z dyrektoumów-z.lecenia,
rami według
które przygotowywał mecenas.
się
udał
Oczywiście Zlot
wspaniale. Zjechały stare automobile z całego kraju, od·
na
była się wielka paradi.
głównej ulicy miasta. Na starych „Buickach", „Stejerach",
„Fiatach", „BMW" i „Oldsmobilach" i „dekawkach" jechały
kolorowo odziane modelki „Tetłum
w
limeny", rzucając
czerwone goździki„.
Tylko podczas osta.tnich dni,
paprzedzających Zlot mieliśmy
troszkę kłopotów z Jerzym; w
„imtymnych
°trakcie naszych
konferencyjek" łapał się nie•
kiedy za głowę mówiąc bla•
ga1nie:
- Kochani, ~ · nie chcę zgni~
w więzieniu. ..
Mecenas przybierał wówczas
wyiniosłą,
lekka
postawę z
spoglądał na Jerzego z dumą
wyższości. klepiąc go protekcjonalnie po ramieniu:
- Ze mną nie zginiesz..•

•

„

A kto tam bieży na końcu? Kto się o wszystko troska?
Nie poznajecie? Urszula. Urszula Kochanowska.

.. Zdumieni ruszyli drwale; siekiery
zamiast mrocznej gęstwiny, jasne

. .•

:ferencje" i "konsultacje"orax
„negocjacje" przy kieliszku i
daniach gorących„. Coraz dłuż·
sprawozdania,
sze były też
przedkładane Komitetowi Or·
ganizacyjnemu obchodów świę
ta naszej gazety, przez. mecenasa, a prawniczy komentan
- coraz bardziej zawiły.„
Powołaliśmy też biuro obsłu·
i
gi Zlotu, z komandorem
księgowym, których opłacaliś·
my z funduszów przekazywa·
nych na nasze konto. Mecenas
nagrra.dzał się wspaniałymi od-

w serce oatrzącym
wejrzeniem.„
się
Potem wycofywaliśmy
zabierać
szybko, „nie chcąc
cennego czasu pana dyrekto-

głębokim,

MARIAN MISZALSKI

·JAN KOPROWSKI

8

~

młodego

dziennikarta. s•artujacego włR
śnie w zawodzie. Tu trreba było
organizatorów.
całego sztabu,
się
Na .szczęście przyjaźniłem
wtedy z mecenasem S., zatrudnionym przy obsłudze prawnej
naszego święta. Wytrawny ten
jurysta, nie gardząc żad.ąą o(w ramach
kazją 'Zarobku
przepisow. rzecz jasna. mniej
lub bardziej niejasnych) zwę
szył tu jedną z takich właśnie
okazji. Postać mecenasa S. wymaga niewątpliwie drobiazgowego konterfektu. Ze względu
jednak na ograniczony czas tego wykładu powiem tylko, że
łączył w sobie skąpstwo starego Grandeta, przenikliwość
Stawrogina i pocfesz.ność dobrego wojaka Szwejka. Cóż za
gratka dla dobrego pisarz.a ...
Podczas krótkiej „konfereni
cji" przy ćWiartce wódki
sle(lziku (mecenas nie chadzał
nr wódkę lub na jednęgo, nazywał to ,,konferencjami" !Ub
„konsultacjami") u zaprzyjaź
przytulnej
ajenta
nionego
knajpki opracowaliśmy z grubsza taktykę działania. Wyszliś
my ze słusznego założenia, że
nie ma imprezy bez pieniędzy.
Dodam, że nasz naczelny miał
najwygodwęża w kieszeni i
niej było m11 „całkowicie polegać na inwencji i os<>bistych
kolekon taktach szanownych
~ów". Nie kwapił się tedy, by
niewielką
w yas,y gnuwac l:lloc
z
sumkę na weteranow szos
funduszu , jaki rokrocznie danaszej
wała specjalna loteria
gazety. Stary kutwił, aby wy-

ODGŁOSY

, .:..

'. .

tak

że gdy oferowano nam
tysięcy,
dziesięć
niż
Uwybuchaliśmy śmiechem.
śmiechał się nawet Jerzy„.

dalece,
mniej

- Swietny żart. panie dydorektorze, pan dyrektor
kawalarz ...
prawdy przedni
Dziewięć tysięcy, dobre, ha, ha,
ha„.
w
Nie muszę dodawać. że
miarę wzrostu kapit"lłu zakła
przedsięwzięcia „Zlot
dowego
coraz czę
Weteranów Szos"
stsze stawały się nasze „kon-

Zapytacie zapewne, co
folderem?
Cóż,

ukazał się

rzeczywiście

i, w istocie. zawierał reklamy
przedsiębiorstw,
wszystkich
które połk•nęły haczyk. Tylko
że nakład był skromniutki, pa·
pier podły, kolorystyka uboga
i mała - ale cóż; po naszych
słowach

obiecankach-cacan~

kach nie pozostał nawet ślad na
papierze. Mecenas sporządza·
porozumienia"
jąc „wstępne
starannie wystrzegał się kon·
kretów„. Folder zrobił imprezę.
.„Owszem, kilku dyrektorów
nas serdeczinie.
zinienawidziło
Nie muszę dodawać, że niena·
własną
widzili nas za swą
głupotę. Imprezę jednak rozli·
czyUśmy, jak oale~Y. a nawet

koń•
przekazaliśmy niewielką
Zdrowia
cówkę na Fundusz
posunięcie
Dziecka. Było to
mądre, taktycmie słuszne i -

eleganckie, nie na darmo meprokurato·
cenas był kiedyś
rem, a nasz prywatny księgo
wy - byłym naczelnikiem in·
spektoratu kontrolno-rewizyj„
tylko
· nego. Byliśmy czyści złośliwi twierdzili, że zasłużo
ne urlopy, na które wnet po
w
się
Zlocie rozjechaliśmy
Europy
różne strony kraju i
celu czasowe
- miały na
Jedynie
„z;niknięcie z oczu".
odebrać
Jerzy zdążył jeszcze
kilka obelżywych telefonów od
niekulturallilych księgowych, w
sumie przecież prawo triumfowiele
wało. Prawo i przepisy,
przepisów, . bardzo wiele róż·
wy„
nych przepisów, których
mecenaś
bornym zmawcą był
S. Dodam skromnie, że w swej
otrzy•
macierzystej redakcji
małem oochwałę za zorganizowanie Zlotu bez wydania nawet jednej · złotówki.
Tak, tak, moi młodzi przy.
iaciele - za~ończył redaktor
S. - pieniądze le.rżą na uldicy.
Dopił kawy, z~asił papierosa, wonny smrodek Ui!1osil sią
w powietrzu.~

karabiny na plecach, w kieszeniach szrapnele,
jak sztandary na wietrze chwiały się szynele.
Na Stare Miasto jedni, na Belweder - inni,
zakosztować swobody, znieść krzywdy i winy.
Już na Solcu płomienie: znak dany do bojtL
W tym kraju dni nie kwitły różami pokoju,
w tym kraju marło nocą, co zrodził poranek
l niechaj nas nie zwodzi urodzaj sielanek.
Mgła otulała ziemię, śnieg jak kasza padał.
już była blisko, za progiem sąsiada,
każdy do czynu naglił, gniewem ogarnięty,
a gniew to był szalony i jak ogień święty.
Szli powstańcy przez śniegi, zwycięstwa, nadzieje,
szli przez klęski, zwątpienia, mrozy i zawieje,
padali i ginęli, padali-wstawali,
nawet ten, co iść nie mógł, maszerował dalej.
Sen wieszał się u powiek, puchły ranne stopy,
za ojczyznę się bijąc, bronili Europy.

zima

Nie
oni

a

złamią ich pochlebstwa, groźby nie przestraszą,
giną za naszą wolność i za waszą.

,
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świąty.niom, do których,
Polakom: naszym
mimo odmiennej w.lary, wstępował nieraz białoruski poeta, by „zabliźnil" w sercu rany, by
zapomnieć o niedoli", by ,,myśl z goryczy wyzWarszawie, jej ulicom, jej rozstrzelawolić";
nym powstańcom, ~tk<>m Polkom ,,niosącym
w rękach zapaloną świeczkę", „u dzień paminak", wreszde twórcom naszej literatury
Władysławowi
najbardziej tu popularnym Syrokomli, Marii Konopnickiej „Jasnawialmoż
naj Pani Arszczysie" (Orzeszkowej - WP) i,
oczywiście, Adamowi Mickiewiczow i. Dowodów
takiej sympatii i uznania nie zabrakło równie w tomiku Danuty Biczel-Zahni etawy.
W króciutkiej notce zamieszcwne j na końcu
tomiku „Ty to Ty' Maciej Józef Kononowicz
pisze, że w twórczości białoruskiej poetki odnajdziemy „refreny poetyckie o ziemi, przyrodzie, krajobrazie, dol.i ludu i wojnie", ale, że
dodajmy - tradycyjiną dla poezji biało
tę ruskiej tematykę wzbogaca poetka, nowymi
tematami i adekwatną do tych tematów nową
poetyką. Introspekcja, pytania stawiane sobie i

ł

Grooo łódzkich liltera.tów, tbumaiczy, oraz WYdaW1Ilictwo Lódzkie mają ntemale, a kto wie
zresztą, czy nie największe w Polsce, zasługi
w utrzymywani u ciągłości tradycji polsko-biaroruskich kontaktów literackich. Oto bowiem
ukazał s.ię kolejny białoruski tomik, wybór liryków przedstawicie lki młodszego pokolenia
twórców tzw. „nowej fali" w literaturze biaDanuty Biczel-Zahni etawy - w
łoruskiej przekładach Tadeusza Chróścielewskiego. Jana
Huszczy, Kazimierza Andrzeja Jaworskiego,
Ig<>ra Sikirycklego oraz Mac·i eja Józefa KOl!lonowkza, który wyboru dokonał.
Zanim przejdmemy do omówienia tego tomi·ku, słó\V kilka chociażby z histo1'ii kont.aktów, których, jak się wydaje, dziś prócz naszych białorusenistów niewielu chyba Polaków
cośkolwiek powiedzieć by mogło i trudno s.ię
temu dziwić, skoro por·usza Się te sprawy w
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je$t cząstką wdecznle odradzającej się
przyrody, poczucie łączności, jedności :i nią to
jeden z podstawowyc h warunków naszego spo·
koj<u, radości życia ,trwania. twonenia.

człowiek

I

„Rąk <>palonych zama<:h Lekkie muśnięcie faL
Sama staję się tobą Pójdę, popł'ylllę

W dal.".

Nie jedyny to oczywiście warunek. W świe
cie ludzi trud·n iej o harmonijne, bezkonfllikto•
we współżycie. Szczególnie trudna jest sytuacja kobiety współcresnej, emancy.pant:k.i drugiej
jej zacofania"?
połowy XX wieku. „Powód
Kuchnia, krzątam~ od śwJtu do nocy, „tracenie nerwów na męża, dzieciarnię", Czy stać ją
na "filozoficzne pytania?" Kim jest? Kim t>O·
winna być przede wszystkim?
,,Na świat się z.jawJfam,
by karmdć i pieśdć.

WPO SZU KIWANI UŁADU SERCA

"

chciał uznać odrębnej narodowości białoruskiej.

Wymie(1my chociażby nazwiska Wincentego
Dunin-Mardn lldewicza, Artemiusz.a Deryha narewskiego, Francis:r.ka Bohusiewłc:za czy .iednego z najbardziej radykalnych działaczy powstania styczrniowego - Konstantego Kalinowskie~.

niepokornych Polaków a także <hiapolskich badaczy tego czasu, zaiaseynowanych białoruskimi tradycjamd, obrzędowoś
Przykład

łaloość

cą, twórczością
bność

ludową,

narodową

podkreślających odrę

Biał<lrusln6w,

wreszcie naszą
t późniejszą,

literaturą, zwłaszcza romantyczną

Odegrały niepoślednill rolę

w twor:r.einiu

świado

mości narodowej, w „formowan.iu samodzdelnego ,niezawisłego myślenia narodowego".
Warto przypomnieć r6wrueż, że w procesie
tym najaktywniej szy udział brali twórcy biapolłoruscy ukształtowani w kręgu kultury
skiej, utrzymujący li~e kontakty z pisarzamd
polskimi, czerpiący ·~oey 't tult1zej li-temtury,
posługujący się ta'kże polszczyzną. W dwu ję
zykach pisa}.! m. i.:n. „pierwszy na szeroką ska-

folklorysta białoruski", umany prze1: niektórych historyków ldteratury za "ojca poezji
białoruskiej", członek towarzystwa Filomatów,
jeden z najbliszych przyjaciół Mickiewicza Jan Czeczot; wspomniany już wyźej poeta i tłu
macz dwóch Ksiąg „Pana Tadeusza" - Wincenty Dunłn-Mat'cinkiewicz, Aleksander Rypmski, Jan Barszczewsk i, Janka Tyczyna (Jan Niesłuchowski) czy wreszcie jeden z najwybit·ndejszych poetów I dramaturgów białoruskich
Janka Kupała. Szerzej olsze o tym Aleksander
Barszczewsk i we wstępie do wydane.j kH·k a ta.t
temu „Antologdi Poezji białoruskiej", opracowanej przez Jana Huszczę. Stąd też pochodzą cytaty.
strof wierszy
Nie zliczyć wzruszających
biał·oruskich ,;pieśniarów" poświęconych Polsce
lę

filozofkznoświatu, problemy
moralne, kobiecy świat myśli i przeżyć", cała
(ta mocno osadzona w glebie narodu, w tradycji ludowej liryka „lśni nowym zestawem
barw, oryginalną metaforą, która koresponduje ze wspókzes·oośc.ią, z naszym życiem".
W wyborze znalazły się wiersze z sześciu
wydanych przez autorkę tomików poetyckich.
Odnajdzie w nim czytelnik w.iele z zasygnalizowanych wyżej przez Kononowkza tema16w i
„ref.renów poetyckich'". Dominują jedinaik z<iecydowanie dwa - niemal wszechobecne i wzajemnie uzupełruające się poetyckie światy:
świat uczuć kobiecych I świat przyrody.
jest
Przyroda Danuty Biczel-Zahnl etawy
szczodra i sprawiedliwa . Rzeka „łagodna" „sumienie" jej „czyste". Panuje w niej harmonia
i ład Spersonifikow ane i zantm .rowane ljaw~s
k.a pt"Z.yrody zgodnie w.s,półdz.iała-ją ze sobą 1
pomagają człowiekowi. Rzeka uleczy ;:męclenie
i „zawsze spragnione usta człowiecze napoi".
Nic więc dziwnego, że stosunek autorki do
naitUirY jeEit równie serdeczny. Sosna, konik
polny, bratek, obłok, wiatr, słońce to jej bracia i siostry. Nie jest to świat W•ielki. Wszechświata, kosmosu, w który mknie pierwsza ra- "
dziecka kosmonautka ani też jej przyrody w
najszerszym, fHozoficznym wymiarze nie można
- zda Ilię mówi~ poetka - ogarnąć, a więc i
tylko
pokochać. Pokochać można prawdziwie
,z.lemię l przyrodę olczyst.ą: „bujnotrawe bqegi" Gaui i tylko to słońce, które świed nad
Niemnem.

współczesnemu

„Obok wsi r<>dzinnej jest najmilej.
, Niedaleko zajdziiesz po mych śladach Bez tej wioski nie rozemasz, nie
odbadasz
Tajemnicy moich rymowanych skrzydeł".
Ten mikrokosmos ziemi ojczystej I ojczystej
przyrody jest głównym iródłem optymizmu,
egzygłównym źródłem wiary w sens naszej
stencji. Nie jest to, na szczęście, jak.iś hurraoptymizm poezji radzieckiej epoki minionej.
Poetki nie omijają „smutki niedorzeczne" . Z111a
gorycz samotności. Nieobca jej jest zaduma
nad kruchością, nietrwałością życia. Wie jednak, że nie bunt wobec natury, lecz pogodzenie się z jej prawami, uświadomienie sobie, że

„Idą, idą dzieci drogą,
Siostrzyczka I brat
I nadzi wdć się nie mogą,
Jaki piękny _śwłat".

Poczucie samotności ł jego następstwa wpły
na charakter i estetykę dzieła litera•
literatura.
ckiego są równie stare jak sama
Konsekwenc je tego związku mogą być bardzo
różne. Wystarczy wspomnieć z jednej strony
romantyczno -modernistyc zny kult artysty-demiurga i sztuki 1ako wytszej formy rzeczywistości, z drugiej zaś bliższy nam czasowo nurt
kręgu
w
liryki w~półczesnej, poszukującej
spraw codziennego życia szansy na od.czucie
sobą.
pełnej toż.~a'llości podmiotu z samym
ka E. Cummi.ngsa,
Można ' przytoczyć tu 'laz~~i
illiamsa czy D. Lawr nce'a. Jednakże "'.
W.
przedników poeci
przeciwieństwie do swych
naszego czasu traktują sa otrnlść nie jako si- niszczącą i nielę twórczą, ale przeciwni
pochodną
pożądaną. O ile kiedyś była ona
świadomego wyboru, o tyle teraz została narzucona prze.z tempo przemian I homogenizatłumie"
cję kultury. Motyw .,samotnego w
spopularyzowała kultura masowa. Stal Jię więc
tak powszechny, że zatracił prawie swoją noś
ność. Przyczyniła się do tego m. In. onoda . która sprawiła, 'ie pojawfać się poczęły tomikł
poetyckie różniące się od siebie jedynie nazwiskami autorów naśladujących nieudolnie WielWhitmana,
kich Samotników: Baudelnlre'a.
to
Rilkego. W poezji polskiej przejawia się
choćby w twórczości ep!~o.nów Rafała Woja-czka.
wające

Dlatego już sam tytuł zbioru wierszy ZdziAntolskiego „Samotny w tłumie" wydaw
je się nawiązywać do tego nurtu. Pisane
poetyce typowej dla Nowej Fali. wystrzegają
cej się bogatego użycia środków i technik poesława

Chwile radości,
momenty gorzkieh łez
przerwie ci rtagle głos:
- Mamo, daj jeść".
Wydaje się, iiż odpowiedź j~t prosta. żyć
zgodrue ze swym przewaczenie m. Komec:my
jest też wyrozumiały, spolegliwy stosunek do
swy.ch bliinkh.
„P.opłaczę,
usnę,
zapomnę

w nocy

krzywdę bolesną.

I znowu ludziom
w oczy
ufnie jak dzie.cko."

zaglądam

Poetycki świat Danuty Biczel-Zahni etawy
jest bardzo często właśnie tak.im światem widzianym oczyma dzilecięcej wyobraźni. Dziecko,
najbll:isze naturze, jest jakby oginiwem, elementem łączącym świat roślin, drzew, ptaków
i świat ludzi (Dziecko ma oczy bratka. Bratek
polny patrzy oczyma dziecka). To właśnie poz•
wala dopiero zaakceptować świat jako całość.
„Dor<>sła" rzeczywkitość, niestety, nie daje na•
wet poetce-optym istce stale widzieć go takim,
ale może ona powracać w .swej pamięci do
dzieciństwa. Jest to niezwykle potrzebne, a nawet konieci;ne, by trwać, by zachować ład serca.
Tak samo jak pamięć o dzieciństwie, niezbę
dna jest pamięć o prwdkach - w przypadku
poetki - o z ludu wywodzącym
białoruskiej
się rodziicaeh i dziadach, których tradycje winno się utrwalać i przekazywać następnym pokoleniom.
Danuta Biczet-Zahn.l etawa sięga również do
czasu obecności Polaków n:a tej ziemi i czcią
otacza ślady polskości. Czyni to - jak się wydaje - z potrzeby serca, bo nie są to zdawkowe, 11,rzec z nościowe wyrazy szacunku składane
„cieniom Kościuszki" i Mickiewicza. Wycruwa
osobisty,
się w jej wierszach jakiś niezwykle
lirycimy stosunek do tych spraw. Wzrusza nas,

wiersze o równie
Inną grupkę stanowią
prostej (naiwnej) treści i mało odkrywczej formie, lecz rozbrajające swym liryzmem jakąś
dziecięcą czy mot.e dziewczęcą szczeroklą wyznań, co sprawi.a, iiż zaczynamy wierzyć, że są
to. prawdy po raz pierwszy głoszone, także moc"
„czarodziejską
wiarę w uzdrawiającą,
ntajem-ni~ego słowa".

W kilku wlerszach-deklaracj<:1ch Danuta Biwy:maje że największym jej
prag01emem jest oddanie w swej poezji całej
wewnętrznego, ddalektyki
życia
złożoności
..sprzecznych uczuć", .,muzyki własnego serca".
Niekiedy są to jedynie deklaracje. W kilku jednak ~ypadkach, trzeba przyznać, udaje się jej
ów „nieuchwytny ruch duszy nazwać słowem".
I tu zaczyna się już poezja.
Najbardziej godne uwagi są oczywiście utwory, w których autorka, podejmując nawet
tradycy.jne dla białoruskiej poezj.i tematy, stara się 1m nadać formy bardziej wysublimowa ne, nowoczesne, nie sili się przy tym na nowoczesność za wszelką ce-nę, utwory, w których
zaskoczy nas choćby jedną ory1tinalną metaforą, 1tdzie słowo nabiera wieloznaczności zaczyna mówić podtekst. a oprócz świata ~ealne~o
pojawia się nagle świat „co się ·n.igdy nie zdarzy".
Miniatury liryczne Danuty Biczet-Zahni etawy
ze szc:r.e~ólną ?wagą czytać zapewne będzie i
Inn~ miarą, miarą wzruszeń oceniać ten czyte1mk, dla kt6re~o ~wi teź, .:Ntemna n!as1czvste
boki'' •..- „Pf';l~l'isk~ , 1Mr:". „!j?Wnitr{>dką mury"
cz:v błota i. ~zdro±a 'P-oles[a to nie tylkn zwykłe e;~o~raf1C'zne nazwy, leez n;eO'dvś najśclślei
w wiernej namięci,
s~a . <ncz:vzna. zachowana
„swlęta I czysta j<>k niPrW•7e k(')!'?i::inlE'"

czel-z:ih~ietawa

Danuta Blczel-Zahnłetawa „Ty to Ty". Wyboru dokonał I notą opatrzył Maciej Józef Kononowicz. ł.ódi 1981, Wydawnictw o Łódzkie • str•
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POEZJ A

Nieustannie naprężony
wzrok i słuch.

tycikich, teksty te stanowią zapis przeżyć i stanów psychicznych w formie lakonicznego komunikatu. Trudno odnaleźć w tych wierszach
węzły myślowe łączące je z sobą. Czytelnikowi
narzuca się wrażenie ustawicznej niecla~łości i
przypadkowości kolejnych utworów. W jakimś
stopniu zgadza się to z wizją rzeczywistości:

nowatorstwe m formy. Nie czuje się w nich tego, co Dylan Thomas uz.nał kiedyś za cechę
dobrej poezji, a mianowicie magii wizyjności
i niepowtarzalności poetyckiej wyobraźni. Antolski oorusza się po ścieżkach dawno przetartych. a tam. gdzie usiłuje być poetą, jest
tylko poetycki.

SAMOTNOSC I BOL
W czasach kiedy nie

można

ogarnać całości

obraz świata buduje się z fragmentów (•••)
Odpryski fragmenty strzępy
niekompletne I nietrwałe
jak nasza. świadomość
Wypowiedzia ne <>łowami
które nie sa 1>ewnt> swoich znaczeń
twurza obT'a? "''""o:vt'h dni
i.
diagnozę współczesnośc
I

Rezygnacja ze stworzenia spójnego

obrazu

rzeczywistości powoduje określone konsekwen-

cje w doborze tematów i w formie tego pisarstwa. Odnajdujemy w nim rekwlz·•ty i prze:
1
ż:vcfa najbardziej codzienne, „niepoetyckie "
oczekibanalność irl" przypisaną. Należałoby
wać . że z te'j szarości siłą poetyckiego talentu
uda się wykrzesać coś więcej niż tylko zapis:
~!estety, Antolski pozostaje cały czas na teJ
jego
płasT.Czyfoie, która wydaje sie być w
ni~
realizacji poetycko wtórna. Wiersze te
odznaczają się ani oryginalnością treści, ani
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gdy w jednej ze str-0f „rym;Qwainym płaczem"
śpiewa: „Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jaik
zdrowie„." czy gdy mówi o swym przywiąza
niu - jak „do relikwii" - do żyjących tu jeszcze postaci „n.ie tylko rodzinnych", które dziś
jeszcze, jak „Miss miasta Grodna" Panią Kozłowską spotkać można w tym mieście u „zamczys·ka, siedziby Batorych".
Żródłem radości dla każdeg,o je·s t je.go pieśń,
jest wiara, iż pleśń ta nie przeminie, że potrzebna jest ludziom. Pieśń Da.nuty Biczel-Zahnietawy - podkreślmy to raz jeszcze - mo·
cno osadz001a jest w poezji ludowej, w folklorze białoruskim. $wia<lomie sięga również I do
tradycji Uterackich, przede wszystkim ojczystych, m. i.n. do Janki Kupały („biorę lekcje
i do
słowa od Kupały''), ale r&w•ni eż chyba
nastrojowej poezji Zmitraka Bia-duli, której
podmiot liryczny tak sitniie związany jest z
uczłowieczoną przyrodą. Z całą pewnością znana jej jest doskonale poezja rosyjska, zwłasz
cza miniatury liryczne Anny Achmatowej r pasterski Jes.ieniin, a także p,1olg.lta: Mickiewicz
~,
Konopnicka, Pawlikowska -Jasnorzewsk a zapewne i niektórzy z naszych_ współczesnych.
Trudne jest dokonanie głębszej ainaUzy ideow-0-artystyczinych walorów tomiku „Ty to Ty"
bez sprawdzenia oryginałów. Poczyńmy więc
jedynie kilka uwa.g ogólnyc·h, zakładając, że
przekłady są maksymalnie wierne. Otóż w tomiku, naszym zdaniem, znalazły s•ię utwory
o ba.rdzo zróżnicowanej ra.ndze artystycznej.
treścią i formą
Kilka z nkh swą banalną
przypomina skądinąd uroczy, wieriSzyk:

OMINIATURACH LmYCZNYCR D.\NUTY BICZEL- ZADIETAWY
zasadzie tylko na łamach fachowych czasopism
slawistycznyc h. A szkoda, bo niezwykle ciekawe i piękne to tradycje, sięgające wielu stulec.i, szczególnie wkloczne w wieku XIX, w
okresie rozbiorów Polski, kiedy to oba narody
w niewoli
znalazły się w sytuacji podobnej Przypomnijm y, że
imperializmu rosyjskiego.
Białorusind braU czynny uchiał w naszych zrywach niepodległościowych, walcząc o naszą i
który nigdy nie
własną wolność i carttem,

f

Jedno warto od.notować - w przeciwieństwie
do u"rzednich zaoew.nień autor dąty jednak
do PE-wnych uogólnień. Przenosi własne jednostk, we doświadczenie w sferę, w której nie·
dostrze~alnie .,ja" zamienia się w „my". Pomimo więc deklarowanej .;amotnośc i istnieje
po:-i:ucie więzi z innymi i dążność do jej zach-owania. Niezależnie od te~o. ezy uznamy ów
zabieg za kokieterię czy słabość warsztatu poetyckiego, te.n ukłon w strc>nę !1Umanlstycznych
ideałów je: t znaczący.
Jan Lechicki, autor tomiku „Kształt ból...-',
jest lekarzem, a cała jego poezja mieści się w
przestrzeni określonej wykonywanie m tego uiwodu. Ciągły kontakt z cierpieniem i śmiercią
wyznacza obszar poetyckiej penetracji. Ludzkie dramaty mają tu ściśle wytyczone miejsce
realizacji. Mury szpitala tworzą scenę, na której rozgrvwa się walka człowieka z bólem i
śmierci:!!- Przyporni.n a to trwający nieustannie
moralitet, gdzie role nie ulegają zmianie, a od
ustalonych wy.r oków nie ma odwołania.

Lechickiemu najlepiej udaje się zarejestroinstynktowny lęk ciała przed nicością,
spr wciw i strach. który ma w tej poezji wymiar oryginalny, ponieważ nie zawiera w soto „pojedyńczy
bie abstrakcji. Zawsze jest
przypadek", oplsa•n y z kliniczną dokładnością
do
i skojarzony ze śmiercią. Odwołanie się
śmierci stwarza poczucie głębokiej wspólnoty z
innymi ludźmi, bunt i pragnienie pomocy t.nnym.
wać

Poza próbami podejmowani a tematów egzytomiku
stencjalnyc.h wyróżnić trzeba w tym
grupę wierszy „lirycznych", ukazujących jakby odwrotną stronę talentu poety. Są to rez
jestracje zwyczainych zdarzeń i spotkań
przypadkowy mi ludźmi, opisy krajobrazu. Mepotaforyka tvch wierszy jest oszczędna i
wściągliwa. Rzadko zdarza się autorowi przekroczyć granice konwencji przypisanej do podejmowanyc h tematów.
Lechicki nie rości sobie pretensji do ulozodzięki
ficznej czy formalnej oryginalności i
artystyczną
znaczeniową i
temu utrzymuje
spójność swoich utworów. Tomik jego reprezentuje nipZł~ przeciętna tego. co obecnie dzieje się w ..laszej poezji; pokrewny jest pisarstwu Piotra Muldnera Nieckowskiego, wyrastając z tych samych źródeł i świadcząc o moż
liwościach jeszcze nieodkrytych i niezrealizowanych.

JERZV MOR·KA

Zdzisław Antolskł,

1981. Wydawnictw o

Samotny w

Łódzkie.

Jan Lechicki, Kształt b6lu.
dawnictw. Łódzkie.
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JQJ&;IUJ~&.z:.m---~~~------------------------------------------Jubileusz 25-lecia pracy pisarskiej autora „Trylogii", ob·
chodzony w podniosłej atmosferze przez cały niemal rQk
1900, wywarł ogromne wraże
nie nie tylko w kraju, ale
także poza jego granicami. Serdecznie witały pisarza kolejno
Poznań, Kraków 1 Lwów, zaś
powitania przeradzały się rychło w manifestację obywatelskich i patriotyczny<'h uczuć
społeczeństwa polskiego. Wzrusymbolem uznania
szającym
dla zasług w 1elkiee;o syna ojczyzny , był da r narodowy w
postaci wsi Obl ęgorek . poło żo
nej w niew1e1k iei o dległości od
Kielc, przekazimy SienkiewiczoWi w roku jubileuszowym. Ob-

GtASKA~1E

być

przeznaczony na cele do·
broczynne. Wkrótce znaleziono
odpowiedni lokal w salach Towarzystwa Prawidłowego Myślistwa. przeniesiono tam kolekcję

pamiątek,

liczącą

ogółem

364 pozycje, o czym świadczy
katalog wystawy , opracowany
przez Stefana Dembego, Wacła
wa Rydzykowskiego i Zygmunta Wolskiego (druk w tygodniku ilustrowanym „Sport", 1901,
nr 15, ~- l l-23) Bardzo intezgromadzoresujący był los
nych na wystaw ie pamiątek
\Vyda jP s ię , że omówiony przez
Jerzego S!izińs kiego (Z pogranicza za~a dn ie':'! lite rackich czeskich i polskich. 3. Sienk ie wicziana czeskie. „Pr zegląd Za·

rykowi Sienkiewiczowt chlubie
polskiego
narodu
bratniego
składają hold w dzień Jego jubileuszu dwudziestopięcioletniej
pracy pisarskiej: 22 grudnia
MCM".
Na pierwszej stronie sztamwłasnoręc7lile
Lłożyli
bucha
podpisy wybitni pisarze czescy:
Jaroslav Vrchlicky (1853-1912),
Alois Jirasek (1851-1930) i
Ziktmund Winter (1846-1912).
Prócz tych głośnych w Htera-

NIEZNAN Y

SZTAMBUCH
SIENKIEW ICZA

LITERATliRY POD WtOS
Podobne sformułowarue, w
odniesieniu do historii, pada
w .,Tezach historiozoficznych"
Waltera Benjamina, na którego Andrzej Mencwel stosunkowo często się powołuje.
pod
literatury
Głaskanie
włos w wykonaniu tego ostatniego polega przede wszystkim
wielkich
imit acjach
na
p isarzy, klasyków pro21y nowoczesnej - Balzaka, Stendhala, Dostojewskiego. Słowo
imitacja jest tu bardziej na
miejscu niż pastiż, po prostu
w ten sposób akcentujemy
pewnych
niezmienność istoty
procesów czy może raczej mechanizmów psychologicznych !
przekazanych w
społecznych
dziełach mistrzów, przy całym
szacunku wobec ich warsztatu.
Imitacje takie, przypominaj ące
po prawdzie pisarskie wprawki, są dziś rzadkością. Kto tak
pisuje? Być może ktoś zawieszony między „suchością" krytycznego opisu a wieloraką
barwnością prozy artystycznej,
ktoś, komu znajomość pewnych
zjawisk kulturowych nakazuje
zazwyczaj
niż
szukać innych
wyrazu,
środków
stosowane
ktoś, kto m u s i oglądać otoczenie przez pry1mat literatury.
Znaczna część tekstów, z jakich składa się „ Widziane z
publikowana była w
dołu"
końcu lat siedemdziesiątych na
społeczno-kulturalnego
kwartalnika „Regiony". Widać
w nich znamię czasu, zaciążył

łamach

chody jubileuszowe zostały oficjalnie zamknięte 22 grudnia
1900 r. Po woczystej mszy w
kościele <iw . Krzyża w Warszawie, celebrowanej przez bisikupa-sufraga11a Kazimierza Ruszkiewicza, Cldbyła się właściwa
ceremonia w salach ratusza,
podczas której podchodziły do
jubilata liczne delegacje, przed.
kladając mu adresy i okolicznościowe dary Wśród zgromadzonych gości znalazła się też
„Lodzer Zeitung",
delegacja
gazety ł6d7.kiej wydawanej w
języku niemieckim. Prasa łódz
ka (np. .R<rzw6j" nr 293) po ·
świędhł
część

pi ~arrowi

łamów

znaczną

zaś

22 l!:rud'n}a
1900 r. w Tea-trz.e P<>lskdm vr
uroczyste
się
odbyło
Łod zi
przedstawienie i bankiet z okazji jubileuszu pisarza.

jubileuszu okazał się
literatury polskiej, a
mieszkańców
zainteres<rname
Warszawy darami i pamiątka
mi złożonymi Sienkiewiczowi
tak ogrom'le, że komitet organizacyjny pcstanowił zwrócić
się do jubilata z prośbą o zgo ·
dę na udostępnienie publiczności owych darów na okolicznościowej wystawie Sienkiewicz
· nie odmówił prośbie, tym bardziej, że dochód z imprezy miał
Dzień
świętem

TR
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chodni", 1952, nr 9-10, s. 184)
czterostronicowy adres, o.trzymany przez Sienkiewicza od
kolonii czeskiej w Warszawie.
jest zarejestrowany w owym
katalogu pod numerem 227.
Tak się złożyło, że następna
w kolejności pozycja katalogu
wystawy wymienia „Adres z
Czech". Okazuje się, że ten
adres. a właściwie
właśnie
sztambuch, znalazł się w zbiorach Miej:>kiej Biblioteki Pu·
blicznej im. L. Waryńskiego w
Łodzi (nr inw. 69208). Jest on
oprawiony w jasną skórę, z
wierzchniej strony tłoczoną i
złoco.ną, z prostokątną ramką,
w której zapewne znajdowała
się ongiś dodatkowa ozdoba, o
czym świadczy nieznaczne odbarwienie skóry. Tylna część
okładki Ldobiona jest ślepym
tłokiem. Księga zawiera 71 kart
z litografowanym monogramem
H.S., poniżej których figurują
liczne podpisy i oryginalne odciski pieczęci ponad 60 czeskich
i słowackich czasopism literackich, społecznych i naukowych
oraz gazet, wydawanych przez
przedstawicieli róinych orien •
Rękopiś
tacji politycznych.
mienne wpisy poprzedza drukowana karta tytułowa nastę
pującej treści: „Mistrzowi Hen.

nich

historycZJilą

już

uchwałę

Towarzystwa Upowszechniania Kultury i Sztuki
powołującą do życia teatr objazdowy. W zarządzie tego Towarzystwa działał Julian Tuwim. Błąd drukarski - gdyby jego skutkiem to drobne
„im." wypadło z wydawnictwa teatralnego - byłby ,,tylko" przykry i bardzo niezręcz
ny, świadoma zaś supozycja iż
tak oto wyglądać mógł Tuwima .,teatr ogromny", jest w
zaprezentowanego
kontekście
spektaklu i modelu teatru dla

Łódzkiego

O tym, że realizatoTzy spt>ktaklu zatytułowanego „Tuwim
czyli spacer samotny w kraj
przygotowanewspomnień", a
go w teatrze noszącym Imię
pragnęli
Poety,
Wielkiego
przenieść nasze „dusze utęsk
nione" do jednego z tych teatrzyków jakie tak bardzo ukochał autor „Kwiatów polskkh",
świadczy program wydrukowany dla tego przedstawienia.

turze nazwisk można w księdze
ponad 200 autografów
przed&tawicieli czeskiej literatury i czasopiśmiennictwa.

znaleźć

Szczęśliwie zachowany w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi rękopis świad
czy o dużym zainteresowaniu
naszych południowych pobra •
tymców jubileuszem Sienkiewicza. Nie udało się ustalić, kto
na gruncie czeskim wystąpił z
projektem takiego właśnie ucz·
czenia jubileuszu Sienkiewicza,
nie wiadomo też . kto wchodził
w skład oficjalnej delegacji
czeskiej podczas warszawskich
jv.bileus~wych.

uroczystości

Doraźnie przeprowadzona' kwe •

renda bibliograficzna i luźne
wzmianki prasowe z ówczesnych gazet czeskich, nadesłane
mi życzliw i e przez Państwową
(Statni KniBibliotekę CzSR
hovna CSSR) w Pradze, nie
rozwiązały wielu kwestii, doty •
czących e1mawianego dokumentu. Sądzić należy, iż wzbudzi
on zainteresowanie polskich i
czeskich badaczy życia i twórczości Henryka Sienlkiewicza.

ANDRZEJ KEMPA

zapewne chęć
prezentacji poezji Tuwima w
całej jej krasie i głębokiej
mądrości, stał się przejawem
nie tylko braku szacunku dla
poety (co samo w sobie jest
już wystarczającym kamieniem
obrazy jego pamięci), ale także żywym dowodem kompletnej ignorancji w poetyckiej I
teatralnej materii; ignorancji,
która usiłuje bronić się przed
rozpoznaniem
ewentualnym
autorytetem Norwida. W omawianym programie zacytowano
jego słowa: „nie pozwalam
sprawczą

była

POPIS NIEMOCY
Teatr im. Juliana Tuwima nazwał się w nim Teatrem Juliana Tuwima. W działaniu
tym zmierzającym zapewne do
pełnej identyfikacji z duchem
i myślą artystyczną poety muszę widzieć świadomy zamiar,
choć wolałabym w idzieć w owej
rezygnacji ze skrótu wskazującego, iż placówka ta n os i
twórcy, jedynie błąd
imię
drukarski. Muszę widzieć działanie świadome, bo w owym
programie Teatr imienia Julia•n a Tuwima nazywa siebie Teatrem Wielkiego Poety konsekwentrue na wszystk ich tego
wydawnictwa stronach, przedrukowując także na jednej z

ODGŁOSY
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pamięci Juliana Tuwima wiręcz
obraźliwa, a przecież szacunku
pamięć i poezja Juliana Tuwima wymaga nie tylko dlatego, że Tuwim „wielkim poetą
ale przede wszystkim
był".
dlatego, iż był wielkim poetą

naprawdę.

Do szacunku dla niego my,
łodzianie,

jesteśmy

zobowiąza- .

ni podwójnie (z powodów o
których każde szkolne dziecko
„.) a teatr noszący jego imię
- potrójnie (z powodów, których po tym wstępie przytachyba me muszę).
już
czać
Tymczasem spektakl zaprezentowany na scenie Teatru im.
J. Tuwima, którego przyczyną

zrobić bałwanka z poezji i potem drżeć, czy się nie ob.a.li
jak kto ruszy nogą naprzód".
Norwid miał oczywiście rację
umieszsię
przeciwstawiając
czaniu poezji na wielkich a
kruchych piedestałach, aliści
on zwłaszcza dokładnie widział
różnicę między tym, co nazywamy dziś odbrązowianiean, a
tym co z najszczerszej nawet
chęci odbrązawiania staje się
oczywistą I jednoznaczną profanacją, a do niej właśnie doszło w Teatrze im. J. Tuwima.
W jednym z u.stępów „Kwiatów polskich" Julian Tuwim
zawarł <.!okładną listę swoich

na nich również charakter periodyku niezmiennie ukazują
cego społeczne implikacje
zjawisk kulturowych, o któ.
rych cl.ość często zdarza się
nam zapominać, 7awierzywszy
tym, co głoszą a bsolutną autonomię sztuki. Typowym przykładem mogą być tutaj „refleksje wielostronnie polemiczne" zatytułow&ne „Gleboznawcom", do jakich zainspirowała
Jana
działalność
Mencwela
Brody, przedstawionego wcześniej na lamach „Regionów"
przez Zygmunta Wójcika. Pł:t
nące z nich wnioski świad~:t!t
o ciągłym literackim zafałszo
waniu „chłopskośĆi".
Problemy fałszowania świa
domości ~połecznej i indywidualnej oraz nieustannie ponawianych prób przeciwstawiania się temu, na co skazują
nas najrozmaitsze mechanizmy
życia

społecznego ,

wykraczają

zjawiska w całym ich uwikła
niu. Bo też kultura jest dla
autora „Widzianego z dołu"
czymś powikłanym i skomplikowanym, nawet wówczas, gdy
dość łatwo udaje się nam dostrzec niektóre jej sprężyny.
Jej przemiany kroczą drogą
pełną wahań, przystanków, zanawet odwrotów.
krętów, a
Niemałą rolę w tym wszystkim odgrywa zjawisko mody.
Asumpt do uwag o miejscu
mody i kiczu dała lektura
Malesa
Abrahama
książki
„Kicz, czyli sztuka szczęścia",
potwierdzająca w gruncie rzeczy nieśmiertelność stereotypu
i złego smaku jako swego rodzaju projekcji nieustannych
marzeń o świecie ozdobnym i
Dalszych
niedramatycznym
przyczynków dostarcza tutaj
„teoria wnętrz mieszkalnych"
jako wykładnik sposobu uczestnictwa w kulturze, tradycyjnie
umieszczanego m iędzy odświęt
ną obrzędowością a zwyczajną
po w szedniością , jako swego rod za ju przechvst a wienie wobec
wvsublimow ania
e l itarności i
.
·
literatury.
Próby · takie~o przeciwstawienia się towarzyszą literaturze.
od dawna. Jedną z bardziej
znanych są „Metamorfozy albo
złoty osioł" Apulejusza. Bohater tego utworu zostaje zamieniony w osła. aby w tym niecodziennym (?) wcieleniu poznawać życie z najniższej perspektywy. Takie skojarzenie wywołała lektura „Ballady o Januszku" Sławomira Łubińsk ie
go. jednego z ciekawszych debiutów prozatorskich schyłku
lat siedemdziesiątych, pokazującego z punktu widzenia pro·
powojenne
człowieka
stego
trzydziestolecie, weryfikującego
szablony i zafałszowania, do
jakich przyzwyczaiły nas w
większości d zieła powstałe w
owym okresie. Widziane z doczyli weryfikacja sloganu
łu poprzez warunki i możliwości
życia codziennego. Patrzenie z
czyli głaskanie literadołu tury (i nie tylko!) pod włos.
Weryfikacja liczmanów dokonywana bywa nie tylko z
możliwie niskiego punktu widzenia. Założywszy, iż „poję
cia na średnim szczeblu ogólwykazują
ności
płodność" śledzi

wielostron.11ą

Mencwel ze
szczególnym upodobaniem fe-

nomenologię półinteligencji.

U-

a takie spis rzeczy
nielubianych
siebie
setki innych jeszcze
(wśród
rzeczy nie lubił m.in.:
„Historiowfów, monumentów,
Młodzieży, kiedy naz,byt dziarska, Potęgowiczów, giosudarstwa Dowdpów n iedowcipnych
osób ... "
Z całego zaś dorobku autora
tych słów wynika, że cenił
prawdziwą sztukę i pełną w
dziedzinie fachowość.
każdej
Sam będąc mistrzem w swoim
„fachu" niezrównanym, walczył z tandetą i amatorszczyzzjawiskami podwójnie
ną groźnymi w działaniach upowszechniających sztukę, w przybytkach dla niej zbudowanych
i przybytkami sztuki się nazywających. Teatr im. J. Tuwima takim właśnie przybytkiem
się mieni. Fakt, iż jest on zawodowym teatrem, nie jest
dlań żadnym zaszczytem, tylko oczywistością: finansowany
przez miasto zatrudnia zawodowych twórców. Profesjonalizm jest tu - jak w każdym
innym teatrze - obowiązkiem,
1He ma zatem żadnych podstaw
byśmy przy ocenie pocz)"!lań
artystyczinych tej sceny stosowali jakiekolwiek inne miary
niż te, które przykładamy do
przez

działań

pozostałych

łódzkich

scen. Wszystkie zatem oceniamy przb pryzmat doboru repertuaru i sposobu jego teatralnej realizacji. Zayowied:l
prezentacji na scenie przy ul.
Kopernika montażu poezji Tuwima nie mogła nie wz.budrzić
tym
aprobaty ,
powszechnej
bardziej, że objaroo·.vy charak-

ka będzie bez wytchnienia jeżeli masz talent, najlepiej bowiem dla ciebie byloby go nie
mieć. Sumienie twoje, dziś nieskalane, ugnie się przed tymi,
i_o których rę k ach ujrzysz swo3e powodzenie i którzy, jednym
słowem mogąc dać ci życie,
nie zechcą wymówić tego siowa: bo wierzaj mi, ptsarz w
jest,
pyszniejszy
mod zie
twardszy dla nowych przyby·
szów niż najbrutalniejszy księ·
garz".''

Przed
Mencwel

ter tej sceny daje szanse do.
tarcia z nią do miejsc i śro
dowisk, których kontakt z
„czystą" poezją jest rzadki l
okazjonalny, Sceniczna prezentacja nieteatralnej poezji musi
jednak odbywać się w spoŚób
określony jakąś zasadą komcały
Tymczasem
pozycyjną.
pierwszy akt widowiska - poza śledzeniem różnych przedziwnych rzeczy, które działy
zszedł mi na
się na scerue szukaniu
usilnym
naprawdę
jednej choćby uzasadniającej
taki a nie inny wybór tekstów
myśli, która łączyłaby te teksty. Nie doszukawszy się łej,
pozwalam sobie uznać ten wybór za zupełnie przypadkowy
i nie dający żadnego pojęcia
o urodzie · i znaczeniu poezji
wielkiego twórcy. Autor wybo·
Tomasz Szymański ru jedinocześnie autorem
będący
inscenizacji i reżyserem przedstawienia, dał też szokujące
wręcz dowody opacznej interpretacji tych tekstów a rozpisanie niektórych z nich na
głosy (np. wz.ruszającego „Piotra Płaksina") niechlubnie zaświadczyło o jego rozumieniu
gatunków poetyckich. Interpretacia aktorska rozmijająca się
z treścią, duchem i literacką
utworów
wybranych
ur.odą
ujawniła tak ogromne braki
warsz.tatowe wykonawców, te
z wielką doprawdy przykrością
wątpliwość
muszę poddać w
ich profesjonalizm. Był to
wielki popis niemożności i złe
go smaku, tak wielki, że miejscami aż żenujący l wprawiający widzów w przy~re do-

dziesięcioma

opublikował

laty
książkę

krytyczną pt.: „Sprawa sensu.".
Sensem jego najnowszej książ
ki jest s cep t y cy z m wobec
przejawów ku!tury. Powinien
on wzrastać w miarę przekraczania kolejnych kręgów
wtajemniczenia. Bo tylko takie
nastawienie pozwoli nam wyjść
obronną ręką z szerokiego nacisku półinteligentów. Dobrze
jest, jeśli do sceptycyzmu dołącza si ę jeszcze co3, co można
nazwać instynktem społecznym.
Ale n awet wtedy, jeśli jesteś·
my przekonani, iż los wyposażył nas w te piękne cechy
nie zapominajmy o pewnej
przestrodze, jaką kończy Mencwel jeden ze swoich szkiców:
jest ten,
„ćwierćinteligentem
kto w społeczności półinteli
gentów poz.ostaję, w swoim
nienaruszonym mniemaniu. inteligentem całkowitym". Moje
mniemanie zostało naruszone.
Poczytuję to w dużym stopniu
za zasługę książki Andrzeja
Mencwela.

stala jej najbardziej konwencjonalne przejawy: aktualny
zawsze uniform, r..iezłe opanowanie gestów zręcznościowych,

dalece poza literackie zwierciadła i pryzmaty. Stosuje wiec
Mencwel różr:.e chwyty, gdy
imitacja JUZ nie wystarcza: posługiwanie się obowiązujący
wspomnienie, obrazek obycza- mi chwytami werbotechnicznyjowy, notę z okazji i bez oka- . mi oraz przekonanie o wyjąt
usprawiedliwiają~
zji. W ten sposób książka jego kowości,
tekstów dążność do rozmaitych odmian
zbiorem
się
staje
niejednorod- uprzywilejowania. Chyba przyjzróżnicowanych,
nych, lecz zawsze pokazujących dzie zgodzić się z poglądem,

upodobań,

iż zjawisko to wcale nie ma•
leje, · wręcz odwrotnie. Jedyna
pociecha, że jeszcze zdajemy,
sobie z tego sprawę„.
Jak to zwykle się dzieje •
w zna·
głaskaniem pod włos cznej części książka Andrzeja
Mencwela pozostaje prowokacją, cechy i n t e l e k t u a 1 n e j
z a ba wy nie są jej obce. Pożywnym pokarmem współczes
niejednym przecież
ności w
przypadku okazują się stare
romanse, a Lucjana de Rubempre nieraz jeszcze zdarzy sil;
nam spotkać na · Dworcu Centralnym w Warszawie. Temat
awansu społecznego na tle
epoki zda się być bowiem niewyczerpywalny. Jak łatwo zatem
dostosować do współczesności
Balzaka czy Stendhala świad
c.zy dowcipny, miejscar..l zjadliwy, przede wszystkim zaś
pot.oczysty tekst pt.: .,Romans
Wystarczy
prowincjonalny".
reszta pozozmienić realia staje nienaruszona.
Podobnie juk niezmiennie
aktualne są rady Stefana Lousteau, skierowane pod adresem
„Walliteracki~j młodzieży: -

TADEUSZ
BŁAŻEJEWSKI
A. Mencwel, Widziane z do•
Państwowy Instytut Wy•
dawniczy, Warszawa 1980, s..
167, nak"lad 10 OOO + 315 egz„
cena zl 25.

łu,

prawdy uczucie zawstydzenia f
zakłopotania.

Chcąc

większego

wykonawcom
oszczędzić, pozwolę sobie nie
omawiać szczegółowo poszczególnych „numerów'' pierwszej
i drugiej części widowiska projedynie bv wszyscy sząc
poza oczywistą kwestią interzechcieli
pretacji znaczeń przypomnieć sobie zasadv regulacji oddechu, dykcji. a także by śpiewając zechcieli paich
obowiązuje
że
miętać,
czystość intonacyjna. Jedynie
Bogusławowi Marczakowi wyrazić mogę'- uznanie za inter,,:strasznych mieszpretację
czan" i za kulturalną obecność
w tym spektaklu: bo aktor ten
chyba ową straszną
widząc
niemożność, najsłuszniej do tej
właśrue kulturalnej obecności
sprowadził swój udział w całym nieudanym przedsięwzię·
ciu. Dobre · zapewne chęci pozostałych wykonawców rozbiły
się zupełnie o ich właScI1ą niemożiność. Reżyseria sprowadzająca się w gruncie rzeczy do
podziału widowiska na dwie
,.poetycką" i kabareczęści pogrążyła wykonaw•
tową ców w owej niemocy, z której nie wyszli od początku do
końca tego bardzo smutnego
widowiska. Scenografia Bairbary i Lucjana Zachmoców douwieńczając
reszty
pełniła
dzieło, a raczej je kończąc .•
dosłownie. Niestety.
jeszcze

wstydu
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LISTY DO REDAKCJI

U SĄSIADOW:
„Moda na Prusy",
„Czas Prus",
„Pruskie reminiscen je" - oto niektóre hasła na określenie wzbudzenia iainteresowania pruską tradvcją
dz.isiejszych państw niemieckich Jedo ożywia
steśmy przyzwyczajeni
nia raz po raz nastrojów kultywowania trady~jl z bolęsnej dla Polski
przeszłości w społ~:Zeństwie zachodnlonlemle<'klm.
Prusy 111 pnykladem pa{tstwa, kt6re s
a niezauważalnie
karla bly11kawtcznle,
dla l!:uropy , pnemlenllo się w potężne
cesarttwo lrtllrł!go historia Istnienia była
nłepu„rw'anvm pa.mem pndboiu obcych
ziem D7.ł~laJ , do tamtych lat ś wletuoś~I
• dumą 8łę nawlązu~e. a Idea europeJ·
skoAcl r.apnata 11pnlet"'!:ne umysły nad Re·
nem.
w ko6cu "VlD wieku na Cesarstwó
Rzymskie Narodu Niemieckiego składało
1łę !SI 11a6stw I 1506 nlezaletnycb podle·
rycerskich.
terytor16w
glycb cesarzowi
11rzez
na gruncie zbnrzonego
Pnwstały
Napnlecnie zwtazek N'lemleckl liczył jut
ł! oałt~twa . ale 1:wlazek recbnwala Jut o
nit Cesarstwo
wiele wleksu spnłstn~"
Rzymskie Narodu Niemieckiego. WoJna 2
Austrią, •aknfłczona błyskawicznym , zwY·
etęstwem pod Sadową w t866 roku oraz
weJna prusko franł!uska z t8'111 roku uwl·
ekspanslonistyczny
r:umpłe
doeznlły "
eharakter państwa. lrtórei!o ~abnrczo~~ I
wprost
agresvw'lłftU 7.Mtała nodnleslona
Dzisiaj do
do rani'! cnoty narf!dnweJ.
tamtych eza96w się nawlazuJe, nie wapo·
młaaJac jednak za bardzo. te ir Rzeszy
Ntemłff.kl„J. które! prnmntorem nle był
kto tany, tylko widnie Prusy. wyszła
11aJberdzetJ w błltnńl tudobóJeza wojna.
Pli\lłwn p!'ttSklf' zllkwłdnwan• zostaln
Rady Kontroli 111
Vehwała Sofas'PnlneJ
41 1 t5 łute11:n t9łł rnktl . 'Preambula Jel
.,Pańlltwo 11ruskle. kt6re od
ltrsmtalat
daWftych czasów bvłn kolebka mllltarv
smu t reakcji w Nłemc7.ech . łaktyc7.nł•
pnestałn fstnlee w lnt„rPSie utrzvmanla
11arod6w or.a?
bezplee7.eń1twa
ł
polło!lf
Pr&lłftlll! Ułff'WttU! pnvs7:1a odbudowę ty
eta polłtynne11:0 Nfpmfer 11a potłstawaeh
demnkratveznye1t - Rada Kontroli uch·
wala. Cft flll!ltępuje• n Państwo pruskie,
Jego rzad N>ntrnlny I wszystkłe oodle~a·
Jl\C• mu unędy zottan11 rozwl11zane". U·
1cawa weszła w tycie z dilłem podpisania.,

wiedział

„polltyka
z uznaniem, :i:e
NRD w kwestii pielęgnowania pruskiej tradycJI stanowi wkład do stworzenia wspólnej świadomości historycznej wszystkich Niemców".
W RFN wstało wydanych w ostatnich dwu latach ponad 80 pozycji
poświę~Qnych
I albumów
książek
Prusom. Wymieńmy niektóre pozycje: Seba tiana Haffnera .• Preussen
ohne Legenda", Sebastiana Haffnera
„Preussische
i Wolga.nga Venohra
Profille". Bernta Engelmanna „Preussen Land der ubengrenzten Mogl!chkeiten", Fischera-Fabiana „Preussen
Glo.ria", Christiana Grafa von · Krockowa Warmu111g vor Preussen".
A teraz o najważniejszym fragmencie „roku pruskiego". Mowa o wystawie - monstrum „Prusy - próba
'
bilansu".

niu, zaprojektowany przez Christiana Daniela Raucha. Waży on 184 tony 1 ma wysokośl· 14 metrów. Odsło
nięto go 31 maja 1851 . roku, jednak
w 1950 roku zdjęto i przeniesiono do
parku Sansouci w Poczdamie. Czło
nek Biura Politycznego SED, Kurt
Hager, powiedział m.in., że „postawienie pomnika Fryderyka II nie ma
ładnego 'lymbolicznego znaczenia, nie
stanowi sensac.fl i ł)fl1ił.ycznej demonstracji, która miałaby uzasadnić nowy obraz Prus (••• ) NRD stanowi kontynuacj(, wszystkiego, co postępowe,
humanistyczne, rewolucyjne w dawPanuJl\ca
nej historii niemieckiej.
klasa wyzyskiwaczy w RFN nie ma
prawa, aby Prz. Noływać się dla legitymizmu swojej polltyki na tradyktóre były
cje bch sił I ruchów,
wyzvsl<ol„~a
pne1 te !lama klase
zwalczane, ciemiężone, a nierzadko
tłamszone..• Nasz marksistowsko-leni-

elner
Wystawa „Preussen - Versuch
w
Bllanz" została otwarta 15 sierpnia

Dietruch Stobbe.

socjaldemokrata,
Urzędujący

od 11 czerwca tego roku

nowy burmistrz, Ryszard von .Veizsacker, jej nie odwołał. Wystawa odbywa się ednak pod patronatem Senatu, a wykonawcą jest przedsiębior
.,Berlińskie festwo noszące nazwę
stiwale".
Kierownikeim naukowym wystawy
Manfred Schlenke z
jest profesor
Uniwersytetu w Mannheim. Na jednej z konferencji powiedział on, że
wystawa pruska w Berlinie nie ma
~nnego celu, ni.ż zapO-znanie możliwie
szerokiej publiczności z blegem historii. Z kolei napi.sał: „Przez ponad
trzy wlekł - od dni Wielkiego Elektora d do końca iii Rzeszy Prusy
współtworzyły niemiecką i europejską historię jako państwo, ale takie
Jako często przywoływany I wieloJeśli
krotnie naużywa.ny pnykład.
więc ktoś krytycznie podchodzi do
Prus, a o to chodzi w wystawie
wypełnia jakiś kawale!< wyjaśniają
cej pracy , dot yc· 7.~ce.i nie tvlko Prus,
ale niemieckiej i europejskiej historii
<.„) Historia., wiedza i poznanie łat
wiej znajdą dostęp do szerokiej pubdo
poprzez zobowiązaną
liczności
przejrzystości wystawę, mz poprzez
wypełnione nieznanymi publikacjami
księgar.kle regały".

W ostatnim - ki.lkakrotnie bowiem
korygowanym - scenariuszu tej ekspozycji, prof. , Schlenke pisze : „Wystawa ma udostępnić systematycznie
• zebrane I zachowane dla potomnych
świadectwa pruskiej historii I kultury, pnedstawiając je po raz pierwNie ma
szy szerokiej public:r.noścl.
pozbawiającej
ona budzić nostalgii
refleksji, ale ozna., za krytyczną dy300
skusję o państwie, które ponad
lat wicpółtworzyło niemiecką i euro-

.Wacław Opacki

aawlera ostry,
nowski obraz Prus
s reakcyjnymi,
pryncypialny spór
Z okazji „pruskiego roku" organfktóre
wrogim, postępowi cechami,
:towa.ne są wystawy, odczyty, dyskuwciąż domin.n~ały w tamtym pań
sje z udzlałPm zn;invch naukowców.
włączamy
Jednocześnie
stwie· (•.• ).
Ich problematyka przewija się wok6l
co pozostało pozytywne,
wszyistko,
Nłf'mlf'rklej
R?~ey
110 rocznicy
postępowe, to co równieł oddziaływa
200 rocznicy urnddn
(1 !1'71-1 !)Rt).
ło w historii Pru1 f uale:iy do tradyKarla von Clausewitza, 200 roc7JTlkY
cji suc.1alisbcznego narodu niemiecurod.zln tw6rc-v pru~klei architektury,
w
kiego". Z kolei Erich Honecker
250 rocznicy uroKarola Sr.hłnkta,
wyWiadzie dla .,Neues Deutschland"
czy
dzin gen F. W. von ~teuhena
dodał : „Nie powinno to nikogo za200 rocznicy
zblitająceJ się H986)
skoczyć. W każdym 1 krajów niemieśmierci Fryderyka Wielkfcgo. Przeckich Istniały w przeszłości siły porazem około 150 imprez.
widuje ..
stępu l reakcji, a posągi tworzyli zaz NRD-owskkh
Niedawno jedno
Tote:i
zwyczaj wybitni rzeźbiarze.
prof.
plsm przyt„czyło wypowfed~
wszystko to Jest częścią kultury nate w
Bartla. kt6ry poinformował.
Ryzyko dzielenia bohaterów
NRD od 1949 roku ukazało o;ię od 800 rodu.
narod„wycb 1 RFN nie Istnieje, chona temat Prus.
do 1000 publikacji
ciażby dlatego, ie a nas na pr6łno
jak
Cz<"zPnl są tacy itenerałowte,
noszących
szukałby pan łnstytucjł
Cłauaewttz, Gnelsenau czy York
Imiona daw ych nazistów".
patronuja ~ni oflcer~kfm szkołom w
PAP podąła. że na temat pielęgno
(:z wylatkiem
Pomniki IC"h
NRD
, Clausewftza) orar Bf&IH!11a I Sr.ham- wanfa pru~kłcb tradycji w N:'?D za· brał !]';łos m1weł prl'zydi>nt .Republiki ·
-,,nll1~u!·ii ' <1i'tr w ~r6drnleściu
horsta
B erlina W 9tl flt>y NRD tos;tał póno~ · Fedetaln~1 "Niemiec;· ltarl Carstens.
W w}'Wladzle dla Tl programu zana Ltndf'rforum
wille UIT' · ~7.t'„on v
chodnionelmlecklej telewizji ZDF poJ>(>mnl·k Frydet"yka Wielki-ego na ko-

O POPULARNOŚCI
KULTURY POLSKIEJ
WRFN
-MOWI
DR. PBLL. BAN~-GERIVOT BERRMAD

Muzeum Rumlnd Artystycznych w Ber30
linie Zachodnim I trwa~ będzie do
listopada Znalazło •lę tu około ?S tysięcy
kilku
w
eksponatów rnzmle17rmnyeb
działach m.tn „Prusy w lCVlll wieku merkantylizm"
mllltary1m
ab10lutyzm,
larmla w nkreslp pnkotu armia w wnjnle,
Frydervk WIPlkl jako otwfpcony monar·
cha), .Nauka ł O~włata" W Innym pawi·
l<!nle 11n ,Państwo wn.jskowvch I unęd·
n1k6w" llnstruje alę wykładnie polltvkl
Frydervka I I n EkSP07.VCJa m1PS71"7l\C8
się w uti nr 25 !sektor „ wsch6d I 7a·
ch6d") nosi tvtul „ Prusy I Pol•'kn". ..Po·
lacv w PrUUł!b"
:Z11:łoszono rn~em 33 tematy. noszące w
łytnJe Prusy. W~ród lmprP.? towarzvua•
eych wymienia ale odrzyty. spotkania. dvskuste ntthlłr?n„ wvclPl'?kł 1 ""źd•lernl·
tPmat
fi&
ka przewłdnJ„ się dysknsJfJ
Prus I Pn Iski 'łeda t•kł.e konrPrtv mu·
I
zyczne. 30 1lerpnla w kościele Piotra
Chór
wystąpi m.łn. warszawski
Pawła
An

Ąntl<1ue

reki•·
Oferuje się od kliku mlealęcv
m6wkl lmprny Na Jednej i nich znaj·
przedstawia·
ryclnv
dttJe clę re11rndukeJa
z
wyi:naną
'ącel rodzinę protpst11nrka
Sal?burl!a. pnvletn pod •knvdla pruskie·
go orła, wy110111tone~o w Insygnia władzy
królewskiej - berło I koronę.

•

tdeę wystawy ·,,Prusi ..::. ~-próba ··bi-.
lansu" zainicjował w t!l7'1 roku byly
Berlina Zachodniego.
nadburmistrz

Ich
ChodzJ o pokazanie Prus w
po.,,ytywach i neR:aNie
tywach, w świetle i cieniach.
chcemy zwl~dza.iącym przedstawiać
Prus ani jakn wspaniałej śwlatyni,
TPmat
ani .lako ponurej katowni.
Prus ,fest kontrowPrsy,jny i takim pozostanie. Nikt nie mo7.e rnśeii' sohle
preten'!.ii. że pn~ladł dla siebie i Innych „całą prawdę" o Prusach".
W ~rena riuszu jest takie fragment
Czytamy m.in.
poświęrony Polsce.
„Dramatycznie układały się stosunki
Prus z Ich polskim sąsła.<łem I jego
Knnflłttt mię
polską ludnością (... ).
dzynarodowy - zanim pań-sttvo ool11kie P"-dlo ofiarą Prus, Austrii i RoKonflikt wewnefrzny wówczas,
sji.
gdy w XIX wieku uksdaltowała się
a
śwładnmn§r narodowa Pnhkllw,
cześ<- ludności r dlef,\'ła uciskowi germanl7ar:v !nemu ze stronv prusl; irgo
Okrf'ślnne problrmv 1101pań<itwa.

Rada Pedagog.!czna Zespołu Szkól Budowlanych Nr 2 w Lodz.l, przy ul. Kopclń•
sktego 3/11 .wyrata swoje oburzenie z powodu nieprawdziwego .przedstawienia spraw
szkoły w artykule redaktora T. Solden•
hoffa pt. „Zbuntomani" („Odgłosy" ż dnill
6 1 13.09. br.}.
Poruszane w artykule problemy zosl.81y
jednostronnie I n ierzetelnie.
tylko w oparciu o relacje pana Andrzeja
Artykuł nie uwzględ'11a
Sokołowskiego.
stanowiska Rady Pedagogicznej, z którvm
redaktor Soldenhoff został zapi>znany uPodane
Je.1 posiedzeniu.
czestnicząc w
przez „bohatera" reportatu Informacje Sił
tylko zwykłym pomówieniem czlonil:ów
Rady Pedagogicznej. Cytowane wypowie•
dzl niektórych nauczycieli są · niepełne,
pozbawi<~ne szerszeko kontekstu. w którym je wypowiedziano. co zniekształca
przyczyny konfliktu między panem An•
drzejem Sokoławsk!m a R<idą Pedagogiczni\.
naświetlone

Prosimy o umieszczenie treści naszego
protestu w najbliżs z ym numerze „Odgl'l•

sów".

RADA PEDAGOGICZNA
(podpisy nieczytelne)
Łódź,

dnia 24.09.1981 r.

OD REDAKCJI: Zgodnie z tyczeniem,
drukujemy protest, choi:, prawdę mówiąc,
poświęci~ więcej miejsca na
tel,st w którym Rada Pedagogiczna, albo
możp racze.1 ktoś osobiście, nie kryJ!łc ~ię
za plecami Rady, zabrał glos, ostnsunko •
m e r y t o r y c z n I e do nro•
wując sle
blemów sygnalizowanych w artykule,
wolellbyśm}

Protest bowiem protestem, a sprawa sprawa Radzi bylibyśmy wled-zleć, wraz
z Czytelnikami. co Rada Pedagogic>:na
zamierza zrohlt dla mlodzl•łY z kłerur.ku
konsHwarJI zabytków. Mamv "ladzleJe, te
ob. dyrektor. mgr Zenon Warcboliilskl,
pośredn lezący w prz~•lanin protestu, zabierze głos w s p r a w I e, ••

sprzecznościach,

s~ie,f mnlejsto§cł w Zairłebfo Rt•l)ry, ,.
u~lhi t„,..ł'I db'i:t""DWR.ć sfo do ohi;or.n"'•
~o

otoc·„P11ła,.

mają

swe ·skutllii do

dnia dzh;lejszego".

•••
SZANOWNY

PANIE

REDAKTORZE!

Po przeczytaniu artykułu ,Zbuntowani"
wielce sle zafra<nwalam, ale nie z oowopana
R.eportaż
du opisanego ko n [llktu
Soldenhoffa uświadomi! mi jak wiele razy fa I mol bliscy spotykaliśmy sie w ży·
clu z podobnymi sytuacjami. Ola mnie
nie Jest naiwa:tn iefsze w tej chwili kto
ma rację dyrektor czy nauczyciel 1tak
czy Inaczej pos~k o dowana Jest młodzież)
ale lak znale?.<' pozytywne wy,lśele z tej
sytuacji Otóż powtarza się powszechnie,
te wyjścia szuka się w wyłącznym udowodnieniu winv Jedne1 stronie , a nikt
n ie chce sle przyz na<' do bledu Nie chodz ml, tebv •araz ąkładat 8amokrytyk~.
ale stan~ •1.11 nanrawi<' awói błąd ' Nie,
.lepsza , Je~t wolna l>Q,grążel,lle '>oonenta,
na.:.vet t.ałosne •apr7.eczanle., faktom. aby
·
tylko mo}e bylo na wlerzctitl . '
Dlatego nie do przy!ęcla Jest postawa
dyrektora I grona oedagoglcznego oplsa·
nef '!7koły Przv•nam sle. t.~ również oo
stawa nauczyciela mnie nie orzekonu.1e,
bo nie wierze w Instytucję jedynych sprawiedliwych .

było

- ne Jest prawdy, pana zdaniem, w opinii o
w
literatury polskiej
wlelkleJ popularności
RFN?

nia przez niego Nagrody Nobla,
wiele wiadomo.

- Nie ma w tym nJc przesady. Zaryzykował
bym nawet twierdzenie, że w RFN pan.uje moda na współczesną literaturę polską. Ogromnym
zainteresowaniem cieszą się utwory Andrzejewskiego, twaszkiewleza. Mrotka, Jana Józefa
Szczepańskiego, te nie · wspomnę jut o Sienklewicl:IJ ety Reymoncie oraz o wielkich polskich
romantykach.
Popularno!ć tę podtrzymują filmowe adaptacje utworów literackich. Nie ma prawie tygodnia, aby w telewizji n.le nadawa1 . ..i polskiego
„Popiół i diafilmu. Niedawno oglądaliśmy
ment" oraz serial ,,Chłopi".

podręczników, ale i tłumaczem literatury pol-

-

Czy w ślad :za zainteresowaniem lfteraturlł
idzie zainteresowanie Językiem, podobno
- Jak twierdzą cudzoziemcy - Jednym :z trudniejszych do nauki?
-

polską

Sądzę, :i:e tak. Wszystkie uniwersytety majuf wydziały slawistyki z regularnymi stuAbsolwenci tych wydiami polonistycZJnyml.
działów zasilają głównie sz.ko!nictwo, poszukują ich takżt> wydawnictwa. przedsiębiorstwa turystyc:ine, służba dyplomatyczna. Jako clekawoc;tkę P"(łam, że na wykladv uniwt>r•ytel"kie
na polonistyce przychodzą c7.ęs·to ja.ko wollńi
słuchacze obywatele polskiego pochodz.enia.

-

ją

Jest pan nie tylko

u nas nie-

wykładowcą,

autorem

skiej„,
Szaniaw- Przetłumaczyłem opowi.ad.ania
skiego ze „Zbioru profesora Tutki", wiersze
Małgorzaty Hlllar, a obecnie przygotowuję artykuł o środowisku litera.c•k im t.odzi.

- Przyjechałem do Lodzi w ramach umowy o współpracy naukowej i dydaktycznej zawartej przed kilku laty między uniwersytetami
w Łodzi i w Giessen. Udział w zajęciach dydaktycznych, możliwość bezpośredniego korzystania ze zbiorów bibliotecmych, osobiste kontakty z pracownikami uczelni, Literatami. krytykami, pogłębiają naszą wiedzę I znajomość
spraw kultury polskiej. Owocem tej współpracy
będzie wspólnie opracowany przez Polonistów
współczesnej
1 ,germanistów tom poświęcO'lly
prozie.
obecnie sprawami
- Polskie uczelnie iyją
autonomii I samorządności. Jak to wygląda w
RFN?

- Pańscy 1łuchacze 1dobywaJlł podstawy Ję:ry
kowe m.ln. pny pomocy podrę.·-inikil, którego
Jest pan autorem. Które to ,ui wydanie uka:ie
się na pólkach.
- Trzecie. Poprawione ł uaktualnione. M.in.
dołączoną do podręcznika małą antologię poezji
polskiej ooc; zi>nyłem o' 1..nan:i wiersz Czesława
Którv ~knvwdz!łeś człowieka prosteMlłosr.a
go". O tw6rcwścl tego poety, do czasu otrzyma-

Rozmawiała:
MAŁGORZATA GOLICKA

Wykłady wygłaszane są po

- Na I roku po niemiecku.
dentów starszych lat, którzy
prowadzę czasami wykład w
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R.

polsku?

Później, dla stuznają już język,
języku polskim.

Na podstawie tel'(o l Innych znanych
ml priykladów dochodzę do wniosku, że
nauka <lemokrPctl Jest bardzo trudna, t.e
nie opanowa\lśmy podstawowych pojęć
pomocnveh w rmw:lazywanfu konfliktów
Gdvby to Jeszcze chośrodowiskowych
wycinek nt!l!zej
dziło tvlko n niewielki
to niestety
soolecrnn~cL ale <l•iele się
także I szerszej skali. co już nie tylko
jest powodem do zma.rtwleA!a ale str~hu
M. ft •.

(nazwisko 1 adres :man.e

redakcJlł

- Jest pan gościem Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego?

- Istnieją znaczne ró:inice między samorzą
Po okresie
dami i statutami naszych uczelni.
„burz i naporów" w latach siedemdziesiątych
reprezentacje studentów . stanowią 113 Senatu
I rad wydziałów. Początkowo studenci iamienieomal o wszystkich
rzali współdecydować
sprawach uczelni, ale po piarwszych doświad
czeniach iaczęli się z tego Wycofywać I obecnie
zatrzymali prawo głosu tylko w tych sprawach,
które bezpośrednio dotyczą młodzfe:i:y. Myślę,
że jest to przejaw dość typowego procesu zachodzącego w świadomości i aktywności studentów.

-

Fot. R. l.ucyszyn

pe,iską historię·

„ZBUNTOWANI"

DROGA REDAKCJO
Uorz_!!1m1e oros~e o jglpnwiec;!t _na py.
tanie, - na k.tore nikt m_t nie - da- ndniiwtedzt. tyli<" - wzruśzenlP - „ariiion: Ot6t.
~role d~ -;.,- \~t~r.ij3~1e: 7.a pęlńil-- odt>liiłnoścfą, ~z !lł.ypendlum; w tYm roku
szkolnym będą preyjetd:tać do domu •N
(biegiem d~
plą•elr, wprost p0 lekcjach
pociągu, br! pótno, więc.- bE!l! obiadu). Będą
pr7.ebywać całą sobotę. niedzielę I odf~~d
w oonled7lalek raniutko. Tyme-zasem nie
dostałam dla nich kartek na cukier. mą
kę, ryt, masło . mleso. Mamy tylko 2 kdr•
tkl - moją I męt.a. .Ja.Ir będziemy tyć 5 osób - na 2 kg mąki. 2 kg eultru. Jut
o mięso nie mam pretensji, jest clętk:>
ogólnie to caly tydzień z mętem nie zjemy kęska. t.eby byto dla dzieci. Ale cM•
etat t.ebym mogla kupić mąkę, cukier I
masło, przeclet żeby dzieci nie jadły w
niedzielę suchego chleba z gorzką herl>atą, ja z męt.em muszę sit: tym „odt.ywlać" ! . .lepiej, wydajniej pracować". Nie
widzę wyjścia. bo takle są zarządzeni~.
Aha! żeby było weselej, z karty stołów
kowe.I ucznia wykreślone jest tywlente
na wszystkie soboty 1 niedziele. mogą w
Internacie przebyiwać, ale tywlenle w
swoim zakresie. Przecie! wtedy będą mo•
gly zjeśt suchy chleb z chlorowaną wodą,
chyba, te ktoś „forslaty" to zje w restauracji, ale chyba to nie Jest w<,;.Jśclł' die
ucmi6w Bardzo proszę o poruszenie ł'.'j
aprawy, bo ogarnia mnie rozpacz . zaml11st
radośct. te dziś przyjadą ze szkoły mo1e
dzieci.

mam

CZYTELNI CZK~

ODGŁOSY

11

W felietonie „Figle pamięci"
przed
dwoma tygodniami ukryłem pewitm test
pamięciowy. A ponieważ napomknąłem o
dwóch redaktorach z tytułami doktorskimi z miesięcznika ,,Poezja" - „Odgłoso
wy" tym razem doktor zgromił mnie srodze I w sposób pełen erudycji. A zatem
test wypadł pozytywnie, choć w
odpowiednim czasie „zabrakło Stasia B.".

przeczytali, że
Hindenburg wypytywał
ambasadora polskiego w Berlinie
o
z br o d n ie Piłsudskiego. Było to co prawda tuż po zaginięciu (i prawdopodobnie
zamordowaniu) gen. Zagórskiego, ale oczywiście w gazecie był błąd. Chodziło o
z dr o wie Piłi.udskiego.

Natomiast błąd w nazwisku M. Malczyka to już nie był żart ale chochlik,
czy tzw. „literówka" - sam już nie wiem
- w moim felietonie czy w drukarni.

POTKNIĘCIA

zresztą bywają nieraz
skandale. Do legendy dziennikarskiej przeszło już zdanie z krakowskiej
gazety w czasach monarchii austro-węgier
skiej. Oto zjechał do Krakowa
cesarz
Franciszek Józef i następnego dnia czy:telnicy przeczytali takle słowa:, „Oczekuj3c na nadjeżdżający pociąg dworski. z
którego miał ukazać się ubóstwiany monarcha, dowódca garnizonu, naczelnik
stacji i jego małżonka srali na wyznaczonych miejscach".

Z „literówkami"

ki skandal!

I BtĘDY

st a 1 i. Jedna llterka, a ja·

· Konrad Olchowicz, nieżyjący jut naczelny redaktor „Kuriera Warszawskiego"
wspomina w pamiętnikach, że kiedyś
poszło takie zdanie: „Kurier Warszawski"
będzie stał pod znakiem osła białego".

To wszystko przed wojną - a po wojnie? Starzy łóC!zcy dziennikarze do dziś
pamiętają
wielogodzinne przesłuchania,
kiedy na 70-lecie Józefa Stalina w haśle
nad winietą „Głosu" wypadły dwie litery
i czytelnicy zobaczyli anons: „N ie żyje
Stalin". Zamiast „Niech żyje Stalin".

Miało być oczywiście o r ł a. Ale mogło
być gorzej,
gdyby i w wyrazie „stał"
znalazła się złośliwa „literówka".
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żartowano kiedyś z Juliana Tuwima,
który w „Kwiatach polskich" napisał:
• „Kawior, ubogich Ust pokusa„." - opisując prowincjonalną knajpę. _ Oczywiście
zawinił przecinek. Powinno być: ,J<awior
ubogich, ust pokusa", bo chodziło nie o
kawior, lecz o śledzia w śmietanie, o
którym dalej w poemacie mowa.

I tak to bywa. Pomyłki, błędy, przeoczenia - są niejako wtopione w strukturę wszelkiego pisarstwa. Bo przecież pisarstwo nie rodzi
się
w bezbłędnych
komputerach, lecz niesie w sobie wszystkie niedoskonałości ludzkiej natury. Jakież nudne i bez wyrazu byłoby wszelkie pisarstwo, gdyby mu odjąć owe potknięcia i błędy I

JERZV WILMAIQSKI

szczęścia.
.'I',,,

' •

Tęsknota jest uczuciem, które każdy z nas
dobrze zna. Jedni tęsknią do minionej - bezpowrotnie przecież - młodości, inni tęsknią za
zmarnowaną miłością, inni tęsknią za beztroskimi wakacjami, inni za swoimi bliskimi,
z
którymi los ich rozdzielił. Można tak wymieniać, wyliczać, bo uczucie tęsknoty jest silne i
nam nieobce. Skoro tak jest - jest więc to
zjawisko
normalne i nie powinno
budzić niczyich obaw. A jednak
budzi. Przynajmniej moje obawy i niepokoje, mogę .również sądzić z wielu wypowiedzi i rozmów, że
również budzi niepokoje innych ludzi. Ten niepokój budzi tęsknota za uproszczeniami, jakiej
ulegają niektórzy ludzie, przeważnie starszego
pokolenia. Ale i młodszym tęsknota ta niekie·
dy nie jest obca.
Swiat jest skomplikowany i pełen sprzecznoś
ci. Jest to prawda ta.k oczywista, że aż
wstyd ją , powtarzać. Każdy myślący człowiek
jest, a przynajmniej P,Owinien być świadom takiego stanu naszej rzeczywistości. Swiat jest
skomplikowany i pełen
sprzeczności nie od
dziś, a od bardzo dawna, od samego początku
jego istnienia, gdyby bowiem było inaczej, nie
byłoby żadnego rozwoju.
Były jednak takie
okresy, kiedy tef,{o sko111plikoW!.l,llia
i tych
sprżecznoś'cr
chciel~iny widzi~, nie przyjmowaliśmy ~Ch., dO Wi,~dornOŚCj, , rysując ófuaz
rzeczywistości w sposób uproszczony,
schematyczny, posługując
się
ograniczoną
ilością
barw, sprowadzając je najczęściej do bieli

rue

Nie jestem statystykiem (z czego zreszbo ostatnio nawet zwykłe
dwa plus dwa rzadko równa się cztery):
nie będę także powoływał się na najnowsze ustalenia Ośrodl-a Badania Opinii Publicz.nej_ Mimo to, bez obaw o pomyłkę. mogę stwierdzić, iż ostatnimi czasy, w procentowym układzie
nrogramu
telewizyjnego, na plarn Pierwsz:v wysurieła sił: gadana puhlicystyika. Zajęła WS'Zystkie, najbardziej atrakcyjne pod wzglętą się cieszę,

SŁOWA,

Tadeusz Boy-Żeleński opublikował kiew „Wiadomościach Literackich" felieton pt. „O święte prawo do przecinka". Nie było to świadectwo zbytniej pedanterii - przecinek może zmienić sens
zdania, może też zakłócić melodię i rytm
zdania.

„Trybuna Ludu" również nie
miała
W dniu przyjazdu
delegacji

W „Ilustrowanym Kurierze Codziennym" czytelnicy kiedyś z przerażeniem
• •

Są to historie
znane w środowisku
dziennikarskim, choć z przyczyn wiadomych, raczej o nich dotychczas nie pisano.
dyś

duże

Miało być

s zagranicy, donosiła w prognozie pogody: „Wiatry słabe z kiero w n i k 6 w wschodnich". Miało być oczywiście z ki er u n k ó w wschodnich.
rządowej

StOWA,

Sł.OWA,
dem tzw. ogląda1ności godziny. WypeŁnia
jąc wszelkie szczeliny stała się kitem uniemożliwiają<!ym dostęp na małe ekrany tego wszystkiego co powi.nno
być
tel ew i z j ą. To
swoiste słowiarstwo
jest jakimś rycynusem od wszelkich boleści. „Czy firmy polonijne są
pot.rzebne?" (2.X.). Więc godzi·n na porcja słów:
kilka panów. redaktor i mikrofon. „Inna książka dla dziecka" (28.IX). - nie
inaczej. I tak dalej, i tak dalej. Pr.zyczY'n
tego stanu rzeczy jest parę (w tym przypadku: rozumieć to nie znaczy wyb;:iczyć). Choć brakuje nam wszystkiego na
ogół. na brak słów żalić się nie może
my. Wprost przeciwnie. Często chciałoby
się być głuchym i niemym. A tu nagle
zaczęli mówić wszyscy wszelkimi możli
wymi ll'.łosami. Trudno sie zatem dziwić,
że i telewizja chce mieć swój udział w
tym powszechnym mówieniu. Jednakowoż roziwlenie wywołuje często wybór
os.ób, które w imieniu telewizji do nas
przemawiają (nazwL~ka pominę tymczasem). Jak myślę, ów potop telewizyjnej
gadaniny ma przyczyny takoż czysto fiskalne: audycja z czterema panami i redaktorem kosztuje niedrogo. A i redaktor
ma ułatwione zadanie: on tylko zachęca
do rozmowy. Żeby jeszcze z tych rozr ~ , „ płynęły jakieś pożytki - już
to
·a '1<tcyjne, już to poznawcze! Aby nie
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czerni. Było to bardzo wygodne widzenie świa
ta, ale nieprawdziwe. Niedostrzeganie sprzeczności ani ich nie rozwiązywało, ani niwelowało.
One istniały nadal i rodziły konflikty. Przyczyn ·
tych konfliktów szukano jednak nie w istocie sprzeczności, jakie muszą nieuchronnie pojawiać się w rozwoju każdego
społeczeństwa,
ale w oddziaływaniu czynników zewnętrznych.
Te czynniki często istniały i oddziaływały ujemnie, bazując na nie dostrzeganych i nie chcianych sprzecznościach. Mimo tego dla wielu ludzi świat był prosty, jasny, zrozumiały, bo
dopasowywali go do wygodnych im schematów.
Ale rzeczywistość komplikowała się coraz bardziej i wygodne schematy rozsypywały się w
gruzy. Trzeba więc było albo od nowa analizować rzeczywistość,
posługując się naukowymi
metodami, albo tworzyć nowe schematy, często
zresztą starym schematom nadając jedynie nową formę. Tylko
że żonglerka
schematamr·
ciągle nie przyczyniała się
do rqzwiązywaaia
istotnych sprzeczności, a sprzeczno,ści te rod"liłY ·
coraz ostrzejsze konflikty. Ot 'i · mamy kolejny
kryzys, dołek, dno, zakręt - terminologia jest
tu bogata, choć nie zawsze precyzyjna. Niezależnie jednak od tego, jak to określa obecny
stan naszej rzeczywistości, każdemu ciśnie się
n51 usta pytanie: jak z tego wyjść?
•Jeoni zaczynają od rzetelnej analizy rzeczywistości, od poznania targających nią sprzeczności, poznania źródeł i istoty konfliktów, które przeżywamy, aby w oparciu o wyniki ta-

gołm;Jownym, przykład pierwszy
z
brzega: „Rozmowy literackie" - audycja .1adana 28 września w poniedziałek.
Temat.: Literatura na antenie. Ponieważ
akurat na ten temat . parę razy w „Odgłosach" pisałem, rozsiadłem się wygodnie: oto TvP teraz po Nowemu postanawia podjąć newralgiczny ;:>roblem. Jednak już na wstępie , zmroził mnie widok
Aleksandra Wieczorkowskiego („ponieważ
jestem przedstawicielem jednej z komórek w podredakcji..." - nie koń czę cytatu bom pogubił się w tych komórkach), który - nie od wspomnianee;o popiedziałku męczy nas w tv „rozmowami" o literaturze. Natomiast całkowicie
zbiło mnie z pantałyku dalsze uszczegóło
wienie tematu audycji: otóż
rozmowa
miała się toczyć wokół literackich programów 'V rad i u! I tak było. Ekspert
z OBOP podał kilka cyfr, wspomniarno o
zaopatrzeniu szkół w radioodbiorniki
i
telewizory, wyliczono godziny, w których
„radio powinno jechać klasyką" (cytat)
i tyle. Jedynie Michał Komar, biorący
również udział w programie,
usiłował
przedzierać się przez mielimy
wątków
trzecio i czwartorzędnych („No to w jakich godzi.nach proszę panów. żeby już
kończyć, powinno się nadawać literaturę
przez radio?" - rozpytywał \Ieksander
Wieczorkowski) stawiając sprawy generaliów nasze.i kultury w środkach masowego przekazu. Tu już badacz z OBOP
nie mógł oodać żadnych procentów,
a
redaktor A. W.
zainteresowany
byl
głównie „najlepszą porą". Jedyne novum
zwracające uwagę
w
wypowiedziach
autora audycji to modny slogall o „koszmarnych czasach;, sorzed SierDOia. Ale
ooniewa7 i wówcza~- redaktor Wieczorkowski był „orzed~tawicielem jednej
z
komórek w ondred:i.kc)i'' bez wiary oczekuje czasó~ mini-ei koszmarnych.
Inny przykład - aż przykro. że dotyczy łód z kiee;n „Magazynu KulturaLnego"
(r? w<1 rt„1r 1 X) - e:adulstwa, 7 któree:o
nie wynika nk, zaprezentowali dyrektorzy teatrów naszego miasta. Łodzianin .
teatroman, bulwersowany od
miesięcy
zmianami w teatrach (wiadomo, Odnowa)
mógł soodziewać się iście
fajerwerkowyc:h propozycji repertuarowych, pomybyć

Rys. ANDRZEJ GRUN
'

kiego rozumowania szukać rozwiązań, które nie
naruszałyby istoty naszego ustroju, a odbiegałyby od nieprzydatnych schematów. Często
te
poszu~wania odrywają się od realiów i biegną
ku nowym mitom i utopiom. Powstają przez to
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ostre sprzeczności i targały obu światami. Takie jest bowiem prawo naszej rzeczywistości,
które odkryła i sformułowała dialektyka, czyli
taka metoda widzenia rzeczywistości, która źró
deł powstających konfliktów szuka właśnie w
sprzecznościach.

nowe schematy, przeciwstawne starym i rów. nie niebezpieczne jak one.

Ale są ludzie, którzy chcieliby skomplikowai pełną sprzeczności rzeczywistość odsunąć
do kąta i powrócić do luksusu uproszczonego
widzenia świata. Są ludzie, którzy chcieliby
zamknąć się w
wieży nie tyle ze słoniowej
kości, co zbudowanej ze sloganów, haseł i dogmatów, dla których im bardziej rzeczywistość
nie przystaje do ich widzenia świata, tym gorzej dla rzeczywistości. Trzeba więc tę rzeczywistość odrzucić, a za obowiązującą uznać uproszczone, dogmatyczne widzenie świata. Ale
takie widzenie świata tylko pozornie odsuwa
na plan dalszy istniejące konflikty, automa· I drągi nurt poszukiwań, coraz głośniejszy,
tycznie niejako prowadząc do ich zaostrzenia.
coraz bardziej natarczywy. Powrót do starych,
Tęsknota za takim widzeniem świata jest więc
wygodnych„
rodzących
dobre samopoczucie,
równie niebezpieczna, jak każda inna,
która
$chematow. Do
tych z dawnych lat, kiedy
odrywa się od rzeczywistości i zmierza ku miwszystko było jasne, kiedy każde rozumowanie
tom, obojętnie na jakiej podstawie budowazaczynało się od stwierdzenia, że świat po drunych.
giej wojnie światowej podzielił .śię na dwa •
Czy t.o wi~~ Żnat?zY,, te chwalę wszelką fłlo
i
obozy, jeden dobrlt i postęptr i dI'Ugi zła
wfię środka?.
wstecznictwa. Kiedy jednak dziś; i per.spekiY.Nie. Proponuję trzymanie się 'realiów. I wiem,
wy lat, jakie minęły od zakończenia
drugiej
że to jest najtrudniejsze.
wojny światowej, patrzy się wnikliwie na czas
mmrony, to przecież trudno nie dostnec, że
po obu stronach linii podziału występowały
MARCIN ROOAK
ną

IESKNOTA

słów godnych nowej ery. I

co. us·łyszał?

Pogaduszkę

o „koszmamych
czasach"
(dyr, Pilarski przyciśnięty pytaniem
o

jakieś

-

przykłady

wyraźnie

się

zacukał),

o trudnościach zewnętrz,nych i
wewnętrz.nych, o tym że „trzeba",
„należy",
„winno się" etc. My i redaktor
Słowi
kowski poczekamy na efektv. Byleby nie
przypominały one Odnowy, którą przedstawiła w niedzielę (4 października) Olga
Lipińska. Zespół, któremu się przygląda
od lat, powołał s~tab Mózgów Kryzysowych i postanowił dawać „stare numery".
Aby nie poprzestać tylko na krytykach
i nie popaść w pesymizm jeden przykład
pozytywny. Krzysztof Miklaszewski należy do tych telewizyjnych
public;:ystów,
którego każda audycja, każdy program
sa imakomicie przygotowane. I choć także w jego przypadln1 wśzystkie audycie
oparte są na słowie, ale z.a.wsze jest t>o
słowo mądre,
bogate
VII
konteksty,
wkomponowane w interesujący pomysł
scenariuszowy. Wartością samą w sobie
rozmówcy
- by tak to określić - są
Miklaszewskiego, rozmówcy, którzy znają wartość słowa, jego uo~ótniający sens
i piękno. Myślę tu o nada!Ilej przed kilkunastu dniami audycji, której centralną
postacią był Stanisław Hadyna. Także i
w ostatnim tygodniu program zatytuło
wany „Rola" (sobota, 3
października) ,
całkowicie spełniał wymogi, jakie powinniśmy stawiać publicystyce telewizyjnej:
Powie ktoś - dobrze. ale Miklaszewski
zajmuje sie problematyka kulturaJ,ną . . a
h1 7<>W<; ~ p ł<'tW \ Pi o rio1.-<1Wf' t.Pf'l'l<thr. atrakcyjnych
romlówców,
fótogenl~ną
ikonografię. To prawda. 0 roszę
iP.dnak
zauważyć, iż jego
sukcesy
poprzedza
zawsze dobrze orzY!l'.Otowany scen.a riusz.
a przede wszystkim klarowny tok problematvki zawartej m audycji. Poza tym,
co równie ważne. KrzvŚ?:tnf Mik!asz~w
ski iest współpartnerem swoirh rozmówców: nie o<>raniczaiac sie do
~łuchania
wydobvwa z nich t,;, co · dla telewicJzów,
także dl" idei oro~ramu je<;t
najistotniejsze. Czegoż chcieć więcej?

GRZEGO,R·Z GAZDA
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KRONIKA DYPLOMATYCZNA

Znany dyplomata z Nowego Targu Wit WójtoWicz, popros!J
o azyl polityczny w Sztokholmie. ·.Tak się okazuje, jest on
w Polsce prześladowany za „wyłudzanie kwot pieniężnych na
szkodę skarbu państwa".
MSZ ma zamiar wystąpić do władz szwedzkich o ekstradycjfl
Wita Wójtowicza Widzimy w tym niekonsekwencję. Rozumie
my bowiem, że po dokonaniu nadużyć został on wysłany do
Sztokholmu w charakterze I sekretarza ambasady PRL po
to, aby wyłudzał pieniądze od Szwedów, a nie od Pola·k ów
i tym sposobem, jako siła fachowa, r-0zkładał nie socjalizm.
lecz kapitalizm.
Jeśli ta:k, to oo co on nam?

„Pewną ilość pasty (do zębów) zaimportujemy w październiku
z ciechoslowacji w zamian za „Fiaty 126p" - powiedział dziennikarzom minister handlu wewnętrznego i usług, Zygmunt Ła
komiec.
W kołach niedobrze poiinformowanych twierdz! się, że bogata
nasza oferta eksportowa pozwoli nam w niedługim czasie sprowadzać sznurówki w zamian za komputery, guziki za komple·
tne cukrownie itd. itp. Jednocześnie jednak plany perspektywiczne przewidują powstanie Narodowego Programu Badawczego w Dziedzinie Przerobu Złóż Kredowych na Pastę do Zę
bów (oraz odrębnego Programu do Spraw Rozwoju Przemysłu
Sznurówkarsklego i in.), które być może zaowocują ok . r. 2000
decyzjami dotyczącym! budowy dwu szop na cele odpowiednich
przemysłów. Smiałe te przedsięwzięcia uniezależnią nas w tych
dżiedzinach od kaprysów rynku Światowego .
Sprawę mydła zamierza się rozwiązać poprzez Import hippiesów, którzy prowad-zlć będą odpowiednie szkolenie ludności.

„ •
Trwają
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walki
ZP „Grun·
wald" z zp „Grunwald"
o
ZP „Grunwald". Jedne szań
ce -wzniesl<>ne zostały przy ul,
Narutowicza 92 m. 8 (tel. to·
warzyski 52-92-64) pod wezwa·
niem Komitetu Założycielskie·
go ZP „Grunwald" i dowódz
twem pełnomocnika Rady Na·
czelnej I Zarządu Krajowego.
drugie zaś - przy ul . Klonowej 11 (siedziba sekretariatu
B1ura Informacyjnego dowod7:ona orzez Bronisława l'!l!IJ·

kowskiego, tel. 51-05-30) oraz
Hufcowej 8 (sekretariat zarządru
Okręgowego,
dowódca
Bogusław Staszak, tel 56-14-57).
Oba szańce , a zwłaszcza jeden,
bronią się przed sobą
dzielnie, wymachując sztandarami, deklaracjami I Inwektywami. Tymczasem król Wla·
dysław Jagiełło przewraca się
w groble I tylko jego koń za
chowu je
się
niestosownie,
śmiejąc się mimo powagi sytuacji.
Niewykluczone
jest
podjęcie
specjalnej
mlsjt
orzez 0.NZ.
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