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„Zwycięstwo" jest sztuką napisaną na podsta"".i(! 
prawdziwych wydarze1i, sztuk<i wziętą wprost z życia. 
Janusz Warmiński, młody dyrektor teatru Nowego w 
Łodzi będąc na urlopie - przeczytał w „Głosie Wy
brzeża" artykuł o świeżo zorganizowanej we wsi Roz
gard pod Elblągiem spórdzielni produkcyjnej „Zwycię
stwo". 

Wymowa tego prostef50 artykułu była tak wielka, 
fakty w nim podane tak interesująco, zagadnienia tak 
żywe, że stały się bodźcem do napisania sztuki sceni
cznej. Pobyt autora w Rozgardzie rozmowa z praw
dziwą, żywą Antoniną Pietrzakową uzupeTnily wraże
nia, dostarczyły dalszego materiału twórczego. Tak 
powstała sztuka o najbardziej palącym zagadnieniu wsi 
- przejściu do gospodarki socjalistycznej. W programie 
do swej sztuki, wystawionej przez teatr Nowy w Łodzi 
w grudniu 1950 r. Warmiński tak opisuje swoje spotka
nie z Pietrzakową: 

„ . . . Jadę do Rozgardu." 

„Zatrzymujemy się przed „Samopomocą Chłopską" 
w Rozgardzie. W Samopomocy pracuje Antonina Pie
trzak, inicjatorka spółdzielni „Zwycięstwo". Moja boha · 
terka" . .. 

„ . .. Rozglądam się po okolicy. Więc to tutaj . . . 
Typowa pomorska wieś. Nie widać prawie ni.kogo. 
Wszyscy w polu . Panuje spokój. Ale jakże pozorny ... 
Tu się toczy zacięta bitwa, jak w setkach polskich wsi, 
o szczęśliwe jutro naszego chłopa. 

- Towarzyszu, poznajcie się. 

Przede mną stoi drobna, uśmiechnięta kobieta. To 
ona? Moja Pietrzakowa? Taka niepozorna? . .. 

Zaczynamy rozmowę o celu mego przyjazdu. Tow. 
Pietrzakowa opowiada mi o sobie, o swojej wsi o założe
niu spółdzielni. Oglądam starą studnię, do której ją 
chcieli wrzucić kułacy . 

- Nie dałam się - mówi Pietrzakowa - nie ustą
piłam. Bogacze myśleli, że jak mnie zabiją, to zastraszą 
wieś . A tymczasem chłopi, po zamachu na mnie, zaczęli 
si~ ~arnąć do spółdzielni. Zrozumieli kim jest kulak. 

Dzięki temu mogliśmy przyspieszyć założenie „Zwycię
stwa". Ale to nie koniec walki. Na każdym kroku pod
stawiają nam nogę, tylko teraz nie jestem sama . . . 
Zwyciężymy. 

Tak ... to moja Pietrzakowa. 

- O, popatrzcie, idzie Wróbel, pierwszy kułak we 
. " WSI. •• 

W Rozgardzie chłopi zrozumieli, że spółdzielnia 
produkcyjna jest dla nich wyrwaniem się ze szponów 
kułaka, jest zapewnieniem dobrobytu, jest wyższą, lepszą 
formą gospodarki rolnej. 

Sprawa rozwoju spółdzielni produkcyjnych na wsi 
jest sprawą niesłychanie ważną dla całego społeczeństwa, 
dla Polski Ludowej. Bez uspc:'ecznienia gospodarki wiej
skiej nie dojdziemy do Socjalizmu. 

- „Czy można - mówi tow. Stalin - opierać bu
downictwo socjalistyczne na dwóch różnych pod
stawach - na podstawie największego i zjednoczone~o 
przemysłu socjalistycznego i na podstawie najbardziej 
rozdrobnionej i zacofanej drobnotowarowej gospodarki 
chłopskiej? Nie, nie można. Kiedyś musiałoby się to 
skończyć zupetnym upadkiem całego gospodarstwa na
rodowego. Gdzież jest więc wyj'cie? Wyjście polega na 
tym, aby zwiększyć rmmiary gospodarstw rolnych, 
uczynić je zdolnymi do nagromadzania . . . i przebudować 
w ten sposób podstawę rolniczą gospodarstwa narodo- · 
w ego. 

(J. Stalin-„W kwestii polityki agrarnej w ZSRR"). 

Antonina Pietrzak 

cztonck Spółdzielni Produkcyjnej 

„Zwycięstwo" w Rozgardzie 

Jak powstała Spółdzielnia Produkcyjna ,,_Zwycięstwo" 

W miesiącu grudniu 19 I 9 r., kiedy leżałam w szpi
talu, przyjechał do mnie mój mąż i powiedział mi, że 
w naszej gromadzie ma być podobno założona spół
dzielnia produkcyjna. Ja już od dłuższego czasu myśla
łam o założeniu u nas takiej spórdzielni, a w czasie po
bytu w szpitalu doszłam do przekonania, że dla chłopa 
biednego, do jakich ja z mężem należymy, spółdzielnia 
to jedyny sposób w jaki można poprawić sobie byt. 



'\V naszej gromadzie jest przecież dużo biednych 
chłopów, jak: Andrusiak, Cieślicki, Wypych, Żukowski, 
Żyluk Stanisław i inni ale są i bogacze, kułacy, którzy 
mają duży wpływ na biednych. Balam się więc, czy po
trafimy założyć spółdzielnię produkcyjną, którą kułacy 
będą zwalczać. 

Gdy wróciłam ze szpitala porozmawiałam o spól
dzielni produkcyjnej z sekretarzem naszej P. O. P. tow. 
Czubińskim . 

Poprosiliśmy K.P. PZPR. w Elblągu o pomoc w 
założeniu spółdzielni, bo samym byto ciężko, gdyż nasza 
organizacja podstawowa liczyła tylko 6 członków i to 
mało uświadomionych, którzy bali się otwarcie walczyć 
z kułakami. 

Komitet Powiatowy przysłał swego agitatora tow. 
Dziuka, który ugruntował nasze przekonania o konie
czności zal<YL:enia spółdzielni i w ma.Io i średniorolnych 
wzbudził myśl o lepszym jutrze. Agitowaliśmy za zało
żeniem spółdzielni, ale zdecydowanych było mało. Nasza 
praca wydala jednak owoce, bo po pewnym czasie 
powstał komitet założycielski. Komitet Powiatowy 
przysłał drugiego agitatora tow. Fukacza. Szlo nam 
coraz lepiej. 

Wtedy kułacy pokazali co potrafią, do czego są 
zdolni. Postanowili rozbić komitet założycielski, aby 
w ten sposób uniemożliwić powstanie naszej spóldzielni. 

Uznali mnie za swego najgorszego wroga. 

, Pewnej nocy zrobili na mnie napad. Chcieli mnie 
udusić i wrzucić do studni. Szarpiąc się z nimi, udało 
mi się zawolać męża, który ich odstraszył. 

Kulakom się zdawało, że się ich zlękłam i dam im 
za wygrane. Ale ja i po tym wypadku nadal agitowałam 
za spółdzielnią i przynosiło to coraz lepsze wyniki, bo 
biedota przekonała się do czego zdolny jest kulak. 

Bogacze walczyli z nami dalej. U mnie na drzwiach 
malowali czarne krzyże, wybijali szyby itd., ale te wszy
stkie sztuki nic im nie pomogły, bo Partia już nas wtedy 
tak uświadomiła, że zdecydowanie dążyliśmy do swego 
celu. 

Komitet Powiatowy, widząc nasz zapał, obslugiwał 
nasze zebrania łącznikami, a niejednokrotnie przyje
żdżali do nas sami sekretarze powiatowi, którzy wyja 
śniali nam to, czego nie zrozumieliśmy ze statutu. 

Zebrań w tym czasie bylo dużo. Na każdym z nich 
chiopi dawali wiele zapytań, wszystko nam tłumaczono 
szczegółowo i dokładnie. Na tych zebraniach chłopi 
śmiało podpisywali deklaracje przystąpienia do spół
dzielni. 

Kiedy było nas już 24- członków, wyznaczyliśmy 
dzień na zebranie wyborcze, na które przyjechali sekre
tarze Komitetu Powiatowego. Na tym zebraniu kułacy 
chcieli nas pokłócić, mówiąc, że sami biedacy zdechną 
z głodu w spółdzielni i że bez bogaczy się nie obejdzie. 

Sekretarze Komitetu Powiatowego wskazali na wro
gą działalność kułaków. Kułacy założyli czapki na gło
wy i poszli do domów, ale ich wywrotowa praca nie 
skończyła się. Postanowili założyć w naszej gromadzie 
drugą spółdzielnię, do której należeliby bogacze. Lecz to 
się im nie udało, bo sami między sobą nie mogli dojść 
do zgody, gdyż każdy z nich od samego początku 
chciałby już ciągnąć zyski i korzyści z nieistniejącej jesz
cze spóldzielni. 

Wybraliśmy zarząd, a nowo zorganizowanej spół
dzielni daliśmy nazwę „Zwycięstwo", chcąc tym upa
miętnić zwycięstwo biedaka nad kułakiem. 

Obecnie nasza spółdzielnia w pierwszym roku swe
go istnienia z powodzeniem realizuje plany gospodarcze. 
Zasiewy oz.ime wykonaliśmy, kończymy orki przedzi
mowe i chociaż nie wnieśliśmy dużych wkładów inwen
tarzowych, jak i siewnych, dajemy sobie radę, gdyż nasz 
zapał przezwycięża wszystkie przeszkody. 

Komitet Powiatowy interesuje się naszą spółdzielnia, 
a sekretarze często do nas przyjeżdżają, pomagają nam 
w pokonywaniu najrozmaitszych trudności, bo pomimo 
ostrożności i czujności, wróg przekupiony przez boga
czy wkradł się do nas i próbuje swojej wichrzycielskiej 
roboty. Ale my nie dopuścimy, aby nasza gospodarka 
ucierpiała przez wroga. 

Na koniec chciałam powiedzieć, że niejednokrotnie 
ścieramy się w dyskusjach na ten, czy inny temat. Ale 
zawsze prawda wychodzi na wierzth. I wtedy ludzie się 
przekonują, że rację mają ci, którzy idą w myśl wskazań 
naszej Partii. -

Rozgard, dnia 24.11. 1950 r. 

(przedruk z programu łódzkiego) 
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Stara studnia lU Rozgardzie, do której kułacy 

usiłowali wrzucić ANTONINĘ PIETRZAKOWĄ 
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