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Wokół wniosków płynących z doświadczeń ostatnich dni. 
Plenum KM PZPR w Lublinie

Wczoraj, 23 bm., odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Miejskiego PZPR. Omówiono na nim 
aktualną  sytuację  społeczno-gospodarczą,  mającą  związek  z  przestojami,  które  miały  miejsce 
w ubiegłym tygodniu w Lublinie. Sformułowane zostały wnioski do realizacji przez Egzekutywę KM, 
organizacje partyjne,  aktyw polityczny i gospodarczy Lublina. W obradach, którym przewodniczył 
I sekretarz KM STANISŁAW MANTYKA, uczestniczyli: członek KC PZPR, I sekretarz KW PZPR 
WŁADYSŁAW KRUK oraz przedstawiciel KC PZPR HENRYK MARCINOWSKI.

Tow. Stanisław Mantyka, dokonując wprowadzenia do dyskusji, nawiązał do faktów przestojów 
w części lubelskich zakładów pracy,  mówił następnie o rozmowach i dyskusjach prowadzonych 
przez kierownictwa polityczne i administracyjne zakładów, aktyw miejski i wojewódzki z załogami 
Dużą  część  swojego  wystąpienia  I  sekretarz  KM poświęcił  omówieniu  wyników  tego  dialogu, 
składanym postulatom oraz podjętym działaniom.

-  W  najtrudniejszych  momentach  - powiedział  tow.  St.  Mantyka  -  organizm  miejski  
funkcjonował  bez  większych  zakłóceń.  Odbywały  się  dostawy  energii,  wody,  artykułów 
spożywczych. Zawdzięczać to należy tym ludziom, którzy dali dowód swojej obywatelskiej postawy,  
troski o współmieszkańców, którzy mogliby przez to ucierpieć.

Na pełną oceną wydarzeń - kontynuował mówca - jeszcze za wcześnie. Podejmować jednak musimy 
działania, które byłyby odpowiedzią na pilne i słuszne postulaty, szczególnie te, które powtarzają 
się w przeciągu dłuższego czasu...

Uczestnicy dyskusji, która wywiązała się po wystąpieniu I sekretarza KM PZPR, przedstawiali atmosferę 
polityczną oraz zaawansowanie realizacji  zadań produkcyjnych w swoich zakładach pracy.  Z wypowiedzi 
tych wynika, iż zadania te realizowane są rytmicznie, zgodnie z planem. W licznych zakładach trwają 
aktualnie  rozmowy  indywidualne  i dyskusje  poświęcone  wnikliwemu  wyjaśnianiu  stanowisk; 
formułowane są również wnioski i postulaty m.in. odnośnie poprawy jakości produktu, warunków 
socjalno-bytowych.

Część  ze zgłoszonych  wniosków,  możliwych  do  zrealizowania  na  miejscu  siłami  zakładu, 
doczekała się pozytywnego finału, część zrealizowanych  będzie - z powodu braku aktualnie możliwości - 
 sukcesywnie, w późniejszym terminie. Pozostałe natomiast przekazywane są do rozpatrzenia i realizacji 



władzom miejskim lub wojewódzkim trafiając do jednostek nadrzędnych. 

W  trakcie  dyskusji  mowa była także o panującej w niektórych  zakładach atmosferze,  która  nie 
sprzyja utrzymaniu właściwie rozumianych  stosunków międzyludzkich, odbiega od zasad demokracji 
socjalistycznej.

Pod koniec obrad głos zabrał I sekretarz KW PZPR w Lublinie Władysław Kruk. Powiedział on 
między innymi:

- By dać obiektywną ocenę spraw i problemów, o których tu dziś mówimy potrzebny jest dystans  
czasu.  Ale  rodzą  się  refleksie,  nasuwają  wnioski z  realizacją  których  nie  można  zwlekać.  
Wzbogaćmy  je  jeszcze  bardziej  przez bieżący i systematyczny kontakt z załogami, organizacjami 
partyjnymi  i  związkowymi,  organizacją  młodzieżową.  Bo  przecież  nie tylko  ceny  i  zarobki  są 
przedmiotem  dyskusji  a potem  postulatów.  Mowa  jest  i  o  zaopatrzeniu  w  środki  produkcji  
i sprawiedliwości społecznej, o zaopatrzeniu zakładowych bufetów i wyposażeniu stanowisk pracy.  
O wielu  z tych spraw  mówiliśmy już  przy  różnych okazjach,  ale  problemy  jakże często zostały  na 
papierze.  Od administracji  zakładów  można i należy  oczekiwać skuteczniejszego,  bardziej  
operatywnego działania. Jest tu miejsce na naszą partyjną pracę, dużą rolę  mają  do odegrania 
związki zawodowe, ZSMP, wszyscy, którym bliskie są sprawy miasta, województwa, kraju.

Podczas zebrań i  w bezpośrednich,  kontaktach nie powinno się  bać pytań i   spraw  trudnych.  
Winny  one  stać  się  okazją  do  wypowiedzenia  się  na  każdy  temat  bez  obaw,  że  zostanę  źle  
zrozumiany, ale w przeświadczeniu, że o ile mylę się- znajdę odpowiednie oświetlenie. Warto o tym 
pamiętać także planując i organizując produkcję. Bo faktem jest, że od tego co dziś wyprodukujemy 
zależy  pomyślność  naszego  jutra,  ale  produkcję  tę  wykonują  ludzie,  którzy  mogą  mieć  i mają  
wątpliwości,problemy, kłopoty...

Komitet Miejski PZPR postanowił wnioski i postulaty zarejestrowane w lubelskich zakładach przekazać 
do rozpatrzenia według kompetencji WRN, bądź MRN, a także przedstawić je komisji, której przewodniczy 
tow. Mieczysław Jagielski.

Ponadto Egzekutywa KM zobowiązana została do kontroli sposobu załatwiania zgłoszonych wniosków.

Obrady zakończono odśpiewaniem „Międzynarodówki”.


