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POWIAŁO OPTYMIZMEM, ALE...

Olbrzymie napięcie, które w pierwszych dniach czerwca znowu ogarnęło nasz kraj, zostało, jak się 
wydaje, rozładowane. W głównej mierze stało się to dzięki wynikom XI Plenum KC PZPR, a także 
odbywającego się dwa dni później posiedzenia plenarnego sejmu. Te wyjątkowej rangi wydarzenia, 
należy bezsprzecznie ze sobą łączyć. I jakkolwiek formalnie tematyka plenum partyjnego różniła się 
od zaplanowanego porządku obrad sejmowych, to ich merytoryczny przebieg dobitnie dowiódł,  że 
w dniach  szczególnych  liczy  się  współbrzmiący  głos  najważniejszych  ośrodków  inspirujących 
i decyzyjnych kraju.

Wiele faktów świadczy o tym, że właśnie to plenum ma na przestrzeni ostatnich miesięcy, obok VI 
Plenum KC, wymiar najwyższy. przede wszystkim zdecydowanie wypowiedziano się na temat sytuacji 
wewnętrznej  kraju  i  sposobów  zaradzenia  od  dziś  nieprawidłowościom.  Oceniono  dotychczasowy 
przebieg  kampanii  sprawozdawczo-wyborczej  w  partii,  wskazując  jednocześnie  na  niepokojące 
przejawy odstępstw od statutu partii.  Burzliwy przebieg Plenum, ostre słowa krytyki pod adresem 
biura politycznego, a także uchwała, wydają się wskazywać, że wyjaśniono wiele problemów, o których 
starano się ostatnio mówić bardzo dyplomatycznie.

Jest  dla  mnie  właśnie  optymistyczne,  że  skrytykowano  bierność  części  członków kierownictwa,  na 
występujące przejawy odstępstw od zasady centralizmu demokratycznego, a także, że zajęto pryncypialne 
stanowisko, wobec zjawisk sprzecznych ze statutem, a mających miejsce na niektórych konferencjach.

Odbywające się obecnie konferencje wojewódzkie świadczą, że delegaci z dużą rozwagą i poczuciem 
partyjnej  odpowiedzialności  przyjęli  treść  XI  Plenum i  że chyba na dziś  nie ma,.  jak sądzę,  większych 
zagrożeń  dla  właściwego  doprowadzenia,  kampanii  sprawozdawczo-wyborczej  do  IX Zjazdu.  Świadczy 
o tym również uaktywnienie się instancji wojewódzkich, podjęcie niezwłocznie pracy politycznej z aktywem 
i działaczami szczebla podstawowego.

Mając świadomość, ie impulsem dla tego plenum byt list KC KPZR do KC PZPR, uważam jednak, że 
uzyskane  wyniki  i  uświadomienie  sobie  całej  złożoności  sytuacji  partii  i  kraju,  były przede  wszystkim 
efektem głębokiej refleksji członków centralnej instancji partyjnej i szerokich rzesz członków partii w całej 
Polsce.

Ale jest to tylko jeden z wielu będących przed nami progów, które należy pokonać, by partia odzyskała 



wiarygodność w narodzie i rzeczywiście przejęła inicjatywę.

Optymistycznym wydarzeniem ostatnich  dni  jest  także  posiedzenie  Sejmu.  I  to  zarówno z  powodu, 
głębokiej,  nacechowanej  patriotyzmem  dyskusji  poselskiej;  i  z  powodu  zapowiedzi  przez  premiera 
wprowadzenia  już  wkrótce  konkretnych  działań  porządkujących  struktury centralnego zarządzania,  oraz 
.rozpoczęcia  realizacji  wypracowanego  z  takim  trudem  projektu  reformy  gospodarczej,  ale  także 
przekazaniem do rozpatrzenia przez Sejm długo oczekiwanych przez wszystkich tzw. ustaw obywatelskich.

Satysfakcję sprawia fakt, że takie właśnie posiedzenia naszego parlamentu, coraz bardziej ugruntowują 
jego autorytet moralny w społeczeństwie i zaczynają nas przekonywać, że jest to autentycznie największy 
organ władzy w państwie.

By do końca można było stwierdzić,  że ten optymistyczny powiew nie zaniknie wśród codziennych 
problemów, jego działanie musimy także odczuwać w każdym województwie, również w naszym.

Kampania  sprawozdawczo-wyborcza  w  partii  przebiegała  bowiem  na  Zamojszczyźnie  głównie 
w atmosferze emocji. W każdym niemal środowisku wyraźnie obserwowało się, że najistotniejsze było, kto 
zostanie  wybrany do  władz  partyjnych,  wiele  miejsca  zajmowała  problematyka  rozliczeniowa  i  sprawy 
proceduralne. Myślę jednak, by również w naszym województwie można było mówić o optymizmie, należy 
natychmiast  przystąpić  do  realizacji  konkretnych  programów.  Programów  wypracowanych  przez 
konferencje,  a  również  uzupełnionych  o  te  wszystkie  ważne  sprawy,  o  których  na  konferencjach 
zapomniano.

Praktyka  ostatnich  miesięcy  spowodowała  zerwanie  czy  nadwerężenie  dotychczasowych  kontaktów 
instancji partyjnych z jednostkami administracji państwowej i gospodarczej, z organizacjami społecznymi, 
z ruchem związkowym.

Nikt  nie kwestionuje przewodniej  roli  partii  i  dlatego należy jak najszybciej  określić jak i  w jakich 
formach będzie realizowane obecnie partyjne kierownictwo. Czas już chyba, by skończyć z istniejącą, od 
kilku  miesięcy  nieufnością  w  stosunku  do  pracowników  instancji  partyjnych,  ale  także  z  fałszywą 
lojalnością, która tak powszechnie funkcjonowała.

Zapowiadana  nowa  rola  aparatu  etatowego,  winna,  nie  czekając  na  zjazd,  stawać  się  faktem. 
Bezpośrednio po konferencji  wojewódzkiej,  równolegle z określeniem zadań dla członków instancji,  ich 
udziału  w  komisjach.  i  innych  zespołach  wykonawczych,  powinno  się  określić  strukturą  wewnętrzną 
Komitetu Wojewódzkiego 1 konkretne zadania dla pracowników etatowych (głównie obsługowe członków 
instancji).

Dotychczasowa praktyka wyraźnie chyba dowiodła, że w komitetach wojewódzkich nic ma potrzeby 
funkcjonowania wydziałów równoległych z administracją. Zadania te mogą i powinny przejąć komisje stałe, 
składające  się.  z  członków instancji  i  zapraszanych specjalistów,  a  efektem ich  działania  byłyby m.  in. 
materiały  na  posiedzenia  egzekutywy,  badanie  i  rozstrzyganie  konkretnych  problemów,  działanie 
z upoważnienia, instancji.

Jeśli  chcemy, by rzeczywistym kierownikiem działalności partyjnej były wybieralne instancje, to nie 



wiem czy jest uzasadnienie, by w każdej gminie był etatowy I sekretarz który wiele czasu poświęca na prace 
kancelaryjno-administracyjne. A może lepiej byłoby, w niektórych gminach zatrudnić sprawnego pracownika 
administracyjnego, umożliwiając tym samym sekretarzowi właściwe kierownictwo polityczne.

Kolejna sprawa, która, jak sądzę przeszkadza w województwie w sprawnym urzeczywistnianiu odnowy 
to działanie w dalszym ciągu w różnych organach, w radach narodowych, w organizacjach młodzieżowych, 
w aparacie etatowym partii ludzi, którzy na pytanie o zawód, najchętniej odpowiedzieliby: działacz. Są to 
ludzie, którzy w wyniku stosowania kluczy zostali radnymi, członkami różnych instancji i przez fakt, że 
niektórzy np. po kilkanaście lat pracują etatowo w organizacjach młodzieżowych, wprowadza to tylko wiele 
zamieszania.

Ciągle  jeszcze,  również  w  wypowiedziach  na  łamach  prasy,  ci  właśnie  działacze  prezentują  bez 
najmniejszego pokrycia (chyba dla własnej, wątpliwej popularności) różne krytyczne uwagi, pod adresem 
instytucji i ogniw administracji, ale sami będąc przez wiele lat reprezentantami określonej grupy, nie potrafili 
zrobić nic w sprawach, za które również co miesiąc brali pobory.

I jeszcze jeden problem, który w  żadnym przypadku nie może być źle rozwiązany. Już wkrótce nasi 
mandatariusze zasiądą w sali obrad IX Zjazdu. Chodzi więc o to, by nie popełniono tych błędów, które przed 
VIII Zjazdem były naszym udziałem. Myślę przede wszystkim o tym, że wystąpienia delegatów pisane były 
przez  pracowników  aparatu  partyjnego  i  w  minimalnym  stopniu  odzwierciedlały  w  związku  z  tym 
rzeczywiste nastroje członków partii.

Ale  i  obecne  przygotowania  do  zjazdu  toczyły  się  w  województwie  w  jakiejś  dziwnej  tajemnicy. 
Członkowie partii nie bardzo znają swoich reprezentantów w komisji zjazdowej i czym oni się tam zajmują, 
zbyt  mało  aktywny  był  chyba  także  wojewódzki  zespół  zjazdowy,  który  kontakty  z  członkami  partii 
ograniczył do minimum, a wyniki jego pracy są w województwie prawie w ogóle nie znane.

Dlatego okres do zjazdu musi być czasem wielkiej aktywności nowej instancji wojewódzkiej i przede 
wszystkim najlepszego  przygotowana  naszych  reprezentantów do  udziału  w  zjeździe.  Ich  głos  ma  być 
naszym  głosem,  ich  aktywny  udział  w  zjeździe  ma  być  sprawą  ambicji  wszystkich  członków  partii 
w województwie.


