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Jesteśmy dziećmi epoki, 

epoka jest polityczna. 

Wszystkie twoje, nasze, wasze 

dzienne sprawy, nocne sprawy 

to sq sprawy polityczne. 

Chcesz czy nie chcesz, 

twoje geny mają przeszłość polityczną, 

skóra odcień polityczny, 

oczy aspekt polityczny. 

O czym mówisz, ma rezonans, 

o czym milczysz, ma wymowę 

tak czy owak polityczną. 

Nawet idąc borem lasem 

stawiasz kroki polityczne 

na podłożu politycznym. 

Wiersze apolityczne też są polityczne, 

J w górze świeci księżyc, 

obiekt już nie księżycowy. 

Być albo nie być, oto jest pytanie„. 

( ) 
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Uwagi o chronologii w „ Portrecie" 

(„.) Chociaż koordynacja czasów i akcji w tej sztuce wytrzy

muje próbę prawdopodobieństwa - sztuka ta nie preten

duje do kategorii dokumentu historycznego. Na przykład: 

autorowi nieznany jest żaden wypadek spektakularnej amne

stii w PRL w roku 1964, co nie wyklucza, że podobny wypa

dek się zdarzył, czy też mógł się zdarzyć. Podobnie: postać 

Anatola jest całkowicie autorskim tworem, co nie wyklucza, 

że różne elementy tej postaci są rzeczywiste, o nawet niektó

re są na pewno rzeczywiste („.) 

Wybór stopnia, w jakim przedstawienie tej sztuki ma być 

uściślone w czasie historycznym autor pozostawia wykonaw

com: zupełnie ściśle, mniej więcej, czy w ogóle nie. Histo

ria („.) tej sztuki jest wystarczająco syntetyczna, żeby była 

aktualna, jakikolwiek będzie ten wybór (.„) 

Całość: od jesieni 1962 (akt I, scena 2) do lata 1965 (finał). 

Sławomir Mroiek 
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Było nas 26.511 tysięcy, w tym mężczyzn - 12.700 tys . a kobiet -
13.811 tys. Na 100 mężczyzn przypadało 109 kobiet. 

Nowy Rok 1953 „Trybuna Ludu" witała tytułem „Natchniony sło 
wami towarzysza Stalina, pod przewodem towarzysza Bieruta na 
ród polski nadal zwiększać będzie siły swej Ojczyzny - mocnego 
ogniwo obozu pokoju" . 

Po „regulacji" cen kg chleba żytniego kosztował 3 zł, kg mięso 
wołowego - od 10 do 32 zł, kg kiełbasy zwyczajnej - 27 zł, 
kg mydła do prania - 20 zł, a 100 kg węgla - 30 zł . 

5 marca Komunikat KPZR, Rady Ministrów i Prezydium Rody Naj
wyższej ZSRR o śmierci Stalina : „Przestało bić serce współbojow 
nika i genialnego kontynuatora dzieła Lenina, mądrego Wodzo 
i Nauczyciela Partii Komunistycznej i narodu radzieckiego" . 

6 marca - mianowanie Malenkowo sek;etarzem genera lnym 
KPZR i przewodniczącym Rady Ministrów (pierwsi zastępcy: Beria, 
Mołotow, Bułganin, Kaganowicz). 

28 marca - Bierut wygłasza no plenum KC PZPR refera t „ Nie
ś m i ertelne nauki Towarzysza Stalina - orężem walki o dalsze 
wzmocnienie partii i Frontu Narodowego''. 

25 września wieczorem aresztowano w Warszawie prymasa kar
dynała Stefano Wyszyńskiego. Przewieziono go do klasztoru ka
pucynów w Rywałdzie, a następnie do Stoczka k. Lidzbarka War
mińskiego. Kolejne miejsca uwięzienia prymasa pilnie strzeżono 
i nie podawano ich do wiadomości publicznej. 

Morał pierwszy: w sprawie przeszłości. Wydaje się nam, ie prze
szłość jest nasz.ą własnością. Otói przeciwnie - to my jesteśmy 
jej własnością, ponieważ nie jesteśmy w stanie dokonać w niej 
zmian, ona natomiast wypełnia całość naszego istnienia. 
Morał drugi: w sprawie przeszłości. Zwierzchność, która zabra
nia oglądania się w przeszłość, dba tylko o nasze dobro. Bo 
w istocie, przyjacielu, spójrz wstecz, a skamieniejesz. 
Morał trzeci: ditto. Skoro zostać pozbawionym przeszłości - to 
zginąć i skoro zarazem zagłębiać się w przeszłość - to zginąć 
takie, wyjście jest tylko jedno: dźwigać przeszłość udając zara· 
zem, ie jej nie ma. Mówicie, ie to rzecz nader trudnat A jednak 
udała się niejednemu. Niech żyje niejeden! 

Leszek Kołakowski 

SŁAWOMIR MROŻEK 
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W lutym Departament Stanu USA zażądał zamknięcia trzech kon
sulatów PRL - w Nowym Jorku, Chicago i Detroit. 

21 lipca rozpocząl produkcję pierwszy wielki piec w Nowej Hu
cie, „największym obiekcie plonu 6-letniego", budowanym od 
kwietnia 1950 r. 

Przy sprawdzaniu spisu wyborców wyszło no jaw, że około 35 pro
cent dorosłych mieszkańców Nowej Huty ma no koncie swego 
życia prawomocne wyroki sądowe lub administracyjne. 

31 lipca ukazuje się pierwszy numer „Przedpola" (dwutygodnio
wego dodatku do „Sztandaru Młodych"). W zespole redakcyj
nym między innymi: Roman Bratny, Morek Hłasko, Zygmunt Hub
ner, Sławomir Mrożek, Wiktor Woroszylski. Z artykułu programo
wego: ,,Przywilejem młodych winno być szczególna świeżość spoj
rzenia, brok rutyny i odwago". Po kilku numerach dodatek zli
kwidowano. 

Przed zbl iżającą się dziesiątą rocznicą wybuchu powstania war
szawskiego w „Trybunie Ludu" pisano o kontaktach AK z gesta
po, posługiwano się zeznaniami świadków z procesów Adorno 
Doboszyńskiego, Stanisławo Tataro i grupy „Startu" . 

25 wrześnio Sejm wprowadził nowy podział administracyjny. Gmi
ny przestały istnieć i wprowadzono podział trzystopniowy obo
wiązujący do polowy lot siedemdziesiątych. Ale zniesione w 1954 
roku gminy wróciły w roku 1972, gdy pojawiły się na miejsce gro
mad. Zmiany podziału terytorialnego kroju mialy ułatwić admini
strowanie centralne. 

Moja nędza, moje przegrane nadzieje, moja głupota, moje krzy
we przeznaczenie - jakie wyglądają w komunizmiei Jak mój los 
przetwarza się codziennie w młyńskich kamieniach tej „nowej", 
a przecież nowej, tej „innej", a przecież innej egzystencjii Jak 
małość i moje uzdolnienia, moje grzechy i moje godności, moje 
fałsze i moje dumy, moje brudy i moje poświęcenia - jakie one 
grają w tym nowym i jesrcze nie dość sprawdzonym? Jak mam 
być inny i jak muszę być inny niż ci przede mnq, ci co stali wo
bec nikczemności królów, przemocy religii, zasadzek kapitalizmu -
i starali się zrozumieć, o co chodzii 

Leopold Tyrmand 
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( . . . . . . . . ) 
Bez względu na długość życia 
życiorys powinien być krótki. 

Obowiązuje zwięzłość i selekcja faktów. 
Zamiana krajobrazów na adresy 
i chwiejnych wspomnień w nieruchome daty. 

Z wszystkich miłości starczy ślubna, 
a z dzieci tylko urodzone. 

Ważniejsze, kto cię zna, niż kogo znasz. 
Podróże tylko jeśli zagraniczne. 
Przynależność do czego, ale bez dlaczego. 
Odznaczenia bez za co. 

Pisz tak, jakbyś ze sobą nigdy nie rozmawiał 
i omijał z daleka. 

Pomiń milczeniem psy, koty i ptaki, 
pamiątkowe rupiecie, przyjaciół i sny. 

Raczej cena niż wartość 
i tytuł niż treść. 
Raczej już numer butów, niż dokąd on idzie, 
ten, za kogo uchodzisz. 
Do tego fotografia z odsłoniętym uchem. 
( . . . . . . . . . . . . ) 

Wisława Szymborska 
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24-25 listopada odbywa się tajne posiedzenie Biuro Politycznego 
PZPR poświęcone „naruszaniu praworządności". Materiały nie
opublikowane i nieujawnione. 

Uchwałą Rody Państwo z 7 grudnia no miejsce urzędu ministra 
Bezpieczeństwo Publicznego powołano urząd ministra Spraw We
wnętrznych oraz utworzono Komitet do Spraw Bezpieczeństwo 
Publicznego. Według komunikatu oficjalnego te reorganizacje 
miały przyczynić się do „dalszego umocnienia praworządności lu 
dowej". Partio w ten sposób dystansowa/o się od poczynań mi
licji, które jednak w dość drobnych szczegółach nadzorowane by
ły przez kierującego partią i milicją Bolesławo Bieruta . 

Pod koniec roku Władysław Gomułko, więziony od trzech lot, zo 
stał przyjęty do szpitala MBP. Szpital, po zmianie nazwy mini 
sterstwo stoi się szpitalem MSW. Gomułko również zmienił sta 
tus, bo, jak podano później, 13 grudnia zawiadomiono go, ie 
nie jest już pozbawiony wolności. Informacje o zwolnieniu Go
mułki podano oficjalnie do wiadomości po półtora roku -
w kwietniu 1956, kiedy to Ochab stwierdził, że chociaż walka 
z poglądami Gomułki jest nadoi słuszna, jego aresztowanie było 
„niesłuszne i n ieuzasodnione". 

Przestaliście we mnie wierzyć, oc1yw1sc1e, wiem o tym. Wiem 
o tym, a rzecz mi jest obojętna. Wierzycie we mnie czy nie wie
rzycie, to nie moja sprawa, to wasza sprawa, to wasza sprawa 
i tylko wasza. Rozumiecie, panowief Jest mi to obojętne bezgra
nicznie, najzupełniej, albo, jeśli zaciekawi czasem, to tak tylko, 
jak umysł badacza bywa pociągnięty przez jakieś curiosa przy
rody. Umysł, powiadam, bo we wszystkim, co czynię, we wszyst
kim, czego doświadczam, rzecz jest bez znaczenia, bez najmniej
szego znaczenia. Nie drażni to mojej próżności, ie odmawiacie 
mi istnienia, albowiem nie ma we mnie próżności, nie chcę prze
cie wydać się wam lepszym, nii jestem, ani nawet takim jakim 
jestem, bo chcę być czym jestem i w·ęcej nic. Wasza niewiara 
nie narusza żadnego z moich pragnief:, bo wszystkie moje prag
nienia sq spełnione. Nie zależy mi na tym, by moje istnienie było 
uznane, zależy mi na tym, by dzieło niszczenia nie osłabło. Wiara 
albo niewiara w mój byt nie wpływa na rozmiar mojej surowej 
pracy. 

Leszek Kołakowski 
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21-24 stycznia - Ili Plenum KC PZPR. J. Morawski i W. Matwin 
sekretarzami KC. Referat Bolesławo Bieruta. Krytyko metod pracy 
partyjnej. W lutowym numerze „Nowych Dróg" nowomionowony 
sekretarz Jerzy Morawski pisał: „Miały miejsce fakty aresztowa
nia niewinnych osób i bezprawnego przetrzymywania ich w wię 
zieniu, wypadki, gdy zamiast dążyć do ustalenia obiektywnej 
prawdy, naciągano materiał dowodowy do z góry założonych fał
szywych oskarżeń. Miały także miejsce wypadki stosowania ho
niebntch, niedopuszczalnych metod w śledztwie". 

21 lipca w Warszawie na placu im. Stalina (później nazwanym 
placem Defilad) podpisano protokół o przekazaniu przez rząd 
ZSRR rządowi PRL Pałacu Kultury i Nauki - „daru narodu ra 
dzieckiego dla bratniego narodu polskiego". Pałac nosił imię 
Stalina. Plac - o powierzchni 40 hektarów - nazywano z dumą 
największym placem w Europie. 

W numerze z 4 września czasopismo „Po prostu", dotychczas ty 
godnik studencki, ukazało się z podtytułem: „tygodnik studentów 
1 młodej inteligencji". W artykule wstępnym redaktorzy oświad
czyli - „Jesteśmy grupą niezadowolonych - chcielibyśmy więcej , 
mądrzej i lepiej". 

W kraju istniały 22 sziptale psychiatryczne, w których na 1 leka
rza przypadało 85,8 chorych. Przeciętny pobyt chorego w zakła
dzie wynosił 157 dni w ciągu roku. 

12 grudnia w Kotowicach, zwanych wtedy Stalinogrodem, na kil 
ka dni przed końcem planu 6-letniego, Hilary Minc oświadczył, 
że „przemysł polski jako calość plon 6-letni z nawiązką wykonał". 
Póżni~j przyznano, że nie wykonano zadań plonu 6-letniego 
w rolnictwie. 

Chwytają mnie dreszcze. Czuję znowu pot na grzbiecie. Strasznie 
duio gwiazd. Obojętnych, nikomu niepotrzebnych. Strasznie duio 
nieba przyzwyczajonego do naszego widoku. Strasznie dużo Bo
ga. Wielkieg:» Sędziego, który zwleka z !ądem. („.) 
A przede mną rozległy masyw przyczajonego miasta. Milczącej 
warowni. Pieczar ze śpiącymi rycerzami. W górze luno czerwona 
jak oddech miasta. Ta czerwień wiruh po niewidzialnej spirali 
i układa się w nieczytelne zjawy podobne odbiciu toni Oceanu 
Spokojnego, spokojnego oceanu czasu. I jo nie wiem, czy to 
kształt olbrzymiej gwiazdy, czy obraz p!aczącej kobiety, czy otwar
ł czeluść piekła. 

Tadeusz Konw;cki 
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Podano do wiadomości, że 12 marca wieczorem zmarł w Moskwie 
Bolesław Bierut. Na VI Plenum KC PZPR pierwszym sekretarzem 
partii został Edward Ochab. 

W kwietniu odwołano ministra PGR Stanisława Rodkiewicza, no · 
wym ministrem został Mieczysław Moczar. Kariery obydwu więc 
były policyjno-rolnicze. 

2~ czerwca zastrajkowali robotnicy wydziału W3 produkcji wogo 
now towarowych w Zakładach im. Stalina w Poznaniu, znanych 
powszechnie jako zakłady Hipolito Cegielskiego. Strajk rozszerzył 
s ię no inne wydziały i inne zakłady pracy. Tłum szturmował 
gmach wojewódzkiego urzędu bezpieczeństwa, zdobyto komitet 
partii, więzienie, zniszczono stację zagłuszającą. Przeciw demon
strantom zostało u żyte wojsko. 

29 czerwca premier Józef Cyrankiewicz oświadczył, że „krew prze 
lana w Poznaniu obciąża wrogie Polsce ośrodki imperialistyczne 
i reakcyjne podziemie, które sq bezpośrednimi sprawcami zajść" 

17 lipca Prokurator Generalny stwierdził, że l iczba ofiar w Poz
naniu z podanych początkowo 38 wzrosła do 53. 

„Odwilż ... Przypuszczamy, że ona doprowadzi - w Rosji i w Pol
sce - do pewnego surogatu wolności i prawdy. Do wolności na 
45°/1>, do prawdy na 41°/o" - pisał Witold Gombrowicz w swoim 
„Dzienniku" . 

19 października rozpoczęlo obrady VIII Plenum KC. Obrady od
łożono, bo zjawiła się delegacja radziecka z Chruszczowem, Ko
ganowiczem, Mikojanem i Molotowem. Jednocześnie wojsko ra
dzieckie poruszały się w kierunku Warszawy. Sekretarzem PZPR 
zostol Gomułka. 

Po.lak cierpi nie na jakiś n i e d o m i a r, ale na pewien n a d
m tar, duchowy: a mianowicie jest w nim n adm i ar ro z u
rn ie n i a p r z ez u c z u c i a, co znaczy, ie jest w nim o b f i
t o ś ć przelewna u c z u ć, i to, co waine, uczuć r ó ż n o r o d
n J ~ .h .. To jest k~mplikacja Polaka, jego bogactwo, jego mą
drosc, Jego szczegolny walor. Ale też: sama struktura psychiczna, 
ta. uczuci?w~ róż:!'~rodność moie stać się słabością Polaka, jego 
mizerotą 1 ni1akosc1q. 

Karol Ludwik Koniński 
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16 stycznia rozwiązano tworzony od 1956 Związek Młodych De
mokratów, organizację, która nie zamierzała aprobować kierow
niczej roli PZPR. 

20 stycznia odbyły się wybory do Sejmu. Dzień przed wyborami 
Gomułka powiedział dramatycznie: „Skreślanie kandydatów na
szej partii - to przekreślanie niepodległości naszego kraju, to 
skreś lanie Polski z mapy państw europejskich". 

Gomułka zwalczał niewłaściwe tendencje w partii. W kwietniu na 
zjeździe ZMS stwierdził, że „usuwanie plam z socjalizmu nie mo
że się jednak odbywać przy pomocy rewizjonistycznych szczotek". 

Od 12 do 14 sierpnia strajkowali tramwajarze w lodzi. Gomułko 
mówił o tym 17 sierpnia w Krokowie. Wg niego strajk wywołało 
„około 100/o tramwajarzy, którzy doli posłuch grupie warchołów" . 

Od 16 września do 11 listopada - proces wysokich urzędników 
Urzędu Bezpieczeństwa: Romkowskiego, Różańskiego , Fejgino. 
Kary 12-15 lat więzienia. 

2 października - likwidacjo „Po prostu" po przerwie wakacyjnej 
(ostatni numer 30 czerwca). Z komunikatu KC PZPR: „Zespól . 
w tym również członkowie partii w nim procujący, od wielu mie
sięcy przeciwdziałał realizacji uchwał podjętych przez naczelne 
instancje partyjne, zeszedł na pozycje jałowej negacji, szerzył nie
wiarę w realność budownictwo socjalizmu i w wielu innych spra
wach głosił koncepcje burżuazyjne". 

Sowieccy Faustowie sprzedawali dusze za „trwaj chwilo, jesteś 
piękna", za chwilę sakralnego uczestnictwa w sakralnej władzy, 
w biesiadach totemicznych, za charyzmat wladzy, który każdemu 
temperamentowi politycznemu zastępuje ekstazę i ekstatyczne 
orgie. 
( ... ) Jeżeli wspominam Fausta, to żeby wskazać, że bolszewikiem, 
i w ogóle totalistą, może być tylko natura faustowska, która dq
żqc niepohamowanie i za cenę potępienia wiecznego do celu, 
nie o cel dba, ale o drogę do niego właśnie niebezpieczną, 
i która w pryncypiach świadomości jest demonicznie czysta, tzn. 
skierowana wyłącznie ku szczęściu jako teoretycznie najwyższej 
wartości. 

Aleksander Wat 
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Na wiosnę w „Przeglądzie Kulturalnym" dyskutowano o „polskiej 
anorchii" i przyczynach upadku Pierwszej Rzeczypospolitej. Paweł 
Jasienico bronił tezy, że groźniejsze od nadużywania wolności było 
nadużvwanie władzy przez rządzących. 

W grudniu ukazał się pierwszy tom wydawanej przez PWN Wiel
kiej Encyklopedii Powszechnej, przygotowywanej od łipco 1957 
roku i zamierzonej na 13 tomów (tom 13 ukazał się w roku 1970). 
W przedmowie stwierdzono, że encyklopedia „oparta jest na za
łożeniach racjonalistycznych i materialistycznych: jej kierunek 
światopoglądowy wyznaczają założenia ideologii socjalistycznej" . 
Mimo wstępu, encyklopedia była umiarkowanie nasycona ideolo
gią, co przyczyniło się do skrytykowania jej w roku 1968 za „błę 
dy polityczne". 

W grudniowym numerze paryskiej „Kultury" ukazał się artykuł Wi
tolda Jedlickiego „Chamy i Żydy", który później wszedł do książ
ki Jedlickiego o Klubie Krzywego Kola . Autor interpretował odwilż 
w połowie łat pięćdziesiątych i „październik" jako wynik działań 
grupy „puławian" w kierownictwie PZPR. którzy doszli do wnio
sku, ie opłaca im się „liberalne" pobudzanie opinii publicznej. 
Ich przeciwnicy, „natolińczycy", lansowali hasło odpowiedzialno
ści za okres stalinowski, temat, którego „puławianie" woleli nie 
omawiać. 

U nas często tragizm chadza pod rękę z błazenadq. A ja w tym 
upatruję naszq siłę. Ja kocham to dwuznaczne pokrewieństwo, tę 
ryzykownq symbiozę, ten geniusz narodu zaklęty w dwóch posta
wach. Nasz tragizm opalizuje, mieni się niejasnymi barwami, bul
goce bezwstydem, dotyka brzegiem granic obleśności, lcntusi si1t 
histerycznym chichotem. Nasze błazeństwo ma szloch w gardle, 
nasze błazeństwo gryzie palce do krwi, nasze błazeństwo wiqie 
powróz na własnej szyi. 

Tadeusz Konwicki 
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Przeciętna płaca m1es1ęczna brutta wynosiła, wg Rocznika Sta
tysycznega, 1874 zł . 

28 marca na posiedzeniu Sejmu Cyrankiewicz uzasadniał ko
nieczność podwyżek cen węgla i drewna opałowego oraz opłat 
za energię elektryczną, gaz, centralne ogrzewanie i wodę. Nowe 
ceny obowiązywały od 1 kwietnia. 17 kwietnia na zebraniu „akty
wu partyjnego" w Warszawie Gomułi<a bronił nowych cen i stwier
dził, że wywołanego przez podwyżki niezadowolenia ,,nie omiesz 
kali wykorzystać wewnętrzni i zewnętrzni przeciwnicy naszego 
ustroju, wrogowie socjalizmu". W kwietniu w Warszawie strajko
wały pielęgniarki, które przeszły ulicami miasta. 

18 kwietnia w liście pasterskim biskupi polscy komentowali nie
dawno opublikowaną encyklikę Jana XXlll „Pacem in Terris", 
zwracając uwagę na prawa człowieka ; „prawa osoby i społecz
ności". 

Od 4 do 6 lipca obradowało Xll plenum KC PZPR poświęcone 
ideologii w sensie marksistowskim. Wygłoszony 4 lipca referat 
Władysławo Gomułki „O aktualnych problemach ideologicznej 
pracy partii" zajmował 4 strony „Trybuny bdu". Gomułka pole
mizował z biskupami w sprawie wojen: „wejny nie rodzą się 
z ,grzechu pierworodnego' człowieka. Są one ,pierworodnym grze
chem' imperializmu". 

Od 15 września podwyższono ceny mleka, napojów alkoholowych 
i zapałek. 

21 listopada prapremiera „śmierci porucznika" w warszawskim 
Teatrze Dramatycznym w reżyserii Aleksandra Bardiniego i sce
nografii Jana Kosińskiego. 

W grudniu wyjeżdża do Wioch Sławomir Mrożek W 1968 osiedla 
się na stale w Paryżu. 

96 
Artykuł Teofila Sygi „Coś ty uczynił ludziom Mickiewiczu" w „Sto
licy" w związku z premierą „Śmierci porucznika" w Teatrze Dra
matycznym. Atak na Mrożka. „Nam, których zachęca się do pa
dania na twarz przed Ionesco i Durrenmattem, dano okazję do 
pośmiania s i ę z walki i męczeństwa narodu" (.„) Liczne „listy" 
do redakcji „Stolicy", m.in. rolnika spod Sochaczewa: „Dopusz
czono do publicznego znieważenia tego, co było, jest i powinno 
pozostać nietykalne, nieskalane, święte". 

25 lutego Sejm uchwalił kodeks rodzinny i opiekuńczy - w miej
sce kodeksu rodzinnego z 1950 r. 

14 marca 34 pisarzy i naukowców wysiało do ówczesnego pre
miera Józefa Cyrankiewicza list protestujący przeciw brakowi pa
pieru i ograniczeniom cenzuralnym. W krótkim tekście, złożonym 
z dwu zdań, domagano się „zmiany polityki kulturalnej w duchu 
praw zagwarantowanych przez Konstytucję Państwa i zgodnie 
z dobrem narodu". 

14 kwietnia odbył się krótki wiec na Uniwersytecie Warszawskim. 
Domagano się informacji o liście 34. 
Represje wobec sygnatariuszy listu 34 spotkały się z protestami 
na Zachodzie. 
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20 lipca uchwalono dekret o amnestii „z okazji dwudziestolecia 
Polski Ludowej". Z tej samej okazji, 21 lipca, odbyła się uroczy
sta akademia, w której wzięli udział sąsiedzi: sekretarze partii -
Chruszczow, Novotny, Ulbricht. 

7 sierpnia zmarł Aleksander Zawadzki, który od 1952 r. był prze
wodniczącym Rady Państwa. 
Przeciętna płaca miesięczna netto w gospodarce uspołecznionej 
wynosiła 1.726 zł, osobowy fundusz plac ogółem w gospodarce 
uspołecznionej wynosił 188.537 milionów zł, w tym np. w rolni 
ctwie 8.428 milionów a w gospodarce komunalnej i mieszkanio
wej - 5.579 milionów. 

Za 1 kg chleba żytniego płaciliśmy 3,00 zł, za 1 kg ryżu - 8,00 zł 
a za 1 kg kiełbasy suchej „myśliwskiej" - 70,00 zł, wódka czy
sta 40° kosztowa/a 48,00 zł. 

Od 24 do 26 września obradował w Warszawie Ili kongres Związ
ku Boiowników o Wolność i Demokrację, organizacji kombatan
ckiej zrzeszającej między innymi bojowników milicji i UB, zwal
czających AK i podziemie zbrojne. Prezesem Zarządu Głównego 
został Mieczysław Moczar, który od grudnia 1956 r. był wicemi 
nistrem spraw wewnętrznych, 12 grudnia 1964 Moczar został mi
nistrem spraw wewnętrznych no miejsce Władysława Wichy. 

Niedługo po usunięciu Chruszczowa, Breżniew, Kosygin i Andro · 
pow spotkali się z Gomułką, Cyrankiewiczem i Kliszką. Było to 
„w tych dniach", jak poinformowano 26 października. Spotkanie 
odbyło się w rejonie puszczy Białowieskiej. Informacjo o treści 
spotkania było równie molo uchwytna jak informacjo o jego miej
scu i czasie (omówiono sprawy „rozwoju wszechstronnej współ
pracy"). 

• 
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2 lutego zakończyła się rozprawa w trybie doraźnym przed Sądem 
Wojewódzkim dla m. st. Warszawy przeciw dyrektorowi Stołeczne 
go Przedsiębiorstwo Miejskiego Handlu Mięsem Stanisławowi 
Wawrzeckiemu i dziewięciu innym osobom, którym zarzucono 
„systematyczne zagarnianie mienia społecznego". Stanisława 
Wawrzeckiego skazano na karę śmierci i wyrok wykonano. 

30 majo przeprowadzono wybory do Sejmu i rad narodowych. Tak 
jak w roku 1957 i 1961, w wyborach każdego rodzaju przedsta
wiano tylko jedną listę kandydatów, na której było ich nieco wię
cej niż miejsc. Kandydatów do Sejmu było 617 no 460 miejsc. 
Listy kandydatów firmowo! Front Jedności Narodu. Przynależność 
partyjna posłów nie zmieniło się od roku 1961: PZPR - 255, 
ZSL - 117, SD - 39, bezpartyjni - 39. Podano do wiadomości, 
że Władysław Gomułko uzyskał 99,3 ważnych głosów. 

Kierownik techniczny MAREK MATUSZAK 

Perukarnia CZESŁAWA DOROSZKIEWICZ 

Pracownia krawiecka damska - BOŻENA GAWRONSKA 

Pracownia krawiecka męska TOMASZ SIERCHUŁA 

Pracownia tapicersko-

dekoracyjna JERZY SKRZYPCZAK 

Pracownia malarska DARIUSZ PANAS 

Pracownia ślusarska JAN CZARNECKI 

Pracownia elektryczna - LECH KIELAN 

Pracownia modelatorska LESZEK ZIELINSKI 

Brygadzista sceny JERZY ŚWIT 

Główny elektryk 

Akustyk 

Rekwizytor 

Kierownik Biura Obsługi 

Widzów 

Szef reklamy 

Redakcja programu 

Opracowanie graficzne 

Redakcja techniczna 

JERZY JEZIOROWSKI 

PAWEŁ WALCZAK 

- ANDRZEJ GOLINSKI 

BOGUMIŁA DZIERŻAK 

IRENEUSZ OKON 

- MILAN KWIATKOWSKI 

DARIUSZ PANAS 

ELŻBIET A MARCZYK 



W progra:mie wykorzystano urywki tekstów: Ro z mowy z di o b Ie m, 

Ż o n o Lot o cz y I i u ro k i p r z es z I oś c i Leszko Kołakowskiego, 

O człow i ek u po I ski m Karolo Ludwiko Koniriskiego, Ko m p Ie ks 
po Isk i Tadeuszo Konwickiego, Dz ie n n I k 195 4 Leopolda Tyrmanda, 
Dz Ie w i ę ć uwag do portret u J 6 ze fa St o I i n o, wiersze Wi
sławy Szymborskiej z tomu Lud zie n o moście, informacje Głównego 
Urzędu Statystycznego, fragmenty oprocowari: Kult ur a po Isk a po 
Jałcie. Kroniko lot 1944-1981 Marty Fik, Portrety lot, Polsko 
w odcinkach 1944-1988 Jakuba Karpińskiego, Mój życiorys Sławomi

ro Mrożka i didaskalia do sztuki Portret. 

Wydawco programu 

Teatr Nowy, ul. Dąbrowskiego 5, 60-958 Poznań, tel. 48-12-41 

Druk: ZGP 6 - 67187/90 - 4000 
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KOOAK TO KQrn 

OFERUJE SZANOWNYM KLIENTOM : 

AUTOMATYCZNE I NIEZAWODNE APMATY 
FOTOGRAFICZNE 

SZEROKA GAME FllMOW 00 FORX?.RAFll 
AMATORSKIEJ I ZAWCIXNJEJ z NAJNON-
SZVM FILMEM EKTAR 125 

ODBITKI KOLORONE NA PAPIERZE KODAKA: 
FORMAT 10 x 15 i 

15 x 20 po konkurencyjnych cenach. 

ODBITKI KOLOROWE O NAJWVŻSZEJ 
$WIATOWEJ JAKOSCI. 

ZAPRASZAMY oo ł\OWEGO 
LABORATORIUM FOTOGRAFICZNEGO, 

POZNA N 
ul.lł.l<Jtajczcka ~ 
tel. 52 50 44 

ZAPEWNIAMY FAOiOWĄ OBSŁUGĘ ORAZ 
1-godzinną obróbkę filmow. 
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