
                                       EDWARD GIEREK 
 JAK  TRZON  PARTYJNY ZAŁATWIŁ  EDWARDA  GIERKA               
            Z  biografii  socjalistycznego  przywódcy    oraz  artykuły  o PRL-u             
                                        …..................................
  BIEDA  I NĘDZA  PCHAŁA  PRAWDZIWYCH  PATRIOTÓW W  KOMUNĘ  
                            i w  socjalistyczne  hasła  równości  i braterstwa  

Edward Gierek urodził się 6 stycznia 1913 roku w Porąbce na Śląsku. Już w wieku czterech
lat przeżył życiową tragedię – w Kopalni Węgla „Kazimierz-Juliusz” w Sosnowcu zginął
jego ojciec, a on sam musiał odtąd opiekować się młodszą siostrą. 

Po latach wspominał: „matka, po śmierci ojca, ciężko pracowała w kopalni i wychodząc do
roboty zostawiała mnie z roczną siostrą w mieszkaniu zamkniętym na skobel. Pełniłem więc
w wieku lat czterech odpowiedzialną funkcję piastunki” . 

Mówił także, że to wydarzenie miało wpływ na jego późniejszy światopogląd i porzucenie
wiary katolickiej. Warto pamiętać, że oprócz ojca Gierek stracił w kopalni jeszcze trzech
innych krewnych, między innymi dziadka.1 września 1919 roku Gierek rozpoczął naukę w
pierwszym roku szkolnym w niepodległej Polsce, nie ukończył jej jednak w naszym kraju.
Matka wyszła ponownie za mąż,  za Antoniego Jarosa (Gierek nosił przez kilka lat  jego
nazwisko),  który z  zawodu również był  górnikiem.  W 1922 roku wyjechał  do pracy w
kopalni w Masywie Centralnym we Francji. Rok później Edward wraz z rodziną przeniósł
się w tamto miejsce i kontynuował naukę w miejscowej szkole. Przyszły I sekretarz KC
PZPR wielokrotnie  zmieniał  miejsce zamieszkania.  W trakcie swojego jedenastoletniego
pobytu we Francji  przebywał  w:  Masywie Centralnym, Marsylii,  Pas-de-Calais,  Alzacji,
ponownie w Pas-de-Calais, Paryżu, Belforcie,  Arenbergu Valers,  Milhauzen i Laforest, z
którego w 1934 roku powrócił do ojczyzny. Okres, w którym mieszkał we Francji miał
wielkie znaczenie dla jego późniejszego życia.

 Gierek wielokrotnie podkreślał, że opanował tamtejszy język, dzięki czemu mógł później
bez  problemu  porozumiewać  się  z  francuskimi  przywódcami,  nie  potrzebował  do  tego
tłumaczy. Rozmawiał z nimi bez żadnej tremy, nawet podczas oficjalnych spotkań. Opinię
tę  potwierdza  Mieczysław  Rakowski  (1926-2008),  w  piątym tomie  swoich  Dzienników
Politycznych, obejmujących lata 1972-1975. 

Wieloletni redaktor naczelny Polityki, pod datą 7 października 1972 pisał: „Po raz pierwszy 
mogłem obserwować Gierka w akcji. Wypadł bardzo dobrze. Na pewno pomogła mu jego 
francuska przeszłość. Fakt, że przywódca państwa komunistycznego, jak się tu określa 
Polskę, mówi płynnie po francusku, jest dla Francuzów – szalenie dobrze myślących o sobie
i swoim języku – sprawą bardzo ważną. Kilka razy miałem okazję obserwować Gierka z 
bliska. Był bardzo swobodny, żadnej tremy. Widać było, że ta wizyta jest dla niego dużym 
przeżyciem”. Pobyt we Francji w dużej mierze ukształtował osobowość Gierka. W 1926 
roku rozpoczął pracę zarobkową w kopalni w Arenberg Valers. 
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Ponieważ  miał  zaledwie  trzynaście  lat,  a  francuskie  prawo  przewidywało  wówczas
zatrudnianie  ludzi  od  czternastego roku życia,  w metryce „postarzano”  go o  jeden rok.
Mimo podjęcia pracy młody Edward znajdował czas, aby przesiadywać w bibliotekach, w
których często czytał różnego rodzaju książki.

 Zainteresował  się  także  teatrem,  został  nawet  przewodniczącym  kółka  teatralnego  w
Laforest,  do  którego  należało  kilku  Polaków.  Na  przedstawienia  (grali  Szwejka)
przychodzili Francuzi, mimo, że niewiele rozumieli ze spektakli w języku polskim. Edward
Gierek: „Czytałem, a właściwie pochłaniałem książkę po książce, dzięki czemu poczułem
zamiłowanie do literatury i teatru. Ta pasja sprawiła, że w Laforest, w którym spędziłem
cztery lata,  zostałem przewodniczącym kółka dramatycznego i w jednej osobie aktorem,
reżyserem, a nawet adaptatorem”. Bardzo ważny dla przyszłości Gierka okazał się rok 1930,
kiedy to wstąpił do Francuskiej Partii Komunistycznej. 

Francuska  Partia  Komunistyczna,  powstała  w wyniku  rozłamu we  Francuskiej  Partii
Socjalistycznej (SFiO). Ponad połowa delegatów na zjeździe partii socjalistycznej w Tours,
w 1920, wypowiedziała się za przyłączeniem się do III Międzynarodówki.

Zwolennikami utworzenia oddzielnej  partii  komunistycznej,  jej  późniejszymi ideologami
oraz  organizatorami  byli:  M.  Cachin  i  P.  Vaillant-Couturier.  FPK  uzyskała  wpływy  w
Powszechnej  Konfederacji  Pracy  (CGT),  jednakże  spotkała  się  z  prześladowaniami  ze
strony rządów premiera A. Milleranda, a zwłaszcza premiera R. Poincaré. 
W 1935 FPK, wraz z socjalistami, radykałami i związkami zawodowymi, utworzyła blok 
wyborczy pod nazwą Front Ludowy, który wygrał wybory i utworzył rząd.We wrześniu 
1939 FPK została zdelegalizowana. W czasie okupacji komuniści francuscy stworzyli 
własne oddziały partyzanckie Francs-Tireurs et Partisans Français oraz weszli w skład 
Narodowego Komitetu Oporu. 
Po II wojnie światowej zaznaczył się pewien wzrost wpływów FPK na życie polityczne 
Francji, co znajdowało wyraz w liczbie mandatów do parlamentu, czy obsadzaniu stanowisk
ministerialnych przez komunistów.          (  portalwiedzy)

 Przyszły przywódca PRL-u uważał, że tylko marksizm może zapewniać ludziom lepszy 
byt. Był aktywnym działaczem – należał do komunistycznych związków zawodowych, 
Czerwonej Pomocy 

( Czerwona Pomoc w Polsce – organizacja udzielająca pomocy więźniom politycznym i 
ich rodzinom.Założona w 1924 roku, sekcja Międzynarodowej Organizacji Pomocy 
Rewolucjonistom (MOPR), do 1925 pod nazwą Polska Sekcja MOPR.Podporządkowana w 
Polsce Komunistycznej Partii Polski (KPP), współpracowała z Ligą Obrony Praw 
Człowieka i Obywatela- organizacją społeczną w II Rzeczypospolitej, założoną w 1921 
której  celem była obrona swobód demokratycznych, przeciw prześladowaniom 
politycznym, a także nietolerancji, 
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 w obronie więźniów politycznych, domagając  się likwidacji obozu w Berezie Kartuskiej i
która  była penetrowaną przez  sowieckich agentów . Rozwiązana  16 sierpnia 1938 roku,
wraz z KPP)  oraz do Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego. 

Angażował się także w strajki, biorąc udział w kilku. Był jednym z przywódców strajku w
Laforest w 1934 roku. Zapłacił za to wysoką cenę – został wydalony z Francji. Tamtejsza
policja skierowała go z kopalni  prosto na dworzec,  z  którego udał się  do Polski  ,gdzie
nawet  odbył służbę  wojskową.

   (…..) Drugi wyjazd Gierka za granicę stał się faktem w 1938 roku (w tym samym roku
rozwiązano KPP) i,  podobnie jak poprzednio, wynikał z przyczyn ekonomicznych. Nasz
bohater osiedlił się w Limburgii w miejscowości Eisden i ponownie musiał przełamywać
bariery  językowe,  ponieważ  językiem  francuskim,  który  znał,  mówiła  tylko  miejscowa
inteligencja. Zdecydowana większość posługiwała się językiem flamandzkim. 

17 kwietnia 1938 roku Gierek został po raz pierwszy ojcem – urodził mu się syn Adam.
Również w Belgii na świat przyszli jego kolejni synowie - Zygmunt (1940, zmarł jeszcze w
tym samym roku) oraz Jerzy (1942) zatem z pracy w kopalni musiał utrzymywać już nie
tylko siebie i żonę. 
Tam  też  zastała  go  II  wojna  światowa.  Przypomnijmy  w  tym  miejscu,  że  Belgia
skapitulowała przed III Rzeszą pod koniec maja 1940 roku po dwóch tygodniach walki.
Gierek  aktywnie  zaangażował  się  w  działaniach  przeciwko  hitlerowskim  Niemcom.
Prowadził akcje sabotażowe, w 1942 roku związał się z organizacją Witte Brigade (Biała
Brygada) dla której gromadził materiały wybuchowe, wykorzystywane następnie przeciw
okupantom.    

Niemcy czterokrotnie przeszukiwali z tego powodu jego mieszkanie. Taka sytuacja trwała
do  1944  roku,  kiedy  to  Amerykanie  wyzwolili  Limburgię.  Od  tego  czasu  przyszły  I
sekretarz KC PZPR zajął się działalnością polityczną. Zaczął od utworzenia w kopalni w
której pracował komórki partyjnej (w jej składzie znaleźli się Polacy: Jan Lewandowski
oraz bracia Poprawowie). Co ciekawe, po latach wspominał, że wówczas popierał władzę
polskie na uchodźstwie w Londynie. „W moich ustach może zabrzmi to zaskakująco, ale
zapewniam  pana  (Janusza  Rolickiego  –  wyjaśnienie  P.K.),  że  na  Zachodzie  Polacy,  w
każdym  razie  zdecydowana  ich  większość,  orientowali  się  na  Londyn  i  rząd  generała
Sikorskiego. Z nim wiązaliśmy wszelkie nadzieje na lepszą pomyślność Polski. Sytuacja
zaczęła się zmieniać na przełomie 1944 i 1945 roku, a po Jałcie tylko ludzie pozbawieni
realizmu  politycznego  mogli  wierzyć,  że  rząd  londyński  zainstaluje  się  po  wojnie  w
Warszawie. Ponadto na naszą wyobraźnie zaczął działać program ekonomiczny PKWN”. 

PODSTĘP  I PROPAGANDA W SOWIECKIM   MANIFEŚCIE PKWN

Uznano w Manifeście, że KRN i PKWN działają na podstawie konstytucji marcowej z 1921
roku jako „jedynej obowiązującej konstytucji legalnej, uchwalonej prawnie”. Jej 
podstawowe założenia miały obowiązywać w wyzwalanym kraju aż do wybranego w 
pięcioprzymiotnikowych wyborach Sejmu Ustawodawczego, który miał uchwalić nową 
konstytucję.                                               3.



W sprawach granic Manifest deklarował „powrót do Matki – Ojczyzny starego polskiego
Pomorza i Śląska Opolskiego”, walkę o Prusy Wschodnie i szeroki dostęp do morza, „o
polskie słupy graniczne nad Odrą”. Na wschodzie granica miała być uregulowana zgodnie z
zasadą: ziemie polskie – Polsce, ziemie ukraińskie, białoruskie i litewskie – odpowiednim
republikom radzieckim.Manifest zakładał wraz z wyzwalaniem natychmiastową likwidację
organów  okupacyjnych  i  powoływanie  przez  rady  narodowe  Milicji  Obywatelskiej.
Deklarowano  przywrócenie  wszystkich  swobód  obywatelskich  z  wyłączeniem  swobody
działalności „organizacji faszystowskich”, które jako antynarodowe miały być „tępione z
całą surowością prawa”.Deklarowano przejęcie na cele reformy rolnej ziem niemieckich,
zdrajców oraz obszarników. Ta ostatnia kategoria dotyczyła majątków powyżej 50 ha, a na
ziemiach poniemieckich 100 ha. Ziemie obszarnicze miały być przejęte bez odszkodowań,
lecz  z  zaopatrzeniem  dla  byłych  właścicieli.  Przejęta  ziemia  miała  być  rozdzielona  za
minimalna opłatą między małorolnych i średniorolnych chłopów oraz robotników rolnych i
stanowić ich własność indywidualną.  

W  Manifeście  zakładano  utworzenie  systemu  płacy  minimalnej,  rozbudowę  systemu
ubezpieczeń  społecznych  opartego  na  zasadzie  samorządności,  rozładowanie  nędzy
mieszkaniowej.  Deklarowano  wsparcie  państwa  również  dla  prywatnej  działalności
gospodarczej oraz spółdzielczości. Obiecywano wprowadzenie bezpłatnego, powszechnego
szkolnictwa na wszystkich szczeblach oraz otoczenie specjalną opieką inteligencji.(.....) 

(….)  Komuniści obejmując w  1944 r. władzę  na wyzwalanych spod okupacji niemieckiej
ziemiach  polskich,  zdawali  sobie  sprawę  z  tego,  że  są  uzurpatorami  i  że  większość
społeczeństwa odrzuca wyznawany przez nich system wartości oraz metody sprawowania
władzy.  Wsparcie  Armii  Czerwonej  i  NKWD1  udzielone Polskiej  Partii  Robotniczej  w
walce o władzę było czynnikiem koniecznym do  jej zdobycia, ale niewystarczającym by ją
utrzymać – na dłuższą metę nie można było rządzić przy  pomocy terroru.

Walka o władzę  prowadzona była zatem dwutorowo – terrorowi fizycznemu, służącemu
unieszkodliwieniu  lub zastraszeniu przeciwników politycznych, towarzyszyła agresywna
propaganda. Zadaniem,  jakie komuniści postawili przed aparatem propagandowym, było
zdobycie  zwolenników  nowej   władzy,  usprawiedliwienie  stosowania  represji,  a  także
przekonanie  Polaków,  że  logika  procesów   historycznych,   musiała  doprowadzić  do
przejęcia  władzy  przez  marksistów.  W dalszej  perspektywie  planowali   oni  stworzenie
„nowego  człowieka”,  tj.  takie  przekształcenie  mentalności  rządzonych,  by  uznali
światopogląd marksistowski za swój i zaakceptowali nowy ustrój. 

PPR potrzebowała lojalnych obywateli,  którzy zasililiby szeregi tej partii, obsadzali urzędy,
wojsko  i  aparat  bezpieczeństwa  oraz  przystąpili  do  odbudowy  zrujnowanego  kraju.
Propaganda miała uzmysłowić  Polakom,  że pod rządami komunistów spełni się  marzenie
pokoleń o demokratycznej, sprawiedliwej, wolnej od ucisku Polsce, otoczonej  życzliwymi
sąsiadami.  Prawdziwe  poglądy  komunistów dotyczące  kształtu  ustrojowego państwa,  ze
względów taktycznych ukryto przed obywatelami. By zjednać  społeczeństwo, komuniści
używali  haseł  programowych,  podobnych do tych,  jakie  wykorzystywała demokratyczna
lewica: świeckie państwo,                               4.



bezpłatna oświata i opieka społeczna, reforma rolna i nacjonalizacja przemysłu, ale nie 
zamierzali ich realizować dokładnie w takiej formie, w jakiej pragnęli tego działacze PPS 
czy PSL. Działania propagandowe  miały zatem stanowić zasłonę dymną do czasu 
wzmocnienia rządów nowego reżimu.

W utworzonym w lipcu 1944 r.,  pod dyktando Stalina,  Polskim Komitecie  Wyzwolenia
Narodowego  –  tymczasowym  rządzie  zdominowanym  przez  komunistów,  znalazły  się
nieznane  w przedwojennej  Polsce  resorty:  Resort  Bezpieczeństwa  Publicznego  i  Resort
Informacji i Propagandy. Zadaniem tego ostatniego było: opracowywanie i kolportowanie
treści propagandowych, organizowanie imprez propagandowych, kontrolowanie prasy, radia
i kinematografii.   

Ministerstwo zostało zlikwidowane w  1947 r.  po wyborach do Sejmu Ustawodawczego,
które  dzięki  terrorowi  i  fałszerstwom  wyborczym  przyniosły  druzgocące  zwycięstwo
komunistów. 

Polityką  propagandową  miały się  odtąd zajmować  głównie komórki partyjne, które i tak
dotychczas  to  czyniły,  dublując  tym  samym  działania  zlikwidowanego  ministerstwa.
Ministerstwo  to  nie  było  zresztą  autonomiczne  i  wszystkie  wytyczne  otrzymywało  z
Wydziału  Propagandy  PPR  (od  1948  r.  Wydział  Propagandy  PZPR).  Wydział  ten,
zmieniający wiele razy nazwę i poddawany wielu reorganizacjom, dotrwał do końca PRL i
był najważniejszą instytucją służącą indoktrynacji.  

 'Propaganda  Polski  Ludowej  '-  opracowanie IPN   dla  uczniów  -  http://ipn.gov.pl  -
BEP  IPN Łódź .Przy okazji  uwaga  dotyczy  zwrotu  'druzgocące  zwycięstwo' ,którego
używa  się  raczej w  znaczeniu  pozytywnym .  To inaczej  zdecydowany, przeważający,
ogromny.  Zastosowanie go w innych przypadkach to błąd językowy: Ponieśli druzgocące
straty; Odnieśli druzgocące zwycięstwo.

W 1945 roku Gierek awansował na stanowisko przewodniczącego Okręgowego Zarządu
Związku  Patriotów  Polskich  w  Belgii  (organizacja  ta  nie  miała  wbrew  pozorom  nic
wspólnego ze ZPP założonym w 1943 roku w Polsce przez Wandę Wasilewską).
 Rok  później  przewodniczył  już  wszystkim polskim komunistom na  jej  terenie,  którzy
zgrupowali się tam w ramach Polskiej Partii Robotniczej. Założył również Radę Narodową
Polaków w Belgii.  Przykłady te  dowodzą,  że  przyszły przywódca Polski  coraz  chętniej
zajmował się polityką, co na pewno miało wpływ na jego losu po kolejnym powrocie do
ojczyzny  w 1948  roku.  Był  on  możliwy dzięki  pomocy  zastępcy  kierownika  Wydziału
Zagranicznego PPR Ostapa Dłuskiego ( Adolfa  Langera, wtyki  kominternowskiej) . 
                                                                    
http://www.wydawnictworemi.pl/wpis/136/index.html

Jednakże  to nie  Gierek  zadłużył  Polskę,  jak się   zwykło  twierdzić,  ale głównie  partyjni
towarzysze ,którzy rozkradali  państwowe  pieniądze .
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 Z  pewnością  on sam  nie  mógł  się  na  te  temat głośno wypowiadać. Także  za  jego
rządów wydano setki  książek z zakresu  II  wojny  światowej ,  Armii  Krajowej  i wiele
innych.W 1980 r. zadłużenie stanowiło 9,8% dochodu narodowego, a spłaty odsetek 2-3%. 

Obecnie zadłużenie stanowi około 40% PKB.W przeciwieństwie do długu Gierka,  który
prawie w całości został zaciągnięty przez państwo, na obecne zadłużenie Polski w łącznej
wysokości 280 mld dol. składa się dług publiczny samorządowy i rządowy w wysokości
około 90 mld dol. oraz dług niepubliczny przedsiębiorstw – około 190 mld dol. ( dane  te są
już  nieaktualne z  roku 2010 , dług  jest teraz  dużo większy i  sięga  ponad  900  mld.)
                                            http://www.tygodnikprzeglad.pl/dlug-tuska-dlug-gierka/

W latach 70. za  czasów  Gierka wybudowano 557 nowych przedsiębiorstw, 
sprywatyzowany fundament  gospodarki  po  okrągłym stole ,w tym:

71 fabryk domów, 18 zakładów mięsnych, 16 fabryk odzieżowych,
14 chłodni, 10 zakładów elektronicznych,
10 fabryk mebli,  9 zakładów hutnictwa żelaza i metali nieżelaznych,
 9 elektrociepłowni, 7 elektrowni,  7 fabryk samochodów
i ich części i  5 cementowni,  5 kopalni węgla kamiennego.

Za jaką część tych długów odpowiada Gierek? Formalnie został odsunięty od władzy 5
września 1980 r., faktycznie nie miał żadnego wpływu na sytuację w kraju już od 1 sierpnia
1980 r., gdy wyjechał na Krym, by spotkać się z Breżniewem. W tym czasie zastępował go
na stanowisku I sekretarza KC PZPR Stanisław Kania, który podejmował najważniejsze
decyzje strategiczne. 
Po powrocie do kraju w połowie sierpnia Gierek był już „na wylocie”, czekając na dymisję.
 Po jego odejściu w drugiej połowie 1980 r. podjęto wiele decyzji dotyczących stosunków
gospodarczych z zagranicą, mających poważny wpływ na zadłużenie Polski. Czy Gierek też
za to odpowiada? 
Z  pewnością  ten  dług  nie  był  już  długiem  Gierka,  lecz  innych  polityków  PRL.
Jeszcze ważniejszą sprawą, która nie może być pominięta przy ocenie długów Gierka, jest
zanotowana  w  pierwszej  połowie  1980  r.  tendencja  do  szybszego  wzrostu  polskiego
eksportu niż importu. Import, mocno trzymany w ryzach przez państwo, nie zwiększał się
jak poprzednio,  rósł  za to  eksport  na  skutek ograniczenia  barier  w dostępie  do rynków
Europy Zachodniej. Zostały one wprowadzone tuż po kryzysie naftowym, gdy w wyniku
olbrzymiego  wzrostu  cen  paliw  zwiększyły  się  wielokrotnie  wydatki  państw
zachodnioeuropejskich  na  zakup  ropy,  a  ich  bilanse  handlowe  stały  się  ujemne.  Kraje
zachodu  kontynentu  zaczęły  szukać  ratunku  w  ograniczaniu  importu,  nie  tylko  ropy
naftowej, lecz także wielu innych towarów, również z Polski. 

Gdy w roku 1980 ograniczenia te zostały przez Zachód zmniejszone, pojawiły się szanse, by
Polska przyspieszyła eksport. Wykorzystano to tylko częściowo, w pierwszej połowie roku.
Potem rozpoczęły się strajki.  Najpierw w lipcu,  później  w drugiej  połowie sierpnia i  w
następnych  miesiącach.Gierek  był  gotowy  rozmawiać  z  robotnikami,  zwłaszcza  że
personalnie  go  nie  krytykowano  (jeżeli  nawet,  to  rzadko).  Być  może  przekonałby
strajkujących, że są lepsze metody niż przerywanie pracy. 
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Miał w końcu doświadczenia z rozmów z robotnikami w grudniu 1970 r. Jego koledzy z
kierownictwa  partii  nie  dali  mu  jednak  takiej  szansy,  wiedząc,  że  w czasie  rozmów z
Breżniewem na Krymie odrzucił możliwość wykorzystania wojska i milicji do „negocjacji”
ze strajkującymi. W rezultacie w drugiej połowie 1980 r. zamiast zwiększenia polskiego
eksportu na Zachód nastąpiło jego drastyczne załamanie. „Gazeta Wyborcza” milczy na ten
temat. 
 Gierek  przy  tym nie  tylko  importował  na  kredyt,  lecz  także  kredyty  spłacał  (wraz  z
odsetkami). Łącznie w latach 70. spłaty wyniosły ok. 40 mld dol.  ( za  dobrze  mu się
wiodło  i trzeba  było   jakoś  ukrócić  reformy  Gierka-  przypis Redakcji BO).

Po  wprowadzeniu  stanu  wojennego  Zachód  w  ramach  retorsji  odmówił  Jaruzelskiemu
udzielenia  nisko  oprocentowanych  kredytów  handlowych.  W rezultacie  Polska  musiała
kupować  towary  niezbędne  do  konsumpcji  i  zaopatrzenia  przemysłu  za  wysoko
oprocentowane kredyty, zaciągane na spekulacyjnym rynku eurodolarowym w Londynie. W
efekcie w latach 80. zadłużenie na Zachodzie zwiększyło się w stosunku do poprzedniej
dekady, osiągając w 1989 r. 42,3 mld dol.,  choć Polska w tym czasie nie wybudowała ani
jednej  fabryki.  Kto  jest  zatem  sprawcą  tego  wzrostu  zadłużenia?Jak  wynika  jednak  z
artykułu  „Gazety  Wyborczej”  to  właśnie  Gierek  odpowiada  za  podwojenie  polskiego
zadłużenia w latach 80. Przedmiotem renegocjacji z Klubem Paryskim była bowiem kwota
kredytów rządowych zaciągniętych przez Polskę (32,8 mld dol.) zarówno w latach 70., jak i
80., dwukrotnie przekraczająca poziom zadłużenia z lat 70.

Nieco  mniejsze  zadłużenie  przedsiębiorstw  (14,4  mld  dol.)  renegocjowano  z  Klubem
Londyńskim. Łącznie uzyskano w obu Klubach obniżkę o ok. 14 mld dol.

Klub  Paryski –  nieformalna  grupa  wysokich  urzędników  do  spraw  finansów  z  19
najbogatszych krajów świata, która zajmuje się usługami finansowymi, jak restrukturyzacja
i  umarzanie  długów  krajów.  Dłużnicy  są  zwykle  rekomendowani  przez    żydowski
Międzynarodowy  Fundusz  Walutowy, gdy  zawiodą  inne  metody  oddłużania. Klub
Londyński – nieformalne stowarzyszenie ok. 500 banków komercyjnych, powstałe w 1976
r. w celu restrukturyzacji zadłużenia poszczególnych państw-dłużników. W odróżnieniu od
Klubu Paryskiego zrzesza wierzycieli prywatnych.

Obligacje  Brady’ego –  długoterminowe  instrumenty,  na  które  zamienione  zostało
zadłużenie  kilkunastu  krajów (Meksyku,  Filipin,  Kostaryki,  Jordanii,  Bułgarii,  Brazylii,
Argentyny,  Dominikany,  Ekwadoru,  Urugwaju,  Wenezueli i  Polski)  wobec  wierzycieli
zrzeszonych  w  Klubie  Londyńskim.  Ich  nazwa  pochodzi  od  nazwiska  amerykańskiego
sekretarza  Skarbu  z  administracji  G.  Busha,  który  zaproponował  sposób  rozwiązania
problemu zadłużeniowego, polegający na redukcji części zobowiązań oraz zamianie reszty
na długoterminowe obligacje.

Polskie obligacje Brady’ego -  Polacy w  powojennej Polsce  jeszcze  płacili  za  długi   -
a kto nam dał na  powojenną odbudowę ?
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Ważne pojęcia:

Zniszczenia wojenne ziem polskich–39% majątku produkcyjnego w granicach z 1945 r.
uległo ruinie;  dotkliwe straty poniosły  miasta  polskie  (ruina infrastruktury,  straty wśród
mieszkańców, inteligencji); przemieszczenia ludności spowodowane zmianą granic; śmierć
około  6  mln  Polaków,  spadek  przyrostu  naturalnego,  choroby,  zwiększenie  liczby
inwalidów;  konfiskata  dzieł  sztuki  i  polskiego  mienia  przez  okupantów

Tak zwana Reforma rolna –dekretem PKWN 6 września 1944 r. wywłaszczeniu bez 
odszkodowania podlegały  gospodarstwa poniemieckie, „zdrajców narodu” oraz majątki 
powyżej 50 ha użytków rolnych w Polsce południowo-wschodniej ipowyżej 100 ha na 
Ziemiach Odzyskanych; reforma pogłębiła rozdrobnienie gospodarstw, ponieważ nadziały 
ziemi były małe – do 3 ha, zwiększone do ok. 5,5–7 ha, a na Ziemiach Odzyskanych w 
granicach 7–15 ha; reforma zniszczyła warstwę ziemiaństwa; pod wpływem polityki 
radzieckiej władze przystąpiły do odbierania ziemi chłopom i przymusowej kolektywizacji 
(tworzono Państwowe Gospodarstwa Rolne)

Nacjonalizacja przemysłu –według ustawy KRN z 3 stycznia 1946 r. państwo przejęło 
zakłady poniemieckie, „zdrajców narodu”, przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 50 
pracowników na jedną zmianę, przedsiębiorstwa w 17 głównych gałęziach przemysłu (m.in.
górnictwie, hutnictwie, włókiennictwie); 
ta  sowiecka reforma zlikwidowała warstwę ( umownie zwanej) burżuazji w Polsce oraz 
wprowadziła odgórną gospodarkę planową kierowaną przez powołany w 1945 r. Centralny 
Urząd Planowania
„Bitwa o handel” – w 1947 r. władze komunistyczne pod pretekstem walki ze wzrostem 
cen i spekulacją przejęły kontrolę nad handlem hurtowym i detalicznym; w konsekwencji 
zmalała sieć handlowa, wydłużyły się kolejki, zmniejszyła się liczba warsztatów 
rzemieślniczych
Socjalistyczny wyścig pracy – tzw. ruch stachanowski polegał na przekraczaniu przyjętych
w przemyśle norm, np.: wyprodukowaniu większej ilości towarów, ułożeniu większej liczby
cegieł, wyrąbaniu więcej węgla (np. Wincenty Pstrowski); realizacja hasła „kobiety na 
traktory”
Plan 3-letni – „Plan Odbudowy Gospodarczej” obowiązywał w latach 1947-1949; celem 
była odbudowa ze zniszczeń wojennych; realizacja haseł pełnego zatrudnienia; był to 
jedyny plan, który wykonano
Plan 6-letni – „Plan Rozwoju Gospodarczego i Budowy Podstaw Socjalizmu” obowiązywał
w latach 1950-1955; planem kierowała Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego z 
Hilarym Mincem na czele; realizowano założenie industrializacji (uprzemysłowienia) – np. 
Nowa Huta koło Krakowa, rozwój przemysłu ciężkiego; kolektywizacja rolnictwa (PGR)

Ważne daty:

6 września 1944 r. – dekret PKWN o reformie rolnej
3 stycznia 1946 r. – ustawa KRN o nacjonalizacji przemysłu
1 stycznia 1949 r. – utworzenie PGR (Państwowych Gospodarstw Rolnych)
28 października 1950 r. – wymiana   czyli kradzież pieniędzy, zakaz posiadania walut 
obcych                                                   8.



Dzięki  porozumieniu  zawartemu pomiędzy  Polską a  Klubem Londyńskim w 1994 roku
doszło do wykupu części długu za gotówkę oraz emisji polskich obligacji Brady’ego o 20
lub 30-letniej zapadalności (w zależności od serii) i wartości 7,98 mld dolarów.Wszystkie
polskie  obligacje  Brady’ego zostały  wyemitowane w formie imiennej.  Polskie  obligacje
typu Brady zarejestrowano na giełdzie w Luksemburgu i są przedmiotem obrotu na rynku
pozagiełdowym. Polskie obligacje typu Brady były przedmiotem operacji wcześniejszego
wykupu realizowanych w ramach zarządzania długiem. Polegały one na zakupie obligacji
na rynku wtórnym lub realizacji opcji kupna (możliwej w kwietniu i październiku każdego
roku) i ich natychmiastowym umorzeniu.Pierwszy wykup został przeprowadzony w 1995
roku – dzięki temu zadłużenie z tytułu tych obligacji spadło o 258,9 mln dolarów. Następny
wykup został przeprowadzony 7 maja 1997 roku. W wyniku tej operacji zadłużenie Polski z
tytułu obligacji Brady’ego spadło o 1 686 mln dolarów do poziomu 6 053 mln dolarów.
Kolejna operacja realizowana stopniowo – rozpoczęła się w lipcu 1998 roku, a zakończona
została  już  po  rozpoczęciu  kryzysu  rosyjskiego.  W  jej  ramach  wykupiono  na  rynku
wtórnym  obligacje  o  wartości  nominalnej  blisko  750  mln  dolarów.  W  2000  roku
przeprowadzono kolejną operację, a zadłużenie spadło do 4 362,4 mln dolarów. W 2001
zrealizowano wykup obligacji o wartości 314,4 mln USD. 

W październiku 2002 roku Polska wykupiła 1,3 mld USD obligacji Brady’ego. W 2003 r. 
wykupiono przed terminem obligacje o wartości 1,112 mld dolarów (w kwietniu) i 0,393 
mld dolarów (w październiku). W listopadzie 2006 wykupiono kolejne obligacje o łącznej 
wartości nominalnej 588,2 mln dolarów. Po tej operacji zadłużenie spadło do kwoty ok. 0,6 
mld dolarów (stan na koniec 2006).

Obligacje zamienne (ang. convertible bond) – rodzaj  obligacji dających jej posiadaczowi
możliwość  (prawo)  do  zamiany  ich  na  akcje  firmy  emitującej  lub  akcje  rodzimego
przedsiębiorstwa emitenta.  Te  obligacje  dają  możliwość  kupna  akcji określonych
przedsiębiorstw prywatyzowanych drogą  kapitałową.    Obligacje  zamienne  są  rodzajem
złożonych  instrumentów  finansowych  (hybrydowych:  zawierających  poza  składnikiem
dłużnym element pochodny: prawo do zamiany długu na udziały). 

Obligatariusz ma prawo - w ustalonych warunkach - żądać zamiany obligacji na akcje (w
taki sposób stałby się akcjonariuszem - stąd jest to instrument o charakterystyce złożenia
obligacji  i  opcji).
https://pl.wikipedia.org/wiki

Proponuję  nazwać  te  kredyty  kredytami  PRL  zamiast  kredytami  Gierka.  W  innym
przypadku należy postawić pytanie,  co Gierek miał  wspólnego z  wprowadzeniem stanu
wojennego, z nałożeniem retorsji kredytowych na Polskę i z lawinowym wzrostem naszego
zadłużenia.  Po  zdymisjonowaniu  nie  miał  przecież  żadnego  wpływu  na  rzeczywistość
polityczną i gospodarczą. 
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Przez prawie półtora roku siedział w izolacji w domu, po 13 grudnia 1981 r. – w ośrodku dla
internowanych,  a  po  uwolnieniu  w  grudniu  1982  r.  do  chwili  śmierci  (lipiec  2001  r.)
przebywał w Ustroniu, pozostawiony na uboczu życia politycznego.

Na co poszły tak zwane '' długi Gierka''

Kredyty  zaciągnięte  za  czasów  Edwarda  Gierka  nie  zostały  przejedzone,  jak  napisała
„Gazeta  Wyborcza”.  Wręcz  przeciwnie  –  w  latach  70.  wyraźnie  zwiększył  się  udział
akumulacji  w  dochodzie  narodowym Polski;  w  połowie  tej  dekady  stanowiła  ona  38%
dochodu narodowego i była na poziomie tzw. tygrysów azjatyckich, znajdujących się pod
tym  względem  w  światowej  czołówce.  W  porównaniu  z  dekadą  wcześniejszą  Polska
zwiększyła udział akumulacji w dochodzie narodowym o 10 punktów procentowych.

 Obecnie  akumulacja  nie  przekracza  20%  dochodu.  Jeżeli  już  mielibyśmy  mówić  o
przejadaniu  dochodu  narodowego,  to  ma  ono  miejsce  właśnie  dzisiaj.

Oczkiem w głowie Gierka była modernizacja gospodarki – nie tylko przemysłu, lecz także 
rolnictwa, infrastruktury, dróg, linii kolejowych i dworców, jak również budowa mieszkań. 
W latach 70. wybudowano 557 nowych przedsiębiorstw, w tym 71 fabryk domów, 10 fabryk
mebli, 16 fabryk odzieżowych, 18 zakładów mięsnych, 14 chłodni, 7 fabryk samochodów i
ich części, 10 zakładów elektronicznych, 5 cementowni, 5 kopalni węgla kamiennego, 
7 elektrowni, 9 elektrociepłowni, 9 zakładów hutnictwa żelaza i metali nieżelaznych. 
Zelektryfikowano ok. 2 tys. km linii kolejowych; twardą nawierzchnię uzyskało ponad 10 tys. km 
dróg.

Zbudowano prawie w całości polską energetykę, w tym elektrownie węglowe – Bełchatów 
(4400 MW), Kozienice (2600 MW), Jaworzno III (1200 MW), Dolna Odra (1800 MW), 
Rybnik (1800 MW), Połaniec (I blok) – oraz wodne w Żarnowcu (700 MW) i Włocławku 
(160 MW), które wciąż dostarczają połowę zużywanego w Polsce prądu.
 W ciągu 30 lat, które minęły od tego czasu, wybudowano tylko jedną elektrownię (o mocy 
4400 MW). Reszta wymaga modernizacji – według szacunków pochłonie to 100 mld euro. 
W latach 70. poprowadzono też dziesiątki tysięcy kilometrów linii przesyłowych prądu; po 
30 latach i one wymagają wymiany, co będzie kosztować przynajmniej 100 mld euro.

To pokazuje skalę wysiłku inwestycyjnego Polski tamtego okresu. W efekcie uniknięto 
bezrobocia, mimo że w wiek produkcyjny weszło wtedy
2 mln młodych ludzi, którzy ukończyli 18 lat. W samym przemyśle liczba miejsc pracy 
zwiększyła się o 800 tys.

Szybszy wzrost dochodu narodowego do podziału niż wytworzonego (w wyniku większego 
importu niż eksportu) umożliwił także wyraźne podniesienie poziomu życia ludności. Warto
o tym pamiętać bez względu na to, co piszą gazety – prawdy nie da się zakrzyczeć. Wzrosły
przede wszystkim płace i inne dochody ludności, jak również renty i emerytury, stypendia i 
zasiłki z ubezpieczenia społecznego. Ludność wsi została objęta bezpłatną opieką lekarską, 
zwiększyła się liczba szpitali i łóżek szpitalnych.
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Oddano do użytku 2,5 mln nowych mieszkań; gdyby nie one, do dziś miliony rodzin nie
miałyby  własnego  kąta.  Oczywiście  mieszkania  były  gorsze  niż  dzisiaj.  Prawie  zawsze
budowano je z tzw. wielkiej płyty, produkowanej przez fabryki domów. 
Z mieszkań uciekało też ciepło, przez co były niedogrzane. Ale miały łazienki i WC, a dla
10 mln ludzi, którzy wprowadzili się do nowych domów, były pierwszymi samodzielnymi
mieszkaniami.

Polska starała się budować tak samo jak Niemcy i Francja, Włochy i Hiszpania. To od nich
kupowaliśmy fabryki domów, od nich uczyliśmy się, jak budować z wielkiej płyty. Ale dużo
wody musiało upłynąć w Wiśle, zanim opanowaliśmy tę technologię, tak jak trzeba. 
Innej technologii wielkoprzemysłowej budowy mieszkań wtedy jeszcze nie było. Pojawiła
się  dopiero  w  następnych  dekadach,  a  czas  naglił.  Ludzie  bez  mieszkań,  zwłaszcza
młodzież,  czekali  na  nie.
Jak wyglądałaby dziś Warszawa bez Ursynowa i Bielan, Bródna, Służewca i Stegien? Czy
ktoś policzył dokładnie setki tysięcy mieszkań, które powstały w tym czasie w stolicy? Jak
jeździlibyśmy po Warszawie bez Trasy Łazienkowskiej, Wisłostrady i wielu innych dróg,
ostentacyjnie nieremontowanych przez dziesiątki ostatnich lat?

Technologie jak na Zachodzie

„Ludzie odpowiedzialni za gospodarkę w Polsce kupowali technologie nowoczesne jak na 
standardy PRL, ale przestarzałe według standardów zachodnich”, napisała „Gazeta 
Wyborcza”. To nie do końca jest prawdą. Zdarzały się takie przypadki, ale regułą była 
sprzedaż takich samych technologii, jakie były stosowane w Niemczech, we Francji czy we 
Włoszech. 
Nie zmieniło to jednak faktu, że wytwarzane z ich wykorzystaniem produkty nie były takie 
same, zwłaszcza jeśli chodzi o jakość i niezawodność. Np. produkowane na Śląsku fiaty 
126p dopiero po roku zbliżyły się pod tym względem do włoskiego pierwowzoru. Inne były 
bowiem kwalifikacje polskich robotników, ich kultura i dyscyplina (nawet na Śląsku, gdzie 
różniły się na korzyść w stosunku do reszty kraju). Inna niż na Zachodzie była też polska 
stal.
Dlatego trzeba było budować nie tylko fabryki przemysłu przetwórczego, lecz także huty, 
stalownie i inne zakłady tego typu. Z biegiem czasu jednak, choć powoli, standard polskich 
wyrobów zbliżał się do zachodniego.

Wszystkie technologie stosowane w Polsce i na Zachodzie były od połowy lat 70. 
przestarzałe z punktu widzenia potrzeby przeciwdziałania kryzysowi energetycznemu. 
Stworzono je przed kryzysem, kiedy nikt się nie liczył z zużyciem prądu czy benzyny. 
Dlatego od połowy lat 70. namawiałem Gierka, by zdecydowanie ograniczyć import fabryk 
i maszyn z Zachodu, mimo że otrzymywaliśmy na ich zakup kredyty oprocentowane na 5%,
co przy ówczesnej inflacji (7%) było niezwykle opłacalne. Skoro wytwarzane przez nie 
produkty były przestarzałe, bo pożerały energię i surowce, lepiej było poczekać na nowe 
technologie, które powstawały w biurach konstrukcyjnych od czasu kryzysu 
energetycznego.
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Czego nie widzą redaktorzy „Wyborczej”
Niestety, redaktorzy „Gazety Wyborczej” nie mogą się oderwać od tradycyjnego 
pojmowania zadłużenia zagranicznego. Ciekaw jestem, jak oceniają oni dług zagraniczny 
Stanów Zjednoczonych, sięgający bilionów dolarów. Bo ocena obecnego zadłużenia 
zagranicznego Polski zawarta w artykule z „Gazety Wyborczej” jest nieprawdziwa. Zamiast 
porównywać je z dochodem narodowym, za punkt odniesienia przyjęto porównanie z 
abstrakcyjną wielkością długu Gierka, wynikającą z przeliczenia go na obecną wartość 
dolara. Jakie to ma znaczenie i czemu ma służyć?

Żeby zbagatelizować obecne zadłużenie Polski, „Gazeta Wyborcza” wzięła ponadto pod 
uwagę tylko długi rządów i samorządów, pomijając zobowiązania firm prywatnych i 
banków. Państwo – stwierdza „Gazeta Wyborcza” – nie gwarantuje ich spłaty. Ale to 
nieprawda. Co się stanie, gdy przedsiębiorstwo bądź prywatny bank splajtuje? Czy ich długi
zagraniczne pójdą w zapomnienie? Wtedy bankructwa następowałyby lawinowo. Niestety, 
również za nie odpowiada rząd.

Łącznie zatem obecne zadłużenie Polski wynosi 324 mld dol., w tym zadłużenie rządu i 
samorządów – 128 mld dol., banków – 61 mld i przedsiębiorstw prywatnych – 135 mld. 
Stanowi to ok. 55% dochodu narodowego Polski. Dług jest więc ponadpięciokrotnie większy
niż ten z lat 70.

To porównanie nie wyczerpuje jednak tematu. Wymaga uzupełnienia o efekty długów Gierka. Bez 
fabryk wybudowanych w latach 70. obecnie nie byłoby czego prywatyzować. W roku 2004 media 
obiegła wiadomość, że za majątek sprzedany przez Polskę inwestorom zagranicznym, zwłaszcza za 
fabryki i inne obiekty, wpłynęło ok. 40 mld dol.
 A ile wpłynęło w latach 2005-2012? Zapewne więcej. Niestety, nie znalazłem dotyczących 
tego informacji. Kwoty te zasiliły rezerwy dewizowe państwa bądź jego budżet.

W świetle kryteriów, które „Gazeta Wyborcza” przyjęła do oceny długów Gierka, obecne 
zadłużenie Polski jest alarmująco wysokie. Jeżeli jednak przyjmiemy kryteria 
wykorzystywane współcześnie do oceny stopnia zadłużenia innych krajów, Polska mieści 
się w grupie państw wysoko zadłużonych, ale bez powodu do alarmu. 
Ubiegłoroczny eksport wynosił 190 mld dol., czyli dług był prawie dwukrotnie wyższy niż 
eksport, a zgodnie z kryteriami z lat 70.  spłaty kredytów i odsetek nie powinny stanowić 
więcej niż 30% eksportu.

I mimo to nikt nie trąbi na alarm, bo współcześnie polityka kredytowa została oderwana od 
wielkości eksportu i importu. Przy ocenie polityki kredytowej lat 70. też trzeba to zrobić, bo
wtedy nowa polityka finansowa (kredytowa) była już w świecie faktem, tylko krytycy 
Gierka albo o tym nie wiedzieli, albo nie chcieli wiedzieć. Dziś jest podobnie.
Tekst wysłany do „Gazety Wyborczej” jako polemika nie został opublikowany.
Autor jest profesorem doktorem habilitowanym, dyrektorem Centrum Studiów Wschodnich,
profesorem Akademii Ekonomicznej Vistula. Przez osiem lat pełnił funkcję osobistego 
doradcy ekonomicznego Edwarda Gierka, był szefem jego zespołu doradców

http://www.tygodnikprzeglad.pl/pawel-bozyk-zaklamywanie-prawdy-o-dlugach-gierka/
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Edward  Gierek  urodził  się  w  rodzinie  robotniczej,  we  wsi  Porąbka (dziś  dzielnicy
Sosnowca w  Zagłębiu Dąbrowskim). Rodzina Gierków była bardzo religijna.. W 1917 w
wypadku w  kopalni  „Kazimierz” zginął  jego ojciec  Adam,  który  był  górnikiem.  Matka
Paulina ponownie wyszła za mąż, za Antoniego Jarosa (Gierek przybrał nazwisko ojczyma
na kilka lat). Gdy kilka lat później Antoni Jaros zmarł na gruźlicę, wdowa wyszła ponownie
za mąż za Władysława Koziaka, po czym rodzina wyemigrowała „za chlebem” do Francji. 
W 1926 zaczął pracować w kopalni Arenberg jako ładowacz.  W 1929 wyjechał wraz z
rodziną do Paryża. 

Wraz  z  rodziną  został  skierowany  do  miejscowości  Belfort.  Rok  później  trafił  do
położonego w Alzacji Esisheing, gdzie pracował z ojczymem w kopalni potasu. Z powodu
złego stanu zdrowia ojczyma pojechał na północ do departamentu  Pas-de-Calais. Rodzina
osiedliła się w miejscowości Leforest. 
W  maju  1931  wstąpił  do  związków  zawodowych i  polskiej  sekcji  Francuskiej  Partii
Komunistycznej. W 1934 zorganizował strajk solidarnościowy ze zwalnianymi Polakami w
kopalni Leforest. Za organizację strajku został wysiedlony karnie do Polski. W listopadzie
tego  samego  roku  został  powołany  do  służby  wojskowej.  Służył  w  I  Pułku  Artylerii
Motorowej.  W  1936  po  zmianie  stanu  cywilnego  i  zakończeniu  służby  wojskowej
wyemigrował do Belgii. W Belgii ponownie działał w partii komunistycznej. Pracował tam
w kopalni węgla kamiennego w Eisden .

W Belgii nauczył się płynnie mówić po francusku i w mniejszym stopniu po flamandzku, co
później  wykorzystywał,  jako  I  sekretarz  i  przywódca  kraju,  do  osobistych kontaktów z
zachodnimi  przywódcami.  W czasach  okupacji  niemieckiej działał  w  belgijskim  ruchu
oporu, w tzw. Witte Brigade. W tamtych czasach nabawił się również podobno pylicy płuc
(co później było w Polsce wielokrotnie wykorzystywane propagandowo). Edward Gierek
pełnił  też  w  Belgii  funkcję  przewodniczącego  Rady  Narodowej  Polaków i  Związku
Patriotów Polskich.

Kariera polityczna
W  październiku  1946  został  członkiem  jedenastoosobowego  komitetu  Polskiej  Partii
Robotniczej w Belgii. W 1948 z żoną Stanisławą i dwoma synami wrócił do Polski. W tym
samym  roku  został  członkiem  PPR  w  Polsce.Latem  1949  przeniósł  się  z  Zagórza  do
Katowic na osiedle  dla  funkcjonariuszy PZPR.  Następnie  został  odesłany do Centralnej
Szkoły Partyjnej w Łodzi. W 1952 roku został po raz pierwszy wybrany posłem na Sejm. 
W latach 1949–1954 był sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w  Katowicach. W
1954 został członkiem KC PZPR. Następnie objął funkcję kierownika Wydziału Przemysłu
Ciężkiego KC PZPR.  Stanął  na czele  komisji  badającej  przyczyny,  przebieg i  charakter
wydarzeń  w Poznaniu w czerwcu  1956.  W latach  1956–1970  sprawował  wiele  funkcji
partyjnych, szybko piął się po szczeblach kariery: był członkiem  Biura Politycznego KC
PZPR oraz,  od  1957,  I  sekretarzem  KW  PZPR  w  województwie  katowickim,  które
nazywano gierkowym „księstwem udzielnym”, skupił tam wokół siebie grupę partyjnych
działaczy. Przypisywano  mu związki z  puławianami.
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Puławianie –  potoczna  nazwa  koterii (działalność  frakcyjna była  wówczas  w  partii
zakazana)  powstałej  w kierownictwie  Polskiej  Zjednoczonej  Partii  Robotniczej w 1956.
Nazwa  pochodzi  od  luksusowych,  nowoczesnych,  przedwojennych  budynków
mieszkalnych  utrzymanych  w  stylu  funkcjonalizmu,  które  przetrwały  wojnę,  przy  ul.
Puławskiej  24  i  26  w  Warszawie,  zasiedlonych  po  wojnie  głównie  przez  wysokich
funkcjonariuszy partyjnych, w których mieszkali niektórzy ze zwolenników tej frakcji. Do
najbardziej  prominentnych przedstawicieli  puławian należeli  Roman Zambrowski i  Leon
Kasman.  Orientacja  „puławska”  skupiała  głównie  inteligentów,  działaczy  czynnych  w
pierwszym dziesięcioleciu Polski Ludowej. 

Do związanych z „puławianami” zaliczano również działaczy takich jak  Jerzy Albrecht,
Antoni  Alster,  Celina  Budzyńska,  Tadeusz  Daniszewski,  Ostap  Dłuski,  Edward  Gierek,
Romana  Granas,  Piotr  Jaroszewicz,  Helena  Jaworska,  Julian  Kole,  Wincenty  Kraśko,
Stanisław  Kuziński,  Władysław  Matwin,  Jerzy  Morawski,  Marian  Naszkowski,  Roman
Nowak, Mateusz Oks,  Józef Olszewski,  Mieczysław Popiel,  Jerzy Putrament,  Mieczysław
Rakowski, Adam Schaff, Artur Starewicz, Stefan Staszewski, Jerzy Sztachelski, Michalina
Tatarkówna-Majkowska,  Roman  Werfel,  Janusz  Zarzycki,  a  także  byli  PPS-owcy,  jak
Tadeusz Dietrich, Henryk Jabłoński, Oskar Lange, Lucjan Motyka, Adam Rapacki. Wielu z
nich  było  pochodzenia  żydowskiego,  co  natolińczycy  wykorzystywali  w  propagandzie,
nazywając puławian „Żydami”. 

W czasach stalinowskich oprócz stanowisk w partii zajmowali wysokie stanowiska głównie 
w prasie partyjnej i w instytutach związanych z kierownictwem PZPR.

Koteria puławian była opozycyjna wobec natolińczyków, którzy mieli poparcie ze strony 
Nikity Chruszczowa  I sekretarza KC KPZR. „Puławianie” wyrobili sobie wcześniej opinię 
„dogmatyków i stalinowców”.Jednak po śmierci Stalina zaczęli dążyć do liberalizacji 
systemu realnego socjalizmu. Zmiana ich orientacji była oceniana jako nieszczera i 
nieprawdziwa, służąca zachowaniu stanowisk i pozycji w państwie. Z czasem za 
„puławianami” opowiedział się ówczesny I sekretarz KC PZPR Edward OchabPo 
wydarzeniach Poznańskiego Czerwca poparli kandydaturę Władysława Gomułki na I 
sekretarza KC PZPR.  Walkę między natolińczykami a puławianami opisał Witold Jedlicki 
w broszurze Chamy i Żydy.                                                         Wikipedia

Natolińczycy – potoczna nazwa koterii (działalność frakcyjna była wówczas w partii 
zakazana) w PZPR opozycyjna wobec tzw. puławian. Wyłoniła się w 1956 r., w okresie po 
XX zjeździe KPZR. Popularna nazwa pochodzi od miejsca, gdzie odbywały się jej 
spotkania, a mianowicie pałacyku rządowego w Natolinie. Walkę między natolińczykami a 
puławianami opisał Witold Jedlicki w broszurze Chamy i Żydy.
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Natolińczycy  byli  przeciwnikami  liberalizacji  systemu,  głosili  hasła  nacjonalistyczne  i
antysemickie  w  celu  zdobycia  władzy  w  partii.  Najbardziej  znani  przedstawiciele:
Franciszek Jóźwiak, Wiktor Kłosiewicz, Władysław Kruczek, Zenon Nowak, Aleksander
Zawadzki,  Władysław  Dworakowski,  Hilary  Chełchowski,  Kazimierz  Mijal,  Franciszek
Mazur, Bolesław Rumiński,  Stanisław Łapot.  Byli  głównie pochodzenia chłopskiego lub
robotniczego  i  rdzennie  polskiego,  w  przeciwieństwie  do  puławian,  którzy  byli
inteligentami, w dużej części pochodzenia żydowskiego. Natolińczyków charakteryzował
silny syndrom antyinteligencki i poparcie dla władzy autorytarnej, chcieli tylko nieznacznie
zreformować system. Zachowali wpływy do lat 1970, przekształcając się we frakcję tzw.
partyzantów .                                                                                                          Wikipedia

I sekretarz KC PZPR
Pod koniec lat sześćdziesiątych wyrósł na naturalnego przywódcę partii komunistycznej i po
krwawo stłumionym wystąpieniu robotników w grudniu 1970 zastąpił skompromitowanego
tym  wyczynem  Gomułkę na  stanowisku  I  sekretarza  KC  PZPR,  z  poparciem  Piotra
Jaroszewicza i Władysława Kruczka i Józefa Tejchmy.

20 grudnia 1970 został wybrany na funkcję I sekretarza KC (szefa) PZPR.
Do zmiany na szczytach władzy w PRL doszło wskutek zakulisowych rozgrywek w PZPR
oraz działań podjętych przez władze  ZSRR, które od dłuższego czasu, w osobie Edwarda
Gierka widziały następcę niezbyt lubianego przez  KPZR Władysława Gomułki. W wielu
kręgach politycznych uznawano Edwarda Gierka za robotniczego populistę, ale ponieważ
znał język francuski i przebywał przez pewien czas we Francji i w Belgii, to zyskał sobie
sympatię prasy zachodniej, rozbudzając tym samym nadzieje społeczne na zmianę polityki
społeczno-gospodarczej PZPR.5 stycznia 1971 Edward Gierek odbył pierwszą wizytę  w
Moskwie.
Na początku 1971,  zasłynął  wiecowym zawołaniem  No to jak,  towarzysze,  pomożecie?,
podczas którego sala głośno odpowiedziała: Pomożemy!. Zmiana na stanowisku I sekretarza
PZPR, którym został Gierek, miała dopomóc ekipie komunistycznej w uspokojeniu wrogich
im  wówczas  nastrojów  społecznych  i  doprowadzić  w  efekcie  do  złagodzenia  napiętej
sytuacji w kraju.

 Edward Gierek, jeżdżąc do fabryk, rozmawiając z robotnikami, chciał w ten sposób zerwać
ze schematami poprzednich ekip, zakazał także wieszania przedstawiających go portretów
w  urzędach  i  szkołach.Ale   już  22  stycznia  1971  wybuchł  kolejny  strajk  w  Stoczni
Szczecińskiej  –  bezpośrednim  powodem  strajku  była  informacja  o  podjęciu  przez
stoczniowców z wydziału Rurowni nowych zobowiązań produkcyjnych. 
Był to efekt polityki wymuszonego zaciągania zobowiązań do ponadnormatywnego czasu
pracy. Do strajków w Szczecinie przyłączyły się kolejne 23 zakłady pracy w tym mieście, a
10 lutego 1971 wybuchł nowy strajk w Łodzi, w Zakładach Przemysłu Bawełnianego im.
Marchlewskiego. Mimo podjętych negocjacji strajk rozszerzał się i 15 lutego objął kolejne
32 zakłady zatrudniające ponad 100 tysięcy robotników. 
W efekcie władze musiały przywrócić m.in. ceny mięsa sprzed 13 grudnia 1970.
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ZAŁATWIĆ  GIERKA  STRAJKAMI

20  stycznia  1971  roku  na  stronie  „Głosu  Szczecińskiego”  pojawiła  się  sfałszowana
fotografia  tłumu robotników w Stoczni  Szczecińskiej  im.  A.  Warskiego,  ludzie  ci  mieli
zamanifestować  swoje  poparcie  dla  nowego  kierownictwa  partii.  Okazało  się,  że  tym
tłumem była grupka robotników na hali. Zdjęcie odpowiednio spreparowano i umieszczono
w gazecie w celach propagandowych. Zamieszczenie zdjęcia było przyczyną strajku, jaki
wybuchł w tym zakładzie pracy w dniu 22 stycznia 1971 roku, domagano się sprostowania
kłamliwej  informacji,  oraz  przyjazdu  Edwarda  Gierka  i  Piotra  Jaroszewicza.  Milicja
natychmiastowo zareagowała, otoczyła kordonem zakład, zablokowała dostawy żywności
dla  robotników.  Należy  wspomnieć,  że  inne  zakłady  szczecińskie  stanęły  w  obronie
stoczniowców i ogłosiły swe poparcie dla strajkujących. Na przyjazd wierchuszki władzy
Szczecinianie czekali 2 dni, 22 stycznia przybył w celu prowadzenia rozmów sam Edward
Gierek. 

Na spotkanie przybył również szef Ministerstwa Obrony Narodowej Wojciech Jaruzelski i
kierownik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Franciszek Szlachcic. Po wygłoszonej mowie
Pierwszego  sekretarza  strajk  został  przerwany.  Przebywając  na  Wybrzeżu  Gierek  i
Jaroszewicz  postanowili  złożyć  wizytę  w  Stoczni  Gdańskiej,  spotkali  się  tam  z
stoczniowcami.  Gierkowi  udało  się  przekonać  robotników  o  swoich  racjach  sławnym
pytaniem „pomożecie”. 

Edward Gierek, pierwszy przywódca socjalistycznej Polski wychowany na „burżuazyjnym”
zachodzie,  starał  się  –  w  miarę  swoich  możliwości  –  przybliżać  kraj  do  wzorców
zachodnich, nie rezygnując jednak z pryncypiów socjalizmu . 
W porównaniu z „szarym” okresem rządów  Władysława Gomułki czasy Edwarda Gierka
wyróżniają się raczej pozytywnie, choć druga połowa lat 70. zakończyła się gospodarczym
kryzysem w wielu dziedzinach i doprowadziła w rezultacie do upadku PRL.

(….) Na początku lat 70. władze PZPR zabroniły organom partii sprawdzania kandydatów 
na jej członków w teczkach Służby Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych . 
Gierkowi chodziło przy tym o to, by Służba Bezpieczeństwa nie decydowała o tym, kogo 
partia będzie przyjmować w swe szeregi. Ewentualną kryminalną przeszłość sprawdzano 
w Centralnym Rejestrze Skazanych, a nie w teczkach SB. Ta decyzja m.in. ułatwiła 
członkom organizacji  opozycyjnych takich jak Liga Narodowo-Demokratyczna infiltrację 
PZPR, w celu skutecznej realizacji ich celów.(....)                                                                    
http://hej-kto-polak.pl

Liga Narodowo-Demokratyczna (LND) – organizacja podziemna w PRL. Założona i 

działająca początkowo głównie w Uniwersytecie Warszawskim. Głosiła hasła narodowo-
chrześcijańskie oraz antykomunistyczne.Decyzję o stworzeniu tajnej niepodległościowej 

organizacji narodowej podjęli Przemysław Górny i Józef Kossecki w sierpniu 1957  
Organizacja powstała w 1958 jako "Liga Narodowo-Demokratyczna".
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 Pierwszym szefem Ligi w latach 1958-1972 był  Walenty Majdański Liga wywodziła się
częściowo  z  rozwiązanego  przez  władze  PRL w  styczniu  1957  Związku  Młodych
Demokratów (Przemysław  Górny  był  jednym  z  przywódców  ZMD  związanego  ze
Stronnictwem Demokratycznym), częściowo ze środowisk endeckich (Kossecki był bliskim
współpracownikiem dr Jana Bogdanowicza i mecenasa Leona Mireckiego). 

Była ona organizacją środowiskową. Skupiała początkowo głównie studentów, potomków
przedwojennej  szlachty,  działaczy  narodowych  i  funkcjonariuszy  państwowych  II
Rzeczypospolitej,  zwłaszcza  wojskowych.Wzorem  dawnej  Ligi  Narodowej –  do  której
tradycji nawiązywała – miała strukturę, której kolejne szczeble organizacyjne miały formę
stopni wtajemniczenia, przy czym członkowie niższego stopnia nie mieli prawa wiedzieć o
istnieniu stopni wyższych – z wyższym stopniem miała kontakt i wiedziała o jego istnieniu
tylko osoba kierująca danym stopniem niższym, zaś o działalności stopni niższych wiedzieli

tylko członkowie kierownictwa danego stopnia. .

Tego typu struktura została opracowana przez działaczy narodowych pod zaborami i 
wykorzystywana była również w czasie rządów sanacji. 

Jako podstawę doktryny LND przyjęto naukę o cywilizacjach Feliksa Konecznego.Wśród 
organizatorów poszczególnych oddziałów i komórek Ligi byli m.in. Przemysław Górny, 
Józef Kossecki i Walenty Majdański. Kossecki działał głównie w Polsce południowej. 7 
maja 1960 SB aresztowała kilku członków organizacji, zaś w sierpniu dwóch działaczy 
narodowych nie należących do Ligi. Po ponad 9 miesięcznym śledztwie i po ponad roku od 
aresztowania, 29 maja 1961 zakończył się tajny proces całej grupy. Kosseckiego i Górnego 
skazano na 2 lata więzienia, Krzyżewskiego i Klatę na 10 miesięcy, Barańskiego i Kwietnia 
na 6 miesięcy, a Bogdanowicza i Mireckiego uniewinniono. Po procesie Liga została uznana
za rozbitą  ( ale  działała  jakoś w  konspiracji nadal). W dniu 19 lutego 1992 przed Sądem 
Najwyższym w Warszawie odbył się proces rehabilitacyjny członków Ligi Narodowo-
Demokratycznej skazanych w 1961.Przemysław Górny został odznaczony w 2006 przez 
prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za 
działalność opozycyjną.                                                                                                             

Wikipedia      Patrz  także  na ten temat:  http://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.

Objęty Sprawą Agenturalną Grupową krypt. „Związek” z powodu działalności w 
Lidze Narodowo-Demokratycznej, określonej w kartotece jako „nielegalna grupa 
o zabarwieniu faszystowskim”. Zatrzymany 7.05.1960 i poddany postępowaniu 
sądowemu. Sprawę przekwalifikowano 15.11.1960 na Sprawę Operacyjnego 
Rozpracowania krypt. „Związek”. Dalsza inwigilacja Mariana Barańskiego była 
prowadzona w ramach Sprawy Operacyjnej Obserwacji krypt. „Bar”. Materiały 
zostały zniszczone 18.12.1989.                                   
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W latach siedemdziesiątych zaciągnął  na  Zachodzie  kredyty na  rozwój  kraju.  Nastąpiło
znaczne  przyspieszenie  rozwoju  gospodarczego.  Rozpoczęto  zwiększanie  wydatków
konsumpcyjnych  z  około  25%  PKB do  prawie  40%,  co  dało  poprawę  stopy  życiowej
obywateli,  jednak bardzo trudną później  do  utrzymania.  Jednym z pierwszych posunięć
Edwarda  Gierka  było  podwyższenie  30  grudnia  1970  najniższych  pensji,  emerytur  i
zasiłków  rodzinnych.  Podwyższono  również,  za  pomocą  systemu  premii  za  godziny
nadliczbowe,  poziom  wynagrodzeń,  który  średnio  wzrósł  o  5%.  Zapowiedziano  także
zamrożenie cen żywności na 2 następne lata.
 
W latach  70.  nastąpił  szybki  rozwój  przemysłu  i  budownictwa.  Budowano do  300 tys.
mieszkań rocznie. Wielką rolę odegrało tu budownictwo żelbetowe z prefabrykatów, oparte
na technologii tzw. „wielkiej płyty”. Władzom jednak nie do końca udało się dostosować
możliwości produkcyjne do ówczesnego wyżu demograficznego, mimo iż do 1975 powstało
65 fabryk domów i zbudowano ok. 1 mln mieszkań, nie spowodowało to spadku liczby osób
oczekujących na mieszkania. 
Jednak skróciło to czas oczekiwania, który w 1980 wynosił 6 lat. Planowano przekroczyć
granicę 300 tys. rocznie budowanych mieszkań i wybudować kolejne 3–3,5 mln mieszkań,
tak aby w 1990 czas oczekiwania wynosił 4 lata. 
Unowocześniono sieć  dróg  krajowych  prowadząc  obwodnice  wokół  miast  oraz  budując
dwujezdniowe drogi wylotowe i wiadukty nad liniami kolejowymi. 

Zaczęto budować pierwsze autostrady ( olimpijka) oraz drogi szybkiego ruchu (gierkówka). 
Polska stała się producentem wielu wysokiej jakości nowoczesnych produktów 
przemysłowych o standardzie akceptowanym na Zachodzie. 

Zmechanizowano  w  dużym  stopniu  rolnictwo  oraz  wprowadzono  wysokie  zużycie
nawozów  sztucznych i  innych  środków  chemicznych,  jednak  jednocześnie,  od  1973,
ograniczano  rozwój  rolnictwa  indywidualnego  na  rzecz  nieefektywnych  PGR-ów,  co
spowodowało już w 1976 narastające niedobory na rynku żywnościowym. (  nie  wiadomo
jednak  czyja  była  to decyzja  i czy  winę  ponosi za   to sam  Gierek).
Polska  w latach  70.  stała  się  także  cenionym wykonawcą  robót  budowlanych  w wielu
krajach arabskich, m.in. w Iraku i Libii. 

Przeprowadzono pewne reformy oświaty. Wielu inwestycji nigdy nie ukończono, głównie
(rzekomo   za   co  winą   obciążono  Gierka)  z  powodu  źle  skonstruowanego  programu
inwestycyjnego, który nie bilansował się, co spowodowało zbyt duże dysproporcje w całej
gospodarce  –  doprowadzając  przede  wszystkim  do  kryzysu  energetycznego  i
transportowego,  związanego  z  brakiem rozbudowy infrastruktury  kolejowej  (największe
środki przeznaczono na drogi krajowe).  

  Biuro Polityczne KC PZPR rozpoczęło politykę otwarcia na świat i rozwinęło rozległe
kontakty  handlowe  Polski,  także  z  państwami  kapitalistycznymi,  jednocześnie  jednak
rozpoczęto  działania  zmierzające  do  coraz  głębszego  uzależniania  Polski  w  sferze
gospodarczej i politycznej od ZSRR. W tym celu na początku lat 70. podjęto próbę zmiany
konstytucji PRL z 1952, w postaci dodania w niej zapisu o „wiecznej przyjaźni z ZSRR”,
wzmocnieniu kierowniczej roli PZPR i socjalistycznym charakterze polskiej państwowości.
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Koncepcje   Biura  KC  PZPR t wywołały gwałtowny sprzeciw intelektualistów, 5 grudnia 
1976 znany opozycjonista Edward Lipiński złożył w ich imieniu protest, zwany listem 59, 
domagający się odejścia partii od tego pomysłu i zagwarantowania podstawowych wolności
obywateli.

Zwolennicy  polityki  Edwarda  Gierka  twierdzą,  iż  Polska  była  wtedy  bardziej  niż
kiedykolwiek  w  czasach  PRL  niezależna  w  stosunku  do  ZSRR (jednak  nadal  w
ograniczonych ramach i mimo formalnego wpisania do konstytucji „wieczystej przyjaźni”
w  1976  oraz  takich  kontrowersyjnych  gestów  jak  przyznanie  Leonidowi  Breżniewowi
orderu Virtuti Militari)

 Z czasem jednak Związek Radziecki, widząc duży rozwój Polski, żądał również profitów
dla siebie, stąd Polska zaczęła wygrywać coraz więcej intratnych kontraktów na realizację
szeregu inwestycji za wschodnią granicą.

Z kolei przeciwnicy, zwracają uwagę iż ich zdaniem było odwrotnie, gdyż polityka Edwarda
Gierka  wg   nich,w  stosunku  do  ZSRR  była  przepełniona  serwilizmem,  uległa  wobec
Moskwy,  m.in.  pod  wpływem  żądań  radzieckich  zaostrzono  politykę  wobec  rolnictwa,
zezwolono  pod  naciskiem  Rosjan  na  wybudowanie  w  Polsce  szerokotorowej  Linii
Hutniczo-Siarkowej i konsultowano nieomal każdą decyzję gospodarczą. 
Wskazują na to także oficjalne (aczkolwiek  bardzo dyplomatyczne  ) deklaracje Edwarda
Gierka (zawdzięczającego swoje stanowisko głównie poparciu ZSRR), który stwierdził w
dniu 5 stycznia 1971, na spotkaniu z Leonidem Breżniewem w Moskwie, iż:

(...)  sytuacja w kraju ewoluuje w dobrym kierunku,  normalizacja dokonuje się na bazie
pryncypialnej  krytyki,  ale  bez  osobistych  napaści,  bez  historii  obrachunkowych.  (...)
chcemy bardziej zacieśnić współpracę Polski ze Związkiem Radzieckim. Chcemy oderwać
się od niedobrych praktyk orientowania się na Zachód.

Edward  Gierek  starał  się  prowadzić  politykę  zagraniczną  bardziej  otwartą  na  kraje
zachodnie  niż  jego  poprzednik.  Związane  było  to  z  panującym  wówczas  okresem
odprężenia w stosunkach międzynarodowych. Wyrazem tego były m.in. liczne spotkania z
kolejnymi  amerykańskimi  prezydentami  Richardem Nixonem (1972),  Geraldem Fordem
(1975)  i  Jimmym Carterem,  niemieckim prezydentem  Walterem Scheelem i  kanclerzem
Willy  Brandtem,  oraz  przede  wszystkim  z  ówczesnym  prezydentem  Francji Valérym
Giscard. Edward Gierek i jego ekipa dążyli też do normalizacji stosunków z Watykanem i
Kościołem katolickim w Polsce, szczególnie po wyborze Karola Wojtyły na tron papieski. 

Wyrazem tego była audiencja Edwarda Gierka u papieża  Pawła VI w 1977, a następnie
udział polskiej delegacji z przewodniczącym Rady Państwa prof. Henrykiem Jabłońskim na
inauguracji pontyfikatu papieża Jana Pawła II w 1978 oraz spotkanie polskiej delegacji z
Edwardem Gierkiem na czele z papieżem Janem Pawłem II podczas pierwszej pielgrzymki
do Ojczyzny w czerwcu 1979. 

Oficjalnie  władze  wyrażały  radość  z  wyboru  Jana  Pawła  II,  ale  członkowie  władz
partyjnych przyjęli ten fakt z przygnębieniem. 
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Towarzysze, mamy problem – stwierdził Gierek otwierając pierwsze po wyborze papieża
posiedzenie Biura Politycznego  ( nie wiadomo jednak , o co mu chodziło  !) Jednocześnie
znacznie rozbudowywano  Departament IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zajmujący
się  infiltrowaniem  Kościoła,   nie  zaprzestano  także  mniejszych  lub  większych  szykan
wobec duchowieństwa, prowadzono politykę ograniczania wpływów Kościoła( ale  na  to
Gierek  nie miał  żadnego  wpływu  i  nie  mógł  nawet w  to  ingerować). W 1976 premier
Piotr Jaroszewicz złożył życzenia urodzinowe (75. rocznica)  ( zapewne  po  uzgodnieniu z
Gierkiem , prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu.

Zmiana  podziału  administracyjnego  kraju w  1975  (wprowadzająca  49  województw)
spowodowała oprócz zamierzonego osłabienia konkurencji dla Edwarda Gierka wewnątrz
PZPR,  również  osłabienie  jej  struktur  terenowych,  zwłaszcza  gminnych  organizacji
partyjnych, zastępujących organizacje powiatowe. Otworzyło to w terenie pole dla działania
organizacji  opozycyjnych  i  protestów  społecznych,  którym nie  były  w stanie  należycie
przeciwstawić  się  nie  okrzepłe  w pełni  struktury  gminne  PZPR.  Protesty  robotnicze  w
czerwcu 1976 w Radomiu,  Ursusie i kilku innych miastach, w czasie których zatrzymano
ponad 600 osób, z których 72 skazano na kary więzienia, a dalszych 1000 wyrzucono z
pracy,  brutalne  represjonowanie  uczestników  (ścieżki  zdrowia,  wyrzucanie  z  pracy),
spowodowało powstanie opozycji demokratycznej. Wtedy to powstały KOR, ROPCiO, KSS
KOR i  Wolne  Związki  Zawodowe.Od  1976  rozpoczęło  się  reglamentowanie sprzedaży
cukru  (wprowadzono  tzw.  kartki  na  cukier).  Jednocześnie  występowały  coraz  większe
problemy z zakupem innych towarów, głównie mięsa i jego przetworów. 

Począwszy od 1976 następuje stopniowo upadek polityki gospodarczej ekipy Edwarda
Gierka,  polityka  wzrostu  gospodarczego  oparta  była  w  dużym  stopniu  na  systemie
pożyczek zagranicznych, które rosły w lawinowym tempie. W 1970 zadłużenie zagraniczne
było minimalne, w 1975 osiągnęło już 8,4  mld dolarów, w 1977 14,9 mld, aby w 1979
przekroczyć  kwotę  23,8  miliarda.  Pieniądze  te  przeznaczono  na  unowocześnianie
przemysłu, zakładając iż produkcja nowoczesnych artykułów pozwoli na sprzedaż ich na
Zachód i spłaty zaciągniętych kredytów, jednak w warunkach gospodarki socjalistycznej
spowodowało  to  przeinwestowanie  sektora  przemysłu  ciężkiego,  wydobywczego  i
elektromaszynowego, kosztem nakładów na przemysł produkujący artykuły dla ludności,
np. włókienniczego i spożywczego. 

Gwałtowny  wzrost  zapotrzebowania  na  energię  dla  wybranych  gałęzi  gospodarki,
wzmocniony  światowym  kryzysem  paliwowym  z  lat  70. i  związaną  z  nim
(wprowadzoną  przez  RWPG),  podwyżką  cen  ropy  naftowej i  marnotrawstwo
spowodowały stopniowo pojawianie się oznak kryzysu gospodarczego.( Marnotrawstwem
wtedy nazywano  eufemistycznie politykę  Grabić  grabić  grabić...głównie  budżety na
różne  budowy i inwestycje; stąd  te   krzywostany  ). 

 Równolegle systematycznie rosły koszty obsługi zadłużenia zagranicznego, spowodowało
to nadmierne obciążenie budżetu państwa i brak funduszy na import artykułów niezbędnych
do kontynuacji produkcji przemysłowej w nowych zakładach, pasz dla rolnictwa i zboża –
w efekcie nastąpiło zakłócenie ciągłości cyklu produkcyjnego w kluczowych dla gospodarki
sektorach i generujących wymierne straty finansowe przestojów w pracy fabryk, głównie z
powodu braku surowców, niezbędnych podzespołów i rosnącego deficytu energii.
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Dodatkowym czynnikiem, który wpłynął negatywnie na wydajność gospodarki była  zima
stulecia z 1978 na 1979 rok.

Dekada lat 70. w Polsce to również niekwestionowany rozwój polskiej kultury, nauki i
sportu, na które były ponoszone przez państwo wysokie nakłady.

Edward Gierek z Jimmym Carterem – spotkanie miało  miejsce 30 grudnia 1977.
Upadek Edwarda Gierka był związany z falą strajków w lipcu/sierpniu 1980 i powstaniem
NSZZ  „Solidarność”.  Jeszcze  przed  podpisaniem  porozumień  sierpniowych oficjalne
komunikaty  prasowe  podawały,  że  Edward  Gierek  przekazał  tymczasowo  władzę
Stanisławowi Kani ze względu na chorobę serca i konieczność hospitalizacji. 6 września
1980,  na  VI  Plenum PZPR,  formalnie  zdecydowano  o  odebraniu  Edwardowi  Gierkowi
stanowiska I Sekretarza KC PZPR i wybrano w jego miejsce Stanisława Kanię. 18 maja
1981 stanął przed powołaną przez PZPR komisją Grabskiego. 2 grudnia został usunięty z
Komitetu Centralnego PZPR, a w następnym roku po upublicznieniu w lipcu 1982 raportu
opracowanego przez specjalną komisję, którą kierował Tadeusz Grabski, 
Edward  Gierek  został  usunięty  z  partii,  co  było  ewenementem  na  skalę  całego  bloku
wschodniego.

W stanie wojennym na polecenie generała Wojciecha Jaruzelskiego został zatrzymany przez
funkcjonariuszy  BOR i  milicjantów w swoim domu w Katowicach oraz internowany w
ośrodku  w Głębokiem koło  Koszalina,  gdzie  został  przetransportowany  śmigłowcem.  6
stycznia  1982 prokuratura  generalna wydała  komunikat  o  prowadzeniu  218 postępowań
karnych przeciwko byłym członkom kierownictwa PZPR. Został zwolniony z internowania
w grudniu 1982 otoczony został stałą obserwacją .

                                   TAK SIĘ  GO BAŁ  PARTYJNY  TRZON !

Specjalna  komisja  partyjna  PZPR  oskarżyła  go  fałszywie-   bo   nie   mieli   innych
argumentów - o przywłaszczenie domu i  działki  w Katowicach o wartości  26,5 mln zł.
Toczące się do lutego 1984 postępowanie karne w sprawie domu w Katowicach i Ustroniu
oceniał  w  Prokuraturze  Generalnej  specjalny  zespół,  który  stwierdził,  że  albo  brakuje
dowodów  winy,  albo  brak  jest  przesłanek  do  stwierdzenia  przestępstwa,  a  zastępca
prokuratora generalnego  Józef Żyta stwierdził,  że zasugeruje prokuratorowi generalnemu
zastosowanie w tym przypadku amnestii.

 Raport  przewodniczącego  komisji  (powołanej  głównie  do  zbadania  sprawy  nadużyć
wysokich  funkcjonariuszy  partyjnych  PZPR,  związanych  z  nieprawidłowym
wykorzystaniem pożyczek zagranicznych z lat 70.), Tadeusza Grabskiego, został ogłoszony
dopiero w 1985, po zakończeniu stanu wojennego, w literaturze podziemia emigracyjnego
przez Instytut Literacki w Paryżu. 

W czasie  dochodzenia  komisja  nie  uznała  za  wskazane  przesłuchać  innych  polityków
PZPR, którzy także uczestniczyli w najwyższych strukturach władzy PRL z lat 70. – m.in.
Stanisława Kanię i Wojciecha Jaruzelskiego.
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Poza polityką
Lata osiemdziesiąte spędził w gronie rodzinnym. Pogarszał się także jego stan zdrowia, 
ujawniła się nabyta pylica. W listopadzie 1989 udzielił Januszowi Rolickiemu wywiadu, na 
podstawie którego powstała pierwsza książka Edward Gierek. Przerwana dekada (wywiad 
rzeka). W tym samym roku ukazały się Edward Gierek: replika oraz Smak życia.  
Wikipedia

"Przerwana Dekada", krótki fragment wywiadu z Edwardem Gierkiem 
przeprowadzonego przez Janusza Rolickiego na przełomie 1989/90 r.:

"(…) obecna Polska przeżywa zachłyśnięcie się Zachodem i amerykańskimi rozwiązaniami
ekonomicznymi.  Wiem  jednak,  czym  jest  kapitalizm.  W  odróżnieniu  od  większości
współczesnych Polaków żyłem w nim i poznałem jego zalety i wady. Kapitalizm jest jednak
zaprzeczeniem etosu równości społecznej i sprawiedliwości. 
Demokratyczna zasada równości złożona na ołtarzu pieniądza jest niestety tylko pozorna.
Czeka nas straszne rozwarstwienie społeczne, bezrobocie i niestety raczej nie europeizacja
lecz  latynizacja  czyli  kapitalizm  nędzy.  Jeszcze  ciągle  ludzie  zaczadzeni  hasłami
antykomunistycznymi nie uświadamiają sobie w pełni,  że nie tylko zyskali  wiele dzięki
ostatnim  zmianom  ale  też  wiele  stracili.  Przede  wszystkim  stracili  spokój  socjalny  i
poczucie bezpieczeństwa (…)

 Ciekawy jestem jak długo starczy ludziom wiary w lepsze jutro w sytuacji, gdy polityka
rządowa  polega  na  gwałtownej  pauperyzacji  społeczeństwa.  Równowagę  gospodarczą
obecna władza chce uzyskać drogą bezprzykładnego ubożenia społecznego (…) Oby wokół
naszych  miast  nie  pojawiły  się  slumsy  a  sklepy  nie  były  pełne  drogich  towarów
niedostępnych dla nędzarzy snujących się po ulicach. Znam to z czasów przedwojennych
apoteozowanych dziś, jakże niesłusznie na wszystkie możliwe sposoby. 

Boję się też, że gdy sięgniemy po pomoc ale nie bezinteresowną, nadejdzie z Zachodu - z
sytych i  zamożnych Niemiec. I  znowu jak przed laty na tej ziemi pojawią się panowie,
którzy będą za bezcen wykupywali polską własność. Oby nie powróciła sytuacja sprzed
wojny gdy zarządy fabryk należały do cudzoziemców, głównie Niemców (  Żydów  ,ale
może  nie  chciał pisać  o  nich otwarcie) a Polacy byli robolami (…) 
Z nową siła  wracają  nasze  stare  sentymenty do Zachodu,  do Ameryki.  O jakże  naiwni
jesteśmy wierząc w szczerą bezinteresowność Jankesów (…) 
Wierzcie  mi,  rozmawiałem z  trzema  amerykańskimi  prezydentami  i  wiem,  że  dla  nich
jesteśmy  tylko  pionkami  na  wielkiej  szachownicy  światowej  polityki.  Pionkiem  o  tyle
ważnym ,o ile  można go wykorzystać  do ruchu przeciwko "czerwonej"  Rosji.  Może to
zabrzmi obrazoburczo,  ale o ile  upadnie na trwałe światowy system socjalistyczny ,rola
Polski  w  świecie  spadnie  katastrofalnie.  Staniemy  się  wielką  prowincją  Europy  i
magazynem taniej siły roboczej (…)  TAK SIĘ  STAŁO PO  ROKU 1989.
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                                             KRYZYS  PALIWOWY 

Do końca lat 50. na Bliskim Wschodzie  wysokość opłat za wydobycie ropy dyktowały
koncerny naftowe, głównie ( z nazwy) amerykańskie i brytyjskie. Gdy zaś jakiś polityk,
jak np. premier Iranu Mohammad Mosaddegh, próbował położyć rękę na zyskach, szybko
tracił  władzę.  Zwykle  potem  wychodziło  na  jaw,  że  zbrojny  przewrót  (jak  ten  irański
w 1953 r.) organizowała amerykańska agencja wywiadowcza CIA z brytyjskim MI6. Miarka
przebrała się w sierpniu 1960 r., gdy siedem wielkich koncernów naftowych (brytyjskie BP
i Shell,  amerykańskie  Standard  Oil  Company of  New Jersey,  Gulf,  Mobil,  Texaco  oraz
francuski  CFP)  narzuciło  państwom  arabskim,  a także  Iranowi  obniżkę  opłat
wydobywczych  o 10  procent.  Korporacje  musiały  stawić  czoło  taniej  ropie  ze  Związku
Radzieckiego,  którą  Chruszczow nakazał  sprzedawać  poniżej  kosztów  wydobycia,  byle
tylko podbić zachodnie rynki.

W jedności siła
Bliskowschodnim rządom takie niuanse polityki światowej były zupełnie obojętne. Spadek
zysków  sprawił,  że  przedstawiciele  Iraku,  Iranu,  Kuwejtu,  Arabii  Saudyjskiej  oraz
dokooptowanej do tego składu Wenezueli spotkali się we wrześniu 1960 r. na konferencji
w Bagdadzie.  Powołano wówczas do życia  Organizację Krajów Eksportujących Ropę
Naftową. 

Ale choć jej członkowie dostarczali 86 proc. ropy sprzedawanej na światowych rynkach,
zachodnie mocarstwa nie traktowały organizacji poważnie. Faktycznie przez następne 10 lat
OPEC nie  potrafiło  działać  solidarnie.  W efekcie  baryłka  ropy  kosztowała  ok.  2,8  dol.
i więcej można było zarobić, sprzedając markową wodę mineralną.
Bajecznie niska cena najważniejszego z surowców energetycznych przyniosła jednak efekty
przypominające  ciężką odmianę uzależnienia.  Na początku lat  70.  Stany Zjednoczone,
posiadające  własne  zasoby  ropy,  aż  40  proc.  importowały,  ponieważ  było  to  bardziej
opłacalne. Europa Zachodnia porzuciła energetykę węglową, przechodząc na elektrownie
zasilane  paliwami  płynnymi,  choć  musiała  prawie  80  proc.  potrzebnych  surowców
sprowadzać z zagranicy. 

Nikomu  nie  opłacało  się  zadbać  o to,  by  samochody  zużywały  mniej  paliwa.  W USA
przeciętny krążownik szos spalał średnio 17,3 l benzyny na 100 kilometrów. Największe zaś
obawy budziły prognozy ekspertów, że światowe zasoby ropy wyczerpią się do roku 2000,
niż to, że kraje arabskie mogłyby wykorzystać swoje bogactwa jako broń ekonomiczną.
Nie  stało  się  tak  w 1967  r.,  gdy  podczas  wojny  sześciodniowej  Izrael,  cieszący  się
niezmiennym poparciem Waszyngtonu, rozgromił arabskich sąsiadów.

Wojna sześciodniowa,  także:  wojna izraelsko-arabska 1967,  trzecia wojna izraelsko-
stoczona  pomiędzy  Izraelem a  Egiptem,  Jordanią i  Syrią w  1967  roku.  W  wojnę
zaangażowały się także inne arabskie państwa:  Irak,  Arabia Saudyjska,  Kuwejt i  Algieria.
Po  zakończeniu  kryzysu  sueskiego w  1956  międzynarodowa  społeczność  wymusiła  na
Izraelu, by wycofał swoje wojska z półwyspu Synaj. Egipt wyraził zgodę na wejście na jego
terytorium  międzynarodowych  sił  pokojowych  UNEF,  które  zajęły  pozycje  na  granicy
izraelsko-egipskiej  na  Synaju.  Zadaniem  sił  UNEF było  nadzorowanie  warunków
zawieszenia broni oraz zapobieganie przenikaniu fedainów przez zdemilitaryzowaną granicę
na terytorium Izraela.                                           22.



Egipt wyraził także zgodę na otworzenie Cieśnin Tirańskich dla izraelskich statków. W 
efekcie, granica izraelsko-egipska pozostała przez pewien czas spokojna.Jednak pomimo 
zawartego zawieszenia broni w następnych latach wojna powróciła na Bliski Wschód. 

Państwa arabskie nadal nie uznawały istnienia żydowskiego państwa w Palestynie  . 

Mało kto obawiał się solidarnych działań bliskowschodnich eksporterów ropy.  Zachodni
analitycy nie zauważyli, że rządzący Arabią Saudyjską od połowy lat 60. król Fajsal ibn
Abd al-Aziz Al Saud panicznie bał się wszystkiego, co żydowskie. 
Monarcha  wierzył  w istnienie  międzynarodowego  spisku  „komunistyczno-
syjonistycznego”,(  aszkenazyjskiego  –  przypis   Redakcji)   mogącego  zagrozić  jego
panowaniu. Tymczasem państwo króla Fajsala posiadało najbogatsze w świecie złoża ropy,
a zmniejszając lub zwiększając wydobycie, mogło dyktować jej ceny.

Kryzys  został  spowodowany  przez  gwałtowny  wzrost  cen  ropy  naftowej  na  rynkach
światowych, wynikający z embarga (sankcji) państw zrzeszonych w OPEC zastosowanych
wobec Stanów Zjednoczonych po wybuchu wojny izraelsko-arabskiej w 1973.
W latach poprzedzających wojnę arabsko-izraelską, która wybuchła w święto Jom Kippur w
październiku  1973  roku,  produkcja  ropy  naftowej  ledwo  pokrywała  zapotrzebowanie.
Dodatkowo  niezwykle  chłodna  zima  1969/70  spowodowała  wyczerpanie  się  lokalnych
zapasów ropy naftowej i gazu ziemnego. Ta niepewna sytuacja osiągnęła stadium kryzysu,
gdy Arabowie odcięli  dostawy  do USA   ropy naftowej i  cena  baryłki skoczyła o 600
procent do 35 USD.

Dnia 17 października 1973 roku, w czasie trwania wojny Jom Kippur, arabscy członkowie 
OPEC zadecydowali wstrzymać handel ropą naftową z krajami popierającymi Izrael w 
wojnie z Egiptem – tzn. USA i krajami Europy Zachodniej. 

Jednocześnie uzgodniono nowy mechanizm ustalania cen za ropę naftową w celu uzyskania
większego zysku. Zmiany uderzyły w kraje uzależnione od dostaw ropy arabskiej, w USA,
Japonię,  Europę  Zachodnią  i  jednocześnie  zamknęły  okres  beztroskiej  konsumpcji
kupowanego za grosze strategicznego surowca jakim jest ropa naftowa.
Nagły skok cen paliw ze względu na gwałtowne obniżenie wydobycia i eksportu do krajów
rozwiniętych  przyczynił  się  do  pogłębienia  kryzysu.  Cena  baryłki  osiągnęła  rekordowy
wówczas pułap. W 1970 wynosiła ok. 2 USD za baryłkę.

Bezpośrednią  konsekwencją  kryzysów  naftowych  był  kryzys  światowego  systemu
walutowego oraz kryzys gospodarczy połączony z recesją oraz inflacją. 

   Czy kryzys miał  związek z  upadkiem  reform   Edwarda Gierka  ? Oczywiście, że  tak. 
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Mariusz Grabowski   12.12. 2015 

Luksusy komunizmu w PRL tylko dla wybranych

Mieszkania, domy, drogie limuzyny i sklepy „za żółtymi firankami”. No cóż, trzeba przyznać, że
przedstawiciele ludu pracującego miast i wsi mieli dryg do wystawnego, pańskiego życia.

W konstytucji  z  1952  roku  komuniści  zapisali:  „Polska  Rzeczpospolita  Ludowa  coraz  pełniej
wprowadza w życie zasadę:

„Od każdego według jego zdolności, każdemu według jego pracy”. 

Jak bardzo były to puste słowa, świadczy kilkadziesiąt lat triumfalnych rządów komunistycznych
elit. Przyjrzyjmy się luksusom, które fundowała sobie władza ludowa.

Towarzysze z al. Przyjaciół

Ściśle reglamentowany dostęp do tzw. powierzchni użytkowej  nie obejmował komunistycznych
hierarchów i  ich  otoczenia.  Tuż  po  objęciu  rządów nowej  władzy  przypadło  kilka  ocalałych
enklaw w stolicy,  w tym al.  Przyjaciół.  Dostali  tu  mieszkania  z  przydziału  m.in.  żydy  Jakub
Berman,  Józef  Cyrankiewicz,  Andrzej  Werblan,  Ozjasz  Szechter,  Aleksander  Burski,  Maciej
Elczewski, Józef Kofman. Modernistyczne kamienice dobrze nadawały się na odpoczynek dla tych,
którzy  dokonywali  nad  Wisłą  ideowej  rewolucji.  Powodzeniem  cieszyły  się  też  okolice  al.
Przyjaciół,  choćby  al.  Róż,  gdzie  zamieszkali  poeci  i  pisarze  -  klakierzy  władzy:  Gałczyński,
Broniewski, Kruczkowski, Słonimski i Ważyk. Poczucie bezpieczeństwa lokatorów wzrosło jeszcze
bardziej,  gdy  do  sąsiedniej  uliczki  św.  Teresy  przeniosło  się  Ministerstwo  Bezpieczeństwa
Publicznego, dawała je też świadomość, że partia raz podarowanego mieszkania nie odbierze,
gdy nie da się jej wyraźnego powodu.

Ale  nawet  mieszkańcy  al.  Przyjaciół  zazdrościli  lokatorom  kompleksu  domów  na  ul.
Puławskiej pod numerami 24, 26 i 28.  Przydział mieszkania zwłaszcza w tym ostatnim, cudem
ocalałym po wojnie tzw. Domu Wedla, świadczył o wybitnej pozycji w komunistycznej hierarchii.
Od nazwy ulicy grupę aparatczyków nazywano puławianami. Należeli do niej głównie towarzysze
związani z propagandą, nauką i resortami siłowymi, m.in. Jerzy Albrecht, Antoni Alster, Roman
Werfel.  Antoni  Zambrowski,  syn  przed-  i  powojennego  komunistycznego  ideowca  Romana
Zambrowskiego wspominał:  „Moi rodzice mieszkali  w Warszawie w dawnym Domu Wedla na
Puławskiej. Był to kompleks domów oszczędzonych podczas Powstania, gdyż były to obiekty nur
für Deutsche. Od tych domów powstała później (w 1956 r.) nazwa grupy puławskiej. Ojciec był
jeszcze w wojsku (miał stopień pułkownika), ale działał już w KC PPR. W sprawach partyjnych był
prawą ręką samego tow. Wiesława, czyli Władysława Gomułki”.

Prezenty władzy

Komuniści  byli  pragmatyczni.  Sami chcieli  mieszkać wygodnie (meldunki  przydzielali  sobie w
reprezentacyjnych kamienicach na Jaworzyńskiej, Frascati, Wiejskiej), ale też dawali pożyć innym. 
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Do swojej śmierci w 1965 r. architekt Bohdan Pniewski zamieszkiwał wyremontowaną willę
na malowniczej  uliczce  Na Skarpie.  Nieoficjalnie  mówiło  się,  że  to  prezent  władzy za  „trud
odbudowy  stolicy”.  Podobne  przywileje  zachował  Jarosław  Iwaszkiewicz,  właściciel  Stawiska,
piewca socjalizmu i późniejszy laureat Nagrody Leninowskiej.

Władza lubiła robić prezenty swoim zaufanym. Julian Tuwim otrzymał przepastne mieszkanie na
ul. Wiejskiej od wszechwładnego szefa „Czytelnika” Jerzego Borejszy, pierwszy polski kosmonauta
Mirosław Hermaszewski dostał przydział do gustownej willi bliźniaka na ul. Rajców na Nowym
Mieście, podobnie jak pnący się w górę w armijnej hierarchii Ryszard Kukliński. Profesor Leopold
Infeld wspominał swój powrót do Polski w 1950 r.: „Mieszkanie (…) było na Mazowieckiej 7, na
czwartym  piętrze.  Duże,  czteropokojowe,  umeblowane  ciężkimi  meblami  w  stylu  raczej
mieszczańskim. Z przyjemnością zauważyłem rzadkość podówczas w Polsce - telefon”.

Całkiem nowy rodzaj mieszkaniowego luksusu zaserwowali sobie komunistyczni rządzący w latach
80.,  kiedy  w  Wilanowie  powstała  tzw.  zatoka  czerwonych  świń  -  kilkanaście  bloków  z
najgorętszymi nazwiskami w Polsce (Jerzy Szmajdziński, Janusz Zemke, Aleksander Kwaśniewski,
Leszek Miller). O miejscu głośno zrobiło się w momencie, gdy premierem został Józef Oleksy.
Oficjalnie pytano, jak to możliwe, że 113-metrowe mieszkanie, warte przed denominacją około 2
mld zł, udało mu się wykupić jedynie za 18 mln. Jeszcze w 2006 r. z inicjatywy ABW prokuratura
wszczęła śledztwo w sprawie lokali przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej i ul. Marconich, które w latach
1996-1998 zostały wykupione od gminy po cenach znacznie odbiegających od rynkowych, m.in.
przez Kwaśniewskiego i Millera. Dwa lata później zapadła decyzja o umorzeniu - w przypadku 41
mieszkań z braku dowodów, a w przypadku czterech z powodu przedawnienia karalności.

Limuzyny dla towarzyszy

Kto pamięta życiorys i polityczną karierę tow. Bolesława Bieruta, zdziwi się zapewne, że był on
wielkim fanem motoryzacji. Luksusy z niej płynące rekompensowały mu zapewne inne sfery życia.
W jego garażu - jak dowodzą historycy - stało wiele aut, m.in. mercedes 770 grosser, austin six,
ponadto  kabriolet  buick  i  samochód  pancerny.  Specjalnie  dla  niego  sprowadzono  ze  Stanów
cadillaca.  Artur Zawodny, podróżnik i ongiś sąsiad Bieruta, wspominał:  „Bardzo często miałem
okazję  go  widywać,  jak  poruszał  się  autem  studebaker,  które  zapewne  dostał  ze  Stanów
Zjednoczonych. Było to dwuosobowe auto zwracające na siebie dużą uwagę”.

•

• Pasja tow. Bieruta blednie przy namiętnościach tow. Cyrankiewicza. Premier był stałym
bywalcem Targów Motoryzacyjnych w Poznaniu. Już w 1961 r. Cyrankiewicz, wielbiciel
brytyjskich jaguarów, zachwycił się modelem E-Type i nakazał jego zakup. W kolejnych
latach z jego polecenia na użytek Urzędu Rady Ministrów zostały zakupione co najmniej
dwa kolejne jaguary - zielony czterodrzwiowy sedan oraz  wystawiony na zbliżającą się
warszawską aukcję jaguar Mark X. W książce pojazdu Urzędu Rady Ministrów widnieje
on jako pierwszy właściciel auta. Od 1963 r. Mark X był używany w kręgach władzy.
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Motoryzacyjną pasją dotknięty był również tow. Edward Gierek, choć w nieco inny sposób niż
poprzednicy.  Oto  w 1978 r.  do  Polski  trafił  zza  oceanu cadillac  fleetwood.  Powód prosty:  był
częścią  planu  ewakuacyjnego,  który  po  wydarzeniach  radomskich  dwa  lata  wcześniej  zakładał
wywiezienie  sekretarza  z  niebezpiecznego terenu i  zapewnienie  mu bezpieczeństwa.  Auto  było
opancerzone kevlarem, wyposażone w niezbędny sprzęt. Kosztowało ok. 100 tys. dolarów (średnia
cena ówczesnego fiata 125p wynosiła 2 tys. dol.).  Cadillac miał fałszywe tablice rejestracyjne,
flagi po bokach i kierowcę w mundurze podoficera amerykańskiej piechoty morskiej. Wszystko po
to,  by  dobrze  kojarzył  się  Polakom.  Na  koniec  wątku  o  luksusach  PRL-owskiej  motoryzacji
wspomnijmy  o  Andrzeju  Jaroszewiczu,  synu  premiera  i  jednym  z  największych  playboyów
ówczesnej Polski.

 Jak głosiła plotka, zakochany w samochodach w czerwcu 1973 r. na poniemieckiej autostradzie
koło Wrocławia przez dwa tygodnie non stop jeździł polskim fiatem 125, przygotowując się do
rajdu  safari.  Nic  z  tego  nie  wyszło,  a  ostatecznie  Jaroszewicz  został  dyrektorem  Ośrodka
Badawczo-Rozwojowego  FSO  oraz  dyrektorem  naczelnym  Centrali  Eksportu  Wewnętrznego
„Motoimpex”.

Być żoną premiera

Wspomniany Andrzej Jaroszewicz zaliczany jest powszechnie do największych podrywaczy Polski
Ludowej, ale nie miał nawet krzty władzy, jaką posiadał Cyrankiewicz. Owszem, widywano go na
warszawskich  salonach  nawet  z  Marylą  Rodowicz,  ale  Cyrankiewicza  otaczał  nimb  niemalże
polskiego Don Juana.

Co  więcej,  na  jego  przykładzie  można  wykazać,  że  jednym  z  kolejnych  przywilejów
komunistycznej  władzy  były  luksusowe  kobiety.  W jego  przypadku  kilka.  Z  najważniejszą  –
żydówą Niną Andrycz. Popularna aktorka niemal 20 lat była żoną premiera Cyrankiewicza. „Póki
mnie słuchał, może i rządziłam.  Na początku znajomości miał bajeczną, hollywoodzką urodę.
Oka nie można było od niego oderwać. Póki mnie słuchał, to wyglądał dobrze. Kiedy zrozumiał, że
nie  urodzę  dziecka,  zaczął  popijać  i  przestał  słuchać.  Gdybym  urodziła,  nasze  małżeństwo
przetrwałoby do grobowej deski. Jestem tego pewna. Ale ja rodziłam role i to mi wystarczało” -
opowiadała Nina Andrycz w rozmowie z „Newsweekiem”.

Aktorka  posługiwała  się  wizytówkami  z  napisem  „Madame  Józef  Cyrankiewicz”,  ale  unikała
polityki.  Do legendy PRL-owskich obyczajów przeszło jej  „urwanie się” z  uroczystej  kolacji  u
Józefa Stalina. „Cała delegacja od obiadu do wieczora drżała, Berman zemdlał, pewnie myśleli, że
zaraz  pojadą  na  Sybir,  a  wódz  wszechświatowego  proletariatu  tylko  powiedział:  Widać,  że  ta
kobieta bardzo kocha swoją pracę”.

Przenikanie się świata celebry i polityki jest charakterystyczne dla wszystkich ustrojów. Nie inaczej
było też w PRL-u. Żony i partnerki komunistycznych prominentów wywodziły się ze środowisk
artystycznych,  by  wymienić  choćby  Agnieszkę  Osiecką  czy  Wandę  Wiłkomirską.  Ta ostatnia,
znakomita skrzypaczka i jedna z żon Mieczysława Rakowskiego, jest dowodem, że towarzysze
traktowali często damy jako należny im jasyr. A przecież była jeszcze aktorka Elżbieta Kępińska i
śpiewająca Hanna Banaszak.
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Z tą ostatnią urzędującego premiera pogłoska o namiętnym romansie związała do śmierci.  Sam
notował  w  „Dzienniku”  w  połowie  lat  80.:  „Plotka  dotarła  nawet  do  braci  górniczej  (…)  w
ubiegłym roku, podczas pobytu w jednej ze śląskich kopalń (siedmiuset chłopa na sali), jakiś górnik
głośno zapytał:  „Powiedzcie,  towarzyszu premierze,  ta Banaszak to jest  wasza dziewczyna, czy
nie?”. Odpowiadając na liczne pytania, odpowiedziałem i na to, że to głupia plotka. A na to kolejny
górnik: „A my uważamy, że naszemu premierowi należy się taka dziewczyna”.

Włodzimierz  Sokorski,  zgodnie  uważany  przez  towarzyszy  za  „największego  świntucha  i
plotkarza”, nie taił swoich erotycznych zdobyczy. Jeszcze jako szef telewizji urzędujący przy ul.
Woronicza lubił  rozsyłać po znajomych nagie zdjęcia swoich aktualnych wybranek, szczególnie
aktorek. Wzbudzał tym w tow. Wiesławie Gomułce niepohamowaną wściekłość.

Za żółtymi firankami

Warszawa  była  miejscem  największych  komunistycznych  przywilejów.  To  tutaj  mieścił  się  na
przykład najbardziej rozbudowany resortowy system opieki zdrowotnej. W 1951 r. 

Otwarto Centralny Szpital Kliniczny MSW na Mokotowie. Zastosowano w nim m.in. ogrzewanie
podłogowe i tzw. oświetlenie kopułowe sal operacyjnych.

Stolica  Polski  była  również  centrum  najbardziej  skomplikowanego  systemu  dystrybucji
luksusowych dóbr.  Jego symbolem były  tzw.  konsumy,  nazywane  często  sklepami  „za  żółtymi
firankami”, gdzie funkcjonariusze komunistycznego reżimu mogli się zaopatrywać, omijając sieć
sklepów dla zwykłych mieszkańców. Wojnę z systemem konsumów zaczął już w październiku 1956
r. tygodnik „Po Prostu”, ale wewnętrzny handel, ukryty przed ludźmi, istniał do końca PRL-u. Do
1989  r.  działały  sklepy  dla  mundurowych,  specjalne  stołówki  dla  aparatczyków  w  siedzibach
komitetów miejskich czy wojewódzkich, punkty towarowe w sieci komitetów partii.

https://plus.pomorska.pl/luksusy-komunizmu-w-prl-tylko-dla-wybranych/ar/9181686

Historia Najnowsza

Trudno było kupić pieprz lub porządne buty. Jak wyglądało życie w
PRL-u
Każdy  sąsiedni  kraj  miał  swoje  atuty,  deficytowe  towary,  których  nie  można  było  zdobyć  w
polskich sklepach. Trzeba było po nie pojechać, najlepiej zabierając na wymianę rzeczy, których z
kolei tam brakowało. Nie łatwo dziś wytłumaczyć, jak się żyło w PRL-u. Gdybyśmy jednak mogli
cofnąć się w czasie powiedzmy do roku 1975 i zajrzeli do mieszkania przeciętnej polskiej rodziny,
pewne rzeczy na  pewno zwróciłyby naszą uwagę.  Byłyby to  eksponowane z dumą,  luksusowe
dobra,  przywożone  z  krajów  tzw.  demokracji  ludowej.Wśród  nich  na  poczesnym  miejscu
znalazłyby się znakomite produkty z Niemiec Wschodnich: kawa, pieprz, słodycze – ach, te żelki!
Robot kuchenny dla mamy. Kolejka Piko dla syna. Płyta Beatlesów firmy Amiga dla córki. A pod
blokiem,  kto  wie,  może  nawet  błyszczałby  w  słońcu  nowiutki  trabant  taty?  Albo,  gdybyśmy
przenieśli się w lata osiemdziesiąte, marzenie każdego chłopaka – motorower Simson?
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Każdy  sąsiedni  kraj  miał  swoje  atuty,  deficytowe  towary,  których  nie  można  było  zdobyć  w
polskich sklepach. Trzeba było po nie pojechać, najlepiej zabierając na wymianę rzeczy, których z
kolei  tam  brakowało.  Wszystkie  „demoludy”:  Niemiecka  Republika  Demokratyczna,
Czechosłowacja,  Węgry  czy  Polska,  cierpiały  bowiem  na  tę  samą  chorobę,  wynikającą  z
podporządkowania komunistycznej Moskwie. Ta choroba nosiła nazwę RWPG - Rada Wzajemnej
Pomocy  Gospodarczej.  I  objawiała  się  tym,  że  radzieccy  towarzysze  decydowali  o  tym,  jakie
gałęzie gospodarki rozwijać w bratnich krajach.

Polsce  przypadły  węgiel  i  stal,  więc  przez  kilkadziesiąt  lat  rodzimi  komuniści  inwestowali  w
przemysł ciężki, zaniedbując produkcję dóbr codziennego użytku. Im więcej fedrowano węgla i
wytapiano stali, tym trudniej było zdobyć takie luksusy, jak pieprz, albo kupić porządne buty. Ale
Polak  potrafi.  Skoro  państwo  nie  potrafiło  ani  wyprodukować  poszukiwanych  towarów,  ani
sprowadzić ich w takiej ilości, by nie trzeba ich było kupować „spod lady”, ludzie wzięli sprawy we
własne ręce i sami zaczęli je przywozić. I tak Polacy odkryli NRD.

Z początku, przez pierwsze powojenne ćwierćwiecze, mało kto jeździł do Niemiec wschodnich.
Nawet  moi  krewni  z  Lubania,  miasta  tuż  przy  granicy  niemieckiej,  znali  ten  kraj  głównie  z
opowieści  znajomych.  Wszystko  zmieniło  się  w  1972  roku,  gdy  ówcześni  komunistyczni
przywódcy,  Edward  Gierek  i  Erich  Honecker,  otwarli  granicę.  Od  tej  pory  można  było  ją
przekraczać na dowód osobisty.

Wujek był kierowcą autokaru, woził wycieczki do Niemiec. Ile razy się widzieliśmy, u wujostwa
czy u nas pod Warszawą, opychaliśmy się przywiezionymi przez niego bananami i pomarańczami.
To były czasy, kiedy pomarańcze jadło się raz w roku, w Boże Narodzenie!

Wujek  opowiadał  masę  anegdot,  z  których  niestety  zapamiętałem  niewiele,  bo  zawsze  w
najciekawszym momencie rodzice kazali mi iść spać. O Polakach, którzy jechali na drugą stronę w
najgorszych  butach,  a  wracali  w  adidasach  czy  salamandrach.  O  zabawach  w  chowanego  z
celnikami, którzy przetrzepywali bagaże podróżnych w poszukiwaniu złota. Przemyt złota to już
była  wyższa  szkoła  jazdy  –  kupowało  się  je  od  żon  radzieckich  oficerów,  których  tysiące
stacjonowały wtedy w NRD. Oczywiście nie za pieniądze, bo te nie miały większej wartości. Tylko
za towary poszukiwane w Niemczech Wschodnich, np. nylonowe bluzki.

Bonanza  skończyła  się  w  1980  roku.  Gdy  w  Polsce  wybuchła  Solidarność,  Niemcy  zamknęli
granicę. Ale do tej pory miliony Polaków wiedziały już z własnego doświadczenia, że w NRD żyje
się znacznie lepiej niż w PRL-u. A kto sam nie miał okazji się o tym przekonać, ten mógł popatrzeć,
jak to w tym NRD wygląda, oglądając co tydzień kolejny odcinek „Telefonu 110”.

To był serial kryminalny, wprawdzie nie tak dobry, jak „Kojak” czy „Colombo”, ale przynajmniej
można było popatrzeć, jak ludzie za Odrą żyją, jak się ubierają. A to przecież nie był żaden Zachód,
tylko NRD! Z tego płynął prosty wniosek, że polskie komuchy to jakieś wyjątkowe patałachy. W
takim NRD czy w Czechosłowacji ludzie zajadali się kiełbaskami, popijali piwem, a u nas to już
nawet cukier był na kartki.O ile Czechom można było wybaczyć, że żyją lepiej niż my, to jednak
trudno było bez emocji  znosić przewagę Niemców wschodnich.  Przecież oni przegrali  wojnę, a
mimo  to,  nawet  pod  sowiecką  okupacją,  potrafili  zbudować  całkiem  sprawną  gospodarkę  i
produkować rzeczy, o jakich nam się nie śniło. 
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Łatwo dziś śmiać się z trabanta, ale myśmy w tamtych czasach produkowali syrenki. Kto był w
Berlinie czy Dreźnie i miał okazję odwiedzić prywatne mieszkania, ten widział,  że są nie tylko
większe, niż polskie klitki w blokach, ale też staranniej wykończone. Która kobieta nie marzyła o
enerdowskim szamponie i kosmetykach? Przecież w Polsce w latach osiemdziesiątych trudno
było dostać nawet papier toaletowy!

Powodów do kompleksów mieliśmy tyle, że trzeba było je sobie jakoś zracjonalizować. Często
więc mówiono o Niemcach, że są posłuszni jak roboty, pozbawieni fantazji i zmysłu improwizacji,
wszystko mają wymierzone i zaplanowane tak, że bez rozkazu nawet nie drgną.

Ten  stereotyp  był  bardzo  mocny,  podobnie  jak  przekonanie,  że  niemiecki  jest  najbrzydszym
językiem na świecie. W tamtych czasach mało kto w Polsce uczył się niemieckiego, w liceach, do
których uczęszczała zresztą tylko znikoma część młodzieży, uczono przede wszystkim rosyjskiego i
angielskiego.  W związku  z  tym bariera  obcości  była  wyjątkowo mocna.  Polacy  tak  naprawdę
wiedzieli o Niemczech wschodnich niewiele i na ogół nie chcieli dowiedzieć się więcej.

Komunistyczne władze w krajach Europy Wschodniej celowo utrudniały kontakty z sąsiadami. W
latach osiemdziesiątych propaganda w NRD, Czechosłowacji i na Węgrzech wykreowała wizerunek
polskiego nieroba, któremu nie chce się pracować, wciąż by tylko strajkował. Albo handlował na
czarnym rynku. I pił wódkę. Ten negatywny stereotyp padł na podatny grunt i okazał się bardzo
trwały; funkcjonował jeszcze wiele lat po upadku komunizmu w 1989 roku.

Jednocześnie tamtejsze władze robiły, co mogły, by nie dopuścić do rozpowszechniania informacji
o rzeczywistej sytuacji w Polsce. Przykład Solidarności mógł być zaraźliwy. A wielu enerdowców
czy Czechów, którzy mieli okazję odwiedzić Polskę w latach siedemdziesiątych czy później, po
zniesieniu stanu wojennego w 1983 roku, zdawało sobie sprawę, że wprawdzie Polacy żyją gorzej
niż oni, ale za to cieszą się większą swobodą. Że nie boją się mówić, co myślą. I że krytyczny
stosunek do komunistycznych  władzy  cechuje  tak  naprawdę wszystkich,  włącznie  z  członkami
rządzącej PZPR.

W powszechnym przekonaniu Służba Bezpieczeństwa nie była tak sprawna, jak enerdowska Stasi,
nie  potrafiła  tak  bezwzględnie  inwigilować  i  prześladować  swoich  ofiar,  ani  stworzyć  równie
rozległej sieci tajnych współpracowników i informatorów. W rzeczywistości nie ustępowała wiele
Stasi  czy  czechosłowackiej  bezpiece,  natomiast  miała  trudniejsze  warunki  działania.  Polacy,  w
przeciwieństwie  do  Niemców  czy  Czechów,  mają  wyjątkowo  długą  tradycję  buntowania  się
przeciwko władzy. Każdej władzy, zarówno narzuconej z zewnątrz, jak i rodzimej, która uzurpuje
sobie zbyt wiele uprawnień.

Prawdopodobnie wynika to z przyjętego przez Polaków, bez względu na pochodzenie społeczne,
etosu  szlacheckiego.  Był  on podstawą propagowanego pod zaborami przez polskie  elity  wzoru
tożsamości narodowej, a jego najważniejszą cechą jest umiłowanie wolności, zarówno politycznej,
jak  i  osobistej.  Krótko mówiąc,  Polak  nie  znosi,  jak  ktoś  mu coś  każe,  albo  czegoś  zabrania.
Traktuje  to  jak  zamach  na  swoją  godność.Ten  kod  kulturowy  znacznie  utrudnił  komunistom
zaprowadzenie w Polsce takiej dyktatury, jak w NRD, ale to nie znaczy, że im to uniemożliwił.
Przyjęła ona po prostu inną formę, w której należało uwzględnić specyfikę narodową Polaków. A
także sięgnąć do innego zasobnika przyszłych milicyjnych kadr.
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W Polsce, w przeciwieństwie do Niemiec czy Czechosłowacji, ruch komunistyczny przed wojną
był  wyjątkowo słaby, a  wielkoprzemysłowa klasa robotnicza nieliczna.  Dlatego tzw. utrwalaczy
władzy ludowej rekrutowano przede wszystkim spośród chłopów, którzy w wyniszczonym podczas
okupacji  kraju  stanowili  zdecydowaną  większość  populacji.  Wprawdzie  w  budzącym  grozę
stalinowskim aparacie  represji  kluczowe stanowiska  zajęli  towarzysze  z  komunistycznym,  bądź
partyzanckim stażem, ale  zdecydowaną większość ich podwładnych stanowili  przeciętni  młodzi
ludzie, którzy nie mieli najmniejszych oporów, by służyć nowej władzy.

Urząd  Bezpieczeństwa,  Informacja  Wojskowa,  Korpus  Bezpieczeństwa  Wojskowego,  NKWD  i
Smiersz – te nazwy budziły grozę aż do połowy lat pięćdziesiątych. W pierwszych powojennych
latach  ich  ofiary  liczono  w  tysiącach.  Dopiero  po  śmierci  Stalina  komuniści  zrezygnowali  ze
stosowania masowego terroru, po części dlatego, że mogli się już bez niego obyć.

Po  dekadzie  zbrodni  na  stalinowską  modłę  sięgnęli  po  inne  metody  kontroli  społeczeństwa.
Znacznie większy nacisk położono na inwigilację, szantaż i zastraszanie. 

Przemoc fizyczną stosowano głównie wobec młodzieży, robotników i anonimowych mieszkańców
mniejszych miast. Natomiast wobec elit intelektualnych stosowano znacznie bardziej wyrafinowane
metody,  takie  jak  tworzenie  siatek  donosicieli,  zakładanie  podsłuchów,  śledzenie  szczególnie
uciążliwych dla władzy jednostek, czy wreszcie stosowanie 48-godzinnych aresztów i urządzanie
procesów pokazowych. Takich jak proces Kuronia i Modzelewskiego w 1964 roku, którego celem
było zastraszenie niezależnych środowisk inteligenckich.

Mimo  to  cztery  lata  później  doszło  do  protestów  studenckich  w  większości  ośrodków
akademickich.  A w 1970 roku do strajków na Wybrzeżu, zakończonych masakrą robotników w
Trójmieście i Szczecinie. W konsekwencji tych wydarzeń ustąpił rządzący od 1956 roku pierwszy
sekretarz partii Władysław Gomułka, a na czele stanął nowy lider PZPR Edward Gierek.

E.  Gierek  wychował się  we Francji,  był  obyty  w świecie  i  postanowił  usprawnić  szwankującą
gospodarkę dzięki  zachodnim kredytom i licencjom na poszukiwane artykuły,  od Coca Coli  po
ciągniki rolnicze. Był też bardziej niż jego poprzednik wrażliwy na naciski ze strony zachodnich
rządów  i  międzynarodowej  opinii  publicznej,  od  których  zależał  dopływ  gotówki.  Dzięki
pożyczonym miliardom udało mu się w pierwszej połowie dekady podnieść poziom życia Polaków,
ale potem nadszedł kryzys, a zaciągniętych kredytów nie było z czego spłacić. W ciągu kilku lat
system zbankrutował, a zdesperowani ludzie wyszli na ulice. (Takie  były  o nim ukute szablony.)

Najpierw, w czerwcu 1976 roku, zastrajkowali robotnicy zakładów w podwarszawskim Ursusie i
Radomiu. Władze brutalnie stłumiły protesty. Jednakże w obronie prześladowanych zawiązał się w
Warszawie Komitet Obrony Robotników, a kilka miesięcy później także w stolicy powstał Ruch
Obrony Praw Człowieka i Obywatela.

Wkrótce na Wybrzeżu zawiązały się Wolne Związki Zawodowe i Ruch Młodej Polski. Te dwie
organizacje odegrały kluczową rolę podczas strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku.
Ruch strajkowy objął Wybrzeże, a wkrótce także inne części Polski.
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Komunistyczne władze ustąpiły pod presją społeczną i zgodziły się spełnić żądania strajkujących, w
tym postulat  legalizacji  Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność”.  W
ciągu  kilku  miesięcy  do  Solidarności  zapisało  się dziesięć  milionów  Polaków.  Zaczęła  się
rewolucja, która ostatecznie doprowadziła do upadku komunizmu i obalenia muru berlińskiego w
1989 roku.

Polscy  opozycjoniści  już  w  latach  siedemdziesiątych  nawiązali  kontakty  z  dysydentami  i
działaczami pokojowymi z NRD. 

Wielu  z  nich  trafiło  do  Polski  w  ramach  prowadzonej  pod  auspicjami  niemieckiego  kościoła
protestanckiego akcji Znak Pokuty. Młodzi ludzie z RFN i NRD porządkowali byłe nazistowskie
obozy  koncentracyjne  i  miejsca  pamięci.  Ludwig  Mehlhorn  poznał  przedstawicieli  polskich
środowisk katolickich jeszcze przed strajkami na Wybrzeżu. Mathias Domaschk podczas strajku w
Stoczni Gdańskiej był nawet na Wybrzeżu (niestety, w kwietniu 1981 roku zginął w enerdowskim
areszcie w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach). Wolfgang Templin nauczył się w Warszawie
języka  polskiego  i  poznał  działaczy  KOR.Kontakty  osobiste  i  przyjaźnie  dysydentów odegrały
istotną rolę podczas Jesieni Ludów w 1989 roku. Niemcy z NRD i Polacy wiedzieli już wtedy o
sobie znacznie więcej,  niż w czasach handlowej turystyki.  NRD szczęśliwie odeszła do lamusa
historii,  podobnie jak PRL. Dziś  każdego roku miliony Polaków odwiedzają  Niemcy,  a  tysiące
Niemców wypoczywają w kurortach nad Bałtykiem.A trabant wciąż jest w cenie, choć raczej jako
zabytek minionej epoki.

Artykuł powstał w ramach wspólnego cyklu Deutsche Welle i Newsweek Polska. #CzasSolidarności

Więcej na: www.dw.com/czassolidarnosci

"My, dzieci komunistów", czyli jak wyglądało dorastanie w domu 
komunistycznego prominenta [ROZMOWA] 
Anna Sobańda   23 marca 2019, 10:34 
"Aleksandra Jasińska, córka Bolesława Bieruta powiedziała, że do 80 roku życia nigdy publicznie
nie  rozmawiała  o  swoim  ojcu.  Doszła  do  wniosku,  że  póki  żyje,  chce  przekazać  kolejnym
pokoleniom,  że  komunizm nie  był  jednoznaczny,  a  sytuacje  z  jakimi  mierzyli  się  ludzie  były
znacznie bardziej skomplikowane, niż się dziś powszechnie uważa" - mówi Krystyna Naszkowska.
Z  autorką  książki  "My,  dzieci  komunistów"  rozmawiamy  o  tym,  jak  wyglądało  dorastanie  w
komunistycznym domu. 

Anna Sobańda: Czy były osoby, które odmówiły pani wywiadu do tej książki?

Krystyna Naszkowska: Tak i takich osób było zdecydowanie więcej niż tych, którzy zgodzili się
rozmawiać .  Dlaczego odmawiali?
Nie wszyscy podawali  powód. Jedna osoba zapytana o taką rozmowę odwróciła się na pięcie i
odeszła.  Inna  była  oburzona,  jak  w  ogóle  mogę  ją  o  coś  takiego  prosić.
Nikt  jednak  nie  przyznał  wprost,  że  powodem  jest  wstyd  i  lęk  przed  tym,  jak  zostanie  się
odebranym przez opinię społeczną, która bardzo negatywnie ocenia dziś czasy komunizmu. 
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Przyznać  się  do  tego,  że  jest  się  dzieckiem  prominentnego  działacza  komunistycznego  jest
odważnym krokiem. Aleksander Smolar powiedział mi, że komunizm, to była Atlantyda moralnie
naznaczona. Nie każdego stać na to, by z takim wyznaniem się zmierzyć. Potrafię to zrozumieć,
ponieważ komunizm stał się dziś symbolem wszelkiego zła. Zasłużył na to, ale potępienie to jedno,
a ważnym jest także zrozumienie dlaczego swego czasu uwiódł tak wielu, a w praktyce stał się
zaprzeczeniem własnych haseł. Ciągle bowiem jesteśmy podatni na różne uwodzicielskie pomysły
ideologiczne i polityczne manipulacje. 

Udało się pani jednak znaleźć rozmówców, którzy nie wstydzą się swoich komunistycznych
korzeni

Dotarłam do dzieci komunistów, które nie bały się mówić o tym głośno. Nie wszyscy jednak mają
do tego niezbędny dystans,  a  dla  niektórych ta  rozmowa była  swego rodzaju  katharsis.  W ten
sposób  chcieli  podsumować  swoje  życie.  Aleksandra  Jasińska,  córka  Bolesława  Bieruta
powiedziała, że do 80 roku życia nigdy publicznie nie rozmawiała o swoim ojcu. Przyszedł jednak
moment, w którym uznała, że jest coś winna swoim dzieciom i wnukom, dlatego zaczęła spisywać
wspomnienia.  Doszła  do  wniosku,  że  póki  żyje,  chce  przekazać  kolejnym  pokoleniom,  że
komunizm nie był jednoznaczny, a sytuacje z jakimi mierzyli  się ludzie były znacznie bardziej
skomplikowane, niż się dziś powszechnie uważa. 

Czy w komunistycznym domu rodzice indoktrynowali swoje dzieci?

Okazuje się, że na ogół nie. Jednak, jak powiedział Włodek Grudziński, dzieci łykały komunizm
przez osmozę. Nikt do niczego ich nie przekonywał, wystarczyło, że były pod wpływem autorytetu
rodziców. 

Zwłaszcza, kiedy tata był ważną osobistością, inni liczyli się z jego zdaniem, przyjeżdżał po niego
samochód i woził go do pracy. Wystarczy, że ten tato mimochodem wspomniał, że komunizm jest
dobry i sprawiedliwy, a dziecko wyrastało w takim przeświadczeniu. Zwykle do czasu. Zdarzało się
także, że rodzic komunista reagował wręcz przeciwnie. 

Przekonywał dziecko do komunizmu?

Takie sytuacje się zdarzały. Podczas jednego z moich spotkań autorskich czytelnik, również syn
ważnego komunisty, opowiedział, że będąc młodym chłopakiem, pod wpływem silnej indoktrynacji
na  obozie  wojskowym postanowił  zostać  członkiem partii.  Oświadczył  to  ojcu,  licząc  na  jego
zachwyty, tymczasem ten tylko popukał się w głowę. W ten sposób stary, przedwojenny komunista,
który za swoje poglądy przed wojną siedział w wiezieniu, zareagował na plany syna wstąpienia do
PZPR 

Skąd taka reakcja?

Wielu przedwojennych komunistów, ideowców, już w połowie lat 50. zdawało sobie sprawę, że to
nie będzie ten ustrój sprawiedliwości społecznej, postępu, równych praw dla wszystkich, w który
oni  wierzyli.  Wszyscy  ci  ideowi  komuniści  wychowali  dzieci,  które  w większości  poszły  inną
drogą, wystąpiły przeciwko nim. 
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Kiedy następował ten moment otrzeźwienia, dostrzeżenia prawdziwego oblicza komunizmu?

Andrzej Titkow stwierdził, że było to wówczas, gdy zaczął myśleć samodzielnie. To czas, kiedy ma
się te naście lat, wyrasta się z autorytetu rodzica i zaczyna się widzieć ulicę, rzeczywistość która nie
jest taka, jak mówili rodzice. Titkow powiedział także, że był to moment, w którym zaczął zadawać
pytania

Jak rodzice reagowali na taką postawę dzieci?

Niemal wszyscy moi rozmówcy mówią o gigantycznych kłótniach, jakie toczyły się w domu z tego
powodu. Tylko Włodek Grudziński stwierdził,  że awantur nie było, bo on miał świadomość, że
rodzice mają poczucie klęski idei, w którą wierzyli, więc nie chciał ich dodatkowo dołować.

Jak dzieci komunistów oceniają swoich rodziców dzisiaj?

Trudno mówić o akceptacji, ale w większości przypadków pojawia się zrozumienie. Choć są takie
przypadki, jak pani Aleksandra Jasińska, która ma w sobie dużą dozę aprobaty rodziców. Jej ojciec,
Bolesław Bierut,  był  najważniejszą osobą państwie,  wiedział,  co się  w nim dzieje,  podpisywał
wyroki śmierci, a mimo to, jego córka go broni. 

Rozumie pani taką postawę?

Tak, ponieważ daję dzieciom prawo do obrony własnych rodziców, do stronniczej oceny. Chciałam
dowidzieć się na ile są w stanie się zdystansować i zdobyć na refleksję. Dla mnie ważnym było te
stany opisać. Ocenę zostawiam czytelnikowi.

Wielu bohaterów pani książki ma korzenie żydowskie i przyznaje wprost, że często szły one w
parze z komunistycznymi przekonaniami ich rodziców

Oczywiście,  to  bardzo naturalny związek.  Żydzi  w przedwojennej  Polsce byli  dużą,  ale  bardzo
dyskryminowaną mniejszością. Nie mogli zajmować stanowisk państwowych, nie mogli studiować
na niektórych wydziałach, a na innych spotykali się z segregacją. Na porządku dziennym były ataki
i napaście na Żydów. Niektóre gazety, w celu napiętnowania, publikowały zdjęcia Polaków, którzy
robili  zakupy  w  żydowskich  sklepach.  Działy  się  rzeczy  naprawdę  straszne.  Endecja  na
antysemityzmie i podziałach budowała jedność narodu. Dlatego idea mówiąca, że wszyscy jesteśmy
równi i  każdy ma takie same prawa jako obywatel była bardzo atrakcyjna i motywowała wielu
Żydów  do  tego,  żeby  wstąpić  do  komunistycznej  partii  i  o  jej  postulaty  walczyć,  ryzykując
więzieniem i policyjnymi szykanami.

Dzieci  komunistów zwykle  o  swoich  żydowskich  korzeniach  dowiadywały  się  jednak  dość
późno. Dlaczego?

Upraszczając,  powody  były  dwa.  Pierwszy  taki,  że  ich  rodzice,  jako  ideowi  komuniści  byli
przekonani, że to nie ma żadnego znaczenia, bowiem wszyscy mają być równi. Po prostu nie czuli
się Żydami. Drugi powód był taki, że Żydzi, którzy przetrwali Holokaust w dużej mierze przetrwali
go  dlatego,  że  wtopili  się  w polskie  społeczeństwo,  ukrywając  swoje  korzenie.  Pamięć  o  tych
strasznych przeżyciach powodowała, że nie opowiadali dziecku o żydowskich przodkach, świętach
i tradycjach, aby nie utrwalać niebezpiecznej odmienność. 
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Dla wielu dzieci wyrastających w komunistycznych domach momentem, w którym naprawdę
otworzyli oczy na to, jak wygląda komunizm w Polsce, był rok 1968 

Tak, ponieważ wówczas już nie dało się udawać, że się nie widzi rzeczywistości. Musimy pamiętać,
że to  było zaledwie 20 lat  po wojnie.  Żydzi zaczęli  się obawiać,  że sytuacja idzie  w kierunku
kolejnych prześladowań. Pojawiały się plotki, że tych, którzy nie wyjadą będą zamykać w obozach
koncentracyjnych na Mazurach. Żydzi, którzy przetrwali II wojnę światową wierzyli w to i uważali,
że trzeba wyjeżdżać póki jeszcze można. To moment, w którym by uzasadnić konieczność ucieczki
z kraju, rodzice często po raz pierwszy zdradzali dzieciom prawdę o ich żydowskich korzeniach.
Włodek Grudziński powiedział mi, że 68 rok pokazał, co znaczy być żydem w tym kraju, ale wielu
młodym uzmysłowił także, czym jest  wolność, jaką ma cenę i  zachęcił do sprzeciwu. Powstała
opozycja  demokratyczna.  Bądźmy  uczciwi.  Tak  było,  że  powstanie  Solidarności  i  odzyskanie
niepodległości zawdzięczamy – nie wymieniając nazwisk - także dzieciom komunistów.

Dzieciom wydarzenia 1968 roku otworzyły oczy, a jak reagowali rodzice?

Bardzo wielu, z uwagi na swoje żydowskie korzenie, było wówczas z PZPR wyrzucanych. To było
dla nich bardzo mocne przeżycie, które sprawiło, że odwracali się od partii, uważając, że to już nie
jest ta partia, do której wstępowali i w którą wierzyli. Część dostawała tego olśnienia już w 1956
roku,  kiedy ukazał  się  raport  Chruszczowa.  Przykładem jest  Henryk Holland,  ojciec  Agnieszki
Holland. Był niezłomnym komunistą, który w imię tej idei niszczył ludzi na uniwersytecie. Jednak
kiedy  dowiedział  się  o  zbrodniach  stalinowskich  doznał  szoku.  Zaczął  domagać  się  procesów,
rozliczeń. Taka drastyczna zmiana postawy to bardzo rzadka sprawa. Nie każdy był bowiem gotów
rezygnować z przywilejów, jakie zapewniała partia - samochodu, pięknego mieszkania, wczasów w
ośrodkach  partii  itd.  To  był  inny  standard  życia,  z  którego  w  takiej  sytuacji  trzeba  się  było
pożegnać.  Henryk  Holland,  który  się  na  to  zdobył  zapłacił  za  to  życiem.  Wypadł  w  czasie
przesłuchania przez SB za okno.

Czy dla pani rozmówców komunistyczne korzenie to piętno?

Myślę, że nie. Fejgin mówi, że piętnem było dla niego nazwisko, ale nie komunistyczne korzenie.
Ich rodzice dla komunistycznej idei, lata młodości spędzili przed wojną w więzieniu. Wierzyli że
zrobią coś dobrego dla innych. Oni wszyscy szukali w swoich rodzicach dobrych cech i to jest
zupełnie zrozumiałe. Niektórych rzeczy jednak usprawiedliwiać nie można. Aleksandra Jasińska o
swoim ojcu powiedziała, że to dobry człowiek, który robił złe rzeczy. Tymczasem dobrzy ludzie
zwykle nie robią złych rzeczy.

Dzieci dawnych komunistów, które wypowiadają się w pani książce, mówią o podobieństwach,
jakie widzą pomiędzy ustrojem, w jakim dorastali, a tym, co dzieje się dziś w Polsce. 

Prawie wszyscy to widzą, choć jedni bardzo dramatycznie, wręcz na granicy faszyzmu, inni zaś
nieco mniej radykalnie. Wszyscy zauważają jednak, że mamy powrót do autokratyzmu, kłamstw i
politycznej  manipulacji,  do  wypaczania  praworządności.  Mamy niezwykle  brutalną  propagandę
działającą  na  rzecz  jednej  opcji  politycznej,  podobnie  jak  za  komuny.  Zaczyna  się  budować
społeczeństwo podporządkowane jednej  partii,  które godzi  się  z  tym, że odbiera mu się  trochę
wolności, ale w zamian daje 500 zł na dziecko. 
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Ludzie zaczynają się urządzać w swoim ciepłym gniazdku i nie chcą się zastanawiać nad tym, co to
oznacza i dokąd zmierza.

Pani bohaterowie mówią o tym, że mitem jest,  iż wszyscy walczyli  wówczas z opresyjnym
ustrojem. Większość obywateli jakoś się w nim odnalazła

Oczywiście.  To  dość  zabawne,  że  w  moim  pokoleniu  większość  poczuwa  się  teraz  do  roli
opozycjonisty. Nawet członkowie PZPR uważają, że walczyli z komunizmem. Mam kolegę, który
w latach 70, kiedy bojkotowaliśmy wybory mówił „super,  że to robisz, też bym tak zrobił,  ale
właśnie dostałem paszport i mam okazję wyjechać na wakacje za granicę”. Dla niego paszport, to
był wystarczający powód, żeby się nie buntować. Dziś zaś, uważa się za największego, wojującego
antykomunistę.

Trudno nam jako społeczeństwu pogodzić się z myślą, że komunizm w Polsce był budowany i
podtrzymywany rękoma Polaków?

Bardzo trudno. Założę się, że pod naszą rozmową pojawią się komentarze,  że w UB pracowali
głównie Żydzi. Tymczasem w końcowych latach działania UB liczyło 38 tysięcy funkcjonariuszy, a
w tym było około 400 takich, którym można było przypisać korzenie żydowskie. Z akt procesu
Romkowskiego, Fejgina i Różańskiego wynika, że ta trójka odpowiadała za Bezpiekę, ale brudną
robotę,  te  wszystkie  tortury,  bicie,  dręczenie  więźniów,  to  wszystko  kto  robił?  Pomijając
bezsensowne kryteria narodowościowe - tysiące drani. Nikogo więcej jednak nie postawiono przed
sądem.  W  ocenie  komunizmu  posługujemy  się  dziś  mało  sensownymi,  coraz  bardziej
uproszczonymi  kalkami.  Dlatego  pisząc  tę  książkę  miałam nadzieję,  że  pokazanie  komunizmu
oczami dzieci jego prominentów skłoni do pełniejszej refleksji nad przeszłością i przyszłością, bo
zło lubi się odradzać w różnych postaciach. Także przybierając postać dobra.

https://kultura.dziennik.pl/ksiazki/artykuly/594108,dzieci-komunistow-komunizm-partia-
pzpr.html

Jak się żyło w PRL

Wprowadzenie 

Ten temat nie jest próbą pokazania, że życie w PRL było radosne, lecz uświadomienia, iż władze
chciały udowodnić, że państwo socjalistyczne robi wszystko, aby zapewnić wygodne życie swoim
obywatelom.  Zdarzało  się,  że  korzystali  oni  z pewnych  udogodnień  (choćby  z wczasów
pracowniczych).  Niektórzy  „przystosowali  się”  do  socjalistycznej  rzeczywistości,  nierzadko
aktywnie  uczestnicząc  w budowie  nowego  ustroju,  i tym  żyło  się  w PRL dobrze  i wygodnie.
Większość odczuwała jednak zarówno uciążliwości dnia codziennego, jak i przykre konsekwencje
funkcjonowania w państwie totalitarnym (o czym zapewne przekonały wcześniejsze lekcje),  ale
nawet ci starali się czasami trywializować problemy, żartując… Co prawda śmiech, dowcip, żart nie
zmieniły rzeczywistości, ale przynajmniej odrobinę wpłynęły na jej obraz.

Temat jest zaproszeniem do podróży po absurdalnej rzeczywistości PRL.
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Ćwiczenie 1

Napisz tekst podobny do powyższego, odnoszący się do współczesnej RP.

Kawał dobry na wszystko 

Mimo że naigrawanie się z socjalistycznej rzeczywistości było niebezpieczne, a życie w PRL 
zdecydowanie można było, żartując, porównać do ówczesnego papieru toaletowego – to humor, 
zwłaszcza ten polityczny, kwitł, a o Polsce mówiło się, że jest „najweselszym barakiem 
demoludów”. Obserwatorzy życia społecznego twierdzą, że humor w PRL charakteryzował się 
„najwyższą jakością”. Aby ominąć cenzurę, musiał być wyjątkowo wyrafinowany, a zarazem 
zrozumiały dla odbiorcy. Jego autorzy musieli posługiwać się niedopowiedzeniami, aluzjami, 
pozawerbalnym przekazem. Poza tym w PRL dowcip był też namiastką komentarza politycznego.

Przeważnie miał charakter sytuacyjny, choć oczywiście nie brakowało elementów stałych, jak żarty
z przedstawicieli  władzy  (i  partii  w jednym),  socjalistycznej  gospodarki,  ZSRR  i przyjaźni
polsko-radzieckiej. Ich bohaterami byli przede wszystkim sekretarze PZPR. Kiedy Bolesław Bierut
zmarł w Moskwie w wyniku szoku doznanego na XX Zjeździe KPZR, podczas którego zostały
wygłoszone  nowe  tezy,  szybko  zaczęły  krążyć  złośliwe  powiedzonka  i dowcipy,  np.:  Pojechał
w futerku, wrócił w kuferku,  Na wieść o śmierci wodza dwóch robotników wyskoczyło z okna…
Jeden  po  wódkę,  drugi  po  zakąskę.  Naigrawano  się  szczególnie  chętnie  z Edwarda  Gierka,
zwłaszcza  w drugiej  połowie  lat  70.,  kiedy  okazało  się,  że  prowadzona  przez  niego  polityka
ekonomiczna zaprowadziła kraj nad przepaść. Oto jeden z popularnych wówczas bon motów: Drogi
do socjalizmu: droga benzyna,  droga wędlina i drogi  towarzysz Gierek.  O generale  Jaruzelskim
najwięcej  dowcipów  powstało  w okresie  stanu  wojennego,  np.:  Dlaczego  Jaruzelski  w Polsce
chodzi  w mundurze,  a jak jedzie  do Moskwy,  to  wkłada garnitur?  Bo okazało się,  że  w Polsce
przebywa służbowo, a tam jest u siebie, w domu,  Jakie dwa geny są odpowiedzialne za wszelkie
nieszczęścia Polaków? – Gen. Kiszczak i gen. Jaruzelski.

Tematy dowcipów 

Inne tematy dowcipów to oczywiście partia i przyjaźń z „wielkim bratem”, np.: Dlaczego pszczoły
z całej Polski zleciały się na zjazd PZPR? Bo poczuły lipę. Kiedy pojawiły się plakaty z napisem:
„Miesiąc przyjaźni polsko-radzieckiej”, zaraz dopisywano:  i ani dnia dłużej. Nie brakowało tzw.
dowcipów dotyczących istoty komunizmu czy socjalizmu, od „7 cudów” po naigrawanie się z jego
poszczególnych  elementów:  O wyższości  socjalizmu  świadczy  chociażby  to,  że  w krajach
socjalistycznych robotnicy są właścicielami fabryk, a w kapitalistycznych zaledwie samochodów,
Czym  się  różni  konstytucja  polska  od  amerykańskiej?  Właściwie  niczym,  bo  obie  gwarantują
wolność  wypowiedzi,  tyle  że  polska  nie  gwarantuje  wolności  po  wypowiedzi.Socjalistyczna
gospodarka (a właściwie jej prawie ciągły kryzys) dawała wiele powodów do sarkastycznych puent.
Ulubionym tematem drwin  były  kolejki:  Skończył  się  człowiek wyodrębniony.  Ludzie  są  zbici
w długie  ogony.  W ruchome  węże  płynne  i zmienne,  wielogodzinne  i całodzienne,  Co  to  jest
kolejka? Socjalistyczne podejście do sklepu.
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Humorystycznie komentowano także wydarzenia polityczne rozgrywające się na scenie rodzimej
i międzynarodowej. W czasie zimnej wojny pojawiło się hasło: Truman, Truman, spuść ta bania, bo
jest  nie  do  wytrzymania. Kiedy natomiast  doszło  do interwencji  wojsk  Układu Warszawskiego
w Czechosłowacji,  opowiadano  sobie  dowcip:  Czterech  pancernych  i psa  wysłano  do
Czechosłowacji wraz z wojskami Układu. Pancerni przekroczyli granicę, pies nie chciał jednak iść.
Jestem pies, nie świnia – zaszczekał Szarik. Warto przypomnieć, że serial  Czterej pancerni i pies,
bardzo  popularny  w czasach  PRL,  podkreślał  bohaterstwo  Ludowego  Wojska  Polskiego,  które
ramię  w ramię  z Armią  Czerwoną  wyzwalało  Europę  od  faszystowskiego  wroga.  Ponieważ
pancerni, pies i ich czołg „Rudy” mogli zrobić prawie wszystko, powiadano złośliwie: Gdybyśmy
kilka takich załóg mieli, to byśmy sobie sami tę wojnę wygrali. Dzielni czołgiści mogli się równać
tylko  z kapitanem Klossem (z  serialu  pt.  Stawka  większa  niż  życie).  Każda  epoka  ma  swoich
bohaterów – także filmowych…

Stan wojenny nie stłumił inwencji twórczej Polaków – również w tym czasie powstawały dowcipy:
Dlaczego 13 grudnia w telewizji  nie wystąpiła na dobranoc pszczółka Maja? Bo nie znaleziono
takiego małego munduru, Dlaczego rząd Jaruzelskiego strzela do robotników? Bo głównym celem
rządu socjalistycznego zawsze jest robotnik.

Scena kabaretowa 

Bardzo ważna w tworzeniu i upowszechnianiu humoru politycznego, zwłaszcza w latach 60. i 70.,
była scena kabaretowa. Satyrykom dosyć łatwo przychodziło „szmuglowanie” treści do odbiorców.
Starano  się  wzmacniać  szczególną  więź  między  kabareciarzami  a widzami,  która  polegała  na
swoistej, konspiracyjnej umowie: „My wiemy i wy wiecie, o co chodzi, a ONI są zbyt głupi, żeby
się  domyślić”.  Jak zauważyli  Zenon Żyburtowicz  i Michał  Ogórek,  Polacy chcieli  również „od
kabaretów  uspokojenia,  że  ze  swoją  reakcją:  »co  innego  widzę,  co  innego  słyszę«  –  nie  są
zwichrowani,  ale  jest  to  wrażenie  powszechne”.  Spotkania  kabaretowe  były  swego  rodzaju
seansami terapeutycznymi, podczas których „jak w psychoanalizie odpędzano strachy, pokazując
Związek Radziecki pod maską »wielkiego brata«”.

Jednym z ważniejszych kabaretów był Tey Zenona Laskowika i Bohdana Smolenia, których teksty
były równie kultowe jak filmowe dialogi z Misia czy Rejsu. Kabaret od momentu powstania w 1971
roku  gromadził  tłumy  widzów,  początkowo  głównie  za  sprawą  Laskowika  słynącego  przede
wszystkim  z improwizacji.  Najbardziej  żywiołowo  odbierano  te  nawiązujące  do  sytuacji
politycznej.  Laskowik  mawiał,  że  „aby  żart  był  udany,  musi  oscylować  między  elementarzem
a Panem Tadeuszem”.  Jego  dowcipy  sytuowały  się  zdecydowanie  bliżej  elementarza,  ale  może
właśnie dlatego powtarzała je cała Polska. Bohdan Smoleń dołączył do kabaretu Tey w 1976 roku,
a od kiedy „stał się Pelagią”, a zwłaszcza wygłosił monolog pt.  Aaa tam, cicho być!, publiczność
pokochała go bezgranicznie. Władza jednak nie podzielała tego uczucia: w 1983 roku kierownik
Wydziału Kultury KC PZPR roku zakazał Smoleniowi występów.
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Ćwiczenie 2

Posłuchaj  kilku skeczy kabaretu Tey (np.  skeczu pt.  Motor).  W jakim stopniu twoja znajomość
realiów PRL pozwala ci zrozumieć ich humorystyczny przekaz?

Lekarstwem na  codzienność  PRL był  także  Kabaret  Starszych  Panów.  Jeremi  Przybora  i Jerzy
Wasowski lekko drwili z władzy, ale przede wszystkim proponowali powrót do starych, lepszych
i piękniejszych  czasów.  Nienaganne  maniery,  cylindry,  fraki,  kwiatki  w butonierkach
i szarmanckość  autorów  nijak  miały  się  do  szarej  i siermiężnej  gomułkowskiej  rzeczywistości.
Dodatkowo klasa żartów, finezja  piosenek i skeczy oraz ich genialne wykonanie – w Kabarecie
Starszych Panów występowali, obok Przybory i Wasowskiego, najlepsi ówcześni aktorzy, tacy jak
Irena  Kwiatkowska,  Wiesław  Gołas  czy  Wiesław  Michnikowski  –  powodowały,  że  programy
Kabaretu  Starszych  Panów,  emitowane  w telewizji,  cieszyły  się  ogromnym  powodzeniem.
Podobnie  zresztą  jak  występy kabaretu  Dudek,  w którym także,  obok Edwarda  Dziewońskiego
i Jana Kobuszewskiego, występowali wspomniani przed chwilą aktorzy. Do dzisiaj skecz pt. Sęk (w
wykonaniu  Dziewońskiego  i Michnikowskiego)  uznawany  jest  za  jeden  z najzabawniejszych
w historii polskiego kabaretu.

Polska komedia filmowa 

Humor polityczny rozwijał się także na gruncie polskiej komedii filmowej. Kto dziś jest w stanie
obejrzeć  kilkakrotnie  jakąkolwiek  współczesną  polską  komedię  i za  każdym  razem  śmiać  się
z dialogów czy  sytuacji?  Raczej  nieliczni.  Kiedy natomiast  oglądamy komedie,  które  powstały
w okresie PRL, bawimy się przy nich rewelacyjnie – zwłaszcza ci, którzy pamiętają tamte czasy.
Filmy Stanisława  Barei  –  traktowane  przez  władzę  jako  antysocjalistyczna  twórczość  o niskiej
jakości,  a nawet jako kłamliwa i brudna propaganda – to udana próba przedstawienia absurdów
codziennego życia w PRL. „Na lekcjach historii […] nauczyciele powinni wyświetlać młodzieży
komedie Stanisława Barei,  oczywiście z wytłumaczeniem, że nieprawdopodobne sceny nie były
fantazją  reżysera  o Monty  Pythonowskim  poczuciu  humoru,  lecz  paradokumentalnym  obrazem
schyłkowego PRL-u” – pisze Wiesław Kot w książce pt. PRL. Jak cudnie się żyło (Poznań 2010).
Bareja wyszydzał socjalistyczne realia. Pokazywał chory system i zepsute nim społeczeństwo, ale
robił  to  z ogromnym  poczuciem  humoru,  zaprawionym  ironią.  Widz  odnajdywał
w przedstawianych epizodach podobieństwo do rzeczywistości, w której sam funkcjonował, ale –
co ważne – potrafił się z niej śmiać. Trudno więc się dziwić, że nie tylko Miś, ale także inne filmy
Barei, takie jak Nie ma róży bez ognia, Poszukiwany, poszukiwana, Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz
czy serial Alternatywy 4, uchodzą za produkcje kultowe.

Ćwiczenie 3

Jeśli nie znasz filmu pt.  Miś, obejrzyj go koniecznie. Napisz, co symbolizuje figura tytułowego
bohatera.
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Pomarańczowa Alternatywa 

Jednym  ze  sposobów  przeciwstawiania  się  absurdom  PRL były  akcje  happeningowe.  Na  ich
organizacji opierała się działalność Pomarańczowej Alternatywy. Ruch ten został stworzony przez
Waldemara  Fydrycha  (pseudonim  Major).  Pierwsza  impreza  happeningowa  odbyła  się  we
Wrocławiu  w 1986  roku.  Wkrótce  jednak  idea  malowania  krasnali  na  murach  (w  miejscach,
w których zgodnie z zarządzeniem władz służby porządkowe zamalowywały napisy antyrządowe),
a także urządzania demonstracji pod żartobliwie sformułowanymi hasłami (takimi jak np. „Chcemy
wolności dla krasnali”) przeniosła się do innych miast. Happeningi miały na celu wyśmiewanie
władzy  i ukazywanie  nonsensów  PRL.  Jak  wszystkie  manifestacje  antyrządowe,  bywały
niebezpieczne dla ich uczestników, tyle że w przypadku akcji Pomarańczowej Alternatywy władze
borykały się z ogromnym problemem, nie bardzo wiedząc, jak skutecznie – nie narażając swojego
autorytetu na szwank – zareagować na tłum demonstrantów maszerujących w strojach skrzatów
i świętych Mikołajów.

Ćwiczenie 4

Jaki jest twój stosunek do protestów przybierających formę akcji happeningowych? Przygotuj 
krótką wypowiedź.

Uciążliwości życia codziennego 

Humor pozwalał choć na chwilę oderwać się od szarej i smutnej rzeczywistości. W  PRL każdy
bowiem na  co  dzień  spotykał  się  z reglamentacją  większości  podstawowych artykułów:  mięsa,
mąki,  tłuszczów,  wyprawek  dla  niemowlaków.  Wprowadzane  kartki  żywnościowe  i talony  na
artykuły  przemysłowe  miały  zapewnić  obywatelowi  to,  co  jest  mu  potrzebne  do  egzystencji,
a zarazem zapobiec spekulacji.

Ćwiczenie 5

Powiedz,  w jakiej  sytuacji  na  początku  XX  wieku  na  ziemiach  polskich  wprowadzono
reglamentację.

Tak się jednak nie stało. Mimo wprowadzenia reglamentacji jednym z nieodłącznych elementów
życia codziennego były kolejki. Brakowało towarów w sklepach, a jeśli cokolwiek się pojawiło na
ich półkach, kupowali wszyscy, także ci, którzy tego nie potrzebowali: kupowali, bo później można
było to odsprzedać lub zamienić. Polakom, i to bardzo często, zdarzało się podrabiać kartki, a tym
samym – wyłudzać od państwa towar, który im się nie należał.

Kolejki stały przed sklepami na długo przed ich otwarciem. W czasach gierkowskich pojawiły się
sklepy komercyjne oferujące po wyższych cenach poszukiwane towary. Natomiast w peweksach
obywatele, którzy posiadali dolary, mieli szansę kupić luksusowe towary. Kolejny absurd związany
z zaopatrzeniem dotyczył  sprzedaży  alkoholu:  sklepy  monopolowe  otwierane  były  po  godzinie
13.00.

                                                                            39.



Ćwiczenie 6

Zwróć uwagę na sytuacje kolejkowe w polskich filmach. Wymień 3 tytuły filmów z takimi 
epizodami.

Komunikacja 

Znacznie tańsza niż obecnie, dostosowana do potrzeb robotników dojeżdżających do pracy, była
komunikacja miejska. Wziąwszy pod uwagę, że nowe osiedla powstawały na obrzeżach miast, była
bardzo istotna. Ponadto jeździły również autobusy pracownicze. W jednym z artykułów prasowych
dotyczących PRL możemy przeczytać: „Dostępne za czasów PRL-u samochody, tak naprawdę były
produktami  samochodopodobnymi.  Warszawy  rdzewiały  w drodze  z taśmy  produkcyjnej  na
zajezdnię,  wszystkie  syreny wyposażano fabrycznie w losowy generator  awarii,  polonez szybko
jeździł tylko, gdy prowadził go porucznik Borewicz, a znalezienie fiata 125p, któremu domykają się
wszystkie drzwi, graniczyło w Polmozbycie z cudem”. 

I choć  dziennikarskie  podsumowanie  jest  trochę przesadzone,  to  zapewne auta w PRL nie  były
technicznymi  hitami.  Samochody  zachodnie  bardziej  przyciągały  wzrok.  W PRL produkowano
jednak dobrej jakości motorowery Komar i rowery Romet.

Imprezy oficjalne i nieoficjalne 

W okresie PRL bardzo dużą wagę przywiązywano do jubileuszy i świąt państwowych. Jednym 
z najważniejszych były obchody Święta Pracy. W pochodach pierwszomajowych musieli 
uczestniczyć wszyscy: uczniowie, studenci, robotnicy… Święto o dużym dla władz znaczeniu 
obchodzono również 22 lipca.

Ćwiczenie 7

Przypomnij, jakie święto obchodzono 22 lipca w PRL.

Praca w PRL 

W PRL każdy, kto chciał, mógł pracować. Problem bezrobocia nie istniał. Oczywiście były osoby,
którym pracy nie chciało się podejmować: niebieskie ptaki, nieroby, bumelanci – jak nazywała ich
oficjalna propaganda.  Wiele  osób przepracowało całe  życie  w jednym miejscu i na tym samym
stanowisku. W epoce gierkowskiej istniało jednak zjawisko tzw. bezrobocia ukrytego: duży przyrost
demograficzny spowodował, że aby wszystkim zapewnić pracę, mnożono etaty.

Życie bez banków 

Współczesnemu człowiekowi  trudno sobie  wyobrazić,  że  można funkcjonować bez  korzystania
z karty płatniczej. W PRL istniał jeden bank – PKO. Opłaty za wodę, energię, gaz uiszczano na
poczcie.  Obywatele  posiadali  za  to  książeczki  oszczędnościowe.  Zbierali  pieniądze  przede
wszystkim  na  mieszkania,  ale  też  samochody,  pralki  itp.  Poza  tym  dobrym  zwyczajem  było
zakładanie książeczki mieszkaniowej dziecku.
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Polecenie 1

Odszukaj papierowe pieniądze z czasów PRL i porównaj je ze współczesnymi pieniędzmi

https://epodreczniki.pl/a/jak-sie-zylo-w-prl/DQRutXzoj
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