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f. zakazu
broni atomo.wej
I
2. wpro.wadzenia międzynal'o.dowej ko.ntro.li
wyko.nania tego. zakaZI)
3. uznania za zbro.dniarza wo.jennego. rządu,
który pierwszy użyje bro.m ato.mowej.
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jttżeli

nie chcesz, by przez cały świat przeszła nowa
wojenna, .
jeżeli nie chcesz, by twoja matka, ojciec, twoje
dziecko, twoja żona, twój mqż, twój brat, siostra, tmój
przyjadel giną~ na , froncie lub w domu,
jeżeli nie chcesz nowych milionów inwaHdów,
jeżeli nie chcesz, by twój kraj, twój zakład pracy,
twoje miasto, twoją wioske, tUJó.i dom obrócili m perzynę
atomowi zbrodfliarze.
jeżeli nie chcesz, by znów zadymiły kominy pieców
krematoryjnych, '
jeżeli nie chcesz ruin, nędzy, głodu dla siebie
. i swoich bliskich,
pożoga

o 'tysięcy podpisów
pod
złożyli w

pierwszym dniu akcji mieszkańcy Łodz'i

ł.kcja ~kładania
Akcja zbierania podpisów pod
Apelem Pokoju objęła całą Łódź.
"Trójki pokoju" wyruszyły do
wszystkich mieszkalI, docierając
do każdego obywatela, zbierając
p~dpjsy, świadczące o niezłomnej
woli wałki o pokój. W ciągu jed
nego tylko dnia, 12 bm. 3.000 "tró
jek pokoju" zebrało 60.000 podpi
sów.

*
•
Ba'l tyiku d'O

Pohojul

Iłpele ...

*
Kal'lPat,

podpisów obi~ła: cały kraj

PODPISZ APEL POKOJU!

ci wyższyah uczelni w Polsce dekla- I radzają się w

mnożymy r;osnącą siłę naszego ludowego państwa, jego coraz więk , rują sw6j protest przeciwko szykaszy wJtład w wieU'ą sprawI) obro- nom, stosowanym wc Francji wobec
wielkiego uczonego prof. Jo1iot - Cuny pokoju i wolności.
rie, wyrażającym się m. in. w decyzji
Zamanifest.ujemy
naszą
wolę
przez złożenie podpisów pod Ape- rządu francus!deg(), pozbawiającej
prof. Joliot-Curie stanowiska wysolem Sztokholmskiej Sesji
Sta.łego
kiego komisarża rządu do spraw ener
Komitetu Obrońców Pokoju".
gii atomowej.
Zebrania tego rodzaju, które prze

W szeregach

obrońców

pokoju

nie brak młodzieży. fj§tOHlO O

wielkie manifestacje
na rzecz pokoju, odbyły się ostatnio
w Państwowej Wyższej Szlmle PedagogiczJ1ej w ł.odzi, Unliwersytecie im.
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Uniwersytecie im. Mikołaja KoOperm
ka w Toruniu, Politechnice, Un.jwcrsytecie i Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Łodz.i i Wyższej
Szkole' Inżynierskiej w Szczecirue.

zabezpieczeniu

Jeżeli

chcesz

przygnieść

do ziemi i

zdusić gadzin~

imperialistyczną,

chcesz, by rozwijała się w szczęściu i ponasza' Polska,
jeżeli chcesz, by stale wzrastał twój dobrobyt,
jeżeli chcesz, bil dzieci twoje wychowywały srę
w zdrowiu, ID szczęściu, UJ coraz lepszych warU'llkaeh,
jeżeli chcesz, by tlVoje dzieci w spokoju kształciły się,
jeżeli chcesz, b~ nikt nie zaznał strachu śmierci,
kalectwa, nędzy,
.
jeżeli cocesz, by, twól,kraj, twoje miasto, twoja.· wieś,
twoja ulica, twój dom był piękniejszg i wygodniejszy,
jeżeli

myślności

od Burozbrzmiewa
w Polsce Apel Pokoju.
Dziesiątki tysięcy
agitatorów
WARSZAWA (PAP) - We w1!ll.y.
pokoju oowłedza;ją, mieszkama.,
mi:lionv Polaków z nliebywałym stkich ośrodkach akademickich w kr!l
życie
środę
entu$zmem składają, swe pod- ju odb:rwają. się ogólne z.ebrania pro
pisy pod Apelem S'litokbo1mskim. fesorów, studentów i personelu admiKomunikat Prezydium Rady Ministrów
lo
mstracyjnego wyższych uczelni, pojeżeli chcesz trwałego pokoju święrflne omówieniu .za.gadnienia czyn
WARSZAWA (PAP)
Pr~y- I strów uchwaliła przepisy wykonawnej wałki o pokój, oraz wzięciu czyn dium Rady Ministrów ko-lllunikuje: cze do tej ustaw;;',
Z
nego udziału w akcji masowego fłkłaUstawa o Za.be'"bpieczenju oocjali.Prezes ~ady, lVIinistrów U5ta.}ił ter
dania po(łp.isów pod Apelem SztDk- stycZlnej dyĘ)cypłiny pracy zos-.;uła< 0- mln u~onczema p:!'Z.y~·o-towap . _,w~
bolmskJim.
głoSZOBa w Dzienniku U staw Rze- wszyst~lch za:kl~ach prą.c~ do wpro
JednoCZE!ŚnWl
profesorowie
studen
Polskiej
a Rada Mini
,Z?<?le16usta\Y1'
l uchwały
_ _ _ _ _.;..
_ _ _ _ _i _
_ _ _czypo:;politej
..;.;;;.-___..'__'';'
' _ .......
' _____
--: wadzema
na wtoil:ek,w dma
maJa 1950
I'(),kll.
KATOWICE -w centralnym okrę
W
zwią.z1.-u z. tym, we wszystkich
gu przemysłowym Polski - na Ślą
uspołecznionych zakładach pł~ey·, insku. dnia 13 bm. rozpoczęto wielką,
stytucjach i · urz.ędach - w stosunk-u
ł
akcję zbierania podpisów pod Apedo wszystkich p~acowników polem Sztoltholmskim. W pierwszym
BOLESŁAWA
.cząwszy od środy, ,::tia 17 maja 1950
___ przedm."oc."e wykonania ustawy
dniu, w 14 miasta.ch i
powiatach .
.r.
rok-u wejdą w żyde pootan<Fwienia
".,.
Sląska 21.00'0
aktywistów pokoju
ustawy o z.a.bez!}ieczeniu soojal~ycz.. O te,reno~ych organach władzy państwowe;
przystąpiło
do zbierania podpisów.
pt. "Zadania Partii
walce o nowe kadry
nej dyscypliny pracy, a kierownicy
W samych Ka.towicach prowadzi ak
zakładów , pracy winni niewykon.Mlia
WARSZAWA (PAP). - W dniu Państwa, w którym wziął udZ'iał 'Pre
na tle sytuacji ogólnej~~
(część druga)
cję 241 komitetów blokowych i 140
ciążących na nich obowiązków :po- 12 maja 1950 r. pod przewodnictwem zes Rady . Ministrów. _
k,.. .... ;tplów, obejmujących ulice.
Na posiedzeniu tym Rada P..ań
ciągani będą
do odpowied~ialnośei, Prezydenta Rzeczypospolitej odbyło
zamieszczam)) na str. 2-ei .
W pow. rybnickim rozpoczęło pra
przewidz.ianej ustawą.
.
\ się 94 kolejne posied;zenie Rady stwa wyraziła zgodę na uchwały Racę w terenie już w pierwszym dniu
dy Ministrów w przedmwcie wykona
8.800' aktywistów pokoju, w Zabrzu
nia ustawy o terenowych organach
- 3.0'00, w Bytomiu - 4.000.
jednolitej władzy państwowej. Sil to
m. in. uchwały, dotyczące pierws,z ej
Na.pływające meldunki
świadczą
.. " ..
o gorącej sympatii, z jaką aktywisesji rad narodowych, składu, podzia
łu pracy
i trybu działania prezy~ei przyjmowani są przez
najszerdiów rad narodowych, tworzenia wy~ze rzesze społeczeństwa.
dzia-lów i referatów prezydiów rad
Ramię w ramię
narodowych.
Rada Państwa uehwaliła także W'i
tyczne dla powoływania i dz,iałam()oo
chłop
ści komisji
rad narodowych oraz
tymczasowy regulamin obrad rad na
WARSZAWA - Z okazji zbliża
rodowych.
jącego się dnia obchodu Święta Lu
'Mógłbym. jako człowiek lealm, powiedzieć, iż nienawidzę wojny d16tego,
Kto akaleczy człowieka jest przestępcq, kto ~bije jest zbroanWz.em, kto
N a tymże posiedzeniu Rada Pań
dowego Naczelny Komitet Wykona
że "w zgiełku wojny mil'krul muzy". Ale mówię dzisiaj nie jako człowiek teatru stwa powalała na stanowisko szefa
zabija dla korzyści jest rabusiem, a.g1'esor wojenny robi to wszystko 1I!mJOWO.
wczy Zjednoczonego Stronnictwa L<l
i nie o muzy dzisW1 chodzi. M6wię jako prosty człowiek o .prostym. człor.de kancelarii Rady Państwa - Maiana
dowego zwr.6cił się do ludu pracu- Budźmy uświadomienie, budźmy pogardę dla a,,"'I'esorów wojennych, gnie1ł-,
ku, o milionach prostych ludzi całego świata, d16 których pokój jest jak chleb Rybickiego.
bunt przeciw wojnie agresY1enej.
jącego wsi i miast z odezwą, w któ obUTzenie p_edn,i, któr-zy pragną . pokoju. z tego prostego WŻględu, ie jedynie w atmoPJ"ezes Związku, lru.vaUd6w' Pracy w Polsce
rej m. iń. czytamy:
. sferze pokoju możliu'(l jest to, co uszlachetnia iycie ludzkie i TUldaje mu sens:
"Obywatele!
JAN SKALSKI
twórcza llr~
Nadchodzi Swi~to "udowe - świę ·
to pracujących mas chłopskicb, wał;
Jako lekarz i pediatr4, kror:erm, losy dzieci polskich leżq lIG sercu, jestem
Podpisujmy wiec Apel S::toltholmski. Kładąc pod nim swe ' skromne pod('zący(Jh o usunięcie w Polsce Ludo zwolennikiem okeji, nmiącej /la celu utrzymanie pokoju.
Naszym zadamem
PMY, my, ludzie prości, splatamy ręce jakby w braterskim uścisku i tworzymy zbierze się 12 czerwca br.
wej wszelkiej,
istniejącej
jeszcze jako lekarzy jest podn.iesienie zdrowQtn.ości, która jest podsYJwowym elemenpotęmą zaporę, zagradzającą drogc irnperialistom,
szakalom finansjery za~IOSKWA (PAP) Jak doniesprawiedliwości, WYzYsku, zaeofa.
szczęścia ludzkiego.
rem
nosi Agencja TASS, Prezydium
zachłannym
ttyzyskiwaczom
i
nubrawym
politykom,
d16 których wojna
chodniej,
nia. i ciemnoty.
Rady Na.jwyższej ZSRR posta~ ~ku Dpieki zdrowotnej ood dzieckiem zaistniały mspani.ale n~ożliwości
jest środkiem napch4nia sobie kieszeni i odstrychnięcia się od stras:::liwych
Swięło t.l'aterstwa i sojuszu chło
nowiło zwołać pIerwszą
sesję
slJrzeczności I.-.apitalizmu. lm liczniejsze będą nasze szeregi - szeregi uczcipów i robotników dla umocnieni3 T.ozwojowe, ktfwe mogą być l'ealizou:.ane jedynie Ul WlU'unkach długotrwołego
Rady Najwyższej Związku Sopok09.u.
wych
ludzi
i
świadomych
bojowników
pokoju
tym
ostrzej
potępimy
nie
oraz jeszcze pełniejszego rozkwitu'
cjalistycznych Republik RadzieIJR MED. K. 'SROCZY<rvSKl
naszej Ludowej Ojczyzny• .
wll.~ słowem., ale tli pot,.zebie i czyn.em- podżegaczy wojennych, tym. pewniej"
ckiCh na 12 czerwca 1950 roku.
. Chyli się do upaclktt świał kapi-'
v;ytTącim.,. im z rąk narzędzie atomowe, zbrodni.
·taUstyczny. PogrąZa się coraz bar- Mam dwóch $11lÓW, chlopa/mw ,,na schwał"', doskooole odżywionych,
IWO GA:f,L
dziej ~ otchłani kryzysu iłłezroboota· uczących ~ w gimnazjum. W sY1U1ch mych skoncentrowałem całą ~ miłQść
I
imperium dolara,. Obóz socjalizmu i nadzieję na prZYl!Zlość. Wiem, że wojna przekreśliłaby te TUldz.ieje, wiem,
- D ziś wyruszam w teren z "trójką" agitatorów, w sl.-ład której wchodzi
i demokracji ma już do* sił, żeby
że tylko dzisiejsza rzeczywistość pozwala mi 716 kształcenie &ył1ÓW, TUl prowadelegacji polskiej
także
mój mąż. Oboje postamzwiamy zmobilizować podpisy wszystkich osób
nie dopuścić do wojny, w jaką impe
Podpisując-jako be%p(lrtyjny robotnik
z powier::;oTlego IMm bloku. Rozumiemy oboje, ie w ten sposób przyrialiści pragną pogrążyc
ludzkość dzenie spokojnego, dostatniego iycia,
Apel Roka.ju., smję w jednym szeregu ze wszystkimi walczącymi o pokój.
c:ynimy się do powiększenia ilości głos6w, jalde na calym świecie padają
dla własuych zysków.
My, skupieni w szeregach obrońt\
!e obronie pokoju. My sami z niecierpliwością oczekuiemy ' tej chwili, gdy
MOSKWA. Przewodnicząq&t
TADEUSZ NOWICIG
ców pokoju, OŻyWieni gorącym pra
złożymy podpisy pod Apel(lm. Zrobimy to z myślą przede wszystkim o na- W szechzwiązkowego
TowarzYi>twJl!
przodownik pracy, tkacz z PZ.PB im. Dzierżyńskiego
gnieniem bud ewy szczęśliwszego ży
Łączności Kulturalnej z Zagranicą szym 6-letnim dziecku, dla którego ,pragniemy jak najleps:ej przyszłości.
cia, poprzez wzmożony, codzienny
prof. Denisow wydał przyjęcie z oka
- Jestem tf} "trójCe pa.koju
Z dll1nq wypełniam swój obowiązek agitaHELENA SKROK
trud Da polach, w fabrykach, po- tora pokoju. Chodząc od miesz1wnia do mieszkania, ' 7oznWWia.iąc z ludźmi
zji pobytu w ZSRR delegacji polskich
przodOW1uca pracy z PZPW im. L. Waryńskiego
mas pracujących.
widzę, jak !łęboko nurtują idee pokoj!, w 716szym społeCzeństwie i jak poNa przyjęciu obecni byli członko
tężne 3ą nasze my. Wierzę, że podpisami naszymi, za którym.i stoi czyn, . wyAkcja
składania podpis6w pod Apelem Sztokholm.skim ogarn.ia cały świat. w:i€ delegacji polskiej rl posłem Dwo
trącim,: 'br.ori oZ I'ęki podżegaczom wojennym.
rakowskim na czele, przedstawiciele
~iliony, dziesiątki milionów, setki milionów rąk składają ' podpisy. Są to ręce
HENRYK GIERYŃ
społeczeństwa radzieckiego, działacze
przoolQf,f.ln,ik pracy z WarSZł.lwslw-Łódzkich Zakładóu
robotllików, chłopów, ludzi nauki, pracowników kultury, księży, nauczycieli, kultury, nauki i sztuki, stachanowcy;
Przemysłu Drzewnego
lekarzy ... ręce matek i wdów, którym ostatnia, najokrutniejs'Ul w historii wojna moskiewskich zakładów przemysło
wych, bohaterowie pracy :::ocjalistycz
wb,'ala dzieci i mężów. Gin~cy śtlJiat kapitalistyczny chce rozpętać nowq, jeszcze nej, bohaterowie Związku R:::dziecki.e .
TIRANA (PAP) _ Wiceminis.ter
- Wczoraj złożyłem swój poi/pis pod Apelem Szr.okholrnskirn. Uczyniłem
go, odpowiedzialni pracownicy radzie'
spraw za.g"I'anltznych Albanii - Ko to z całą świadomością, że spełniam sw6j obywatelski obowiązek. Będąc
okrutniejszq wojnc, Przeszkodzi temu wola milionów llidzi postępu.
ckieg'o MSZ, WCSPS, Komitetu Sło
czo Ta.szko wystosowa.ł 10 maja br. przodow1lI1.:iem w m.ym zak16dzie pracy, przyczyniając się do odbudowy /'1(1WSZY$[!y podpiszemy protest TUlrodów świata przeciwko podżegaczom wowiańskiego w ZSRR oraz radca ampismo pod adresem se~'etarza gen~·! ózego pań.stwa z~iSZCZ01JegO podczas ostatniej woj,~y, d.aję wyraz dqżności do
Jennym. Będzie to zdroW)"Tn odruchem każdego człowieka, który świadom jest basady polskiej w ZSRR - J. ZamrrJneg-o 9NZ Tryg-ve Lle, protestuJąj pokoju., do pokojowej łwórczej pracy. Ni.e wątpię, że na listach pokoju
ee przecIWko 11 nowym prowoka- l '
d .
kt'
l'
d b . k ' .
'b J "
h
istotnego znaczenia wypadków, pragnie twórcze; pracy, chce w pokoju bu- browicz, jak również sami członkOWIe
cjom monarcho _faszystów greckich II 0.14 swe po p&SY wszyscr. orym ezy na sercu o ro °m}u J ~J .u;szyc •
ambasady polskiej.
dować swoją ojcZ;lznC.
!ta granicy albańskiej, w okresie od
,
FRANCI~ZEK JT/JECZORKOWSKl
Przyjęcie odbyło się w l.>r2#~
LEON GOMOLlCKI
atmosferze.
27 marca do 24 kwietnia br.
'
przodown,~k "'I1#Y.:IO .zP'IP Nr 4

Od

ik;!f:~~~~

gu po Odrę i Nysę

socjalistycznej dyscypliny pracy
wchodzi

Slqzacv
entuzjazmem
podpisujq
Apel Sztokholmski

W

w

11 maJ-a b. r.
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Da IV Plenarnym Posiedzeniu .Komltetu Centralnego i Centralnej KomiSji Kontroli Partyinej wygłoszony w dniu 8 maja 1950 foku (CZqść druga)
Cała Partia winna zrozumieć, że sprawa
właściwego rozwoju i wzrostu kadr

partyjnych - to podstawowe, najważniejsze
i naczelne zadanie
Masy pra,()ujące w potężnym wy-

jest problem szybszego wzrostu kadI
partyjnych. .
,ją 'poleps:i\ą.jił materia,Ine warunki
Kon,gres Zjedtno·CiZenńorwy ! jego
by;,. IlMzego narodu, a.le w pracy
tej przetksztalcwją. się SlWlle, Dźwiga. d<eik1alf<B.cja i<loowa. progI1am Partii,
naikJl'e'śIa,j~cy . wspa.nUałą
d śmiiałą
Ją się, d.ojrzęwają i rOS!ł1ą ludz,i e w
Polsce Ludowcj, kształtują się nowi pet1S!p~lttywę bUdown:iCJtwa socj-a,lirz:twlitcy nowego życia.
mu w Poosce, pOdniOSły wys()lko
Tysiące, setki tysięcy pracow- wśród mas pracującyoh ł całego na.
• 1k6w rroobyW& co roku nowe rodu autQi'ytet nasze., Partii, okrekwalifikacje, powiększa swoje śliły jej lM'zooującą rolę w kierowauzdolnien.iJa. zawodowe i pogłębia nilu planową 'gospodarką Państwa j
1WGją, wiedz~, m!H{)uy ludzi wzbo r~ojem dobrobytu
ora.z kultury
racają
swoją świadomość
poli- narodu. Ale ta zaszczytna rOla natyczno - społeczną. Jest to naj- Idada na p,a,rtię naszą. szcze"'ólnie
w ...tniejsza. i najwspanialaza. zdo- odPowiedzi,a~e zadars4a, który;h wy
),yocz naszego nowego ustroju. ktć konanie m(}ze zabezphmzyć tylkc
ra sta.le się już dos,t.rzegalną dlll szybszy wzrost kadr. Od szybszegc
wszystkich, kto c,h ce i umi-e ob- \~~rostu kadr Partyjnych, od ich polSeIl'WIować l'on\Vój
na.s7egO ży· ''!10m u poIltYtlmego i prZYWoiowania
cia.
do zadań, które nakła~a na PartiE>
Po
!pi€T'W'SIZY w hiJ~orii narodlU nllszą, jako pr.zeWodnic'1JlUI mas pra~
wy},ij'a się na czoło s!»1:ecznego ży eu.iących, wielkd historyozny Plan
ma twórcza inicjatywa miliooOlWYch 6-letni - 7Ja,leży niemal calkowicie
m" pracujl\cych. która nie tylkc powodzenie tego PlarJu, Zllleźy dalprzyspiesza. racjonalizuje i ulepsza szy pomyślny marsz napTZód. Bonada.je nowy sens całemu pro· wiem właśc.iwy pozdom i wzrost
eesowl pr;1'Oy lu{lzkiej. PrzeobraŻII kacl!!' party.mycb. ich wpływ poli• mta do gruntu. zmien'i a od podstaw tycmy, wyohOiWawcrzy. organiZllto!!'me tylko ~ołeozne fj,t osunki pro- i'lk,j - llmitn.je w istocie i określa
Iderunek i tempo procesu wychowa_
du-kłI,Ji, ale i SMl1ych ludzi.
nla. dobol"u i stM!u ka,d!!' w naszym
W tym.. WIIclkbl1 Pl'oocsl>fl rewo].u- ap airll cle pailstJwowym,
0TIlIZ we
eY'.Jl1ych pncobrażeń gospoitMczych wszystkloh dZlJedzma.ch na.szej go_
ł $Połecmnyob, dzięki któ.r ym szybspoiłwrki i na,lIZe.o życia społecznego.
meJ I'06nl\, i przeks7!ł,aleają się ludzie A
skoro tak jest, a tllik jest be\!: wąt
- ;przed Parllią naszą stają cora? piooia - to za«ft;dn.jen~e wła5clwego
.Owę, coraz
odpowiedzialniejsze j poziomu i w;zrostu kadr pM'łyjnych
w3'i&ze ad a.nł ...
musi być /{łó.wną. i nieustanną troJaJko ll'iła IU·.lodująca na.roolll Pa<l'_ skl\ (la,łej Partii na wszystkich jej
tla illa.5l7l3 muSi czynić wszyst'ko, aby sZ07.eblach i we wszystkiCh jej ogn,j pmnyslne tempo wzrostu nasZI"j 1'0- wach od gÓ1'Y do dołu. Czy wszystM)Qdarki nie doznawało ..a.hamo- role ogniJwa naszej Pa.rf,i'i rOZl\lmieją
wali, lm głębsze są proc eli y . WZ!I'(t- nll1leżyClie tę glttWJlą troskę i to podlitu tym sprawniejsza m,usi by~ ak- stawowe. na,jWlllŹ1iiejsze i naczelne
t3"WlnoSć kadr llM'ty.inych. które kie- zadanie? Oto pytanie, dokoła któreru1ą postępu,jąCym na];)rzód ruehem go win,njśmy skupić dziś uwagę
mą.s llra.cują,cych. Szybszy marsz na- wszys,tki'ch naszych organll,liacjJl pa,rprzóił wymagą od kadr
parly,inycłJ tyjnyoh i skłon,ić je do generalnego
wlfę1ł..ej troski o iudzi, o mQ'Sy pra- przeglądu
dotychczasowych wysił
cpJ~e, któ,re uczą się oenić pracę fi ków, środków i dzIi'ałań, całej do~ pTacę dźwigać wzwyż swój tychczasowej polityki jak
również
D8l"ód i samych siebie.
przygot.owań i za.mierzeń w dziedziDla4ego też jal;:o jeden z najpUnie; nie wycho<wan1& ikadr i mbezpieoze.00 i szczególlllie dziś wai.nych pr( .nia ioh wzrostu, ioh właściwego pob~6w, iktóre Biuro Polityczne pra- ziemu ideologlcmego, ich sprawno• • l!()5ł-awdć pod rozwagę Plenum ści org<a!l1iizlWyjnej.
siłku t.wórczym nie tylko wzbo:aca-

ra,;

"'e

Jedynie w walce z trudnościami
wykuwają się· prawdziwe kadry
~ł",

si""

r_.

De.s,Zt'{j Pariti jeM; tQ, ze po~& W Swych s'Zeilegaoh ~ta,rą..

7!dłIM'tOWltlll\

w wieloletniej ,..;alce
liUcyjne.i i bogatą, doświa-dcze
nłeiIl ~J wjllki 'kadrę, która wycho........ • ię w bojowych organiza-cjach
p~e'kłej kla6y robotni'czej, wchłonę
ł-. 'W .ebie wspaniałe
tradycje reWOl'lOYJnfl SDKPiL, KPP, jak równt. natjbM'il~lej Koosekwentnej le_
j!loojllil~sty(l'l'Jl1ej. W ppal'ciu o tt:
kadrę stM'yoh reiWolucjonłstów, za.
b~lmy6b
w bitwach 'li faszy~~ rzą.dami, polska klasa robo'adeu. w sojus~ 'li ollłopstwem wy
aUJlęła się na Moło w walce z naJatmt'Jlll h<itlerOWSIkim na. nasz kraJ,
a ueatępnie pod sztandarem walki o
~lenie
narodowe i społeczne
......fiła zabezpieczyć zas7,Mytny ud0iał pm;odującyoh i patriotycmych
wuatw na.rodu w wielkich bojach
wnwoleńczych bOhaterskiej
Armii
Iła4ziec,kiej, która. przyn·iosła
zwy~.twIo , wolność wszystltlm k,rajoon
Europy.
Możemy dzisiaj stwierdzić z dum",. że mimo olbrzymich trudności
.fakl. pif:trzyły się na każdym kroku w pierwszym okresie po. WYZW9
leniu. nasze kadry partyjne sprosta
I!P' .,daniom, jalde włożył na nie
tell przełomowy okres naszej hlsto
rii. Przeszły one pomyślnie przez
etap największych trudności, który
był dla. całej Partii wielką
szkolą
doświadczenia
organizacyjnego w
pracy pi1ństwowej i wielką próbą
hartu w walce klasowej, przy czym
fo ..my tej walki klasoweJ zmlenił.v
sit. .taly się bardziej skomplikowa
n'l • trudne. Miarą sprawności nasz,Clh kadr partyjnych w najtrudnie;jszych okresach są kryterlą za

""'q

.....Tylko te kadry są dobre,
które nie boją się trudności, któ
re nie chowają się przed trudnos
d 'ami, lecz przeciwnie, stawiają
czolo trudnościom po to, żeby
je przezwyciężyć i zlikwidować .
Jedynie W w"lce z trudnościami
wykuwaJ" się prawdziwe kadry".
Przewdająca (11)16 nasQ'ch kadr
partyjnych wykuwała swe doświad
Cll:enie polityczne l orll\niza.cyjn& W
wa.lce z trudllościami, przezwycię
żając je i likwidując. Pomyślne po
konanie trudności pierwszego okre
su pozwoIlło nam na przejście do
nowego etapu gospodarki planowej.
W procesie realizacji Trzyletniego
Planu kadry partyjne (ltanęły przed
nową próbą i trudnościami
zgoła
odmiennej na.tury - przed niebezpieczeństwem załamania ideologicznego i zwichnięcia prawidłowej dro
gi naszego rozwoju politycznego.
Niebezpieczeństwem tym było OD
CHYLENIE PRAWICOWE I NACJONALISTYCZNE. które napotka
lo na zdecydowany odpór kadr par
tyjnycb, a wraz z nimi obu partii
robotniczych w okresie ich przygo
towań d.o KOllgll'eSU Zjednoczeniowe
go.

Jednakże tendencje l wplywy
oportunistyczne, osłabiające czujność rewolucyjną. i działające dłu
go przedtem, nim ujawniły się w'
formie Odchylenia prawicowego i
nacjonalistycznego, nie pozostały
bez wpływu na niektóre ogniwa
partyjne, co ułatwiło zamaskowanym agenturom wroga klasowego
w.,te w nastfllmjących słowach Tó przeniknięcie na niektóre odcinki
naszego aparatu pa(lstwoWC«o.
w"rllYsz& Stalina:

,.

Dlaczeg9 po III Plenum wracamy znow
do zagadnienia kadr
zmobilizowało czuji postawiło przed nią zadule hardzie.1 wnikliwego sprawdza
nla. ~adr w toku ich pracy, ciągłego
pocInoszenip. ich poziomu polityczne
go, zabezpieczenia Ich przed WYna
tU1:zlluiami ideologicznymi, przed
uleranlem nastro,fom upo.lenia suke~~mi.
demobilizacji, skostnienia

:l1li Plenum KC

ll1MĆ Pa.rtłi

biurokratycznego, narow6w dygni
tarskich, zagubienia lącznoścl z ma
sami praCującymi. Obrady i wytycz
ne III Plenum wywarły doniosły
wpływ na skupienie .!wagi organł
zac.ii pariyjnych dookoła. zagadnień,
związanych z polityką kadr. Dlacze
gl) więc powracamY znów na ohec
nYm Plenunl do ~1t0 za~adnienia?

PO PIERWSZE, dlatego. że nie
wystarczy tylko wzmożona czu,iność
i zllobycie untlejlltnoścl wykrycia i
odsiania złych i wrogich elementów. Niemniej istotna, trudlla i od
powiedzialna jest umiejętność dobiera,nia, rozstawiania, kształcenia,
wysJlWi.mia kadr i opiekowania się
nimi, umiejętność, którą muszą zdo
być nasze instancje partyjne, której
nauczyć się muszą wszystkie nasze
organizacje partyjne.
.
PO WTÓRE, dlatego, że n/l> odcln
ku polityki kadr większość naszycb
organizacji
partyjnych
ujawnia
wciąż jeczcze słabe zrozumienie za.'
dań,
które wysuwa przed nami w
tej dziedzinie Plan 6 - letni i nowy
wyższy etap naszego rozwoju bu
downictwo fundamentów socjalizmu.
PO TRZECIE, dlateg'L> że brak
kadr kierowniczych w wielu ogniwach na·szego aparatu partyjnego i
gospodarczego oraz w wielu lnstytucjach wypełniających ważne zada
nia społeczne, naukowe i kulturalne sta,ie się .iuż dziś główną, przeszkodą w pracy tych ogniw i i\lstytu
cji, grozi zahamowaniem ich dzia>

•

łalności.

PO CZWARTE, dlatego, że w po
lityce kadrowej lJOSzczególnych or
ganizacjl
partyjnych
przewaźajilj
.leszcze często elementy ż~wiołowoś
ci, brak do~wjadczenia i nieumie .
jętność dostosowania
tel polityki

kontrolI wykonania uchwał, decyzji
i wytycznYCh kierownictwa pat·tyjne
go, a jak wiemy - właśolwa kontro
la wykonania uchwał i wytyczny-::h
- to podstawowy warunek' zabezpieczenia słusznej linii Partii nie tyl
ko w teorii, ale i w praktyce.
Z tego też względu naczelne instMl
cje .kierownicze - aparat centralny
KC i kierownieze ogniwa KW
winny szczególną uwagę pos\'{!ęcać
doborowi i kwaliifikacjom poIityo~no
organizacyjnym średniego aktywu
kierowniczego w 8Jpsil'acie (pall'tyj~
nym .
III grupa pracownik6w politycznych, do. której wcho.dzą referenci
KP i KM, sekretarze etatowi KG
oraz sekretarze o.rganizacji partyjn:\l"eh w większych zakładach pracy
funkcjonariusze partyjni - jest
na.jliczniejsza i stanowi 57 procent
ogółu pracowników aparatu Partii.
N owi ludzie stanoW1ią przeszło po
łowę ogólnej liczby pracowników politycznych w całym aparacie partyjnym. zaś na szczeblu dolowym prawie dwie trzecie. Czym tłumaezy się
ta sytuacja, która spowodowała tak
njerównomierny rozwój aparatu par
t,-jnego!
.
PO PIERWSZE,
skoncentrowaniem uwagi 'IV pierwszym okrEsie na
budownictwie aparatu państwowego
i nasyceniu lO kadrami partyjnymi,
niedocenianiem wagi ro~budowy apa
ratu part.yjnego, Da. co niewątpliwl!!
wpływ wywierało odchylenie prawicowe i nacjonaIistyclme.
PO WTóRE, poważnymi brakami

do zmieniających się i rosnących
zadal1, brak jasnej persllektywy i
()rh~ntj\Il,ii w sklLli potrzeb w dzie~
dzlnie wychowania. i przygotowanIa
nowych' ludzi.
Wreszcie POWracamy do tego za
gadnienia. dlatego, że zachodzi u
na.s dość pows2;echnie to samo nie~
bezpieczne zjawisl.o, o którym mó
wił tow. Stalin w roku 1935.
"NIE NAUCZONO SIĘ U NAS
JESZCZE CEHIÓ LUDZI, CENIe
PRACOWNn{óW, CENIĆ KADR".
Brak stałej codziennej troski o wyohowanle Pl'{tcownl1,ów, bezduszne,
biurokratyczne tra.ktowallie ich pl'a
cy i ich potrzeb ze strony kierowni
ków - to największa przeszkoda,
hamu.iąca wzrost kadr, to
główna
pr:i\yczyna niedomagań na tym odcinku, to istotne źródło grożącego
nam poważnie niebezpieczeństwa o
późnień i zahamowań w
realizacji
naszych cejów.
Oto dlaczego konieczna jest poważna .pl'Zebudowa naszej prą.cy na
odcinku polityki kadr, konieczna
jest zmiana dotychczasowe;o stylu
pracy organizacji partyjnych w tej
dziedzinie, konieczne jest skupienie
uwagi Partii i masowych organizacji społecznych na zadaniach wycho
wania i planowego przYgotowywania niezbęc1nych Pańl!twu i gospodarce narodowej nowych kadr kil'
rownlczych.

Przegląd

stanu kadr politycznych
w aparacie partyjnym wszystkich
szczebli
dokonać
przeglądu

Spróbujmy

bardziej szczeobecnego stallu
kadr kierowniczych w poszczególnych
działach
naszego żyda politycznego,
społecznego i gospodarczego. Nie bę
dzie to rzeczą łatwą, ponieważ ewiden
cja tych kadr porlostawia jeszcze wiele
do życzenia - mimo istnienia wydzia
łów pensonalhych w każdej niemal in
stytucji praca tych wydziałów nie jest
dotąd planowo regulowana, ich zadania nie są dostatecznie jasne i w sposób właściwy sprecyzowane. Sytuacja
w tej dziedzinie nie jest dobra i wymaga uregulowania.
gółowego

RolZtPah-zany narpl',Zód da'ne, dotyczą
ce pracowników politycznych w aparacie komitetów partyjnych we wszyst
kich instancjach. . Zbyteczne było by
podkreślać tu na Plenum rolę politycz
nych aparatów partyjnych w kierowaniu ruchem kadr, w wychowaniu
politycznym,
właściwym
doborze,
szkoleniu ł przygotowywaniu ludzi.
pełniących
funkcje kierownicze, w
prawidłowej ocenie ich pracy na pod
stawie jej WYl1ików, w opiece i pomo
ey ze strony Partii w wyr.ast.a.niu ludzi i opanowywaniu przez nieb coraz
bardziej odpowiedziałnych
fuukcji
kierowniczych. Dla wypełnienia takIeJ rol! niezbędne jest, aby pracownicy polityczni aparatów partyjnych
sami stali na odpowiednim poziomie,
aby posiadali lub zdobywali wiedzę
teoretycrną i wysold hart ideologiczny, aby umieli wiązać doświadczenie
organizacyjne i praktyk~ swej pracy
z tellrią markąizmu.leninizmu, ~b~
prpmienipwall w obcowaniu li: lpdllm.
swym autorytetem, wpływem polilycz
nym, . moralnym 1 ideologicznym.
Wzmocnienie i zabezpieczenie w'Zrostu liczebnego kadry czołowej musi
więc stać się
najpilniejszym zadaniem KC Partii.
Podzielimy w celu ułatwienia sobie przeglądu kadr partyjnych na
wszystkich szczeblach ogólną liczbE:
pracowników politycznych naszego aparatu partyjnego_ na trzy gr\lP'Y' uwzględnjmy w naszym przeglądzle ka
dry pracowników politycznych w r~
mach posiadanych przez nas mateno
łów, poziom ich doAwiadczenia polio
tyczno-organizacyjneHo oraz ich pr7;Y
~Iotowania teoretycznego w za;ue~le
marksizmu-leninizmu i wiedzy ogolnej,
Zgodnie z tym do
grupy, prócz
pracowników politycznych Komitetu
Centralnerro, zaliczmy wszystkich sekretarzy komitetów WOjeWÓdzkich oraz kierowników wydziałów KW i ich
zastępców. Są to niewątpliwie kategorie pracowników o najbardziej odpowiedzialnych funkcjach kierowniczych, zaś operatywnie w polityce
kadr zajmują naczelne miejsce.
Ilazem liczba pracowników całej
I grupy w stosunku do ogólnej liczby etalowych funkcjonariuszy w calej PartU nie dosięga 9 proc.
Liczebnie nader szczupła, grupa ta
posiada w swym składzie największą
liczbę starych, przedwojennych działaczy, cz!onków KPP. Nie ma prawie
w tej grupie towarzyfizy, których staż
partyjny byłby niższy od 3 lat. Również doświadczenie pracy w aparacie
partyjnym w grupie tej jest wysokie,
co wynika choćby z faktu, że na pracujących w tym
aparacie od roku

J P45 i 46 przypada połowa, Korzystnie przedstawia się również w tej
grupie poziom wykształcenia ogólnego. Oczywiście większość towarzyszy,
jeśli nie wszyscy z tej grupy, w ten
lub inny sposób uzupełnia swą. wIedzę
teoretyczną. w drodze pracy indywidualneJ. lub w !Jrupach samokształce
nia pa4'fyjnego. ..
PrzeJdźmy teraz do następnej grupy pracowników politycznych śred
niego ogniwa kierowniczego. Zaliczyliśmy do tej grupy oprócz sekretarzy
komitetów powiatowych i miejskich
również instruktorów K\Al, gdyż obie
te kategorie pracowników zarówno
W pracy operatywnej bardzo są sobie
bliskie, jak też odpowiadają sobie na
ogół poziomem przygotowania i doświadczenia polityczno-organizacyjnego, Instruktorzy KW mają wprawdzie
wyższe wykształcenie ogólne (48 pI'Q
cent średnie i wyższe, gdy wśród sekretarzy KP i KM tylko 26 proc)' ale
ustępllją
sekretarzom KP i KM w
dcdedzinie prrzeszlwlen1i,a partyjne·go:
górą

atllcznym
...

1'6Z1f'oJll

aparatu PPS.
PO TRZECIE - znae~nymi tradnościami materialnymi, jakie istni:.J,
ły w formowaniu aparatu partyjnego w tym okreSlie, zbyt słabym jesz
cze doświadcjOOniem, umożliwiającym
poznanie i dobór kIIdr na szczeblu
tych instaln cji partyjnych.
O sytuacji, jalk a istnieje do dziś.
dntia na szezeblu dołowego aktywu
partyjnego świadczll m. ln. wyniki
wyborów do władz partyjnych Da
s~zeblu organioo.ejipodsławowych,

które odbyły się zgodnie z dyrekty..
wami III Plenum KC_
. Duże !Zmiany w skłlaldaJle wla~
świadczą

wYiI11O'W1llie

o trwającym

procesie krystalizowania się dopiero
aiktywu pa-l'tyjnego n& szczeblu pod.
sta.wowych onran!lzaoji partyjnych.
Dopiero okl'zepnilęcie ideologfuzne na gruncie walki z odcbyleni~
prawicowym 1 zjednoczenie poIityo
ne klasy robcńnieze.j 'IV walce rE 10cdalllcD1okrllltyzmem, na pllttfonnłe
marksIzmu - IE':llinizmu, wzrost roli
1 autorytetu Parł;U wśr6d najSZCl'8zyoh mas pracujących oraz wynł
k ...f~cy z tego nowy obv.akter jej
mdań

i oopOiW'iedzlalnośot

w

dzf.e-

dmIe kierol'\lJllmwa Państwem 1 ty_
ciem S'PMeC2lnO _ pOili,t ycznym, gosp.odare-zym ł kuitu'raJ.nym ltra-justw{}lJ'zyło właśoiwe Wllrull,k i l nIeodzownI!! kOl1łecmość rozszel'reńia,
uSPł'&wnoonia i

pogłębienia dzbł&l

ności

orgalt-izacyjneJ Partii równieł
na. szczeblu łde.rowniCJtiwa. oddolnego.

Po<wraca,j ąc do p:reeglądu d-alnych I rowruic~'Wa n a cl dlCYlowy,mi Oil'g'mi'lHj..
cyfrOWYCh o Ul gru,pie pracowni-I cj~mj terenowy,mi - IZ.amila:S<t nie
ków po'l·~tyc.znych ~!p~(t'attu pa.rtyjn€- s~ea;ądzić wYSitków <l1a dobCll'U do
go, nalezy wsikazac, ze skład klaso- t)"ch odpowiedzita1nych d trudnych
wy tej grupy nie moźę bud'Zić ~d- 'Zadań oI'ganirzacyjnych w)aśc'iwycb
nych zastrz~~. Cyfry wykazują _68 lud'Li, aktywIstów. ma,jących już
proc. robotndiOw. 18,5 P~~. ohłopow pe·wne dośw'iadc~enlle pracy p oli~rMl 13,5 _p.roc. pracownikow umy- ty~·zno - organizacyJneJ, wypTóbowa
sł~wych 1 umY(lh. Pr.zez s~koły paT- nych
Ideologicznie, posiadliljąeyeh
tYJne pr~eszła połowa pracownik~w, przynajmniej cleme'n,t a'rue przygotoz czego Jerlnak 41 proo. przez krot- wilnie teOl'etynl1e, szły c,zęsto Po likotermmowe smoły wojewódzkie. nH na.jmniejszego oporu. A pr:r.eócż
Z zes,ta-wienia, cyfr wYnika rÓ'\\fJldeź, d:r-lś Już Pa.rtia n.asz'a jest w s,t an,le
że p?,w.a,~a część pracownl'k ów. kM- znaleźć. wysunąć i przp.ukoIić l1Jqzi,
rz3'. sW!,e!l\O .ro;!lPoc:zęli pracę w apa- odJwwiada.lących tym wymaganłom.
raele ,PartY.mym w r. ub. nie ma 211. Dobór t.aJdch lud7.il SpOśl'ó(l Bajle",sobą przes'lkolenda teoretycznego na. szej cl!lęści aktywu pa.rlyjnego, kt6ry
,":et w Zalk,r esie kursów wojew6dz- Ilięga już d7Jiś cyfry około 200 t:vsię
kich.
cy ·toswa;rzyszy - to .le.dno z głó'IVI,:uj;1;anoje kierownime l'011budo- uych i nllijWllrmie.jszych zadań inst;Jn
WUJąc s'łusmie A!paa'alt parhr,j-ny w cji pa.1 'tyJnych na wszystkich szezckierunku W'lIl1oeuierui,a QPi-eki i kle- bIli ch.

a6 proc. sel(r"ti1.TZY KP i

KM, a spOl'ród instruktorów KW tylko niespełna 23 proc.. szkoły WOlewódzkie ukończyło 20 proc. sekretll,
rzy i 19 proc. instrnkto!ów KW. W

sumie wyszkolenie partyjne nosiada
56 proc. sekretll.rzy KP 1 KM
i tylko niespełna 42 proc. instruktorów KW. Wśród sekretarzy KP i KM
jest 70 proc. robotników, 12 proc.
chłopów l 18 proc. pracowników um)'
słowych.
Wśród
instruktorów KW
jest 5'1 proc. robotników, fi proc. chło
rów i 31 proc. pracowników umysłowych. O(lsetęk przeriwojannycn dala
łaczy KPP jest w Qbu ogniwach Plilwie równy i w sumie wynosi U.5 plO.
cent. Natnmiast,. Jeśli chmb:i o stai
pracy w aparacie partyjnym, to. sekretarze KP i KM mają większy, nit
instruktorzy KW.
Jeśli porównaó teraz II grupę pra'
cowników partyjnyCh z I grupą - to
z porównania tego. wynika, że II grupa jest .wprawdzie liczebnie dwa razy większa od pierwszej, ale obie gru
py centralnego i średnleQO aktywu ra
zem stanowią zaledwie 25 proc. w ogólnej cyfrze pracowników a.piuatu
partyjnego. W liczbie tej 43 proc.
stanowi młody narybek kac1ry, która
rozpoczęJa pracę w aparacie parlyjnym dopiero w ciągu ostatnich dwóch
lat, a więc rozporządza stosunkowo
niewielkim jeszcze doświadczeniem
polityczno-organizacyjnym, w porównaniu z odpowiedzialnymi funkcjami
.
które spełnia.
średni aktyw kiero.wniczy w naszych wa.r unkach jest dziś nie t~rlko
jednym.z najważnieJszych ogniw w
przenoszeniu wyt.ycznych polityki i
linii partyjnej 00 organizacji doło'
wych, ale R?;czególnie też pOWllJtna
i orlp.owiedzialna jest jego rola w
praktycznym stl'sownnlu zas·a d bolszewickiej polityki kadr, w doborze
i rozstawianiu ludzi, w czuwaniu nad
prawidłolvym rozwojem składu oso.bowego organizacji partyjnych, nad
ich czystością ideologiczną i właści
wymi metodami ich pracy organizacyjnej i poUtyczuo-wyehowa\vczej.
Na to właśnie śl'edn.ie ogniwo naszych kadr partyjnych sIllIda też
główny deżar zadań
w dziedzinie

cilłżeniem żywioł~wośei

Instancje kierownicze słusznie rozbudowu.tąc aparat partyjny szły często
po linii najmniejszego oporu

Centralną Szkołę Pa. rtyjną ulwńczy

lo z

w do!>o-rze aparatu PPR,

przeszło

Niezrozumiała i niedopuszczalna w partii
marksisto.w sko -leninowskiej niechęć do
.

wysuwania kobiet na odpowiedzialną
robotę polityczną

Stan limbowy apa·raJtu par,ty,jil1ego
wciąż

jes,t niedostaitecmy, co odbija s,iE: powaŻJn!i€ n.a s!pI'aw.ności pracy org-and,zac\;1 partyj1nyeh. Sygnalizują to same k011'lliltety !partyjne, !które wiele niedoeiągnięć w swej pracy tłumllozą zaz.wyczaj szczupłością
swej 'kllJdJry praoowników etatowych
i domagają się zwi~ks.zenla. etatów.
JeOOllkŻIl przYZiIlawane etą.iy
pracowllii'k ów poZ'oota;ją w ciągu nieraz
dość długiego CZIISU nieobsadzane i
niewykOI'zystYWlliJle przez komitety
pa.r tyjne, które o nie 7;31bie·gały.
Komitety partyJl}e, na.rzekająa na
brak kadr, nie ozyn·Ją dostatecznych
wysHków, a,by przez planową. i wła
ściwą politykę doboru, wyehIYwywania, Wysuwa.nia nOwyCh ludzi, braki
te usuwać.
Czym na przylkład - jeśld nie wadlliwą polityką kaorową objaśnić
fakt, że odsetek kobiet w II ,grupie
pralcowrrików alpa,raJtu
partyjnego
wynosi zaJle<1wie 8,4 proc. rz.aŚ w III
grupie - 6 ~roc. wówczas, gdy w
I grupiE jest k:Hkailm,rt:nie wyższy,
wynosi bowiem 27 !proc.

Przecież wymagania, jakie Pal'tia stawia pracownikom aparatu
centralnego są bez 'porównania wrę
ksze. NiezrozumlaJa i niedopuszcza.l
na ,w partU marltsistowsko - leninowskiej niechęć do wysuwanhi. ko
biet na Odpowiedzialną robotę poli
tyczną przebija jaskrawo zarówno
z _przytoczonych cyfr, jak i kilku
przykładów, które przytocz~ dla. peł
naj charakterystyki tego problemu:
Wśród etatowych sekretarzy
Kc
mitetów Gminnych
jest tylko 1,7
proc. kobiet. Mniej więcej podobny
odsetek kobiet znajdziemy wśród I
i U sekretarzy Komitetów Powiatowych i Miejskich.
Liczba kobiet skierowywanych
do szkół partyjnych jest niższa, niż
odsetek kobiet wśród członków Par
tii i kandydatów, - na przykład 'IV
Centralne.l Szkole Partyjnej w Ło
dzi odsetek ten wynosi 11 proc. Nie
ma żadnego uzasadnienia. dla tego
fa/du tym bardziej, że komitety
pą,rty,jne nie zawsze wykorzystu,ią
przyznane im· kontyngenty słucha
czy.

Zerwać z metodą przerzuc~nia
zadań doboru kadr
na wydziały i referaty personahle
Zadanie wnikliwego i naleźyiego
doboru ludzi na Odpowiedzialne sia.
nowiska w pracy party.lnej, 1I.J\stwo
wej, gospodarczej i społecl!ftllj Kta.te
się w naszych warunke.eh spraw&,
w~llłową
kierownictwa politycznego.
Muszą, to sobie
uświadomić
wszystlde komitety Dartyjne od &,ó

•

ry do dołu.
Najwyższy czas, a1)y
zerwaó z met-odą przerzucania Z3rlllń dnboru ~adr na wydziały i rllflll'dy personalne jak to si~ naj
(l1f)liclej, niemal powszechnie prakty
kuje.
(Dalszy

ciąg

na 1SItr.

3-~.»

•
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e

no tle
qtuacj' oqó ne
Referat przewodniczącego KC PZPR towarzysza Bolesława ieruta
na IV Plen_
arnym Posiedzeniu Komitetu Centralnego i Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej wygłoszony w dniu 8 maja 1950 roku (Część druga)
Wzorować się

na leninowsko -stalinowskiej
polityce kadrowej

szkoła dla 400 słuchaczy, która szko
lić będzie nowe kadry pracowników
związkowych na wyższym
poziomie

sach 5-miesięcznych około 600 akty-'
wistów i pracowników politycznych
aparatu ZMP.
.
Program kursów
Nawiązanie współpracy w <kiedziprzygotowania.
trzymiesięcznych w sz.kołach
woje- nie programowo-ideologicznej. zapew
WÓ,dzkich przeznacza w br. na tema- nienie pomocy w doborze wykładow
tykę ideologiczną jedną trzecią cza- ców i w podniesieniu
ich poziomu
su trwania kursu.
ideologicz.nego i politycznego
przy
Niemniej ważną rolę w dziedzinie pełnym ]Joszanowaniu i zachowaniu
wychowania ideologicznego kadr od- odrębności sieci szkoleniowej Ol·ganigrywają Szkoły Organizacyjne ZMP. zacji masowych stanowi naturaIW pierwszym kwartale bieżącego N ne i ważne zadanie kierownictwa
ku 6 szkół ZMP przesz-koliło na kur I partyjnego.

Tow. Stalin uczył na XVDI
zasiedzieć się na starym miejs
WKP (b). ..Należycie
cu, nie pozwalając im zaśnie
dobierać kadry, to znaczy:
PO
dzieć.
PIERWSZE, cenić kadry, jako
PO PIĄTE, rozmieszczać pra.
złoty fundusz Partii i Państwa
cowników na stanowiskach ""
dbaó o nie i szanować je.
'
ten sposób, żeby każdy pracoPO W"TÓRE. znać kadry, stawnik czul się na swoim miejrannie poznawać zalety i wady
scu, żeby każdy pracownik
' każdego
pracownika kadrowe.mógł dać naszej wspólnej spra
go, wiedueć, na jakim st3IDowiswie maksimum tego. co w ogóle
doświadczenia
ku mogą się najlepiej rozwinąć
jest w stanie dać przy swoim
zdolności pracownika.
uzdolnieniu, ażeby ogólny kiewy~howania
PO TRZECIE, troskliwie wy
runek pracy w dziedzinie rozchowywać kadry, pomagać ka,i
kadr
całkowicie
mieszczania
poważnych błędów sprawy, dotyWychowalllie ideologiczne stanowi
demu czyniącemu postępy pra.odpowiadał wymaganiom
UnU jedną z podstawowych dźwigni' ::ro
czące
kierownictwa kraju - to
cownikowi w podniesieniu się
politycznej, w imię realizacji stu kadr.
mielibyśmy wszystkie dane po te
na wyższy szczebel, nie szczę
której - rozmieszcza się ludzi".
mu. aby uważać, że d:dewięć <!zie
"Należy uznać
za pewnik
dząc czasu na cierpliwe "zajmo
(J. Sta:lilIl: "Zagadni~nia lenisiątych wszystkich naszych zaga
mówił tow. Stalin na XVIIJ zjeż
wanie się" takimi pracownika
nizmu" str. 595).
dnień zostało rozwiązanych".
Mamy w tych wskazaniach zawardzie Partii - że im wyższy jest
rni, aby przyśpieszyć ich rozOto, jak wysokie znaczenie nadatą cal'ą sztukę wnikliwego i należy
wój.
poziom polityczny i uświad<Jmle wali sprawom wychowania ideolo:;icz
PO CZWARTE, we właści· tego doboru ludzi. Są to jasne wynie marksistowśko - leninowskie nego kadr partyjnych, sprawom szko
wym czasie i śmiało wysuwać tyczne, które należy tylko głęboko
pracowników jakiejkolwiek dzi~ lenia i propagandy partyjnej wodzo
nowe. młode kadry na wyższe przemyśleć i nauczyć się wcielać je
dziny pracy państwowej i partyj wie socjalizmu
Lenin i Stalin.
stanowiska. nie pozwalając 1m w życie.
nej, tym wyższy jest poziom sa- W prawidłowym rozwiązaniu z.agad- mej pracy, tym bardziej jest on'l r:ień wychowania ideologicznego mas
owocna, tym większe są wyniki partyjnych mieści się jedno z głów
Postawić
pracy, i przeciwnie:: - im niższy nych źródeł wszystkich zwyClię",tw i
jest poziom p<Jlityczny i uświado osiągnięć wielkiego kraju socjalizmu
sprawę
mienie marksistowsko - leninow- - ZSRR. Naszym zadaniem jest wy
skie pracowników, t y I!}. możliwsze korzystywać śmielej i gruntowniej
~i~ ~ę~~iemy odczU\~ali braku lu: przeszkolenie partyjne asystentów
j,est fiask<J i niepowodzenie w ich doświadczenia orgaruzacyjne WKP(b)
dZ!, Jezeh wraz z tynll wytycznymi jest niewystarczające.
pracy. tym możliwsze jest wyjał'.:\ w dziedzinie wychowania ideologiczp<!stawimy na odpo\yiednim pozioW tych warunkach koniecznością
wienie i przerodzenie się samych nego mas. Wymaga to przede wszyst
mle sprawę szkolema partYJnego. staje sie stworzenie specjalnej szkopracowników w ograniczanych, kim poważnego wzmocnienia :\oparatu
Sprawa. ta była niedoceniana i poważ Iy kadr" wykładowców i asystentów
małostkowych
praktyków, tym naszej propagandy partyjnej, która
me zamedbrwana u nas w okresie dla szkół partyjnych z co najmniej
możliwsze jest ich zwyrodnienie.' na szczeblu
terenowym wiąże się
przed zjednoczeniem ruchu robotni-' rocznym terminem nauczania. PotrzeMożna z całą pewMścią
powie- również z akcją szkolenia, z pracą
ba takiej szkoły jest tym bardziej pa
czego.
dzieć, że gdybyśmy zdołali wycho kół prelegentów i agitatorów, z :, keją
Po Kongresie Zjednoczeniowym ląca, ż.e o?ok sieci szkolenia partyjwać pod względem ideologicznym ruchu łączności ze wsią. z działa Inomożemy już poszczycić się poważny- nego Istnieje i stale wzrasta roz,ganasze kadry ze wszystkich dzie- ścią kulturalno-oświatową i agitacyj
mi Qsiągnięcia:11i w pr~y nad pod- łęziona sieć szkolenia ZZ, ZMP, ZSCh
dzin pracy i potrafili tak je za- no- propagandową organizacji masoniesieniem poziomu politycznego i oraz szkół i kursów organizowanych
.
k .
d
.
hartować pod względem politycz- wyc h , wreSZCIe z a CJą wy aWnlczą
teoretycznego zarówno poważnej czę przez ministerstwa i instytucje o cha
nym, by mogły się one swobodnie i prasową. Wymaga to również podści aktywu, jak i kadr partyjnych. rak terze przygotowania zawodoweg.o
roli pracy propagandowej
orientować 'lit sytuacji wewnętrz niesienia
Dążenie do przyswojenia sobie pod- (m. in. s7.koły CUSZ-u, szkoły rolnIw
całokształcie pracy partyjnej, ponej
i
międzynarodowej,
gdybyśmy
staw nauki marksistowskQ-leninow- cze itp), których program zawierCI
z~ołali uczynić z nich całkowicie niewaź wiele komitetów partyjnycJI
skiej nabrało u nas niespotykanego cykl zagadnień 6połeczn.o-polilyc~:
dojrzałych marksistów - Jeninow- traktuje pracę wydzjałów propagannigdy przedtem rozmachu, ogarnęło nych.. Jest rzeczą ,Jasną, ze Je~YnIe
ców, umiejących rozwiązywać bez dy, jako drugorzędną.
już setki tysięcy ludzi wśród robot- partYJna szkoła moze wychowac kaników i przodujących chłopów. wśród drę :wykłado~vców tego cykl.u.
młodzieży i kobiet, wśród na.jlepszej _~luro Po~iItycrllne KC podJęło ~ów Konieczność
•
•
części inteligencji pracującej. Przy- mez deCYZJę, wywołaną szczegolnykładem tegQ rozmachu jest rosnące mi trudnościami istniejącymi na wyż
. '
. .
zapotrzebowanie wydawnichv marksi szych uczelniach. Katedry filozofii, hi
PowstaJe komeczność szyb'1dego tycznie zbierane l napływaj" przystowskich i literatury społeczno-po- storli, ekQnomiki cierpią dz~ś poważ
litycznej, których ogólny nakład wy- ni~ wskut~k braku pr~feso~ow-marksi wzmocnienia kadrr propagal!1dy par- padJkowo.
tY'jnej i odpmvliedniego ich przygotoZnaczna część kół prelegentów,
niósł w roku ubiegłym prawie 15 mi stow. ktorzy zabezpieczylIby !l0wolionów egzemplarzy, wyprzedzając czesne naukow~ potrzeby W~zszych wania do rz.adań, które drziś w więk- OOt'ówno na lrLozeblu KW jak i niżej
o 3 miliony nawet wydawnictwa z uczelni. w,dziedzmie wyk~adanIa tych SZOŚci WYlPadk<?w nie ,są. rozwią'ZY-1 ~aC'Uje wybit!rie akcyjnie i nie jest
wane w stoprnllu wSiPoml11crnym do klE~ro'Wana aro kontrolowana :przez
dziedziny literatury pńęknej. Po Ko~ pr~~dmlOtow. Powstała WIęC 'konlec~ potTrzeb.
Swzególnie ważną rzeczą wydtz.i,ał propagandy KW. Większość
gresie ZjednOClZeniowym wojewódz. nosc powołania instytutu kszta~cenla jest wzmocnienie pracy i 'opie!;:l nad kół nie zbiera się sysiematycz,nie,
kie szkoły partyjne przeszkoliły z ~adr naukowych przy KC nasze] Par. ko!am~ prelegcn~ó~. któ.r~y r('~ru- me posiada p1al!1JU tematycrwego (pogórą 5 tys. towarzyszy, z których hi.
.
.
tUJą Sl~ przewaznle z.e sr?«i0wlslta sługuje się na ogół "notatnikiem rewykorzystano w aparacie etatowym
DOnIosłe znaczeme w pracy nad urzędmczego i nauczYC1elsk'lego. Do- fere!llta" i "notartnikiem agita,t ora U ).
Partii i ZMP około 3 tys. '
. wychowaniem ideologicznym człon- b6r i ewidencja kadr prelegentów,
W wójewódrztwach: bydo'oskim,
ków Partii i aktywu wszystkich orgaW .roku. 19,50-5~ zasię~ centra~- nizacji społecznych posiada akcja ma kierOowanie ich pracą oraz kontrola olS<ztyńs'kim, krakowskim, śląskim,
tej pra.cy ze strony kOomitetów par- dolno _ śląskim, gdańskim, w WrN:nych l .w.oJewo~z~lch sz~oł partYJ" sowego szkolenia politycznego.
W ciągu 1949 r. ukształtował się sy tyjnych jest .iawnie niedostateczna. srzawie, w kieleoom duża część pre.
nych Wlmen obJąc. zgodm.e z planem,
Opinie o poziomie pracy prelegen- legen,t ów pomaga w pracy grup agI_
6. :Y8: słuchac~.. ~a~ez~ zastano- s~em sZk?lenia partyjnego o 3 stop_O tów o ich przygotoWMliu, o formie j tatorów, obsługuje dość sys,t emaWI~ SIę n.ad mo.zhwosclaml d~lszego n.1ac!'t, ktore łącznie obejmą swym za
treści ich wystąpień nie są systema· tyC7ID.ie odprawy agitatOorów.
zWlększema zasIęgu tych szkoł par- slęglem od 350 do 600 tys. towarzy•
tyjnych i przede wszystkim nad pod szy.
Upolitycznić
niesienie!R liczbr J poziomu ich ,,:yTa szeroka sieć szkoJenia. piłltvjne
kła~owcow.
W.srod
wykła~owcow go wywiera dóniosły wpływ na pracę
śmieleJ" wysuwać
szkoł znaczną lIczbę
stanowIą asy- organizacji partyjnych. Szkolenie par
stenci., rekrutujący się z absolwen: tyjne aktywizuje politycznie organiza
robotniczo-chłopskich
tów tych szkó!, .którzy. w toku swej cje partyjne, uzbraja le ideologicznie
pracy uzupełmaJą l'wo]e wykształce 1 staje się istotną dżwignią wvchowaRolę prasy partyjne,l w dzledzinie ologicznego w zespołach
redakcyjnie ogólne. Jednakże dotyehczasowe nia młodego aktywu partyjnego.
wychowania ideologicznego określa nych.
wszechstronne wzmacnianie
olbrzymi wzrosi czytelnictwa gazet. kontaktu między prasą partyjną I
systematyczną pracę
W związku z tym nabiera szczegó1- jej czytelnikami.
wykładowcami
nego znaczenia sprawa nasycania na , Ruch korespondentów i listy czyIstotnym problemem szkolenia par uczestniczy co prawda w grupach sa- szej prasy bogats~1\ treścią idcolo- telników stanowią szczególnie waż
tyjnego jest sprawa wykładowców. mokształcenia, nie posiada jednak sy glcwą. podniesienia poziomu poli- ną i cenną formę, kontaktu z mas"
Kadra wykładowców rosła wraz ze stematycznego przeszkOlenia. Poważ tycznego kadr dziennikarskiCh t roz· mi pracującymi, pObudzającą akty
wzrostem sieci szkolenia partyjnego. na więc część wykładowców nie mo. winięcia wśród nich zainteresowań wność mas, ułatwiającą walkę z wy
Wiosną 1949 r. mieliśmy 3.856 wykła- że jeszcze zabezpiecz~
właściwego
do systematycznego pogłębia.nia wie- naturzeniami, z biurokratyzmem. z
dowców, obecnie zaś około 12,000 (z poziomu zajęć,
tego pona'd 3.000 na kursach wiejKonieczne jest znaczne wzmożenie dzy marksistowsko - leninowskiej, bezdusznym stosunkiem do ;)otrzeb
skich) , Wśród wykładowców przewa- systematycznej pracy z wykładowca bez ClLego kadry te nie są w stanie człowieka pracującego.
żają pracownicy umysłowi. Poważny mi,
uruchomienie stale działających spełniać należycie swych zadań.
jest odsetek nauczycieli (na kursach o~rodków doskonalenia wykładow
Ważnym czynnikiem upotitycznie
Znaczenie tego kontaktu dla posłu
wiejskich 43 proc.). W ostatnim kwar cow w każdym województwie. Wy- nia tych kadr. ścislejszego powiąza giwania. się metodą zdrowej krytytale mamy pewiel1 wzrost wykładow- różniających się wykładowców naleców spośród robotników produkcyj- ży kierować do szkół partyjnych, naj nia ich z zadaniami konkretnymi i ki l samokrytyki w naszej walca
nych, chłopów i robotników rolnych. lepszych towaT'ZYsrzy d możliwości,ach potrzebami
mas pracujących jest codziennej o przeobra.żenie życia, o
Zbyt mało jest kobiet-wykładowców pracy teoretycznej do szkoły wykła- RUCH KORESPONDENTÓW RO. wykarczowanie starych nałogów i
- poniżej 10 proc.
dowców.
BOTNICZYCH I
CHŁOPSKICH. stosunków, w walce z oportunizmem
Jednak poziom, przygotowanie i
W ośmiu miastach wojewódzkich i
Ruch
tell,
dzięki
wysiłkom
prasy i sekciarstwem, z przeżytkami staprzeszkolenie partyjne dużej części siedmiu powiatowych zostały zorgaludzkiej,
wykładowców nie odpowiadają jesz- nizowane " Ośrodki Szkoll!nia Partyj- partyjnej, rozwinął się na skalę ma rej ideologii w psychice
cze wymo!łom szkolenia. Zaledwie 10 n ellO, kłóre mają czuwać nad podnie- sową, ogarniając już ponad 12 tyslę z oporami resztek starych klas . proc. wykładowców stanowią absol- sieniem poziomu masowej pra,cy szko cy robotników i chłopów, zaś o je- jest nieocenione. Trzeba tępić bezli
wend szkół partyjnych. 30 proc. zo- leniowej. Działalność tych ośrodków
go sile ł prężności świadczy odbyty tośnłe występujące tu t ówdzie ten
stało przeszkolonych na krótko term i- jest ,j eszcze w stanie zalążkowym i w
nowych kursach lub ukończyło kurs· najbliższym czasie powinna być po- ostatnio zjazd korespondentów ro- dencje duszenia krytyki pl'zez blu'
11 stopnia, Około 4,500 wykładowców ważnie wzmocniona i rozszerzona.
botniczo _ chłopskich w Warszawie. rokratów l szkodników środkami na
cis ku administracyjnego. bra6 ener
Konieczne jest śmielsze wcIąga- glczniej w obronę I opiekę koresZabezpieczyć
opiekę
nie. wychowywanie I wysuwanie pondentów robotnIczo _ chłopskich,
przez prasę partyjną nowych kadr. uważnie,J wnikać w skargi l sygna
korespondentów robotniczo - chłop ły czytelników. W ten sposób nl!S\l:a
ski ch, wzmocnienie wysiłków w te.l prasa jeszcze
poważniej wzmocni
Ważna jest sprawa zabezpieczenia lenie kadrowe działaczy związko dziedzinie. bliższe zainteresowanie swój wpływ na wychowanie ideolo
kierownictwa i opieki ze strony ko- wych w 11 szkołach wojewódzkich, się pracą kadr dziennikarskich, ze giczne mas, jeszcze bardziej zbliży
mitetów partyjnych nad akcją szko- w Szkole Centralnej w Łodzi i w Cen strony instancji partyjnych. rozsze się do nich, jeszcze w większym sto
Szkoleniowym w
pniu stanie się przewodnikiem mas
le,niową, rozwijaną przez ~ąz.ki rz,a- tralnym Ośrodku
War sza wie. Od jesieni br. zorganizo rzenle l pogłębienie akcji szkolerilo pra.cujących 1 źródłem ich aktywiwodowe, ZIM? i ZSCh.
Zwią2k.i zawodowe prowadczą s'Zko wana rostanie w Warszawie rl>czna weJ oraz akcji sa,.',okształcenia Ide , zacji politycznej.
zjeździe

Śmielej i gruntowniej wykorzystywać
organizacyjne WKP (b)
w dziedzinie
ideologicznego

na odpowiednim poziomie
szkolenia partyjnego

I

Ludzi, kadry poznaje się i sprawdza
w toku. ich pracy
W pracy nad usprawnieniem kierownictwa partyjnego, w pracy nad
wychowaniem kadr, decydujące znaczenie posiada organizaćja i umiejęt·
ność poznawania ludzi. Ludzi, kadry
poznaje się i sprawdza w toku ich
pracy. Poznawanie kadr nie mOLe 0graniczać się jak to się często u
ni1s zdarza - do charalderysly!:i to·
warzysza w czasie jego postępów w
szkole czy na kursach partyjnyCh, al
bo do studiowania życiorysu czy Pilpierkowych opinii, które on sam zbie
ra i przedsta~ia. Poznawanie ludzi na
podstawie tego,. jak wykonują powie
rzone im zadania, jak pracują dla
Partii i jak pracują nad sobą, poznawanie człowieka na podstawie iego
stosunku do zadań społecznych, któr.e wysuwa w danym okresie sytuacja i polityka Par.tiI, na podstawie je_
go stosunku do ludzi i wymagań, jakie on sam sławia sobie w wykonaniu tych zadań - oto metoda jedynie niezawodna i bolszewicka.
To znaczy, że ludzi trzeba poznawać i oceniać nie na podstawie przelotnych z nimi zetknię,ć. lecz na pods~awie
systematycznego obserwowaDl?- ich wzrostu w toku pracy, ich
Wielokrotnego sprawdzania. Główną
wadą naszej dotychczasowej polityki
k~drow~j .iest p.obieżna., a więc z koDlecznOSCl pOWierzchowna ocena lu-I

I

Związki zawodowe i ZMP winny stać się
podstawową kuźnią
nowych i młodych kadr
Nie

wyS>balrClla Il"ównież sprawa·
drzanie /lai!l'lJteresowań :ilnstancji IderownlCT1:ych w poil~ttyce kadxowej do
CT1:ołowej kadrry partyjnej, która iJm
b
ś d.
~A,l
ee..po re mo ~ega. Tak się np.
przeważn:ie u nas drzieje, że ilnstancje partyjne słaibo intteresujlf się' poHtyką kadr w ZMP, w Zwia~kach
Z
d
:t..
awo owyou, w organizaojach masowyc~, ~~jąc jak gdyby, że
~W'led!zHl!lnośc za ~ost i wycbo
~-aari~ kad1" w tych orga,n.~acjach
lOh nie dotyazy. Jest to mewątplL
. j d
•
I
wre e ną z Pl'Zyczyn, ze ZMP
Zwi~ki Zawodowe nie stanowią u
nas jeszcze podstawoweJ kUŻDd no.
wych i młodYCh kadr. jak to być powinno W ZMP i Zwi k h Z
'.
.
ąz ac
awodo~ych Jest WielU.. c~łonków Partii,
którzy przekszt3;łcI)~ SIę w za,,:odowych Z~-,?w~ow 1 ;ZWiązkowcow. a
~d~rza. SUl niekiedy, ze po prostu za_
sDledzleli na swych funkcjach i stanowiskach. Nie ma też u nas jesz~rze
?lanowego p:rzypływu kadr m~odZle~owych i ZW1ą.zkOowych do wyższych
l odpowied!Lialnie.jSZYeh zadań partyjnyclt, .;a.ko awansu politycz:nego,
jako jednego z n3ljblliI'dzriej zaszczytnych szczebli w wysuwa.niu kadr
młodzieŻOWYCh i zwlą7Jkowych. które

szybkiego wzmocnienia kadr
propagandy partYJneJ
.
I

kadry dziennikarskie,
kadry ko· respondento' w

I

Znacznie wzmóc
z

I

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

dzi. Podstawowe zadanie polityki ~
drowej komitetów partyjnych polega
na tym, żeby zorganj~ -mtć i usprawnić metodę poznawauia ludzi w toku
ich pracy i obserwacli ich wzro'itu i
ich ŹYcia. W,iedzieć, kto i ja.k !'()§nłe
- pomagać, aby ludzie ro~li szybciej
- oto całą! tajemnica polityki ltadrowej, wypróbowanej - leninowsko·
stalinowskiej polityki kadrowej.
Oczywiśde nie można spychać
teqo podstawowego zadania na te
czy inne wydziały lub referaty perso
nalne. Wydziały i referaty mają niezwykle poważne zadanie ułatwiania
procesów poznawania ludzi, orqanizo
wania materiałów i środków, które za
bezpieczają przed zapominaniem Gl
pracownikach, ułatwiają kont.rolę ich
pracy, sprawdzanie jej wvników ..· Polilyka kadrowa - to właśnie podstawowa, główna funkcja kierownidwa
politycznego. Instanoja kierownicza.
która nie czuje się odpowiedzialną za
polityla; kadrową przekształca iiię W
fikcjq;,
Politylta kadrowa - to umieję.tny
dobór i rozstawienie ludz,i .na pod·
stawie gruntownej znajomości icb
zalet i wad, ich kwalifikacji i uzdol.
nień, to troskliwe wych<owywanie
ludzi przez pomoc w rozwijaniu
ich uzdolnień i pozbywaniu się wad,
przez przyśpieszenie ich rozwoju.

wyróżniają

Slię

swą

aktywnością,

uzdolnieniami organizacyjnymi, in~ojatywą. Brak właściwej opieki ze
strony komitetów partyjnych nad
W'n"ostem kadr młodzieżowych. a
zwlaszc'lla zwią'llkowych jest najczęściej odzwiercdedleniem Słabego kon
taktu i niMosta.tecmego kierownictwa politycznego działalnością orgaoizacjj masowych. Prowadii to do
osłabiend'a aktyW1lości tych organizacii.
m Plenum KC 'wywarło poważny
wpływ na ożywienie organizacji masowych i ' na ich poważne wysiłki w
kierunku przezwyciężania ' W7J!liankowanych tendencjI. Wyrazem tych
PQll;ytywnych ~mian były m. inn.
wybory do rad związkowych, przeprowadr.r.one w całym kraj'l w myśl
wytYcą.Jl1ycb II Kongresu Związków
Z a'wodowych , Na kOńf~rencje powiatowe wybrano berz..poŚrednlo Vi
rz.alkładach pracy 23 tys. delegatów.
mobiU.i'Lując w tej akcji szero.ki alktyw związkCJl\\ry. W wYlIli,klo.l odbytych konferenc'ji wybTa,n o do 264
PRZZ-6'w 4,225 aktywis,tów, /l Cflego
tylko 792 ~tj. 18,5 pr~.) ~ starych
stkładów PRZZ. Tak radykalne odnowiende skladów władz związltowych miało miejsce również i na
wyższych szczeblach, mianowicIe na
15 konferenc.jach wojcwódzkich, w
których uczestniczyło z górą 2 tys
.delegatów wybra.nycb na kotlferencj8.(lh powiatOwYch. Do ORZZ Wybrano 449 aktywistów, z ('.zeao 391
(tj. 87 proc.) nowych działaczy związ
kowych. Podobne wyniki rlały wy.
bory do zarzą,dów głównYCh, gd'Z!e
skład władz został odnowiony w 82
proc. Swladczy to niewątpliwie ()
odczuwane.i przez aktyw związkowy
potrzebIe przełomu w pracy insłancj1 związkowych,
D'oniosłą akcją organizacyjną na te
renie Związków Zawodowych było
zorganizowl\nie około 120 tys. grup
związkowych, co powinno przyczynić
się do uaktywnienia i usprawnienia,

I

pracy dołowych ogniw związkowy~
Pozostało jeszcze do zorganizowanIa
około 25 tys. grup :r.wiązkowyr:h, Da
idórych czele stoJ'ą mężowie zaulania.
z wyboru. Wysuwa lo przed kierownictwem ruchu zawodowego powaine
zadania w pracy nad podniesieniem
J)oziOllltl w.}'cho,wanla politY~\1~go
tych 1-15 tys. nowych aktywistów, któ
rzy będą sprawowali funkcje mężów
zaufania gru,p związkowych. Zadania
te łączą się z pracą nacł uaklywnieniem i upolitycznieniem dzialaJuości
rad zakładowych, w których liczba
członków wynosi olcoło 90 tysięcy.
Niemniej ważną kuźnią młodych
rezerw paltyjnych winny stać się or·
ganizacje. młodzieżowe: ZMP 1 Slu~
ba Polsce.
Je'U ·d •
h kt
t k
s ~ Zle o c ara erys y ę aparatu polItycznego ZMP należy slwier~zić, Że jest on ró~ni~ż zbyt slczupły
1 wymaga wzmoCDleDla. ZMP spra.wu
je opiekę i kierownictwo nad działal
nością ZHP i winno znacznie wzmocnić swój wpływ ideologiczny i wycho
'wawczy na Służbę Polsce. Ale wieikim utrudnieniem w tym zadaniu jest
przede wszystkim całkowity brak apara tu, działającego na szczeblu gmin
i wsi. Brakowi temu należy jak najszybciej zaradzić.
Wzrost organizacyjny ZMP na wsi
jest szybki. Na l stycznIa ub, r. istnia

lo 9.835 kół wiejskich ZMP. które 11- '
czyły 108 tysięcy członków. Obecnie,
na 1 kwietnia było już 19.800 kół, sku

piającyoh młodzież wiejską i liczących 295.750 członków.
Obecnie etaty ZMP kończą się na ,
powiecie, Zarządy powiatowe nie są
w stanie bezpośrednio kierować l 0taczĘ\ć opieką organizacji swego powiatu.
Zarządy powiatowe Związku pr6bu
.ią oprzeć się o zarządy gminne. 1stnieją one w z górą 2.000 gmin. Jedna"że zarządy te, nie zbierajc'lce się
systematycznie, z nieetatowym przewodnicząC'ym, pracującym zawodowo
w rolnictwie, szkole, gminie itp, nie
dają należytej pomocy kołom i nie
są w stanie kierować pracą aparatu
komendy gminnej SP.
Nasuwa się konieczność Słopniowe;!
rozbudowy
aparatu
politycznego
ZMP dla obsługi organizacji wiej·
skich drogą doboru i przeszkolenia
n3ljleps'Zej części pracowników SP....
członków Partii i ZMP oraz powierze
nia tym pracownikom lub też innym
odpowiednio dobranym, kierownictwa
polityczneQo, obejmującego potrzeby
oT~anizacyjne zarówno
ZMP, jak i
SP na szC'zeblu gminnym. Chodzi
o to, żeby kierować kadrami, ieby
śledzić ich wzrost,
kontl'olować ich
prjlcę, sprawdzać czy i iak rosną, po
magać im w pracy, opiekować się ni.
mi, s7.kolić i wysuwać najbardziej uzdolnionych 1 aktywnych ' na bardzieł
odpowiedzialne pozycje, do nowych
zadań,
rozwijają.cych ich zdolności.
ich inicjatywę, czuwać, aby nie zaśniedzieli,
nie wyjaławiali się, nie
przeksztalcali w małostkowych i ogra
nlczonych praktyków. Oto jedno z
ważniejs7ych zadnń komitetów partYj
nych w dziedzinie ich polityki k'idro
wej.
<DokOllCllenlie na str. 4~tej)
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Referat przewodniczącego KC PZPR towarzysza

Bolesława

Bieruta

na !V Plenarnym Posiedzeniu Komitetu Centralnego i Centralnei Komisil Kontroli Partyjnei wyeło'slony w dnIU 8 maja 1950 roku (Część druea)

W ytyczne organizacyjne
w . walce o \V'zmocnienie nowymi kadrami
aparatu politycznego Partii
Reasumując zadania Partii w wal
ee o nowe kadry w celu wZlUocnic
nia aparatu politycznego Partii, na
leży postawić następujące wytyczue organizacyjne:

ba Polsce,

ZHP, sekcje młodzie
o1'ganizacjach masowych) oraz w stosunku do kadry partyjnej w związkach zawodowych (rady
zakładowe,
ORZZ, Zarządy Główne ZZ). w
innych organizacjach masowych
(kobiecych, oświatowo - kultuealnych,
kołach rodzicielskich
i tp.),
jak również w radach
narodowych.
żowe

1

komitety pa.rtyjne WSZystkich instancji winny w wiQ
kszym stopniu niż to czyniły
dotychczas, przyswoić sohic cen
ue doświadczenia polityki orga
nizacyjnej WKP (b) w dzied<;jnie dobOl"11 wychowania, . szlwlenia i podnoszenia ogólnego po
.ziomu ideologiczno - polityczne
go kadr na wszystldch odcin·
kach pracy spOłecznej, państwo
wej, gospodarczej i kulturalnej,
przede wszystkim zaś kadr par
tyjnych - jaltO dowództwa, kie
rującego
ogólnym wzrostem
Itadr.

2

programy szkół
kursów
partyjnych oraz
tematyka
wydawnicza, prasowa i propagandowa Winny w więltszym
stopniu uwzględnić i pl'zekazywać aktyWOwi partyjnemu pod
stawowe wskazania i wytyczne
Lenina i Stalina o bolszewickiej
polityce kadr, o stawianiu na
czoło zadań partyjnych
trQski
W
O · WYCHOWANIE KADR
PROCESIE ICH PRACY, o podnoszenie ich poziomu )Qlitycz
nego i ich wiedzy marltsistowsko - leninowskiej. Trzeba aby
aktyw partyjny nauczył się rea
liwwać w praktycznym działa
niu organizacyjnym istotny sens
wiekopomnyoh slów Tow. Stali
na: ,,zE WSZYSTKICH ISTNIE
JĄCYCH
NA Ś\VIECIE CENNYCH KAPITAŁÓW, NAJCENNIEJSZYM I
NAJBARDZIEJ
DECYDUJr\CYM KAPITAŁEM
SĄ LUDZIE, KADRY".
'
komitety i · wszystkie organizacje partyjne whmy pnstawić jako najważniejsze zada
nie - osiągnięcie gruntownego
prtlełomu w kierunku lepszego
doboru i szybszego pOdniesienia
kwalifikacji kadr partyjnych za
równo w dziedzinie opanowani;:!.
przez nie teorii marksistowskQleninowskiej, jak i pod wzglę
dem ich doświadczenia i spraw
ności organizaeyjnej.

3

w tym celu należy:
l. W DZIEDZINIE ZABEZPIECZENIA PRAWIDŁOWEJ
POLITYIU
WZROSTU KADR

1

komitety partyjne względnie ich egzekutywy, niez3
leżnie od rozpatrywanych prze7.
nie bieżących spraw personal.
nych, systematycznie CQ pewien
czas stawiają na porządku dzien
nym ogólną ocenę pracy swyeh
wydziałów (swego aparatu poli
tycznego) PQ linii polityki wzro
stu kadr oraz ocenę wysiłków
i decyzji podejmowa nych przez
organizacJe partyjne w l~ieruTl
lm zabezpieczenia rezerw kadro
wych, przez poznawanie aktywu i sprawdzanie lucIzi w toku
ich pra.cy, przez śmiałe WYSllwanie najzdolniejszych aktywistów i bezpartyjnych, ale wyróżniających się pracą wzorow!i';
i
kwalifikacjami
fachowymi
lub organizacyjnymi pracowni
leów, na coraz bardziej odpowie
dziall1e lIDsterunlti pracy, przez
należytą opiekę i pomoc okazy
wa.ną ,iuż wysuniętym robotnikom i chłopom w wypełnianiu
powiel'zonycb im zadań.

2

należy wzmocnić i podnieść
wyższy poziom rolę kierowniczą i wychowawczo - poli

na

tYCZl1ą komitetów !lartyjnych w
stosunku do organizacji mło
dzieżow y ch (ZMP, ZAMP.
Służ

w

Wzmocnić łączność

tej kadry
zarówno z masami
członkowskimi ,ja·k i kierownictwem crga,nizaeji partyjnej w
celu maksymalnego uaktyWnienia członków Partii po linii
właśoiwYch z·a-llań tYch orglld1ł.
za.cji mas(}wycb oraz ogólnYCh
za·dań polityCUlO - wycbowawczych Pa·r bii wśród mas Pracują
cych. Ustalić i ulepS"LYć formy
systematycznej Itontroli
pracy
C2łonków Pa.rtii w orga,n Jzacjacb
masowych przez właściwe orga.nizacje partyjne, m. inn. również drogą wprowadzenia periodycznej spra.wozdawczości człon
ków Pa,r tii z ich konkretnych
zadań
w organiz,a.cjlU)h masowyeh, !lkła.danych egzekutywom
swych organizacJi partyjnych.
parlyjJiej

zgoła

nie wymagająceJ kwalifikacji
in:i:yniersltich . jest wysoce nienormaIny i stanowi
przejawy braku
planowej i przemyślanej
polityki
kadr.

ziach brak jest znacznie ostrzejszy,
l).i7o średnio dla całości przemysłu. W
dużym stopniu, choć nie całkowicie,
jest to także rezultatem braku plano_
wej i przemyślanej polityki kadr. W
dużym stopniu mo,Żna ten stan rzeczy
2eby ten stan zmienić na lepsze poprawić przez dokładną analizę nanależy postawić przed sobą zada- sycenia inżynierami poszczególnych
nie systematycznego przesuwania gałęzi pnzemysłu i wycią.gndęcie !ll tej
kadr inżynierskich i technicznych analizy wniosków w kierunku doprobezpośrednio do produkcji, pozosta wadzenia do bardziej równomiernego
wiaj~c !,~~a prod~kcją tylko ni~z~ę rozdziału kadr in:iynierskich. Sprawa
~ą ,l s~lsle ok!e~loną obs~dę mZi ta, jako pilna i ważna powinna stalllerow l techmkow. Hasło. ,,!NŻ ,nąc na warsztacie resQrtów gosppdar
'NIEROWIE I ~C~NIC'~ - DO czy ch, PKPG i organów partyjnych.
~RO~UKCJI" !DUSI Się ~tac osią po Przesuwanie inżynierów ze sfery nielItykl ,kadroweJ wszystkich nasz!.ch produkcyjnej do produkcji, przeproresortQw ~osl?od~rczych~ W~ZYS_tkIch wadzenie bardziej równomiernego roz
~laszych ~Ol~lltetow WOJew.od~kich i działu kadr inżynieryjnych i technicz
Ich ~v.ydzIało~ ~~dr, a na~z!łr nad nych pomiędzy poszczególnymi gałę
cało.sclą re~hZaCJl teg~ wazneg~ za . ziami przemysłu powinno być ściśle
dania mUSI spoczywac w rękac.h powiąza.lle z prawidłowym i na szero
naszego Kom~etu Centralnego i Je ką skalę rozwiniętym przeszkalaniem
go wyclziału kadr.
personelu inżynieryjnego i techniczRzecz jasna, że samo przesuwanie nego. Dla nowych gałęzi przemysłu
inżynierów i techników do produkcji należy przeszkalać inżynierów, pracu
nie rozwiąże jeszcze zagadnienia. Bo- jących dotychczas w zawodach powiem i wewnątrz przemysłu istnieje krewnych lub zbliżonych. Tak np.,
w ysoce nierównomierny rozdział kadr nie ulega wątpliwości, że szereg ininżynierskich i technicznych. W pew żynierów górniczych, wyspecjalizowa
nyćh gałęziaCh przemysłu mamy SIO-' nych dQtychczas w kopalnictwie wę
sunkowo większe skupienia inżynie- gla tJ;zeba będzie przeszkolić dla porów, niżby można bylo sobie na nie trzeb kopalnictwa miedzi, rud żelaz.
obecnie pozwolić. W innych galę- nych i cynku.

Partii w dziedzinie wychowania ludqi w toku ich pracy społeoznej, pod
niesienie zr,o zumienia wśród mas
partyjnych, jwk wysoką godność nadaje i wią.:ie len,i nizm z flm'kcjami
pracowników paT1;yjnych, których
Lenin za.s zczytnie nazwał "rewolucjonisiami zawodowymi".

Sytuacja i zadania na odcinku kadr
.
.
gospodarczyc b
Burzliwy rozwój' naszej gOSPQdarki go rozszerzenia produkcji i inwestypowoduje ciągłe i w szybkim tempie cji w stosunku do okl'esu przedWOjennego, które osiągnęliśmy już w re
rosn!!,ce zapotrzebowanie na kierow- zuItacie wykonania 3-letniego Pla~u
nicze i wykwalifikowane kadry. Jest i tych olbrzymich zadań, kt~re staWia
to zupełnie zrozumiale w świetle te- , przed nami Plan Sześciolelm.

Z całą ostrością stoi przed Partią ,
zagadnienie uzupełniania wykwalifikowanych i kierowniczych kadr

handel prywatny, lo rze~z
odczuwamy coraz ostrze]szy brak wykwalifikowanych i ~ie:
rowniczych kadr, nadających SIę l
proc., to jest rzeczą jasną i zrozumta przystosowanych do pracy w nowych
handlu uspołą, że PQtneba nam coraz więcej nie i trudnych warunkach
tylko siły roboczej w ogóle, ale w łecznionego.
Z dru giej strony wiadomo, że w o- Przeszkala~
pierwszym rzędzie kadr kierownidokształcać
CZydl i kwalifikowilnych, a więt. in- kresie okupacji z rąk niemieckich fa·
żynierów,
technologów, konstł'ukto szystów zginęła znaczna liczba nC!-osiągnięć
rÓw. techników, majstrów, sztyga· szych wykwalifikowanych pracowmrów, robotników wykwa lifikowanych ków technicznyth, że w ciągu la! o ..
ltd. Jeżeli rozwijamy teraz gałęzie kupacji zamknięte były nasze wyzsz.e
produkcji, które bądż w Qgóle nie ist- i średnie uczelnie, że część wykwal,lNależy także pamię tać, że naszym siada wiadomości z zakresu metod
niały w przedwojennej Polsce,
bą1ź likowanych pracownikÓW nie powl'O- kadrom i nżynieryjnym i technicznym kierownictwa
współczesną,
socjaUbyły reprezentowane w minimalnym cHa do knju i sprzęgła się z taszy' grozi poważne niebe zpieczeńs two w styczną gospodarką, tylko bardzo frag
rozmiarze, jak np. kopalnictwo mie- stowską reakcyjną emigracją.
p ostaci pewnego prowincjonąlizmu mentaryczne i jak dotychczaś, zdoby_
Należy 7AłJbC'Lpieezyć właściwą
d:d, kQpalnictwQ rud :i;elaznych na
Wszystko to razem stwarza SYTUA technicznego, pewnej zaściankowości wane raczej dorywczo. Koniecznym
i wszeehs·tToomą pomoc organów wielką. skalę, produkcja samochodów CJE WIELKIEGO BRAKU KADR. bra technicznej. Przez lata wojny nasi in warunkiem skutecznej vracy tych lupropa,gandowy-ch i S'lJkoleni'O- i traktorów, turbin, łożysk kulkowych, ku, ·który przeChodzi czasem ' w praw_ żynierowie oderwali się od postępu dzi i podążania ich za postępami szyb
wycih Partili w samoks'lltałCilniu ciężkich i specjalnyell obrabiarek, dziwy głód kadr w naszej gospodarce współczesnej tachniki, a i przed woj- ko rwącegQ naprzód życia, jest zorpolitycznym kadr pracujących benzyny syntetycznej, kauczuku syn- i częstokroć przeszkadza jej rozwO- ną nie zawsze byli uświadomieni w ganizowanie dla nich planowecro syw organizac~ach mR(WwyCh 1m\!Z tetycznego, syntetycznego włókna, jowi.
pełni o postępie
technicznym ze stemu przeszkalania i doszkalania.
Mo żna śmiało powiedzieć, że mało względu na świadomą w tym kierun- Jak więc widzimy,
ZAGADNIENIE
w dooomc s.pośród nichkandy. mas plastycznych itd., to rzecz jasua,
datów do s!Łkół partyjnych. Ko- brak nam wykwaliiikowallych i kie· było w Polsce w ciągu ubiegłych lat ku poIltykę międzynarodowych kon- SZKOLE!\'IA I DOSZKALANIA JEST
mitety partyjne muszą śledzić rowniczych kadr w tych dziedzinach projekt ów i z a m ierzeń, które .rozb iły cernów i monopolów kapitalistycz- AKTUALl\'YM I BEZPOŚREDNIM ZAsystematycznie za tym, aby ka. w większym stopniu, niż w całości się lub oł>ó ź,ni ły się 1'IliCrej ze w2g1ę- nych. 2eby uniknąć groźnego niebez_ DANIEM NIE TYLKO :OLA KADR
du na brak
'ś r'ódków finansowy c.h, pieczeństwa zaściankowości technicz- INŻYNIERYJMO-TiECUNICZNYOH,
dra partyjna w orga.n.izacjacl1 naszej produkcji.
które może przynieść wiele ALE Dl.A CAŁOŚCI KIEROWNIJeżeli na olbrzymią skalę rozwija- czy' materiałów , dnio byJo natomiast nej,
masowyoh rosła w toku swej
l)Iojektów i z·a.mierzeii, które rozbiły krzywd naszej gospodarce narodo- CZY CH I WYKWALIFIKOWANYCH
PRoCY, podnosiła po-ziom swych my inwestycje i inwestujemy w obee się, nie zostały zrealizowane lub zo° wej, trzeba organizować !jystematycz KADR NASZEJ G'OSPODARKI.
uym 1950 r. 4,2 razy więcej na głowę
kwa.lifika.cji i swe·g o 11oświad
i doszkalanie naNie ulega wątpliwości, że wytęże
ludności, niż przed wojną, a w 1955 r. stały wykonane nie w pełni, czy ze ne przeszkalanie
czenia politywno - organizacyj- inwestować będziemy ' 8,7 razy więcej znacznym opóżnieniem ze względu na · szych kadr technicznych na bazie po nie wysiłków w kierunku przesunię
nego, aby stai\l\I8.ła się w cora7 na głowę ludności niż przed wojną, brak ludzi, wykwalifikowanych ludzi, stępów i osiągnięć socjalistycznej cia k~dry ~nżynieryjne.i i technicznej
powa.iniejszym 7Alikres'ie bazą re- jeżeli budujemy masowo wielkie, no- sprawnych ludzi, oddanych ludzi, ucz techniki radzieckiej, pracującej na bezposredruo do produkcji, W kieruilzerw k-adł"owy(}h pa<rtii. Dobierać we zakłady pnemysłowe i przy nich ciwych ludzi.
olbrzymią skalę i osiąga.jącej zadzi- ku
równomiernego ro:zdziału
we
w bez porównlliIliia więltszym całe osiedla, a nawet całe miasta, je'Wk r acz aj ąc w Plan Sześcioletni mu wiające rezultaty.
wszystkich gałęziach naszej gos]X>dar
Zagadnienie przeszkalania i doszka ki narodowej kadr wykwalifikowastopniu, ni:i to miało miejsce żeli rozwijamy na wielką .,skalę bu- simy z całą Qstrością postawić przed
dotychczw;, nowych praoo-wni- downictwo mieszkalI, szkół, przed- nasza Partia ZAGADNIENIE PRAWI- lania, jako pilne i konieczne zadanie nych ~)Taz w kierunku systematyczków ,PolitYC7lllych a.paratu par. szkoli, żłobków, wyższych uczelni, in DŁO,"VEGO ' ROZWIĄZANIA SPRA- stoi zresztą nie tylko w stosunku do nego Ich przeszkalania i doszkalania
tyjnego, pa.ństwowego i g'OSł)O słytutów naukowo·badawczych, burs, WY UZUPEŁNIENIA BRAKUJĄCYCH kadr. inŻYn.ieryj~ych i techn~czny~~, d?prowadzi .do. poważnego złagodze
WYKWALIFIKOWANYCH I KIEROWale 1 do wJelu mnych speCJalnQsCl. ma. t odpręzerua sytuacii na odcinku
da,czego spośród kadl1' wypróbo- Internatów, szpitali, klinik, sanato- NJCZYCH KADR. Bez rozwiązania te_ T~zeba ~?bie powiedzie~ p,rzecież, że kadr gospodarczych i p'ozwoIi naszej
riów,
domów
kultury,
świetlic, dróg,
wanych w toku pra.cy w organiportów, kolei żelaznych, magazynó.w, go zagadnienia bowiem nie' ma i nie w~ęk3'zosc. nas~yc}1 plamstQw, .ekono-I gosp?darc? . narodowej OSi?"11ąĆ pozacjach ma..'łI)wy·ch.
chłodni itd., to rzecz jasna, brak nam może być wykonania wielkich i trud_ mIstow, hnanslstow, statystvkow po- stawJone Jej zadania.
architektów,
urbanistów, budowni- nych zadań Planu Sześcioletniego.
Jakie drogi prowadzą do rozwiązaić
IL W ZAKRESIiE DOBORU KADR czych, mierniczych, techników i maj·
nia zagadnienia 'wykwaliiikowanych
DO APARATU POLITYCZNEGO strów budowlanych, wykwalifikowai kierowniczych kadr dla naszej gonych monterów itd.
PARTJ[.
spodarki?
Przejdźmy teraz do zagadnienia sztą być inaczej. W okresie po WY"
Jeżeli cała nasza gospodarka . jest
Drogi są dwie:
l'>rzyjmować na p·r acowników
.Mamy nie- z",olellliu, kiedy władza przeszła w rę
obecnie gospodarką planową, jeżeli
prawidłowe wykorzystanie istnie_ WYSUWANIA KADR.
politycmych w aparacie partyjnym: planowym systemem fillansowym zojących
kwalifikowanych kadr, wątpliwie w tym za'k resie poważne ce klasy robotniczej, kiedy coraz bar
osiągn.ięcia. świadczy o tym wymow dziej ksz1;ałtował się stosunek do pra
a) tylkQ lud'Łi wYI)róbowa- stają objęte wszystkie dziedziny na- prawidłowe fonnowanie rezerwy kaszego życia gospodarczego, tQ 'rzecz drowej i prawidłowy system wysuwa nie lic~ba okołi) 17.000 robotnik6w, cy, jako do sprawy honoru, godności
nych z miDUnaJnie 3-letnim jasna, brak nam planis.tów, ekonomi- nla no",}'ch kadr,
wysuniętych na stanowiska kierowni i czci, kiedy coraz bardziej
szerzył
stażem partyjnym, kiórzy ma- stów,
st;r.tystyków, wykwaliiikowaprawidłowy system szkolenia no- cze \V przemyśle państwowym. Nie- się ruch współzawodnictwa i ruch ra
ją już za sobą pewien
okres nych finansistów, współcześnie wywych kadr, taki system, który by wątpliwie, te wysunięte kadry \V du cjonalizatorstwa, musiały ujawD1c
p,r acy organ1mcy>Jnej (mrillłi~ szkolonych buchalterów, kalkulato- przy stusunkowo najmniejszycll na- żym stopniu !wzwoliły za peh!ić luki, się i ujawniają się dalej wśród klaitd. Jeżeli rozwija się w szybkim kładach • dawał największe i najszyb- wynilmjące z olbrzymich braków sy robotniczej 2Jnac~ne ilości łudzi
mUim w crj,ągu roku) przy wy- rów
~empie
nasz handel socjalistyczny, sze wyniki.
kadr, let6re by przeszły przez regular zdolnych do pracy kierowniczej, uta
pełnianiu oolp -owiedni'e j funkue s zkolenie i otrzymały dyplomy, lentowanych organizatorów i teehnicji pa.rtyjnej lub też w ra- Prawidłowe
N-iewątpliwie taJ.."Że 17.000 wysunię ków.
istniejących tych
robotników na stanowiska Ide'
m,a ch Ofglllni.zacji. masowyoh
Oz.yż n~e jes't jasnym, że setkJi tysię
rownicze w przemyśle państwowym
oraz ma.ją p()Cl;ytywną chal"ak:
w naszyn1
odmłodziło apą,rat przemysłu, polep- cy współzawodniczących
terystykę tej pracy Ze strony
przemyśle, których ok-cło 20.000 po'
Jeżeli chodzi Q prawidłowe wy ko- nawet w końcu Planu Sześcioletnie szyło jego skła'tl socjalny, jego obliwłaściwego komitetu
partyj- rzystanie kadr wykwalifikowanych go nasycenie personelem inżynier- cze ideologiczne i polityczne i przy- siada już uprawnienia do tytułu
"przodownika pracy", względnie "za
mamy szereg wad i zaniedbań, które skim bedzie dość znacznie niższe od bliżylo go do mas.
nego.
ogólnie
można było by sformułować norm obowiązujących i od faktyczCzy
można jednak uważać proces służonego przodownika pracy" stanob) jeżeli wytypowa.ny do pra
jako brak planowej polityki kadro- nego stanu osiągniętego już w wysltwimia za skończony i rezerwy wją poważną rezerwę dla wysuwania
r.obotników na kierownicze stanowicy w 3IPall"ade partyjnym kan- wej.
Związku Radzieckim.
istniej"ące
IV tym względzie za wyska?
czerpane?
dydat nie przeszedł żadnego
Czy Istniejące kadry wykwalifikoW świetle tYCh liczb jasnym się
Rzecz jasna, że nie. Na odwrót,
Czyż nie jest jasnym,
że
około
przeszkO!lenia pru.-t.yjnego, wł wane i kierownicze są 11 nas w pełni staje, w jak bardzo niekorzystnej
i całkowicie wykorzystane?
sytuacji zna,jdujemy się obecnie i moina i należy Sltwierdzi ć , że p'r oces 13.000 osób, które w 1'. 1949 ąłosiło
nien być z reguły PNIe{} rozRzecz jasna, że nie. Na odwrót, dlaczego przemysł państwowy odczu wysuwania robQtników na kierowni- wmoski racjonalizatorskie i około
poczęciem swej nowej funkcze stanowiska w gospodarce socja- 20.000 esób, członków klubów racjostwierdzić można, że są one wyko- wa ciągły głód inżynierów, a brak
cji skTerow3ny na odpowied- rzystane .w sposób niepełny i wadli sił inżynierskich
limituje często listycznej może i mus i nasilać się i nalizatorskich sta,nowią p1}ważną renie kursy partyjne lub szkolę wy.
kroć rozwój poszczególnych gałęzi :i:e rezerwy 'istniejące dla WYSllW.l- zerwę dla wysuwania robotników
nia są bardzo wielkie. Nie mQże zre- na kierownicze stanowiska?
Dla
zilustrowania
niepełnego
i
przemysłu.
partyjną.
wadliwego WYkorzystania wykwaliJednakże inżynierOwie pracujący
"
f,ikowanyeh kadr, ehcę .się :zatrzy- bezpośrednio w produkcji w przel
mać nieco dłużej
na zagadnieniu myśle państWOwYm stanowią tylko
najwyższej katcgorii pracowników około połowy kadry
inżynierskiej,
tecllllicznych, a mianowicie na zaga zatrudnionej w całokształcie gospodarki socjalistycznej. W całokształ
..:acoje pall.'tyjne. wytypu~ą. nlli.jbM- dnienIu ,inżynierów.
,
din ej a,k tywnycb I spra.wd7l0nych tokoncu rOI',u 1949 w ~rzemysle cie bowiem gospOdarki socjalistycz- .
Nie ulega wątpliwości, że takie re rów-robotników kursy smco)eniowe
warzySIq w~óżniają.cycb się we panstwQwy~ }1ył~ ~trudmonych 0- neJ, inżynieł'ów, zatTudnlionycb w zerwy istnieją i że trzeba tylka u- na konskukt1}rów. Kursami tymi ob.
,
'
•
.
kolo 7.000 mzynlerow. Srednio dla specjalnOŚciach prolemysł'Owycb jest
wSlIDłza,wod'nwtWle pracy oraz pod całego przemysłu na 1.000 robotni- około U.OOO.
mieć je widzieć i umieć z tych re- jęto 400 osób. Jeden z tych kursów
względem ofia,rności, hariu idCOIO-1 ków produkcyjnych przypadało 6,9
Z tego, jak widzimy, tylko niespeł zerw korzystać. Przykład umiejętne- 40'osobowy, zorganizowany w Ilrze'
7.000 pracuje w prQdukcji. go i prawidłowego sposobu korzysta I myśle hutniczym, już zakończył Ilra
giC'1J~go. zd'olności orga.m.7.a.l7orskicb inż:rniera. Jest to nasycenie persone na
i oddl!.l1ia Pa.rtii.
lem inżynierskim wysoce niedosta 'Gdzież więc pracują pozostali? Są nia z rezerw stanowi i,nicjatywa Mi- cę. Okazało się, że tylko 4 uczestniA,k cja nabOl"u nowej kadry i re- teczne i pozostające daleko w tyle oni zatrudnieni w ZjednoczeniaclI, nisterstwa Prżemysłu Ciężkiego w ków 40-osoboweg(} kursu nie zostało
poza wszelkimi
normami przewi- Centralach Handlowych, Centralzerw lt'a drowych Partii winna stać dzia.n ymi w tym zakresie. Dlatego nych Zarządach, Instytutach Nau- zakresie
szkolenia lilons truktorów. zakwalifikowanych na konsŁrukto
się 11OWa21nym wydarzeniem politycz Plan Sześcioletni przewiduje, że w ltOwo- Badawczych, Ministerstwach. Wiadomo powszechnie, że brak kon rów, ale, że na\\'et c.i 4 mogą być Wy
nym, Iłowym źródłem ~~moionej r. 1955 śrellnio dla całego przemysłu Rzecz jasna, że instytucje te potrze struktol'óW jest szczególnie os ~ry i korzystani, jako kreślarze. Inicjaty'
akty\:vności mas partyjnYOh i wyra~ na 1.000 robotników ma przypadać bu ją pewnej ilości inżynierów, ale dotkliwy, przy czym tyczy to zoirów wa ta i jej }}Owodzenie świadczą, że
zem ieb od.d ania Pai'tii oo'aa wler- 14,2 inżyniera. W ten sposób Plan nie ulega wątpliwości, że stan przy no kons truktorów-inżynierów, jak i w dziedzinie kadrowej mamy w naSześcioletni zaliłada z górą dwu kro którym p~łowa kadr inżynierskich konstruktorów ~ techników. Dla czę- szej gosllodarce narodowej poważne
ności jej i:dealO'lll. Celem tej akcji tne podwyższenie nasycenia inży- o specjalnościach przemysłowych ściowego zaradzenia temu brakowi rezerwy.
winno być pogłębienie świadomości niera,mi masy robotników, obsługu jest
zatrudniona· poza produkcją MmlSters,two ł'l"zemy s>:!u CI~zltIego
w całej Pa.rtii. we wszy,tkich jej I jącyoh PfoaukcJe. Trzeba dodać, że przemysłową i czesto przy pracy zorgaruzowało spośród racjonaJizato
(Dalszy oiąg na str. 5)
Jeżeli

poziQm produkcji

naszego

}lI'zemysłu przekroczył przedwojenną
produkcję o 75 proc., a w ciągu dalszych 6 lat ma wzrosnąć o okQło 150
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Akcja naboru nowej kadry
kadrowych Partii
Pragll1ę też poddać pod rozwagę
Plenum KC ce}owość sl)cc,i alne.j ak~l podJ'ęt,eJ'
w celu
doraźnego
ed •
wzmocnienia aparatu partYjnego j
a.dministracji państwowej. Komitety Wojewódzkie przeprowadziłyby
do d'n i':!. 1 paździ~rDika br. akcję na_
b(}ru 3.000 kan d ydatów według ustaInnego przez Biuro Polityczne rozd7-ielniJra. Z tei liczby co najmniej
1000 (.~ ł. Partii, głównie robot.nil.ów
było hy przC7.naczony('h dla zasp oko
jenia potrzeb ws·i.
Niea:.aleŻTIae od tego w cetLu stworzeni,a recze[wy k a drr party jnych kom ite tv zak~adowe i więk sze organ1-

ogniwach, że źródłem W:lrostu nov..-y.ch ikad,r jest podnoszenie poziomu wiedzy polltycznej li kwaUfikacji
osobistYCh każdego członka Partii,
wysok3 ocena zadań twórczyoh czło_
wieka pra.cuj~ego i troska o jego
ro-zwój spoleC'llllo - idoologiczny, uświadomienie sobie prz.odują.eej roli

I

rezerw

lY

Coraz więcej wysuniętych - ale ani
jednego wysuniętego, który by nie przeszedł uprzedniego wstępn~go szkolenia

•
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Re er t r
na lV

Plenafn~m

nli r8 ~eply,iei:eli chodzi o chatllkler i czas trwania takich kur~ów .szko
leniowych: W~zy&lko 2lilleży e6 stil"
nowiska. na które Się wysuwa, od 110
ile! wlarlmnl'lMci, PQtrzebnyeh dha terio stanowiska ltd. Dlatego bogactwo
form .,.\ulleol. hędzle niewąlpliwie
bijTd7lO wielIlie. :W każdym razie jasnym j~8ł, 1;e naldy obecnie posta,
wir pTled lob", jakQ linię postępowa.
nla: COlaz wlł!Cl'J wysunil)tych, ;ile
aul Jednego wysuniętego, który bV
nie prze~7edł uprzedniego wstępnego
ukolenla.

I

Organizować systematyczną
wysuniętynli

ich

opiek ę nad
i systematycznie

doszkalać

wstępne

szknl(>nie nill w ZjednC;CZf>llillch, Centralnych ZaWY~l!ierl'lljfl jednak zilgadnieniil: Wy· rządach i Mini~tets/wileh: Ażeny u6unil'ltv robotnik 7v~kfl nOrk'l,il~ fdp· rn0i.liwić tClkie wy unięcie, wydllje
go minimum wiadomo~ci, potrzeh- ~ię prawidłowym w niljbIlżazym c~a
nych dla rnzpoc7.ęcia pracy nd no- de !orCJanhr.ować sieć kur~ów szkol'wym stanowisku, ale nil"wątpliwi'l nlowych o wyższym poziomie i dłuż
brak regularnych studiów będzie mu nym okresie nauczania, "1" 1\ miesię
przenkadziił w jego prary:
Dlatego cy; I~tóre objęłyby około ty&llłCa Bobowil\zldr.m resortów gospodarczych tiób ze WSlyslklch naszych mlnł
jest organizować systematyc~ną opie IIler tw {lospodarcżych. W len spokę nad ~ysuniętymi i systematycznC' sób nasze eentralne in.tylucjfl gOhpO'
ich cl08zkalanie. W przeciągu szel enu dl rC7.fI otuymalyby ~owy, wielki zalat, wysunięci na kierO''''nic?:e stano lit rzyk rollOtnicr.ych ~atłr, który na
wiskIl robOQllcv powinni by': w za- pewno prlyczynl się do usprawnifmill
leżnolki od potrzehy
odrywani od ich dlialania i do lepszego powiąza.
produkcji na 2, 3, 4, II czasem I wię 1 nhl Ich z masami.
cej tyqodni dlateqo, żeby pr7.ejśó do·
Jak widać, mamy wiele do zrobiedatkowy kur!! s'lkoleniowy:
Sytuacja dojrzała równif!7. do tego, nlii w dziedzinie nasilenia I Uperzlidkowani,} wysuwania robotników na
żer.y w zp.kresłe wysuwllnia robotniId«lTOwnIrt:e
stiłnowlska w "ospodarce
ków nil kierownlc7e słanowilika poczynU' krok napr7ód. DołychC1.as wy- Ililrodow~ł. J8~t'1l te zadal'lia wvpeł
suwalliiPlY robotników na sIanowiskil, nlmy, to zyska na tym cała nasza go
aż
do dyrektorów pr:zedsiębiorstw I'podarkił narodowa i odczujemy wydatn't \lIgę na odcinku kadrowym,
włłcznie.
który tak cZflltft limituj n_n ro7.Jeżeli chodzi o wyf;uwanie na ~tl\
wól.
nowi lika WYŻ$ZP'!J0 IIz r zehla, lo mialy
miejsce jedynie wypadki po j f>dyńcze:
Tyle chriałp.m : I'owiedzie~ o spraTymczai~m, nie ulega wątpl!wości,
wif>
prawidłowego
wykorzystania
że 52 reg robotników z powodzeniem. Istnlejll-cych kadr, prawldłowt'go wypod warunkiem prawidłowego dOboTuj koczy8tywilnla rezerwy kadrowej i
i uprzedniego ;zkolenia mogłoby za- prawidłowego wy,uw/uda rohotnlków
jąć
sz"req kierowniczych stanowisk na kierownicze stanowiska.

W ,valce O lradry wielkie zadania
przypadają lninisterstw0111 gospodarczym
Bez \Isunlęda hrllków w funkCjonowaniu llal>7.eqo ~Fkolniclwą, WyŻS71'qO
i śr ... dnlego nie oslągniE'my odpowiedni ... go erektu dla naszej gospodarki
nalodowej.
Wielkie zadania pn:ypadają w prze
zwyciężeniu
tych bri1l,ów i w dalszym rozwoju szkolnictwa te~hnicz
nego nowolI/worzonemll Ministerstwu
Szkół Wyższych i Nauki i Cenlralne·
mu Urzędowi Szkolf>uia Zawodowego,
Trzeba jednak pamietać. le zarówno
Ministerstwo S~kól Wyższych, jak i
CtJSZ IIle b~dą mopłv wykonać lych
zadań bST śd~łej współpracy i bl'z po
mocy gospodarczych młnislersh' resortowych. Gospodarcze minlsters~wa
re~f)rtowe dbać milszą o lo, by ściśle
współdziałać I w doborze studentów
ł uczniów w rozdziale ich według
uczelni, fakultetów, szkół i w sporzą
dzaniu przystomwanych do życia pro
gramów nauczania, w zilpewnieniu
sprawnośc.i nauczania itd.
Gospodarcze ministerstwa retortowe, które nie dbają o przygotowanie
kadr, nIe przygotowują. tego szkoleniit i nie kontrolują je!fo przebiegu,
nip. spełniają swoich elementarnych
zadań.

z tego ws~y~kiego.
pow iedlZieli , I!:adanta przYiPamns,ters,t wom gospodarczym w dziedzinie kadr są bardzo
wie-lkie. iMuSlZą ooe dbać o prll€syłamie inżytlJierów i techniików do pro
dukcji. muslZą ~rupewn.ić równomierny ro~dlział si,ł technicznych parnię
ci~y poS0Czególne gałę.zie pITlemysłu,
muszą sysŁemaif:ycznie szkoHć ' i prze
sz.kalać stary peJ:'soneI OTalZ masowo
wysuwać i SZkOiNć nowe kadry robotniC7.t'. muszą współdziałać w organizowaniu s!7.:kolenia nowych kadr
.zawodowych wyższych i średn.i~h 0l'C\Z kontrolować prrz.ebieg tego sz:kolenia: Wszystko to wyma,g a odpowiedniej orga'l1.irz·acji w~wnątl~ mirJi
literFtw: Dlatego też tr.zeba b~dz;ie,
ażeby w ministentwach
,ospodtrczych stopniowo, na mlej.sce ~.
nego departamentu kadP, two~l,
się trzy jednostki,
kMda o u,nym
7akrf'lilc dzla-łanla: .1e,dnoatka zajmu'
jllC& się kadrami kł~lezymł J
kwalifikowanymi, jednO-<ltka zajmują:ca się kadra.mł szere,owyml j
wreszcie jMnollt.ka .""l1'Iuj,ca ale
sprawami azkoleniL
Jak

widać

co~my
Klające

prawidłowe ułożenIe
nliędzy Partią a organanli

O

stosunków
achninistracji
gospodarczej 'v polityce kadr

PomyśLny

rorzwój pracy kadrl)wej I ko CENTRALNE ZAGADNIENIE j
go"podarld narodowej aby w iadnym Fazle, kierownicza
wymaga prawidłowego nlo.tl'rtia sto- rola Partii i prawo ostatecznej decy
sunków mir,dzy Partią a prganaml 7:.ii w sprawach 'k adTowych i peradministracji gospodarczl'j. Jest rzc sonalnych nie było rozumiane, ja'
czą. 7. ozumiałą. że nasz", Parti?: ja!;;o ko wyrz('('zenle się tnlcjatywy I odsiła I ierownicza naszego Ludowego powied:.:iałnośri ze strony organów
Państwa ustala 7asady polityki ka- państwowych.
drowe,i i perllOna\nej na poszczegól_
Dlatego, aby ta inicjatywa, tOl.nych odcinkach życla I mus) mieł' mach i odpowiedzialność mogły się
w .zeregu ważnyoh spl'aw kadro- zrealizować, trzeba na odcinku gowych i personalnych prawo ostateCJ spodarczYJ1l, tllk jak i na innych odnej decyzji. Nie wynika (l tego by- cinkach naszego życia, stosować za.'
najmnie.j, ażeby ocLpow i ed2ialno ść sadę. że za kadry odpowiada nie tyl
za sprawy kadrowe i personalne by- ko i nie tyle wydział personalny czy
ła zdjęta .z administl·a.cji gospodaiI'- departRnH'n~ kadr. a o~powiada prze
c(lej. Na odwrót. trzeba. żeby po 0- cle wszystkIm klf>rOwmctwo lnstytubecnym Plenum illkjatywa liadrowa c.ii, Ministerstwa, Centralnego Zarzą
ł periiQnallUl organów admillistrac.fi du, Zjerlnoczenia
czy l'rzedsi~bior
gospodarczej znac7.llie się wzmogła stwa. Ażeby umożliwić wprowadzeTrzeba, aby zagadnienie protwidlowe nie trj zas~dy w życie, trzeba bę
go rozstawienia. i wykorzystania dzie zmirnić niektóre obowiązując!'
istniejącYCh
kadr i prawidłowe~1l dotychczas i przelltu21ale już normy
przygotowania nowych kadr stan~ło w zakresie roli l kompetencjI wydllia
przed a.dministraeją: gospodarczą:, ja. łów persf)nalnych.

na odcinku

. Nie szczędzić sił dla jak naj szybszego
wykucia kadr l1O'Wej ludowej inteligencji,
w pełni wykorzystać wszystko co zdrowe
ze starej inteligencji, bezlitośnie zwalczać
i dobijać wrogą agenturę
Oma~ając

I

na IV Plenum sy tua c ję tanie, czy i w jakim stopniu wykoi zadama na odcinku kadr gosp 9rlar nano na tym odcinku zadania III rte
czych. trzeba llostawić przed sobą py num w zakresie wzmożenia cz\Uności

t

o

ne;
I lawa Bieruta

owar y

oK

odnicz

Posiedzeniu Komitetu Centralnego

Je;.eli chodzi o dalsze wysuwanie
robotników na ki TownlclB ~tilnowlska, to należy wystrzegać się popelnlanych dotychczas w tym zakrelile
powaznych błędlJw, Jednym z laldch
błędów było wy !Iwanie b z ul'Clad·
niego szkolenia. nawet w tych okre·
sa<!h. kiedy takle szkolenIe można
już było zorganiwwać. Obecnie sytuacja Jest już tego roduJu, że mamy
WSZelkie możliwości przeprowadzania
szkolenia przed wysunięciem.
Rzecz jasna. że nie moina dac ogól

Uprzednie,

I

Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej

r woluryJnej. Niewlltpliwie uczynio-I
po w ty,m zllkrC!sle dużo, ale ni,wllt·
pliwe też jest, że nie mało jest jesz
c~e w na!lzym aparade goSpodarelym wrogów i szkodników złodziei
.
.
.
'.
_
I ła~owmk~w, mepoprawnych bIUro
krab/w i nl~b81ców.
.
D1atllgG nlo czai jOllt bynaJmluej
lIa jak,kolwiek d"mobili21ację. Zada.
nie wzmoienia czujności: rewolucyjnej w całym nl\szym życiu I na odeinku gospodarczym w sEczególnośd,
.toi w całej pmi. Trzeba jednak jed"oczeinie walclYć z wllzł'lkimi pue
jl\wAmi przemieniania czujności w
klHyknturę, usuwania i piętnowania
ltldd, którzy na to nie zasłużyli, nie
uwzględnienia
ich obecnej postawY
i obecnej pracy.

wygłoszony

Podstaw,! naszej polityki kadrowej
je t poczynienie wSlelkirh wysiłków
w k~erun1m ,isk najszybs~ego. stw~:
r7.1'1I1&. nowej htdowej, mte:\J~encJI
przy J~dnoczesnym. naJpełnu)Jszym
wykf)rzystal\iu staryrh kadr technicznych. Starą inteligencja technicz
n nie jest masą jednolitą. Znacma
jej część związała ~ię bt'Zpowrotnie
i s~zerze z budo",:! socjali2;lllU;
C2lęść powstaje jeszc?:e bierna i tylket nieznBczna mniej"zość stlInowi Bgenturf/ wroga. Nie szczędz;ć ;lił
dla jak naj szybszego wykucia kadr
nowej ludowej inteligencji, w pełrui
wykorzYiltywać wszystko, co zdrowe
ze starej jnteligencji i bezlitośnie
zwalczać I dobijać wS7.ystko, co jest
aJenturą wroga, oto jedynie słuszne
zasady naszej polityki kadrowej. :

Socjalistyczna przebudowa wsi wymaga
szybszego, wnikliwszego
i energiczniejszego szkolenia kad r rolnictwa
w

wlllce o nowe kadry gospodaruwagę mUlimy pozagadnieniu kadr w
rolnictwie.
Potrzeby rolnictwa 111" dziedzinie
kadr po\vioksza zadanie związane z
.oejalis1ycznlł przebudowll
karłowa'
tej g"!'Ipodarki ehłf)pskiej i konieezność grunUtwllej techrticznej przebudowy ml'tod pney w rolnictwie. System i programy nauezania w przedwojennych szkolaek rolniczych odpo
wiadały Nuwykle
zacofanemu 'II
dr:iedzi tłe techniki i arroU6mii poziomowi gospodarki rolnl'j w Polsce.
Wśród studiują.cych na wyższyeh uc:r:elniach rolniczych przeważali syno
wie obsz a rnik6w, w 5rednieh, których była znikoma liczba, uczyły I!Ilę
dzieci bogaczy wielslcich. Zdobycie
władzy przez lud pracujący
było
związane z wi lk, rewoluej, agrlU'n •• która trwa i rozwija się nadal,
zmieniając od podstaw to. unki
po

kaJrłowa<tej
gospodarki
NA TORY SPÓf:.DZIEL·
CZ08CI PRODUKCYJNEJ Mawiają
zagacln·ien.i e spieszllego przvgotowa.nia nowych kadr w rotnlctwie w SPII
scib niezwykle (lstry. Przed PGR-aroi
s1i!1!wi1amy zadanie wydatnego pod·
nlE'slenia poziomu pl'odukcJl rol"i·
CT.!'_ł jU7 dziś, w pieTWJizym okresie
Planu S-lełniego. a także Illmiany
cha'l'lIkteru tej produkoJl w kierun_
ku podwyż zenia .leJ Jakości \v azied!Z.itl1e wysoknwartościowej prodult:C'j~ r06limnt'j oralZ 1Jl'7.f'!;ta'\vieni·~ się
lnllClZ,nej czp,ści PGR-ów nil. produk.
cję h Gdowlaną,
od'Powiada,;l'jcą nowVClZesnym wymaga'luom: Nie moi·
na wypełnić tf'go '1,adani'a bez poważ
nego za !lenia PGR-ów nowymi kadrami i hez planowo podl':jmowant'j
akcji doszkalania. wysunitt!ej kadl'Y
robotniczo - chlopsklf'j w administracji ł kierownictwie PGR-ów.
PoW!>ta,ją Państwowe Ośrodki Małeczne.
s.zynOlWe dla nowoczesnej obsługi
Jdnym ' z obJawów przełomu lilII agrotechnicrne'f 'ChłoiPskich goSiJ(lSZKOł.Y ROLNICZE otwłrrane dla darmw i spółdil:ielni potrzeba im
młod~eiy chłoJ\~łej w cla.wnych re· kadr dyrel torów l 1('h zastępców po
zydencjach szlaeh~kich. orM; obję- litycmych, arronomów, m~hani·
cie Itrzez wieIu da.wnych fnrnali klll- ków, trakton;ysłów, księgOWych itd.
rownłcZl'ch &tanowisk w PGR-ach. Rod.zą się ~ybko chłOPSkie spółdziel
Na około 700 dyrektorów (l;e1;połów uie produkcyjne - mu~i'll1Y im tUI.
PGR mamy drŁLś 25.2 proc. r~botn:i- beZ1>ieczyć fachową pomoc f olliekę
l,ów rol,nyoh i prllemysłowych, 34.1 arranmnicmlł,
wyszkolić
kadry
proc. :j,n~ldgenoli pochodzącej II! chła przewodniczących ł kSięgowych. moi
1'6w bi~lD.ych i !red11li0l'ołnych, 20,9 liwie na,1starannlej prznotowane
proc. synów nauozycield, niJższych do ich wysooo odpowiedzialnycb
ur.zędll1ików i innych grup inteligen- funkcji. Musimy to robić szybciej,
cja pracującej, czY'li razem ponad 80 wnikliwiej, energiczniej - w przeproc. kierQIWD·i ków wyrosłych :z ciwnym rarrie będziemy mieli wysopodstaWOWYCh WM'lltw ludowych. (MIl dt'mora,lizująe(' ł niebezpieczne
Pnt'łom ten sięgnąłby Jeszcze glę- zjlllWlska nłamań, rozpada.nia
się
biej ,dyby nie był hamow&JlY w Junvstałych
spółdzielni.
Trzeba
pJerw5:IJym okresie prLez dywel'lSję stwierdzić niestety, że poszczególne
Mi,luM~yka • oportunł'Ult .omuł· komitety pa,riyjne odnoszą się do
kowszezy:my. DokMtał się stopniowe Sł'!'awy doboru kadr dla spółdzielni
również poważny zwrot wArócl Iła} powstającYCh Da ich terenie nit't"az li
bardziej wartojciowej starf'j kadry kU'YJodną wprost beztroską i lekkointfo.!łJenejł ntniczej. Zna-eZJt8 czę.~ myśh,oticilł, nie rozumlejl\oO wYTał.nie
tflJ bttfoJI,f'ollojl wl~ dziś wój cen. warl ~o •.ada.ni. Kurs przeuko'
nY wkład wlt'dzy ł dOli",1 dczenla leniowy dla agronom6w I'OM był
do ~lklel'o d7liM& przebudowy pol. dWtlkl'otnle odraC2la1\1Y ł poważni 8_
$ki~o ratnłctwa, r«rJltlmłe włdtlwy p6inlony wskutt'k wadIlwelto doho·
senl W'łpńłpr&cy • nową. I'OI'In~ą, jut ru ka.ndyda.łów kursu. KcmleCZ1łY
ka.d~ bttf<l~ rolniczej pocho· jest gruntowny Pl'Ze1om w tej dzia.
dunia r/)błlłtliezo - chłol'flklego.
dzłnie. który pra,w, że akcja ..ke·
Tym nie :m.n;ie.j szybki rozwój pań· lenia kadr będzie wyprzedza6 rostw'Owt'go sektoca rolnictwa i rotz:- zwó.ł ruoh,., a nie wlec się dalet{o w
poozYill~Jący ai~ doniOSły proces pnte tyle jak to ma miejsce dotychez...
SZC2lt'gtUnł
święei~ również

cze

chodlZenia

chłol'~kiej

o

w dniu 8 maja 1950 roku (Część druga)
prawidłowe

postawienie systemu
szkolenia nowych, kwalifikowanych kadr
J'rzCljdżmy
wldłowe,o

teraz do zagadnień pr koncentrowały . głównie na - waj:
postawienia
systemu nej oczywiście - trosce o zmianę
szkolenia nowych I adr.
składu społecznego studiujących, aJest to zagadnienie wagi olbrzy- le lekceważyły dotychozas sprawę
miej, gdyż od llrawltlIowego jego tak ważną jak WYNIKI NAUKI.
rozwlltzanla zależy eała przyszłość
Komitet Warszawski
był bodaj
naliljt'.1 ,ospodarki.
I1oRciowe osią- pięrwszy, który, ą.czkolwiek również
gnięcla w zakresie szkolenia techni z opóźnieniem, zainteresował się wycznego wyższego
oraz szkolenia nikami studiów i dyscypliną pracy w
z;awodowego I i II stopnia mamy uczelniach warszawskich. Inne komibardzo duże. O ile w 1937 r. ilość tety partyjne mało uwagi poświęca
uczących się w wyższych szkołach ją dotychczas tej sprawie. Opóźnia
technicznych wynosiła 7:754 osoby, nie i przeciąganie terminów składa.
to w 1948 r. wyniosła ona już 20:631 nia egzaminów jest tolerowanym poosób. O ile w 1937 r. razem w śre- wszechnie zwyczajem, przy czym zda
dnich szkołąch zawodowych I i II rza się, że studenci ostatniego roku
stopni uczyło się 218.000 osób. to mają zaledwie 20 proc wymaganych
.w 1948 r. uczyło się już 428.000 0- egzaminów. W związku z tym liczba
sób. W ten sposób między 1937 a ab~olwenłów szkół wyższych osiąga
1948 rokiem ilość studcntów w wyż zaledwie nieco powyżej połowy plaszych szkołach technicznych wzro- nowanych cyfr. Poważna cZllśĆ starej
SIR 1'1 66,1 proc. a ilość uczniów
w kadry naukowej pracuje 7l dużym pośrednich szkołach
zawodowych o święceniem i odclaniem, ale tradycJe
91),5 proc. Jednakże te wielkie ilos- IIberall'Stycme sprawiają, że profesociowo osiągnięcia nie powinny przy rowie nie poczuwają się jeszcze do Gd
słania~ nam bardzo poważnych bra powiedLiaJności za jakościowe l Uoków w zakresie WYżlIzego i średnie ściowe wyniki nauki. Programy są
go szkolnictwa technicznego.
często przeładowane i w dużej mieRozwój
systemu szkolenia kadr Ize nie odpowiadają obecnym potrze.
dl
bom. Treść wykładów, skryptów l
a potrzeb resortów gospodar- podręczników jest w wielu wypadczych, jak też dla potrzeb we
wRzystkich dziedzin<Ich 7.ycia kraju, kach odbiciem zacofanego. antynauświatopoglądu
l
obcej
h
kowego
a~owany jest w pow~żnynt IIto- klasowo ideologii, Zaopatrzenie te ch.
plUU przez niedom~gama obecnego niczno-naukowe jest w niektórych u.
stanu .kadr oraz ~Y!itemu nauki w c'lelniach na poziomi nie odpowiadaszk~lltlct~le . wyzszym.
Olbrzymi I jącym wymaganiom. Aktywność spo.
WYSIłek, Jflkl P~ńlltwrl Ludowe, wkła łeczno-poliłyc~na kadr I\aukowycb
da w rozw?i sleci ~zk6ł Wyz.sz?,ch Jest na ogół wciąż jeszcze słaba.
~rzyg~!ow~Jących kad:y noweJ mte
Poświęciłem nieco więeej uwagi
hgencJl. ,?Ie prZy.nosl doty~hc1.as sprawie kadr gospodarczych: Sądzę,
tych ~mków,. ktore odpo\'.nadały że w Iprawie sytuacji, dotyczą,cej
by kall środkow szczodrze wykła- kadr w innych re. ortach, które wy.
danych na ten cel.
Podstawową magajlł równie szczegółowej analizy,
pn,yezynlll jest wadliwa organizacja ale których nie podobna uwzgl~nłć
pracy wyhzych ucz('lnl, 1i1.~zupłoŚć w ramach niniejszego referatu będzie
kadr Gdpówlfldnło wykwal1flkoWI- l'0liwłl)r:ona Ilwaga zarówno w wyst,
nYtlh ł o~dar~onych .lallnym, nowo- l.ieniach na obecnym Plenum. Jak
cJJl'lnym 'wlat6poJrI~d~m
nauko- zwłaszcza
bezpośrednio po Plenum
wym. stllll'e Hber.Ustyc7.ne tradycje. w włdciwych zespołach partyjnych.
cl~iące na samej struktu.rze stu- Szczególnt'go • gruntownego omówie.
dlow. rnllutn~ona dYlcyplm.a w na nla wyma,gać będzie sprawa kadr re.
Iltle, ałaba zainteresowanie l opl ka. sort.ów ?swiatowych 1 'kulturalnych,
ze strony -or",anizacJi partyjnych ł l'OnleWIlZ kadry te decydować będą o
młodzieżowych. :Organlz<Icje partyj - z1J~lęfJll ł tempie rozwijającej Się •
n i ZAMP zaInteresowania swoJe nas rewolucji kulturalnej.

W wielkim procesie rewolucyjnych

prz.eobrażeń w P~Isce Ludowej dojrze-

waJą i

rosną

ludZIe, kształtują się nowi
twórcy' nowego życia

III Plt'num naszej Partii zao,trzy- wydobyć i wykorzystać nowe rezer
lo czujność fl>wolul"yjnł! i podniosło wy kadr z rosnących nowych lu4zi.
bojowość wl'lzystJdeh organizacji par Oto parę przykładów, jak szybko 1'0tyjnych. Skoncentrowało ono rów- sną u nas ludzie:
aież uwagę Partii na sprawie dohoTll
Wśród robotników, pełniących dziA
kadr, przede w. lIystkil11 na z/lgadnie fllnkcje dyrektOrów kopalIi .mani są:
niu ich czystości ideologicznej i cba
pAWEŁ CHOWANlErO, stary
rakterze ich składu o'iobowego pod
górnik, pracujący od 43 lat w ~O
wr:ględem klaSQwym. Zadaniem obe~pa.lni "Karol". obccnie jej dyrektor.
n('go Plenum jest dalsze poglfbicnie S .
ś . d
i
~
ezujności i aktywności bojowej ParwOJe głębokie do Wla cl!len e pra",.yca
.
ne uzupełnia wytrwale wiadomościami
tli w wale Ił czystość id(\61o~iC'zną teoretycznYJlli drogą samokształcenia.
IIlIIlzych saoreiów, d IlU; podnoszenie lcll poziomu politycznego, o mo- Zorganizował na. lcopalnt w r. 1947
kółko
aalmokształceJlia.
bilh:lll1jg w~zystkich nil zych sił do w1eollorowe
porywa~lleyC"h zadań Planu 6-letnie. tecllJ1tClne,o dlll. pracownik6w niżu&.
lO. W realizacji tych Jllldań na czo' 1(0 dozoru technicznego i r~baczy, pur
ła naszycn trosk i wysiłków musi- CiUll,ł do konsultacji 1 wspÓłPraoy
11\1 wysunąć walkę o nowe kadry, inteligenaj. techniczą· Obecnie UCłltz.
to znalIII" pogłtbi~ie i usprawni nie szela na. 5.mt tęezny kurs dla W1I1U
n 1111111; pracy nlld dohorem. wy- nittych dyrektorów kopall1.
chowaniem i przygotowaniem aktyw]
~ow. OHMIEL JóZEF - 4Yl'ClK
st6w p8rtyjnych i bezpartyjnych w
tor kopalni "Viktoria" w Wal.
celu pqdniellienia na wyższy poziom brl!lychu rozpoczął pracę w górnictwie
prl'led 28 laty jako pomoc dołowa. Od
d;\Iilzego postępu naszego życia:
Kongres Zjednoczen.iowy
naszej r. 1943 członek PPR. W ciągu 2 l 1161
Zasilić
Partii był wielkim, przełomowym wy lat po wyzwoleniu był burmistrl!lem
darzeniem w życiu polskich - mas pra miasta Czeladź, później w ciągu 1 1
doświadczonych
cUjących. Potrżną fają zapału, aktyw pół roku członkiem głównego za.
.Plłrtia musi uczynić poważny wy \
W waUC6 o kad.y It"olndcze trzeba IlOści. dążenia do wil'dz)' i kultury, rządu Zw. Zaw. Górników. Od kwlet.
silt'k, aby Z::t5il1Ć kadry rolnicze l'ównież u:mnać zjawisko niecelowe wiary w przys~lość rozkolysaly SIę nia ub. r. był wicedyrektorem kopal.
zwłaszeza
W DZIEDZINIE PO- go marnowania fachowych kadr roI uczucia milionowy('h mas robot.ni- ni Sosnowiec", a. od marca br. dyre
chłopów, kobiet, młodzieży. Wy kto;em kopalni ,.Victoria... Wytrwałł
TRZEB SPOLDZIELCZOtiCl PRO. l1lczyc~ prz.ez zatl'u~nilł~ie ludzi O k6w,
rllZem tego. są czyny produ,kcyjne 1 prac, Ilnmokształceniowll!,
pogł~biał
DUKCYJNEJ I POM-'
_
przez w~s,?klm rner<IZ p~zlOm~e lil'lecjal. ~ora.z bar~zlej masowy, tworczy, 0- swą wiedzt polityczną. Zapisał sit W
ow
nOSCl agronomiczne] w instytucjach
skierowanie powaine.' Ilczby robo- handlowych i administrRcji. Ważne z)'wJany !nlcjaty\~ą nowych form roku ubiegłym na. 3.miesięczny kurs
tników wyróittlaJących się zdolnoś· znaezenle posiada połąc,:enie wyslł rueh. wspolzawodnlctwa. Klasa ro- wieczorowy dla średniego do~oru ko"
claml organizacyjnymi,
pomomem Jtów PartU w walce o kadry 1'olni ~Qtnlrza dała wx raz swemu ~t~surL- palń i ukończył go z dobrym wynł.
politycznym l dojwiadczeniem. Ca cze :II pogłębieniem współpracy w knwł do has~ł Kongre!'\ lI. przyspiesza kiem. Obecnie studiuje na ó.miesi~c2j
la Partia musi zrozumieć, że jest to tej dziedzinie z ZSL, w którelo !!Ize jllc wykonanIe Trzylet";IE'.go Planu, JlY1n kursia dyrektorÓw.robotników.
Jn!cjatywą ,o~
Tow. KltASOWIEOKI JERZY
na,jdoniośI'ejsza w skutkach forma regaeh 'Inajdl1je się pokaina liczba Chł~P8tW? pracujące _ członek Partii od 1945 r. łllcznoścl ł sojuszu klasy robotniczej inteligencji
1'olniczej pochodzenia ganIlllcYJ!,". na polu :społdZ1e!rzoscl
ce
prQdl.kcYl~eJ, pr!-odl!Ją
warstwy d ektor kopalni Za.brze-WSchOd. Od
., (lh~opstwem pracująoym.
chłopskiego.
lnteU, enc l1 'pracującej
- . l poglfl>le·
yr19n4
ł pracę w kon.. a!ni w"'........~
.
ł ąC1;noIiC. z mas~ml udowymI.• r. ikt .. zaczą
l
nem
ł d
ae
J . od r llł~6
Zwrócić większą_ uw'agę
Oiywienie umysłowe i społeczne, nie ra erze li- o~ la.
uz
• o
slIotykany nirdy przedtem wzrost zostaje WYS1Ull~ty na. wicedYl'ekt :ro"
spółdzielczego
clyt Inictwa. pęd do mmki, sztuki, .. od r. 1948 na zast~pc~ naezelJle~()
literatury i radosn go życia społecz- dyrektora: ~PW w Zabrzu. I~tere~uJe
ne,o noszlJ. w !>obie wszy1Stkie zna- s~~ powazme problemami racJonalua.
wielkiej rpwolucji kulturalnej: CJ1: pr~cy w gó~ic~e 1 ~a w :tej
Naldy również zwróeić więksZIl wo obcymi ł wrogimi ideologicznie ",loni
Z.dllJ\iem wS;E)'stkich organizacji par d.zledll~nie powazne oSI~gUlęcla. CieslIY
uwagę na sl"an kadr, obslugujących na stanowiskach kierowniczych. Gł~ tyjn~' h od góry do dołu jest _ prze 5l~ wlelką popularnOŚCI, i autoryte.
tych wndniczyć temu ruchowi, usprawnić tern.
wielką sieć spółdzielczego zaopatrze bsza praca nad pOlepszeniem
wyż szy poTow. WJJGRZYlt JAN. członek
kadr,
intensywne
szkolenie
I
śmia i podnieść nil znacznie
nia i zbytu na wsi. W ledneJ tylko
zlnn\ całą !'IWIJ prar~. 1;mobilizować
ParM! od 1946 roku - obeony
Iy
awans
elementów
ludowych
Oentrali
Rruniezej
Samopomoo
do tl'lJo eelu wszystkie swe kadry, dyrektor kopalni "Paweł", rOlpoo.,ł
to jedyna dro,a do zmiany nłeko podni jć wym.gaJ\ia w tosllnku do prlle, W lornictwie w 1928 l:" ale po
~hloplka ułrudnlonych jest około
ny/ltnll'o je/izcr.e !'itanu k dr na. tym całej organizac.tł i do każdego Jej roku p~acy był lIrle. "/') lat bIlIrobot.
150 łys. pracowników. Cyfra ta da- odcinku. Zaplanowana akcja szkole członka: Większość organizacji par- nynl: Po wyzwoleniu wyróżnlał się ale
je obraz ogC: 'ny prOblemu kadr na niowa ma objąć jeszcze w tym ro- tyjnych zroilumiała te zadania i osią tywpością w pracy zawodowej i polio
tym odcinku: Kadry te są poważnie ku 50 proc. calego Dersonelll Cen- gil. coraz wyższy poziom swej pra- tycznej, byt przodownikiem w kopal.
cy, mobi1i~ując do niej c?ra,z liczn!:?j ni, za.rabi ają,c w r. 1948 około 100
za~wa.smzone
elem,e~tam1
klaso traU RolnlczeJ.
.ze szereJO $wyc:h aktyw15tow. UlUle·
(CiK dalszy na str. 6)

I

kadrami

kadry rolnicze
robotników

1

2

l

3

na ' stan kadr
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rtii w walce o nowe kadry

na tle sytuacji oqó'ne;
ferat przew dniczącego KC PlPR towarzysza Bolesława Bieruta
na IV Plenarnym Posiedzeniu Komitetu Centralneeo i Centralnej Komisji K8ntroli Partyjnej
(Dokończenie ze str.
sięcy złotych mie~lęcznie.

Oto jak tw~rzy się już dziś now~
inteligenoja Si dalwnych proletariuszy.
lMoma by ~ów takioh mIlOiyć Wiele. Warto przecież było by
wspomnieć o ~ - letni~j tow. Zofii
Wrzesień córce małorolnego chlo
pa, kt6ra już po wyzwoleniu w r.
1945 skończyła szkołę powszechną
i 6-mieSlięc=e kursy pedagogiczne,
wstąpiła do ORMO i brała czynny
udział w walkacl! z ba;ndami UPA.
Pogłębiając w drodze kursów koreS;
pondencYljnych swą wdedzę, pnzygotowuje się do pracy w zawodzie na
uczycielskim. Objęła w 1946 r. jesienią kierownictwo szkoły powsze
chnej, a w rok późroej ws.tępuje do
studium przygotowawczego jednej
hutniczych. Natychmiast po wyzwole
wyższych ucz~lni w Krakowie. Od
niu, nie przerywając pracy, ten 56-łet r. 1947 jest aktywistką ZWM i Par
ni dziś człowiek, zabrał si~ do nauki m, pełni twlkeję sekrełama Podstai w ciągu 1 i pół roku przerobil-, kurs wowej Organizacji Partyjnej, a na
średniej szkoły technicznej, zdając po stępnie sekretarza OKZZ. W paź
n:>:!ślnie w roku 1946 egzamin na tech dzierniku 1948 r. jest w KM w Kra
nik a i !ICZąC się dalej składa w 1947 kowie kierowniczką wydziału kobie
roku w Akademii G6rniczo.Hutni. .j cego i instruktorką wydziału orga
egzamin na inżyniera. Dziś w dalszym nizacyjnego. Na początku br. zosta
cią.gu pracuje nad Bobą,
Pogłłbirjąc je powołana na dyrektora zakła
swą wiedzę. co nie uszczupla jego ak dów PMS w Krakowie. Oto tempo
tywności
w pracy polityczno.spolecz wzrostu umysłowego, politycznego,
nej.
I organizacyjnego.

5-'tej)
Od stycznia
ub l'5łego roku
został wysunięty na
wicedyrektora, a od listopada jest. dy
rektorem kopalni. Uczy sił intelll!lj ,,!_
nie i zyskał powszechrie 1lZnanie
v-'~ód załogi, umie współpracować z
inteligencją., wykaZUje wybitne zdolno
organizacyjrte.
Naczelnym Dyrektorem Central
nego Zarządu Przemysłu Met .... U
Nieżelaznych jest od 10 miesięcy tow.
PIERZYNKA STANISŁAW, członek
KPP od 1924 r. i PPR od czasu· jej
powstania, syn g6rnika, sam robotnik
w hutnictwie. Już w pafdzierniku
1945 r. wysunięty został na stanowi.
sko dyrektDra naczelnego zakładów

'ci

5

Mam pod

ręką

dziesiątki

takich
życiorysów
robotników - dzisiejszych dyrektorów, woźnych magistratu - dzisiejszych burmistrzów
tegoi miasta, fornali - dziś kiero
wników PGR itd.
,
O czym świadczą te życiorysy?
O tym, że narzekania na brak lu
dzi są niczy~ więcej, jak oporłuni
styczną
krótk~wzrocznością"
albo
bezdusznym niedołęstwem tych, któ
.
'
• •
rzy me chcą . whblec nowych ro~ą
cych ludzi. Ludzi zdolnych jest wie
lu dookoła nas, trzeba tylko, abyś-I
my im podali r.ękę, dopomogli w

do porządku gadułów,
obiboków, nie poczuwających się do
żadnej odpowiedzialności,

samochwalców i plotkarzy
przeja.w18c rówolież
do tych, którym złe przyzwycza.jenia i narowy
nie pozWałaj, na. włączenie sie dotej pracy. WypowiadaJte wałkł mat'
notrawstwu czasu, musimy przywołać równieź do porządku gadułów. 0biboków. i nie poczuwających si~ 40'
żadnej odpowied~ia1nośei
za. cokolplotka-o
wiek blldź samochwalców
Musimy

przezwyciężeniu

pierwszych kudności, otoczyli opieką. Organizaeje
partyjne mogą i powinny zorganiw
wać pomoc i opIekę nad wysunięty
mi na odpowiedzialną pracę '('obotnikami i śmielej" wnikliwieJ t jesz
cze raz śmielej wysuwać stopniOWO
lud.zi, sprawdzać ich uz--doInieDia,
szkolić, uczyć i kontrolować, aby fi
czył się każdy, aby nie bylo towarzy
sza, który nie pracuje nad podnłe
sieniem swej wiedzy teoretycznej i
swych kwalifikacj.i fachowych •• Te
go wymaga od kazdego z nas WIelki burzliwy okres dziejowy, wielkie
historyczne, niewYPowiedzianie potężne w swym rozmachu zadanią
społeczne, polityczne, patriotyczne.

więc

czujność w

stosunku

rzy. których -

niestety -

i

jest MW

skach państwowych. Wszelkie bez,
••
. •.
myslne, kawlamlane gadulstwo l Intryganetwo przynosi wielkie szkody.
wpływa ono wybitnie demoralizująco
na otoczenie i środowisko partyjne.
Nie możemy sobie pozwolić na tolerowlI;nie tego rodzaju przynoszących
wstyd i szkode Partii zwyczajów.

Za mało umiemy posługiwać się tym
orężem, wypróbowanym i niezawodnym w walce z wypa~zeniami, z nad
użyciami, z biurokratyzmem, ze zły
mi narowami, które hamują nasz
marsz, osłabiajl) nasze osiągnięcia.
WIĘCEJ KRYTYKI I SAMOKRY-

TYKI - oto podstawowy '!'i'niosek,
jaki się nasuwa, gdy czytamy sprawozdania z naszych konferencji partyjnych, gdy obserwujemy działał
ność naszych urzędów pańs~wowyc.h
i I!aszą pracę społeczną w Wlelu dZ1e
dZlnach.

l

więzi'

Polski Ludowej, szkodników i dywersanlów,
drapieinych spekulantów
miejskich 1 chciwych bogaezy wiejskich, tych wszystkich, którzy stawiają na nową wojnę.
Dlatego też milionom ludzi pracy
w Polsce, mężczyznom i kobietom,
dzieciom i młodzieńcom, ludziom doj
rzalym 1 starcom - coraz bliższy
jest braterski Związek Radziecki, wieI
ki nasz sąsiad, przyjaciel i brał -

Dlatego rośaie"W ser.cach i runy·
slach milionów ludzi pracy w Polsce
uczucie solidarności 1 braterstwa. %e
Związkiem Radzieckim i krajami de.
mokracjl ludowej, dlatego rośnie poezucie odpowiedzialności:za wkład
Polski do wielkiego dzieła obrony
pokoju, za wkład do wielkiego Irontu
obrońców pokoju,
który obejmuje.
również setki milionów ludzi w kra·
Jach kapitalistycznych.
Proklamowana ostatnio wielka acja zbierania podpisów pod deklaracją sztokholmską nie jest zwy1dą ak~
cją podpisową. Musi się ona stać potężną mobilizacją. milionów ludzi dla
podniesienia ich świadomości i aktyw
noścl społecznej i politvcznej. Musimy d~tr2eć do milionów mieszkań
robotniczych i pracowniczych, do milionów izb chłopskich, musimy po.
nieść słowa prawdy o pokoju i o pod
źegaczach wojennych
do milionów
ludzi w naj dalszych zakątkach łmI1u.

Skupiajmy najszersze masy wokół sztandaru walki o pokój, której przewodzi
niezłomny Wódz całej postępowej ludzkości, nasz Wielki Przyjaciel i Nauczyciel
- Towarzysz Stalin
Ta kampania jest nll'iwi~kszą, ak- I pogłębimy

czerpanej - z głębi mas lOdowych.
Pamiętajmy, że Partia nasza I nasze
Państwo wzmacniają swe siły dzięki
nierozerwalnej

umysłowych l ~zemleślnikow, uc~onych 1 artystowf Pragnl\ pokoJuo
Chcą budować nowe życie, ksztalci{i
i wychowywać w radości młode, dorastające
pokolenie budowniczych
Polski SOCjalistycznej, Polsk!, wyma·
rzonej przez pokolenia polskich rewo
lncjonistów, przez najlepszych Polaków.
I dlatego miliony Judzi nienawidzą
podżegaczy wojennych i
łch laszy-

cJą ma.sową, jaką

pracującymi

Stosując metodę rzeczowej, przemy
!llaneJ krytyki, sprawdzając samokrytycznie własną pracę i jej wyniki usprawniajmy wykonanie naszych ~a
·dań. Nauczmy się kontrolować wykonanie IIcbwał i dyrektyw kierownictwa partyjnego w toku naszej corJziennej pracy.
Uczmy- się fonnowa~ l wYch~ywa.ć
te kadry w toku pracy codziennej,
wydobywać nDwe talenty 1 nowe siły
twórcze z krynicy ożywczeJ i niewy-

Zanieśmy słowa prawdy o pokoju i o podżegaczach wojennych do milionów ludzi
w najdalszych zakątkach kraju

-słowskich pachołków różnej maścL
I dlatego mUiony 'ludzi zwal~zają
t zwalczać będą zajadłych wrogów

Pamiętajmy, że Partia nasza
nasze Państwo wzmacniają swe siły
dzięki nierozerwalnej więzi

z masami

z 'nll~!laml pra.cu-

jącymi.

Miliony robotników. chłopów i pra
cowników umysłowych u nas, J'i Polsce Ludowej, pochłoniętych jest pracą, pracą, która może być niełatwa,
a.le nie jest ciężarem, pracą, która
wymaga dużej ofiarności, ale na-

" .I III.'I.l • • l, . . . . ... .

jej nieroze.l'W3lną

więt

od z masami.
C7lII8U wyoorów,
01Na faili tej ak(lji WYdObędziemy
brzymiego wysiłku.
nowe siły z głębi mas ludowYch,
Niecha.j nie będzie ani jednego pomnożymy siły Polski Ludowe-j,
członk\l Partii, który by nie uczest- przyczynimy się do s,prawy wielkiej:
niczyI lako organ~z'ator w t~ ka,mPOKÓJ ZWYCIĘZY WOJNĘ.
panu.
LUD POKRzy1;UJE ZBRODNIPamiętaJmy również, że jest fo CZE PLANY IMPERIALISTóW.
kampania szerokiego frontu Ogólno
A WIĘC SKUPIAJMY NAJSZERnarodowego na pla.tformie obrony SZE MASY POLSKmGO LUDU
pokoju, na platformie niena.rnszal- PRACUJĄCEGO WOKÓł. SZTANności naszych granic przeciw wszel- DARU WALKI O POKÓJ. KTÓREJ
kim machinacjom imperialistycz- PRZEWODZI NIEZŁOMNY WÓDZ
nym i faszystowsko - remzjonistyCZ- CAŁEJ POSTĘPOWEJ LUDZKOnym.
SCJ, CHORĄZY OBOZU POKOJU
Na fa.li tej akcji uwielolwotnimy I SOCJALIZMU, NASZ WIELKI
siły naszej awanga,rdy - Polskiej PRZY~ACIEL I
NAUCZYCIELZjednoczonej Parlii Robotniczej
TOWARZYSZ STALIN.
podejmujemy
wymaga więc

Ze sportu
j·.'l.'1h.'III'I,.,•• · • •II"

(Część drlłBa)

nież pewna liczba 11 nas w Partii i
Czego pragną najgoręcej miliony ostoja pokoju, twierdza socjalizmu,
nawet na odpowiedzialnych stanowi~ robotników 1 chłop~w, pr~cowników nadzieja wszystkich uciśnionych.

Zdrowa i rozsąana krytyka
potrzebna jest· Partii,
jak słońce i powietrze człowiekowi
Krytyczne uwagi, jakiejkolwiek dziedziny działania by one nie dotyczyły, trzeba umiec wypowiadać odważnie, jasno, po bolszewicku. a .ue pokątnie. Zdrowa, rozslldna krytyka po
trzebna jest naszej Partii jak
słońce i powietrze człowiekowi.
Ale krytyka i samokrytyka uie
ma nic wspólnego z pokątnym gadulstwem i insynuacjami, które obiek
t.wnie stanowią dywersję przyIWSzą
cą niemałą szkodę. Krytyka i samo·
krytyka - to niezastąpiony '1!'ęż za
równo w działalności Partii, jak i w
postępowaniu
każdego jej członka.

w dniu 8 maja 1950 roku

:lJiera ' głębokiego sensu, pracą, która ł i wyzwala uzdolnienia, pracą, która
nie przytępia, jak praca kapitaU- ' stała się źródłem bohaterstwa, zastyczna,
lecz pobudza lnicjatywę szczytu i chwały.

Przywołać

z

Ludzi zdolnych- jest wielu dokoła nas,
trzeba tylko, abyśmy im podali rękę,
dopomogli, otoczyli opieką

wyełoszony

ZTomaszowa

"I'1I.,I.:IIUł'If'"

donoszą, ..

W spotkaniu bokserskim o mistrzo
siwo klasy B Związkowiec (Tomaszów) pokonał Korab (Piotrków) 12:4.
Punkty dla Żwiązkowca zdobyli:
Twardowski, Mapiszewski, Kozerabski. !Swidziński, Pietrasik i Kolt. W
wygrał uzdOlniony Hage (Spójnia)
w czasie 3,04 przed Ulikiem i Kostar ringu sędziował Madaliński, na punk
skim. Wyścig drużynowy z dwóch ty Golańr,ki. Widzów około 1.000 0startów (2 km) wygrała drużyna sób.
Spójni w czasie 2:57, wyścig na 10
okrążeń wygrał Ulik 9 pkt. przed
W spotkaniu lekkoatletycznym juo
Hage 6 pkt. i Dzikowskim 2 pkt. w
czasie 7 ~35,4 minut, wyścig na 10 niorów, rozegranym pomiędzy ,Zwi ąz
okrążeń toru dla zawodników li- kowcem (Tomaszów) a Włókniarzem
cencjonowanych wygrał Bek 9 pkt.
(Tomaszów), w konkurencji męskiej
przed Marchwińskim 5 pkt. i Boru
zwyciężył Związkowiec 47:30 pkt., w
czem 4 pkt. w czasie 7:20 m.
(Kr.)
konkurencji zaś żellskiej Włójtruarz
zbierając 48 pkt.
...--

Na oJtatnich qUlIHach

kolarze łódzcy rozpoczęli wczoraj swój sezon torowy
z
wy dOltychozas krolki w ceJ.u prrz.YSipieS prawOlldanie
kolarskJich, kt6re Ulpo- SIlenia produkCji
torowych
WCZOł'ajszych

ścigów

Co pisało praso

łódzko

,.POlSKO-AMERYKA:N"SKI
AKROBATA"
Nad bo;skiem ŁKS-u pupisywał się
"wstrząsającą akrobatyką" ni~ja
ki p, Kunau - "polsko-amerykanskJ
akrobata" _ P. Kunau zawisł pod sa·
molotem na jednej nodze .i zamierzał
dokonać .straszliwego" skoku ze spa
dochrone~. Niestety, zepsucie' się na
szego "Poleza" uniemożliwiło p.
Kunau dokonanie "śmiertelnego sko
ku".
PRZYMUSOWE "SWIĘTÓWKI"
W KOPALNIACH
Wskutek "martwoty koniunk~ura.l
nej" na rynku węgl0':"'Y~ .- kopa.lnj(>
redukują masowo gOfmkow, . ~tor:l:y
w poszukiwaniu chleba ':"'YJezd?ap
do Frapcji i Belgii. OstatnlO zarządy
kopalń wprowadziły tzw. "przymusowe świętówki" - to znaczy zalrzy·
mują prace w koPalniach na szereg
dni w miesiącu. ,.Swiętówki" w kwie
tniu wynicsły przeciętnie po siedem
i pół dnia na kopalnię. nie licqc nor
malnych dni świątecznych.
FABRYKANCI NIE CHCĄ PŁACIC
PODATKÓW
Delegacja fi1brykantów łódzkich u·
dała się do Warszawy z petycją, domagającą się udzielenia na?zwy~z.aj
nych kredytów i złagodzema "Clęza
rów" podatkowych.
BOHATERSKA SMIERC
TRAMWAJARZA
W dniu wczorajszym. na ul. Łę
czyckiej w Zgierzu. w czasie rat?waoia wozu tramwajowego, w ktorym
podczas biegu zapalił się motor poniósł tragiczną śmierć molorniczy,
Feliks Skowroński. Pędzący szybko
tramwaj zdołano z.atrzymać dopier,o
na "skręcie" orzed gmachem magistratu.

dętek

\li

se:oon tOTOWy w Łodzi, nas w kraju.
musimy rozpoco:ąć od". dzwonka.
w
POWTaca,jąe d'O wczorajszych zaAle nie od tegO drz.wonka, który zaZWYCIĘSTWO TKACZY
poWli.a.da filllisrz., le~ od tltL'WQnka wodów, llTlamy tyll'ko jedno xas.tmeW ALEKSANDROW1E
aJl~owego,· ost:rzegającego
prrz.ed żen-ie. Dlaczego n~walIl() je mislimoSltwami
krótkodystansowymi
Trwający od dłuższego czasu strajk rychłym i to powsinym kryzysem
tkaczy· w Aleksandrowie został zh- naszego kola.rst>wa torowego, !eśli ŁodIZi? 'Mistrw.stwa nie roogr)'Wa
kwidowany. Tkacze uzyskali lO-pro- ni€fl,wloc·znie nie uruchomimy pro- s'ię na samym p0Ci7..ątku 5e2onu. do
mistrrz.O'SItw zawodnicy winni być
dukcj~ spr.zętu, a pmede wszystkim
centową podwyżkę.
'
przygotowani, gdyż inaczej podważa
dętek torowych.
si.ę autocy,te<t tych milSJtmostw. I tak
Sytuacja
jest
krytycrńna
DZIECIOBÓJSTWO Z NĘDZY
stało się wczoraj.
.reżeli miały to
skarżyli nam się wcrz.oraj stamy <Wia
:17-letnia Maria Kitka, mie.szkanka ł.a.ctre, kltórrz.y zęby zjedl:i illoa kołat' być rrz.ece.yw150ie mi,Sltnzos<1lwa - to
Lduńskiej Woli została areszlowa- stwk --Na~i rz..awodnicy jetżd·żą już na wypadły one bJado. tak pod ~lę
na pod zarzutem dzieciobójstwa, O- os t.atnich zapasacll. j gdy ~ą gu- dem sportowym· jak i propagandoskarżona zeznała.
że nie mogła pa- my, będą musieli zt'e(lygnować 7. jaz wym, bo ani osiągnięte wy.niki nie
trze·~ na męczarnię dziecka, któremu dy lub w najlep...ozyIn ra.zie j€l.drzić były zbyt dQbl'e ani publiczności nie
nie miała co dać jeść.
na gumach S'losowyoh, o kJtóre jest !7.igromadził.o się wiele.
t1 nals łaJtwjej od tQt'O'Wych.
Program wczorajszych zawodów
Kto i.ntere:ruje się kolarstwem zawierał kilka biegów juniorów i
tOIrowym ten wie. jaka jest ..~lona bieg główny, właśn!ie ren mismowróżnica w jeźdrzie
na t.orrz.e na gu- ski. Mistrzostwo zdobył oczywiście
mach torowNh, a w jeździe na ~u Bek, ale trzeba przyznać, że mistrz
mach S'losowy'Ch, choć te ważą z·a- Polski musiał jechać już wczoraj
ledwie o 100, a na.jwyżej o i50 gr. bardziej uważnie 1 z mniejszą dozą
Program audycji na . dzień 15 maja więcej. Ale na to nie ma rady, l.lIa- nonszalancji niż w roku ubie~łym.
1-950 r. (poniedziałek)
crz.ej "depciZe" się na gumach toro- Młodzi, a zwłaszcza Marchwiński
wych nilŻ s>zosow1ch i .inne osiąga jest już po Kupczaku najpoważniej
12.04 Dziennik. 13.20 (Ł) Chwila s.ię cu..asy. toteź nic w tym dziwne- szym chyba przeciwnikiem Beka
muzyki. 13.30 Koncert poł.,. 14.00 Au- go. ;i:,e każdy zawodnik chcący spe- toteż jego spotkania z mistrzem Pol
dycja ZNP. 14.20 (Ł) MlI~yk.a symto- cjaliwwać się w jeżc!2ie torowej ski powinny być coraz bardziej cie
niczna. 14 ..55 Koncert sol1stow. 15.30 s~t1ka wszelki'Ch s'Posobów. aby te kawe.
Audycja dla. świetl. dziec. ,:Hal~o, gumy 'l.dobyć. Trudności z tym zwią
młodzi fi;:ycy·· - pog. 16.00 DZlellmk. ~i11e hamują oce.ywiście rozwój naMarchwiński przegrał wczoraj z
16,30 (Ł) Aud. dla mlodz. "O St. Mo- ~ego kolarstwa torowego mającego Bekiem dwukrotnie. Raz w czasie
niuszce" wopr. H.Wąsa1.anki. 16.50 tak p:ęlme tradycje j tyle sukc~sów 13,8 sek" drugi raz w czasie 13,4 sek.
(Ł) Reportaż z Woj. Zjazdu Statuto- na at'ei11ach międllynarodowych.
Podczas drugiego spotkania byliśmy
we go ZSL. 17.00 (Ł) Koncert popoI.
Kto był na wczorajszych zalWo- świadkami dość ciekawej nawet wal
17.45 "Bracia-bohaterowie" pow. dach w Helenowie, mógł stwierdzić ki. Marchwiński na ostatnIej prodla młodz. 18.05 Odpowiedzi fali 49. naoeznie. jak duże już postępy po- stej przez nieuwagę pozwolił wyjść
18.15 Koncert Kapeli Ludowej. 18.40 czynili od zeszłego roku tacy mł,JdlZ'i lewą stroną Bekowi, ale na ostatnim
Wszechnica. 19.00 Aud. dla wsi. 19.15 nas,i e,a,wodnicy jak Marchwiński, wirażu złapał jego tylne kolo, a na
Mozaika muzyczna. 20.00 Dziennik. Borucz,
Malinowski,
czy
Hage, ostatniej pl'ostej zawiązał nawet z
20.40 VlI aud. "J. S. Bach". 21.30 Za- który s-ila<rtuje zaledwie od ze- nim walkę. To jak na młodego zapowiedl sIllIchowisk festiwal. 21.35 szłego roku.
Narybku
w
PDl- wodnika dość du:..;o.
Rezerwa. 22,00 ,,40 wieków P oe'".lj i". sce zna,lazło by się wiele, ale
Trzecie miejsce w tym biegu zdo
22.20 (Ł) Tydzień sportu ł6dzkiego- na czym ci chłopcy mają jeźd~ć aud. wopr. red. L. Szumlewskiego. O'to zagadnienie, nad którym na- był Borucz zwyciężając dwukrotnie
22.30 (Ł) Mnzyka taneczna. 23.00 0- ł .srz.ym ooalmem wimien j~.k n~,jszyb młodziutkiego Malinowskiego w cza
statnie wiadomości. 23.15 Kouc. Solist. ciej po~ie rzastanoW'lc Slę nasz sie 14,1 sek. (ostatnie 200 metr6;v).
.Wyścil/ auslralijski na 5 okrązeń
I
F.ZK~1. i ~ć enel"g>iom'iej&ze ruż

dniu 15 maja 1930 r,

oząikowały

• • •

Polska - Rumunia 3: 3
W c7.oraj

we Wwcławiu rozegrany zosłał międzypaństwo
wy mecz piłkarski RumuniaPolska. Po emocjonującej ~ue,
której przyglądało się około 60
tysięcy widzów, mecz za.kończył
się wynikiem remisowym 3:3.
Wszystkie 3 bramki zdobył dla
Polski Cieś\ik.

GIoO.
Orgalł

1t.6dzk1egll JtomUetll I Wolew6dzJdego Komitetu PoDklej ZJ..
dnoczoneJ PartU JtobetlllCMJ
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II:OLEGJUM REDAKOYJNE.

Telefnny:
Redaktor naczelny
Zastępca red. naczelT'ego
Sekretarz odpowll!d2łaln:r
Dział partyjny
Dział korespondentów rebe!nlczych I chłopskich oraz
redak
nych

Lokomotiv leaderem
piłkarskim

gll'tetek

klen·

,~

mutacll
w-ts
mle,ski I sportowy
2Sł-tl
wewn .. ' I 11
Dział ekonomIczny
211-11
~I.ł rOlny
iS441
wewa ••
1'12-J1
RedakCjI nOCD:l
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MOSKWA. Na stadionie Stali_
niec "IV ł.{o~kwic odhyl się interesują_
cy mecz o mistrzostwo Związku Ra_
dzieckiego w piłce nożnej, między lea
derem rozgrywek - drużyną. Lokomo_
tiy (ł.{oskwa) i zespołem Daugaw:\
(Ryga). Drużyna c_tońska. która od_
niosła w tym roku dwa poważne suk_
ce~y, zwytiężają.c Dynamo
i Sparta_
ka hyła groznym przeciwnikiem dla
Lo'komotiy'u i mimo
że zespół mo_
skiewski prowadził 'do przerwy 2 :0.
uzyskała
w meczu wynik remisowy
2:2.
Na. czele tabeli utrzymuje się nadf\!
Lokomotiy, m.ają.c g pkt .. przed Zeni_
tem (Leningrad) - 8 pkt •

o~6w

Kolporłat.

t,6dt, Piotrkowska 70,
Administracja
Dział

ogłO!!zł!iI:

loócU..

teI. =-22
2łO-U
Płotrkow-

lita 1041, teL Ul-M I 111-7'
Wydawca RSW ,.Pr.....
Adr. Red.: t,ódt, l?lon'ko_ka Ił.
nI· ete piętro.
Druk. kkt. Graf. RSW "pruau
t,6dt, ni. Zwlrkl n. teJ. ZOC.u.
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