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Polska Rzeczpospolita Ludowa też była Polską.
Jaką Polską była ta Polska Ludowa?

„Kto przechodzi obojętnie obok jednego kłamliwego słowa o najnowszej historii Polski to traci
wiarygodność jako historyk”

Zdecydowaliśmy się na tą publikację po wahaniach, bo zdajemy sobie sprawę, że i nasi
czytelnicy regionalni są podzieleni politycznie i mają różne spojrzenie na historię. Uważamy to za
stan naturalny. Dawna polityka stała się już 70-80-letnią  historią, a mimo to u wielu budzi emocje.
Różne media, historycy i politycy przedstawiają swoje racje, prawdy, interpretacje. Toczą się spory
i to wśród wybitnych uczonych. O PRL dużo czytaliśmy i czytamy, ale też ją pamiętamy z realnego
życia wśród ludzi tutejszych wiosek i miast. Mamy więc swój pogląd, który może się różnić od
pamięci  mieszkańców  wielkich  i  średnich  miast.  Inaczej  pamiętają  PRL  robotnicy  inaczej
inteligencja,  czy rolnicy,  inaczej  opozycjoniści  i  ludzie  aparatu  władzy,  urzędnicy.  Dlatego  też
jesteśmy  wyrozumiali  dla  innych  poglądów  i  przyjmujemy  z  wdzięcznością  krytykę  naszych
rozważań. Nie ma w nas zacietrzewienia, bo nie braliśmy czynnego udziału w wielkiej polityce ani
nasze bliskie rodziny. Jesteśmy więc wolni od gorących emocji i Czytelnikom podobnie życzymy.
Niechaj każdy pozostanie przy swojej prawdzie i niech wysłucha racji innych. Owszem, będziemy
radzi jeśli choć skromne grono Czytelników zgodzi się z naszymi argumentami.

Dziś  niekiedy  nasi  przyjaciele  i  znajomi,  na  skutek  nieobiektywnych  przekazów  mają
wątpliwości  co  do  niepodległości  i  suwerenności  Polski  Ludowej  lat  1945  –  89.  Szczególnie
bałamuci się ludzi młodych, korzystających z internetu, a niepamiętających tamtych lat. Pisaliśmy
już o tym. Wypada i  pewnie trzeba, ciągle o tym pisać i  mówić gdyż ataki na PRL nie ustają.
Atakuje  się  aby  Ją  społeczeństwu  zohydzić,  nie  przyznać  osiągnięć  i  sukcesów.  Więc
przypominamy dawne już publikowane i dodajemy nowe argumenty: flaga państwowa jak dawniej,
godło wprawdzie bez korony ale piastowskie i zwycięskie. To pod nim zwyciężało Ludowe Wojsko
i  powróciliśmy  na  prapolskie  Ziemie  Zachodnie.  A czyż  to  jesteśmy  królestwem?  Legioniści
Piłsudskiego też korony nie nosili. Narodowy Bank  był polski i inne branżowe też państwowe,
bądź polskich spółdzielców. Polski pieniądz, nie rubel radziecki, był środkiem płatniczym. Polskie
były: poczta, linie lotnicze, Morskie Linie Oceaniczne, rozbudowane stocznie, cały przemysł, pola
uprawne, lasy, jeziora i góry. Z tego bogactwa korzystał naród polski. Wojsko, policja i tajne służby
były  też  polskie.   Ziemie  w  100  %  orali  polscy  gospodarze  bądź  spółdzielcy  i  pracownicy
gospodarstw  państwowych.  To  dziś  wielu  z  Zachodu  dzierżawi  i  orze,  a  zagraniczny biznes  i
spekulanci też już sporo wykupili.  Banki też w 70 % przejęli,  teraz rząd część odzyskał, sporo
zakładów i większość handlu. Za Polski Ludowej nikt tu obcy nie handlował i w naszych finansach
nie spekulował. Dług zagraniczny PRL w 1989 r., wynosił 54 mld. dol., a w 2000 r. już 64 mld.
Pozory braku cenzury i wolności słowa? Dziś wolność słowa sprowadza się do tego, że warszawscy
politycy mogą się wzajemnie obrażać bez konsekwencji  prawnych.  Ale gdyby tak obrażała  ich
osoba  z  ludu  to  by  ją  zniszczyli  w  sądach.  Do  tego  dochodzi  prawie  całkowity  zanik  etyki
dziennikarskiej. Manipulacje dziennikarskie stały się standardem. Zniekształcanie prawdy zależy
tylko od tego jaka opcja czy partia jest przy władzy. Właśnie dziś jesteśmy bardziej niesuwerenni,
bo uzależnieni od świata kapitalistycznego, bankierów, korporacji, trustów i biurokracji unijnej. Oto
w grudniu 2015 Polskie Radio (ono i telewizja też w PRL w 100 % polskie) przypomniało o 45
rocznicy podpisania układu o granicy i normalizacji stosunków z Rep. Federalną Niemiec. (Brandt
– Cyrankiewicz,  grudzień 1970 r.).  Było to wielkie  osiągniecie  samodzielnej  polityki  polskiej  i
osobiste  W.  Gomułki,  który  pokazał  Moskwie,  że  oprócz  jej  gwarancji  Polska  jest  w  stanie  z
Niemcami  bezpośrednio  się  porozumieć  i  zabezpieczyć  granicę  zachodnią.  Na  pewno   więc
praktyczni i solidni Niemcy nie podpisywaliby układu tak ważnego z „niesuwerenną i okupowaną”
Polską. Po prostu by się nie ośmieszali, a poza tym taki układ z „okupowanym krajem” nie miałby
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żadnej wartości. Podpisaliby go na pewno ze Związkiem Radzieckim gdyby był okupantem. 

Podpisanie układu o trwałości granic między RFN i Polską przez
W. Brandta i Józefa Cyrankiewicza. 7 grudnia 1970 r.

 (fot. Gazeta Obywatelska).

Inny  przykład  suwerenności.  Gen  Florian  Siwicki
ujawnił we wspomnieniach, że polski sztab główny w 1981
r. sprzeciwił się propozycji sztabu ZSRR aby jednostki armii
rad.  ulokować  przy  polskich  miastach  wojewódzkich.
Według ówczesnej  doktryny obronnej  wyżej  wym. miasta
i ośrodki przemysłowe oraz granice państwa miały chronić

wyłącznie  oddziały  suwerennego  Wojska  Polskiego.  Armia  Radziecka  miała  uzgodnione  i
wyznaczone od 1957 r. stałe garnizony i  poligony, a też liczbę żołnierzy na 60 – 65 tys. Dziś znamy
już  przebieg  rozmów między kierownictwem PZPR,  a  delegacją  ZSRR z  października  1956 r.
Dowodzą one, że polskie kierownictwo odważnie broniło interesu kraju i niezależności. Naciskom
nie uległo i przełomowego VIII plenum nie odwołało. Jako ciekawostkę można dodać, że Nikita
Chruszczow po opuszczeniu  samolotu  wprawdzie  krzyczał  i  wygrażał  pięścią,  ale  w prezencie
przywiózł 8 worków kukurydzy. Obiecał dalsze 20-a i zachęcał do uprawy tej wartościowej paszy
co obecnie robimy na znaczną skalę. (W 2014 r. autor podarował 2 kaczany dyrektorowi firmy,
który dopytywał się czy owe kaczany te same które przywiózł w 56 r. Chruszczow). Wówczas to w
1956 r. kierownictwo nie uważało za korzystne zrywania przyjaźni i stosunków gospodarczych ze
Zw.  Rad.,  gdyż  był  on  dobrym  i  naturalnym  gwarantem  granicy  na  Odrze  i  Nysie.  Było  to
szczególnie  ważne  i  korzystne  zwłaszcza  dla  społeczności  Ziem  Zachodnich  w  tym  nas
Dolnoślązaków.  Jeszcze  dziś  i  Rosja  jest    w  pewnym  stopniu  ich  gwarantem  moralnym  i
naturalnym gdyż nie słychać z niej  żadnych sygnałów podważających nasze granice i  to mimo
złych stosunków między naszymi państwami. Nie ma w tym takich interesów Ameryka, więc żeby
nas  chroniła.  Polska  musi  się  „podlizywać”  i  wysyłać  wojsko  na  imperialne  wojny,  czyli  jest
uzależniona, ale o tym się nie mówi. Rozumiemy i nie dyskutujemy, a ocenią historycy po latach.

Grunwald, 15.07.1978. Przysięga żołnierzy na
Polach Grunwaldzkich w 35. rocznicę przysięgi

żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza
Kościuszki. (nowahistoria.interia.pl )

Ważnym walorem Polski  Ludowej  była
jej  siła  militarna  licząca  blisko  400  tys.
żołnierzy,  tysiące  czołgów  i  samolotów.
Ponadto  we  Wschodnich  Niemczech  stała
300  tys.  Armia  Rad.,  a  w  okresie  zimnej

wojny za wschodnią granicą wielka potęga ZSRR z 250 mln. potencjałem ludzkim. Właśnie taka
siła PRL (dziś ledwie 100 tys.) i potężny sojusznik, a także uprzemysłowiony kraj spowodowały, że
Niemcy zdecydowały się na zbliżenie i porozumienie. Nie zrobiły tego z przyjaźni do Polski, a po
to aby poprzez zbliżenie, wszechstronne kontakty, uśpienie Polaków, osiągać pokojowo swoje cele
gospodarcze i imperialne. Następnie były pierwszym adwokatem przyjęcia Polski do UE, świadczą
spore  sumy  pieniędzy  na  rozwój  i  różnego  rodzaju  dopłaty.  Ta  taktyka  przynieść  ma  im  w
przyszłości dominację nad Polską, jej uzależnienie i pełną wasalizację. Wydawane obecnie sumy
traktują jako zadatek wiedząc, że bliskie powiązania to  im przyniosą większe korzyści, a Polskę
będą  „zmniejszać”  i  osłabiać.  Przykładowo takim osłabieniem Polski  jest  wielka  emigracja  do
krajów  zachodnich  ok.  2  mln  młodych  ludzi.  Straciliśmy  bez  wojny,  a  koszty  wychowania  i
wykształcenia poniosło państwo polskie.  Już dziś w niektórych zawodach dramatycznie brakuje
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pracowników,  których  sprowadza  się  z  Ukrainy.  Natomiast  gdyby  PRL dotrwała  (na  pewno
zreformowana) do dziś byłoby nas na pewno 40 mln i to bez dopłacania 500 zł.

Inny dowód suwerennej PRL to jej przynależność do ONZ i udział Polski w jej pracach,
głosowaniach  i  misjach  pokojowych.  Również  udział  drużyn  sportowych  w  międzynarodowej
rywalizacji, mistrzostwach różnego stopnia i olimpiadach, w barwach biało – czerwonych i z orłem
na piersiach zawodników, graniem hymnu narodowego.

Rozpoczęta 4 lutego 1945 r. w Jałcie konferencja Wielkiej Trójki,
w której wzięli udział Józef Stalin, Franklin D. Roosevelt i

Winston Churchill . Jej uzgodnienia dla Polski były korzystne,
szczególnie dla nas Dolnoślązaków.(http://dzieje.pl/aktualnosci).

Wracając na moment do narodzin Ludowej Polski tj. do
roku 1944 warto zacytować słowa ówczesnego prezydenta
USA Roosevelta na Konferencji Jałtańskiej. „Zapewniałem
Stalina, że nie poprę takiego rządu polskiego, który będzie
nieprzyjazny  radzieckim  interesom.  Bowiem  interesy
Związku Radzieckiego są większej wagi (i to dużo) gdyż to

na nim spoczywa ogromny ciężar  wojny z  Niemcami jak i  odpowiedzialność za przyszły  pokój
światowy oraz ewentualne poskramianie Niemców w przyszłości.” Tą powyższą wypowiedź nie
entuzjaści  Ludowej  Polski  winni  wziąć  sobie  do  serca.  Bo to  nie  władza  elit  (tylko  elit)  była
ważniejsza od dobra i bezpieczeństwa 80 – 90 % narodu. Na pewno nie, one mogły urządzić się w
Anglii,  Ameryce,  a  naród  bez  panów  i  to  bez  żalu,  raczej  z  ulgą  w  PRL żył.   Spora  ilość
przeciwników PRL wywodziła się z ziemiaństwa i mieszczańsko-inteligenckich elit kresowych i do
dziś  ich  niewielka  liczba  upowszechnia  nostalgiczne  mity  o  sielskich  polskich  Kresach,
wspaniałych: Lwowie i Wilnie, Grodnie czy Tarnopolu. Tymczasem z najnowszej pracy wybitnego
filozofa Jana Sowy wynika niezbicie iż dobrze się stało,  że opuściliśmy zapóźnione w rozwoju
Ziemie Wschodnie, a państwo polskie przemieściło się na przemysłowy zachód rozwiniętych miast.
Trzeba uzupełnić, że PRL maksymalnie wykorzystała  dostęp do morza budując prężną gospodarkę
nadbrzeżną  (stocznie,  przetwórnie)  i  morską.  Dziś  jest  ona  zdewastowana  lub  znacznie
pomniejszona,  ale  Morawiecki  myśli  o  jej  odbudowie.  Powodzenia.  Jan  Sowa  postuluje:
„Najwyższy  czas  aby  Polacy  swoją  imperialną  i  kolonialną  przeszłość  wschodnią  rozpoznali.
Byśmy  dokonali  zbiorowej  terapii.” Trzeba  podkreślić,  że  taki  okres  już  był  i  to  rozpoznanie
nastąpiło  w  1944  –  45  r.  Wyraźnie  i  głośno  mówił  o  tym  Wł.  Gomułka:  „Nie  możemy  być
imperialistami i ujarzmiać bratnie ludy na Wschodzie”. A niedawno zmarły sławny Żyd. Szymon
Perez powiedział: „Wielka mądrość to komuś coś oddać” I właśnie lewicowy Tymczasowy Rząd
lubelski  w  1944  r.  oddał  Kresy  Wschodnie.  Dowodem  na  niepodległość  były  też  powroty
powojenne Polaków z Zachodu tj. tysięcy żołnierzy PSZ, oficerów, ludzi nauki i pisarzy na czele z
Melchiorem Wańkowiczem. Owszem nie życzono sobie tylko najbardziej zapalczywych i wrogich
reakcjonistów.  Ale  czy  lud  robotniczo-chłopski  za  nimi  tęsknił  ?  Wśród  21  postulatów
„Solidarności” 1980 r.  nie  było o nich żadnej  wzmianki.  W ogóle nie  było o likwidacji  PRL i
ustroju,  a  były o  jego naprawie  i  sprawiedliwości  społecznej.  To co  nastąpiło  w 1989 r.  czyli
porozumienie  przy  Okrągłym  Stole,  dziś  jedni  nazywają  dopełnieniem  rewolucji,  inni
kontrrewolucją,  a  jeszcze  inni  tajnym  spiskiem  w  Magdalence.  Wracając  do  Ludowej  Polski
powojennej stwierdzamy, że zbliżała ona do siebie tysiące ludzi, którzy z komunizmem nie mieli
nic  wspólnego  dlatego,  że  było  silne  poczucie  realizmu  politycznego.  To  II  w.  św.  była  jego
nauczycielką bo obnażyła złudzenia i mity romantyczne I i II RP. Dla milionów ludzi było jasne, że
państwo realne może się odbudować jedynie w ramach radzieckiej strefy wpływów. Powtórzmy
wpływów (za zgodą Zachodu) , a nie okupacji, a to wielka różnica. Dla przykładu Finlandia, która
w  l.  1939  –  44  zadzierała  z  ZSRR  po  wojnie  zgodziła  się,  względem  niego  być  państwem
buforowym. Otrzymała w zamian tanie surowce (ropę, gaz) i wielki rynek zbytu na swoje towary, z
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czego korzysta do dziś i  ma się dobrze.  Podobne korzyści i  przywileje miała  PRL. Dzisiaj  ma
sankcje więc ceny żywca, mleka, warzyw, owoców spadły, co realnie obniżyło dochody rolników.
Też z powodu braku rynków zbytu na wyroby przemysłowe setki fabryk upadło. Dlaczego wielka
Ameryka nie zakupi tych towarów z Polski ? Jej politycy uśmieszkami i poklepywaniem pocieszają
naiwnych Polaków aby robić swoje interesy w Polsce i na niej zarobić. Przysłali wojsko, co będzie
zobaczymy. Sprzedają broń, skłócają z sąsiadem.

Szczególnie   do  okresu  1945  –  56  przeciwnicy  PRL  formułują   ciężkie  zarzuty,  że
bezprawie,  więzienie  ludzi  i  zbrodnie  komunistyczne.  Niewątpliwie  nadużyto  wówczas  prawa
i  wiele  wyroków  było  surowych.  Jednak  ci  co  oskarżają  nie  chcą  wspomnieć  o  zbrodniach  i
rabunkach  organizacji  tzw.  podziemia  „niepodległościowego”.  Np.  W  artykule  Mateusza
Zimmermana  w  rozmowie  z  Wojciechem  Ladą  współautorem  książki  „Wielka  Księga  Armii
Krajowej”, tak się usprawiedliwia zbrodnie AK.  „Jeśli ktoś upiera się postrzegać Armię Krajową
jako  harcerzy  w  wyprasowanych  mundurkach,  to  jego  prawo,  ale  z  prawdą  niewiele  ma  to
wspólnego. Wydaje mi się całkiem jasne, że armie zasadniczo powstają po to, żeby zabijać ludzi.
Armia Krajowa nie była w tym przypadku żadnym wyjątkiem. To, że zabijano w słusznej sprawie,
zmienia tylko naszą ocenę sytuacji, ale nie zmienia faktu.  Nie widzę w tym nic kontrowersyjnego.
Nawet jeśli zdarzały się jednostki zdegenerowane i akcje, które nawet sami akowcy określali jako
"bandyckie", to w skali blisko „400-tysięcznej” armii mieści się to raczej poniżej socjologicznej
normy". Przypomnieć jednak trzeba, że w w. wym. okresie w Polsce dokonywała się rewolucja
społeczna, rewolucja dokonana za przyzwoleniem i przy satysfakcji 80 % narodu. Filozof A.  Leder
pisze, że "dokonywał się akt sprawiedliwości społecznej", a Polacy rewolucję 1944 – 56 prześnili.
Może dlatego nie bronili Ludowej Polski w l. 1980-tych. ? I nie wiedzą komu zawdzięczają awans.

Innym walorem PRL była wyrównawcza retoryka której  partie post sarmackie (hrabiów,
dziedziców, magnatów) jak republikanie w USA, nie mogą znieść równości. Według nich ludzie
muszą dzielić się na lepszych i gorszych, biednych i bogatych, wykształconych panów i maluczkich
prostaczków.  Solą  w  oku  skrajnym  elitom  są  hasła  ówcześnie  rządzących,  hasła  o  równości
społecznej, a w PRL była szanowana pozycja robotników, spółdzielców i chłopów – gospodarzy.  

Rozumiemy,  że  gwałtowne  zmiany  w  Polsce  po  II  w.  św.  spowodowały  lęk  i  szok
zagubionej i  przerażonej grupy dotychczas uprzywilejowanej, która bała się upadku z wysokiego
szczebla drabiny społecznej. Dla wielu ludzi te rewolucyjne zmiany miały ogromną siłę lękową o
nikczemnym wrogu komunistycznym.  Te lęki  i  realne  zagrożenia  bardziej  desperackie  osoby i
grupy pchnęły do bratobójczych czynów. W Polsce potrzebny był pokojowy proces zmian, ale nie
przeprowadzono go do 1939 r., a po wojnie ze względu na czynnik radziecki było oto już trudniej,
choć  Gomułka  złożył  ofertę,  jeszcze  w  początkach  1944  r.,  ale  ona  została  odrzucona  przez
Delegaturę Rządu londyńskiego bo „panowie” komunistów za równych nie mieli.

Kończąc chcemy podkreślić,  że Polska Ludowa była bardziej wolna dla tych którzy przed
1939 r. za władzy sanacyjno-kapitalistycznej byli poniżani, czyli dla: robotników, bosej ludności
wiejskiej,  bezrolnych,  służących,  parobków,  bezrobotnych  i  żebraków.  W Ludowej  dawne elity
nawykłe do rządzenia, służalczości, służby, całowania po rękach mogły się czuć niekomfortowo.
Myślą i działają one dzisiaj w celu odwrócenia biegu historii i przywrócenia hierarchii wymyślonej
przez bogatych. Wyciągnęły z szafy szlacheckiego kuglarza i chcą nim oczarować współczesne
, komputerowe i postępowe społeczeństwo. Choć jest faktem, że są one po stronie drobniejszego i
słabszego kapitału polskiego. Próbują ograniczyć wpływy wielkiego kapitału zachodniego, głównie
niemieckiego, który doprowadził Polskę do bliskiej katastrofy, bo bezwzględnie spycha na margines
słabszy i mały kapitał polski oraz obniża dochodowość gospodarstw rolnych. Ustawia Polskę jak
przewidywał kard. Wyszyński. Jednak i tysiące Polaków się w Niemczech dorabia i bogaci.

Pisząc to  w końcu grudnia 2015 r.  widzimy,  że zapowiada się wielka batalia  społeczna.
Starły się  dwie prawice o różnych wizjach ustrojowych.  Ludziom pracy się  od tego raczej  nie
polepszy, a ulegają niepotrzebnie podziałowi na wrogie obozy. Potrzebna była tzw. „dobra zmiana”,
ale ona już zaczyna nie podobać się tym co o niej marzyli. Politycy zajęli pozycje ekstremalne, a
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zwaśnione  grupy się  nienawidzą.  Media  działają  fatalnie  i  brak  jest  obu  stronom mediatorów.
Padają hasła demokracji, ale za nimi kryją się szczegóły. Możemy stać się pośmiewiskiem świata”.
(Tak ocenił sytuację w Polsce 19.XII 2015 r. prof. Michał Kleiber (socjolog, były doradca Lecha
Kaczyńskiego)). Według teorii filozofa Benjamina okresu Polski Ludowej nie można zaliczyć do
epoki upadku (podobnie jak ZSRR) gdyż jej byt miał duży wpływ na historię Polski. Potrzebny jest
tylko  rzetelny  o  niej  dyskurs,  rozmowa,  obiektywne  jej  opisane.  W tym opisaniu  nie  powinni
uczestniczyć politycy bo wyjdzie chaos historyczny. Według nas była trwoga, ale i spełnienie, były
„świńskie  dołki”,  ale  i  praca,  rozwój  polska  myśl  techniczna.  Nie  było  pełnej  demokracji
parlamentarnej, ale była ludowa, był Układ Warszawski, a dziś NATO. Wolność dla szerokich mas
była  ciągle  poszerzana  i  raczej  większość  nie  potrzebowała  więcej.  Zaś  ograniczenia  dla  elit
opozycyjnych i post pańskich wynikały, że żyliśmy w okresie porewolucyjnym (1956 – 1989), a  on
zakładał nie dopuszczenie do powrotu  kapitalizmu, wyzysku i  nierówności  społecznej. Kuszące
były  jednak  pośrednie  rozwiązania  zachodnich  krajów  europejskich,  więc  większość  Polaków
godziła się na zmiany z nadzieją. Wejście do Unii Europejskiej też zaakceptowano. Jednak i ten fakt
nie  rozwiązał  wszystkich  problemów,  a  niektóre  nawet  pogłębił  np.:  zadłużenie,  bezrobocie,
bezdomność,  emigracja,  spadek  przyrostu  naturalnego,  likwidacja  ok.  650  fabryk,  spekulancka
prywatyzacja i złodziejska reprywatyzacja, którą „ściga” PIS. Symbolem rewolucji w PRL (1945 –
56) była nie tylko bratobójcza  wojna (na niewielką jednak skalę) i nie na Ziemiach Zachodnich ale
też  odbudowa kraju,  przejęcie  Ziem Zachodnich  budowa nowych fabryk  i  dynamiczny rozwój
innych branż. Symbolem zaś całości i ówczesnej dumy narodowej było zbudowanie w 2 lata Pałacu
Kultury i Nauki  w Warszawie.

Fot. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Zdjęcie
 z 1955 r. (Narodowe Archiwum Cyfrowe)

Fakt  budowali  i  kierowali  inwestycją
robotnicy i inżynierowie radzieccy (ale i 3,5 tys.
robotników polskich). Koszty budowy pokrywał
Związek Radziecki i nie był to akurat dar Stalina
bo w dniu otwarcia (22 lipca 1955) już od dwóch
lat nie żył. To był dar społeczeństwa ZSRR, od
Słowian  dla  Słowian.  22  lipca  w  Święto
Odrodzenia  Polski  ponad 200 m gmach  Pałacu
oddano  dla  ludu.  Dlatego  wręczenie  medali,
odznaczeń i dyplomów odbyło się w imieniu wsi,

miasteczek  i  miast  polskich,  całego  kraju.  Ciekawostką  jest  fakt,  że  do  wykańczania  wnętrz
pałacowych  użyto  granitów ze  Strzegomia  i  Szklarskiej  Poręby.  Na  adres  Pałacu  ludzie  pisali
tysiące listów: „Drogi Pałacu”, „Kochany Pałacu”. Piszący wierzyli, że tam działa rząd, bądź PZPR
i prosili o pomoc. Mimo, że ówczesna opozycja przezwała Pałac „Pekinem” to jednak w skali kraju
zwyciężyła nazwa Pałac  Kultury i Nauki. Po 1989 r. pojawiły się żądania jego zburzenia (np. min.
R. Sikorski w Sejmie, w 2012 r.), co miało stać się symbolem końca komunizmu. Od 2007 r P. K. i
N.  jest  na  liście  zabytków  jako  wybitny  przykład  arch.  socreal.  wysokiej  klasy,  a  przez  swą
wyjątkowość, i przeszłość mówi wiele o tożsamości stolicy.

Można  przyjąć,  że  jednak  ustrój  PRL  był  konkurencyjny  i  inspirujący  dla  państw
kapitalistycznych  zachodu.  Bali  się  jego  upowszechniania  i  z  powodu  owego  zagrożenia
komunizmem kapitaliści złagodzili u siebie wyzysk robotników, a ich rządy wprowadziły  szereg
świadczeń socjalnych z których dziś korzystają Polacy w Unii i w kraju, np. rolnicy. 

Polska  Ludowa  wypłaciła  12  państwom  zachodnim  odszkodowania  za  ich  mienie  w
przedwojennej  Polsce,  a  przejęte  po  1945  r.   przez  państwo.   Również  zapłaciła  za  mienie
niemieckich Żydów na Ziemiach Odzyskanych,  choć te  odszkodowania były pozaprawne,  gdyż
ziemie te na podstawie prawa międzynarodowego (tzw. pierwotnego) przeszły na własność państwa
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polskiego  bez  żadnych  odszkodowań.  Tymczasem i  dziś  (2016  r.)  organizacje  Żydów  z  USA
domagają się jeszcze od RP dopłat. Roszczenia winny one kierować do rządu Ameryki, który wziął
bezwstydnie pieniądze od wyniszczonej wojną Polski Ludowej, jakby nie mógł bez nich wyżyć,
obejść się. Podobnie postąpiły inne bogate państwa zachodu. Natomiast zrujnowany i osłabiony Zw.
Rad.  polskie  długi  na  organizację  WP umorzył.  Zaś  rząd  PRL zapłacił  Anglii  za  utrzymanie
Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie i Armii Andersa, mimo to, że lotnicy polscy bohatersko bronili
W. Brytanii i  dali obfitą daninę krwi. Wg. nowych źródeł kredyty Anglia tez umorzyła, ale pewne
kwoty Polska musiała zapłacić.

Od 25 lat środowiska nowych elit politycznych mnożą nieprawdziwe opinie o długach tylko
PRL-u. Robią to po to aby ukryć swoje własne ułomności w działalności gospodarczo-finansowej.
Więc eksponują i wypominają długi Gierka nawet to robili podczas jego pogrzebu. Krzyczą nie
dbając o liczby, ani fakty. Postanowiliśmy objaśnić sprawę na podstawie rzetelnej książki pt. Polska
Ludowa bez IPN-u.

Otóż w 2000 r. zadłużenie zagraniczne Polski wynosiło 64,3 mld dol. z tego zadłużenie z lat
1970-tych – 24,1 mld dol., z lat 1981/89 – 16,7 mld dol., a z lat 1990 – 2000: 23,5 mld dol. A więc
mimo umorzenia sporej  kwoty zobowiązania sięgały długu „Gierkowskiego” w przeliczeniu  na
mieszkańca dług w 1980 wynosił 620 dolarów, a w 2000 r. - 1650 dol.

W latach 1970-tych kredyty służyły finansowaniu importu więc dochód narodowy nie był
przejedzony jak to się dziś głosi. Udział inwestycji w dochodzie narodowym zwiększył się o 133
% .Kredyty były na bieżąco spłacane. Do korzystania z kredytów przekonywali Gierka prezydenci
krajów zachodnich, a On chciał aby Polska znalazła się na Zachodzie. 

Czy kredyty z lat 1970-tych zostały zmarnowane? Pod koniec lat 1970-tych tempo wzrostu
eksportu polskiego zaczęło przyśpieszać, więc spłata kredytów była realna. Załamanie nastąpiło na
skutek strajków sierpniowych i powstania Solidarności, a potem stan wojenny i sankcje Reagana.
Trzeba  też  pamiętać,  że  dochody  z  prywatyzacji  (po  1990  r.)  fabryk  zbudowanych  i
zmodernizowanych za dekady Gierka już 2003 r.  przekroczyły wartość 40 mld dol.  Były więc
dwukrotnie większe od zadłużenia, a dzisiejsze, nie ma więc nic wspólnego z długami Gierka, ale z
obecną polityką RP od 1989 r. Dziś zaciąga się długi na konsumpcję, a wynoszą one ok. 200 mld
dol. (2009 r.) i ponad 600 mld zł zadłużenia wewnętrznego. Warto też wiedzieć, że ekipa Gierka
brała kredyty w „twardych” dolarach, a nie w dzisiejszych, czyli mniej wartych. (Dziś oba długi są
jeszcze większe.

Problemy ze spłatą zaczęły się w 1981 r. bo kredyty na zachodzie znacznie podrożały. Od
1982 r. spłacano tylko odsetki. Brakowało dolarów bo zachód blokował polski eksport. (Reagan za
to ma rondo w Warszawie).

Po roku 2000 zadłużenie rosło ok. 5 mld dol. rocznie i w 2004 wynosiło ok. 85 mld dol.
Przyczyną  jest  choroba  polskiej  gospodarki  tj.  jej  autonomiczny  rozwój.  To  znaczy,  że  nie
rozwijamy wyspecjalizowanej produkcji na rynki światowe, lecz produkujemy prawie w całości z
myślą o sobie. Tak było przed wojną i jest do dziś. Gierek usiłował zerwać z taką polityką, ale z
przyczyn  zewnętrznych  nie  do  końca  się  powiodła  bo  Polska  była  jeszcze  krajem nie  na  tyle
rozwiniętym, a czas szybko uciekał. I dziś brak nam proeksportowego sektora przemysłowego.

I  Sekretarz  Edward  Gierek  robił  dobre  wrażenie:  był  przystojny,  wysoki,  postawny,
wzbudzający zaufanie (też kard. Wyszyńskiego), dobrze się ubierał, w krajowe garnitury, koszule,
buty  bo  polski  przemysł  odzieżowy  w  PRL  wyróżniał  się  na  tle  krajów  socjalistycznych.
Tymczasem dziś symbol klęski Rydz Śmigły został upamiętniony np. parkiem. Zaś Rondo Gierka w
Piotrkowie Trybunalskim przetrwało kilka lat, a próby budowy pomnika skończyły się fiaskiem.
Lewica do pamięci prawa ma nie mieć? Czy tak się godzi, czy to po chrześcijańsku? To rodzi
gorycz i złość robotników. Post-sarmacka inteligencja gra tylko czarnymi kartami. „Ta nagonka na
PRL  zderza  się  z  pamięcią  Polaków,  którzy  doświadczyli  na  sobie  awansu  cywilizacyjnego,
społecznego  i  edukacyjnego”  >  Janusz  Rolicki  –  dziennikarz.  „Gierek  był  działaczem
komunistycznym (to prawda), ale patriotą” > Jarosław Kaczyński. 
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W sondażu z 2004 r. E. Gierek został uznany za najwybitniejszego powojennego przywódcę
Polski. Jego hasłem było: Aby Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatniej”, „Pomożecie? No!

Fot. Pamiątkowy plakat - banknot z wizerunkiem Edwarda Gierka.

Za  PRL-u  pracownicy  przedsiębiorstw  i  instytucji
budżetowych  nie  płacili  podatków,  rząd  niczego  nie
prywatyzował, nie pożyczał od narodu (obligacje) jak dziś.

Prezydent Andrzej Duda powiedział: „Europa nie może zapominać o swoich korzeniach”.
Słusznie. Więc też my Dolnoślązacy winniśmy pamiętać o życiu ludu (za pańszczyzny) w I RP
przelanej krwi robotników i chłopów, też o wielu niesprawiedliwościach za II RP, o waśniach i
walce bratobójczej po II w. św., jak też o dorobku Ludowej Polski i satysfakcji z niej dużej części
narodu. Pamiętajmy swoje, a Oni niech pamiętają swoje.

Dobra pamięć o Polsce Ludowej broni się trudniej gdyż w 1989 r.  nie stworzono instytutu
badawczego. Dobrze, że choć grupa starszych działaczy tworzy Archiwum Dokumentów PRL-u w
Puławach i wydali w 2015 trzy pozycje książkowe pt. Polska Ludowa 1945 – 89 Historia bez IPN.
Ps.  „Przemoc Urzędu Bezpieczeństwa w latach  1944 – 56 miała  częściowo za przyczynę inną
przemoc tj. codzienne upodlenie, wyzysk i zniewolenie trwające wieki, a dokonywane na ludzie
przez  panujący w Polsce  pańsko-kościelny system ustrojowy”.  >  Prof.  Dariusz  Łukasiewicz  w
„FiM.” nr 838.

Można dodać, że ta kilkuwiekowa krzywda była przekazywana, wśród ludu i wśród polskich
Żydów, z pokolenia na pokolenie. Była więc pamiętana, a z braku przeproszenia i zadośćuczynienia
ze strony panów i Kościoła powodowała naturalną chęć zemsty by wyrównać rachunek. Zemsta
była fizyczna, ale też w postaci satysfakcji moralnej. Jednak jak na rewolucję była ona w Polsce
stosunkowo łagodna, a ucierpieli, w większości, tylko ci co stawiali zbrojny opór, bądź spiskowali.

Kard. Stefan Wyszyński. (fot. Centrum Myśli Jana Pawła II )

Dziś  zbyt  przesadnie  eksponuje  się  stosunki  Kościół  –  PRL.  Niżej
prezentujemy  wypowiedź  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego  w
rozmowie z K. Kąkolem (z rządu) w 1977 r. Kazimierz Kąkol: „Stefan
Wyszyński zajmuje się komunizmem od 1922 r. jako uczeń, student i
profesor. Kiedyś nawet stawał do konkursu z W. Gomułką na temat
doktryny marksizmu-leninizmu. Razi go  bałwochwalstwo rewolucji w
innych  krajach  Europy.  Uważa,  że  działania  leśnych  z  prawicy  i
praktyki typu Beriowskiego nie były potrzebne, gdyż jest  oczywista
stabilność podziału świata  na strefy wpływów z którymi  generalnie
wszyscy  się  pogodzili.  Niektórych  błędów  można  było  uniknąć  i

polscy komuniści mają w tym zakresie zasługę. Doktrynę komunistyczną można tłumaczyć tak by
nie obciążać dziedzicznie rewolucji”. (Miał na myśli stalinowską w Polsce lat 1944 – 56.). 

I dalej wypowiedź Stefana Wyszyńskiego na temat rewolucji, cyt. za Kąkolem: „Elementy
wspólnotowe i egalitarne stanowią jej trwały wkład do dorobku kultury światowej, wzbogaciły jej
rozwój i dały pożyteczne impulsy. Filozofia marksizmu, jest jednostronna i zbyt uboga, ekonomia
pewnie  ulegnie  ulepszeniu,  ale  to  co  zrobiła  rewolucja  przez  zwrot  ku  człowiekowi,  pozostaje
trwałym. Musimy pamiętać o wielkiej  rewolucji,  a działać  tak by tych małych już nie było tj .
grudnie, lipce (potem sierpień 1980, grudzień 1981) nie mogą mieć miejsca”. (Więc ta „wielka
rewolucja” najprawdopodobniej u kard. Wyszyńskiego była tzw. stalinowska (w Polsce) w l. 1944 –
56 – PKP). I kardynał doceniał jej pozytywy, choć mówił oględnie. Czy doceniał rosyjską? Nie
wiemy.

„Małych rewolucji można uniknąć, gdyż są objawy, że Polska jest Polską. Nie ma miejsca
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jakiś  gniot  obywatelski.  Świadomość przeszłości  kulturalnej  przejawia  się  w dniu  dzisiejszym”
(Proszę  bardzo  politycy  nieżyczliwi  PRL  i  wmawiający  drugą  okupację,  czytajcie  kard.
Wyszyńskiego). Niech też czytają historycy z IPN-u.

I dalej Wyszyński: „Wieczne schorzenie, trapiące Niemcy, będzie dawać znać o sobie – nie
wyrzekną się ustawiania nas. Trzeba dbać o sojusze naturalne (jak to mówi pan Gierek). I trzeba
dbać  o  wieś  by  terytorium  nie  było  puste.  (Te  sojusze  naturalne  to  przecież  ze:  Związkiem
Radzieckim,  Czechami,  Rumunią,  Węgrami,  Bułgarią.  To  było  dobre  wg.   Wyszyńskiego,  ale
zostało rozkurzone i  też z winy polskich rządów po 1989 r.).  Cd. Stefana Wyszyńskiego: „Pan
Gierek przekonująco mi  wyłożył,  że  wielkie  inwestycje  są  niezbędne dla  zdobycia swobody w
przebudowie  rolnictwa. Słuszna jest koncepcja rozwoju miast wojewódzkich (49), ale wieś musi
zostać. Są ambicje produkcyjne – nie wolno ich podcinać. Ideał Polski współczesnej, realizowany
jest przez ustrój socjalistyczny w polskiej oprawie kulturowej” Właśnie i dziękujemy za te słowa
kar.  Wyszyńskiego  „w  polskiej  oprawie”,  nie  rosyjskiej,  nie  breżniewowsko-radzieckiej.
Przywódcom skrajnej prawicy polecamy i historykom  IPN-u. Kazimierz Kąkol informował też, że
w Episkopacie jest sporo sił stojących na bardziej bojowych pozycjach niż Wyszyński.

Przemoc  i  zbytnia  represyjność  aparatu  Urzędu  Bezpieczeństwa  w  l.  1944  –  56  miała
częściowo za przyczynę inną przemoc tj. codziennie i powszechne upodlenie i zniewolenie trwające
wieki, a dokonywane na ludzie przez panujący w Polsce (i na Ziemiach polskich) pańsko-kościelny
system ustrojowy. > Prof. Dariusz Łukasiewicz w Faktach i Mitach nr 838.  

W l. 1950-tych były dobre warunki do upowszechniania amatorskiego ruchu artystycznego.
Dużą rolę odegrały związki zawodowe i gminne spółdzielnie Samopomoc Chłopska.  W 1955 r.
działało w woj. wrocławskim 2633 zespoły liczące 35 tys. członków, zaś w 1958 r. już tylko 486 z
7121 członków (276 zesp. na wsi). Potem to się nieco odrodziło, ale nie osiągnięto ilości z 1955 r.
Jedyną słabością w l. 1955 było zbytnie obciążenie tego ruchu zadaniem propagandowym. Jednak
trzeba uznać,  że był to okres pepeerowskiej rewolucji mającej na celu złamanie wielowiekowej
dominacji  szlachecko-magnackiej.  Złe  były  też  stosunki  Wschód-Zachód  (zimna  wojna),  które
rzutowały na sytuację w Polsce.

W 1960 r. działały na D. Śl. już 832 amatorskie zespoły artystyczne w tym 293 pieśni i
tańca, więc młodzieżowe. 

W 1965 r. działało (bez Wrocławia.) 1004 zesp. I już 15 pieśni i tańca. (Dynamiczny spadek)
W 1970 r. we Wrocławiu – 143 zespoły, a na D. Śl. 966, w tym 4 pieśni i tańca. Między

innymi w Sadach, Gostkowie, Bolkowie. Wymieńmy i 94 zesp. - kluby fotograficzne, bo dziś jest w
Sadach 2 dobrych fotografów amatorów, jeden Wrocławianin w Nagórniku i drugi miejscowy, oraz
w DK w Bolkowie dokumentalista. 

W latach pięćdziesiątych obserwowano jeszcze
autentyczne kapele ludowe, nie były jednak zbyt
liczne,  Sensacyjnym dla  mnie  „odkryciem” był
fakt  istnienia  zespołu  cymbalistów  Fr.
Kaduszkiewicza  (Wilniuka).  Zrobił  On  16
cymbałów i  założył  zespół  w Wołowie.  Zespół
grał  pieśni  rewolucyjne  m.in.  Mazura
Kajdaniarskiego. Gdy zespół się rozpadł to w 58
r.  założył  drugi,  który  grał  melodie  ludowe
Wileńszczyzny. Ciekawe czy jest nagrany.
Krystyna  Rabin  wspomina,  że  porzuciła  operę

dla  ruchu  amatorskiego  bowiem  porwał  ją
entuzjazm  i  wielkie  umiłowanie  sztuki  wśród
prostych  ludzi,  często  przemęczonych  ciężką
pracą.  Ludzie  chcieli  tańczyć  i  śpiewać.  A co

najciekawsze do zespołów garnęła głównie młodzież (odwrotnie niż dziś) i chętnych było więcej
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niż potrzeba. Zapotrzebowanie na występy było ogromne.
W  1947  r.  powstało  we  Wrocławiu  Towarzystwo  Fotograficzne,  a  w  1950  r.  w

Dzierżoniowie oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Fotografii.
PRL – epoka Gierka. Boom mieszkaniowy. W 1974 r. ruszyła seryjna produkcja Fiata 125 p.

Jeżeli w 1970 r. było w Polsce 453 tys. prywatnych aut, to 10 lat później 2 mln 300 tys. (5 razy
więcej). Płace w l. 1970 – 75 wzrosły 59 %. W tym czasie powstało 65 fabryk domów. Każda
rodzina miała otrzymać mieszkanie za umiarkowane wpłaty na książeczkę. To się w pełni nie udało,
ale próbowano i sukcesy były duże. Budowano więcej niż nawet na Zachodzie. Np. w 1975 r. na
1000 mieszkańców zbudowano 7,4 mieszkania, a we Włoszech 3,8, Anglii 5,2, a w zachodnich
Niemczech 7,1. Mieszkań ciągle było mało ze względu na szybki przyrost ludności i migrację do
miast.  Nie jest  prawdą, a bzdurą,  że tzw. „blokowiska” są komunistyczną ideą.  To był przejaw
wielkiej europejskiej rewolucji mieszkaniowej w której Polska miała swój udział. Tzw. modernizm
odchodził  od  dzielenia  na  budownictwo  biedne  i  bogate.  Spowodowały  to  niewątpliwie  silne
związki i partie komunistyczne w zachodniej Europie, które uczestniczyły w rządzeniu krajami.
(Wybitny historyk Antoni Czubiński, 2011 r.) Np w Niemczech 70 % budowanych mieszkań miało
charakter socjalny. Nastąpił w Europie wielki awans zwykłych ludzi. Według historyka A. Prosta do
lat  1950-tych we Francji  mieszkanie  rodziny mieszczańskiej  i  robotniczej  dzieliła  przepaść.  W
Polsce do 1939 r. było z tym gorzej, a tuż po wojnie też ciężko ze względu na zniszczenia. (Dla
milionów Francuzów te „blokowiska to był wielki skok w nowoczesność” - A. Prosta). Odchodzono
więc od budowy bogatych mieszczańskich kamieniczek, „napaćkanych” gzymsami i figurkami. W
Polsce lat 1970 – 80 zbudowano 2 600 000 nowych mieszkań w których zamieszkało 10 mln osób.
(Teraz plotą, że to była okupacja, i wojna skończyła się w 1989 r., a PRL działała na szkodę narodu.
Zazdrość nimi kieruje, że nie mogą dorównać). W latach 1971 – 88 wybudowano 32 % obecnego
zasobu mieszkaniowego, a w latach 1989 – 2009 – tylko 16 % (dwa razy mniej) i to zwykle dla
bogatych, nie dla ogółu jak w PRL. Dziś większość Polaków nie ma szans na nabycie mieszkania,
domku na wolnym rynku. Tanich lokali właściwie się nie buduje. (Fakty i Mity nr 15, 2016 r.

Fot. Fiat 125p na pamiątkowym plakacie – banknocie.
Niezawodny w jeździe po błocie i śniegu.

Ps. Po upadku PRL – u obudziło się wielu, dotąd spokojnych
historyków, wręcz z szaleńczą odwagą krytykują dawny ustrój
socjalistyczny, a wychwalają sarmatyzm i szlachetczyznę.

„Mylne jest twierdzenie, że krytyka wyzysku i ucisku chłopów pochodzą z lat 1940 – 1950 –
tych (czyli wczesnego PRL – u”. „Po 1989 r. zastosowano nieelegancki i kłamliwy, ale politycznie
użyteczny zabieg przypisania wszelkiej  krytyki sarmatyzmu PRL”. „Nie ma całkowitego obrazu
modernizacji  pruskiej  na  ziemiach  polskich,  bo  nacisk  położony  jest  w  większym  stopniu  na
kolonizację i eksploatację Kresów”. „Dla prawicy istnieje przede wszystkim problem komunizmu i
PRL – u, który rzekomo zniszczył dawaną zdrową polskość, gdy w rzeczywistości kraje zacofanej
Europy  Wschodniej  (w  tym  Polska)  modernizowały  się  szybko  przy  pomocy  silnej  władzy
państwowej” (Czyli PZPR – rządu PRL). Twierdzenie o wyzuciu z tożsamości narodowej przez
PRL  jest  nieporozumieniem,  w  porównaniu  z  dzisiejszą  laicyzacją,  konsumpcjonizmem  i
europejskością. Dziś tu i ówdzie PiS inspiruje się PRL-em, nie przyznając się do tego. Życzymy
powodzenia.

O czasach I RP do której nawiązywała i II RP i prawica w latach 1989 – 2016 wybitny
historyk  p.  Szujski  pisał:  „Były  to  czasy,  które  historia  musi  potępić  jako  nieproduktywne
przedpotopowe bez-jutrze, Prawdziwy przedpotopowy chaos”. Ten historyk poznański ocenia I RP
słowami: „duch narodu był nieuleczalnie zatruty”. Więc słusznie Polska Ludowa odcięła częściowo
naród od wzorów szlacheckiej I i II RP. Już bliższe jej były gospodarcze osiągnięcia ZSRR sprzed
1939 r. (wzrost 18 % rocznie) i ogromna produkcja wojenna. Jednak od 1957 r. w PRL łaskawiej
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spojrzano na Sarmację szlachecką, która miała już Ludowej nie zaszkodzić.
W  antyludowej  „Gazecie  Polskiej”  (20.  I  2016  r.)  napisano,  że  po  odzyskaniu

„niepodległości” (według Gazety Polskiej.) „Polska niemal doszczętnie zlikwidowała armię” (to
znaczy, że była za PRL i to polska), „wyprzedała fabryki i banki”, (to znaczy, że PRL miała banki i
fabryki), „przystąpiła do likwidowania kultury oraz oświaty” (tzn. za PRL te rzeczy były bo inaczej
nie byłoby co likwidować). Dalej czytamy, że destrukcji i likwidacji uległy, elity (więc były i miały
się w PRL dobrze), wyemigrowali fachowcy (tzn, że PRL wykształciła ile trzeba fachowców), „a
kultura polska straciła moralną i artystyczną busolę”, to oznacza, że za PRL ją miała, a straciła za
kapitalistycznej RP. Więc to dlaczego Gazeta Polska ciągle „wiesza pieski” na PRL – u ? Może z
zazdrości, że nie może dorównać ? Łatwo jest krytykować tych, których już nie ma, tych co nie
mogą się  obronić.  Jest  to  nie  przyzwoite,  świadczące  o  braku  wychowania  i  braku  posiadania
minimum moralności katolickiej.

 Wszystkim wątpiącym w sukces, jednak Polski Ludowej, a słuchających bzdur o świetności
II  RP polecamy przedwojenne  pamiętniki  chłopów  Józefa  Chałasińskiego.  (Póki  jeszcze  są  w
bibliotekach,  bo  być  może  zostaną  usunięte   –  niebawem).  A straszna  to  lektura  –  o  głodzie,
poniżaniu, beznadziei,  rozpaczliwym antyklerykalizmie. Zachęcamy też do przeczytania powieści
(choć  początek)  pt.  „Pomywaczka”  J.  I.  Kraszewskiego,  który  opisał  nieróbstwo,  rozpasanie  i
pijaństwo  sfer  panujących  w  ostatnich  dziesięcioleciach  szlacheckiej  I  RP co  było  przyczyną
upadku obszernego lecz słabego państwa. Dziś bywa, że potomkowie tamtych pańszczyźnianych
chłopów wierzą w propagandowe bajdy o PRL, której oni akurat zawdzięczają awans społeczny i
wejście w obieg kultury narodowej.

Z  powodu,  że  za  PRL  brakło  historycznej,  publicznej  debaty  pomiędzy  PZPR,  a
środowiskiem  ukrytej  skrajnej  prawicy  i  emigracją  londyńską  Polacy  przez  45  lat  trwali  w
nieprawdziwym przekonaniu,  że są zdradzonymi przez Zachód. Że Polska była niewinną ofiarą
dwóch systemów totalitarnych. To była XIX wieczna romantyczna figura pamięci nie przystająca
do nowoczesnej już ery PRL-u. Tak więc do dziś nie została przepracowana historia 1918 – 45 i
Kresów Wschodnich. Nie uda się również tylko prawicy rozwikłać lat 1945 – 1990. W „kozim
rogu” głównie prawica roztrząsa II w. św. i powojnie (PRL), a wychodzi z tego grzęzawisko w
którym brodzi naród i gorzej bo też dzieci szkolne się zanurza. Słowem gdy brak satysfakcji z
przemian politycznych, rośnie potrzeba wzmocnienia wartości o bohaterstwo i cierpienia.

Po 1990 r. napisano nowe książki, usunięto wiele pomników, postawiono nowe i mimo to
nie zniknęły podziały, a doszły świeże. Do rangi państwowej urosły: katolicyzm i antykomunizm.
Na nic wszystko bo obraz jest tylko czarno-biały, jednostronny. To co było w PRL patriotyczne
teraz  ma  być  (według  sejmu,  rządu)  zdradą  i  zaprzedaniem  Związkowi  Radzieckiemu.  Ludzi
miernych (ale wiernych) eksponuje się na ulicach często tylko dlatego, że żyli przed 1939 rokiem.
E. Hałaś (badaczka) określiła to mianem słabego nacjonalizmu. Ale po wyborach w 2015 r. idzie
nacjonalizm  narodowy,  który  wyrzuca  również:  Wałęsę,  Michnika,  Kuronia,  Geremka  nie
wspominając  o  Jaruzelskim,  Kiszczaku  i  Rakowskim.  Pomiata:  Gomułką  i  Gierkiem nie  tylko
Bierutem,  Żymierskim,  Wasilewską.  Wyżej  wspomnianych  może  wykopać  z  grobów,  a  Pałac
Kultury zburzyć.

Spór  historyczny  od  2015  r.,  coraz  bardziej  splata  się  z  polityką,  ale  też  z  kulturą  i
szkolnictwem. Była nierówna (do 2015 r.) ale jeszcze konkurencyjna dyskusja, jednak rysuje się
dyktat śledczego IPN-u.

Naszym, autorów mottem w tej  kwestii  jest  zdanie,  że możemy mieć różne poglądy, ale
powinniśmy umieć się słuchać i o nich rozmawiać, najlepiej bez większych emocji.

My piszemy bo jeśli sami jako lud z ludu, nie napiszemy naszych dziejów to napiszą nam je
potomkowie sarmatów (panów). Wiemy z badań, że większość narodu który znał PRL ma o nim
dobre zdanie. Co do młodzieży to jesteśmy świadkami stosowanego w stosunku do niej  terroru
historycznego.  Dlaczego  jest  słabe  temu  przeciwdziałanie?  Bo  połowa  społeczeństwa  jest
wykluczona:  niska  jest  aktywność  społeczna.  Czyżby  potomkowie  chłopów  chcieli  wrócić  do
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pańszczyzny?
Zgadzamy się myślami  dr. hab. Marcina Zaręby,: „Nie rozumiem zamieszania związanego z

żołnierzami  wyklętymi,  to  jest  banalizacja  przeszłości.  Banalizacja  i  tworzenie  bajek,  a  nie
pokazywanie dramatów zróżnicowania. Trudno zrozumieć przeszłość, kiedy się ją ocenia i maluje
tylko w czarno-białych barwach. Mit coraz bardziej oddala się od rzeczywistości. W powojennej
Polsce ktoś, kto otwierał teatr albo szpital, kiedy panował tam tyfus i powojenny głód, czy ktoś, kto
starał się uruchomić polskie kopalnie, był nie mniejszym patriotą niż „żołnierze” podziemia. Ale
władzy taki mit nie jest potrzebny. Możemy się na to nie zgadzać, ale tak jest. Jest to zamykanie
oczu na rzeczywistość i symboliczna ucieczka do lasu!”

Dla  głębszego  oświetlenia  przeszłości  Ludowej  Polski  niżej  prezentujemy  fragmenty  z
książki Edmunda Osmańczyka z 1977 r. który w 1945 r. był korespondentem wojennym  przy 1
Armii WP i 1 DP w zdobywaniu Berlina. 

Oto co pisał  w 1976 r. „Ciągle niemożliwa jest w Polsce spokojna naukowa analiza tego
cośmy przeżyli i tego czym żyjemy (…) Kraj pulsuje niezmiennie pamięcią przeszłości i ambicjami
teraźniejszości (…) Kraj romantyzujący ongiś wojenne rzemiosło (jak i dziś w 2016 r.) zmienił się
w Polsce Ludowej w organizatora światowej walki o pokój.

Edmund Osmańczyk 1913-1989. (fot. Opole pl.)

(…)  Już  od  stycznia  1942  r.  wielkie  mocarstwa  były  zgodne,  że  Polska
wycofa się ze Wschodu, a na zachodzie otrzyma przyrost terytorium (…)

W moim przekonaniu nie zaborcze cechy Niemców były  źródłem ich parcia
na  wschód,  lecz  złożone  procesy  ekonomiczne  i  społeczne,  oraz  tragiczne
zapóźnienie Polski z lat 1600 – 1700. Dlatego gdy teraz rośnie silna Polska Ludowa

to  jest  to  ważne  dla  państw  europejskich.  My  możemy  być  narodem  wolnym  i  silnym,  jeśli
pokonamy 200-letnią słabość.

(…) W 1945 r.  zwycięstwo odniosła  polska lewica,  ale  było ono bolesne – bo kraj  był
pobojowiskiem. A tu już we wrześniu 1946 r. Sekretarz Stanu USA, odsłonił Niemcom możliwości
odepchnięcia Polski znad Odry i Nysy Łużyckiej na wschód. Dla Polaków stało się jasnym, że
zachód znów postawi  na Niemców.  Jedynym więc ocaleniem była  lewica  stawiająca  na sojusz
klasowy z ZSRR. Zaś polskie rządy „londyńskie” nie zdołały związać Zachodu z interesami Polski.
(Dobra rzeczowa ocena „nie zdołały” ,  a teraz bzdurzą o zdradzie. Był Sikorski w Moskwie w
grudniu 1941 r i trzeba było zrobić wszystko by związać pozytywnie Stalina z interesami Polski
uwzględniając i jego interesy. Obeszłoby się bez wyklętych i rozlewu bratniej krwi. A tymczasem w
Londynie z kanap atakowano nawet Sikorskiego – autorzy).

(…) Granica Odry i Nysy wiąże Polskę, jak nic nigdy, z kulturą zachodnią. Kultura rodzima
się zatraca gdy obcość przygniata swojskość, lub gdy jest nędza. 

(…) Tu nad Odrą nastąpiło wielkie odrodzenie kultury bo taka była konieczność aby te
ziemie spolszczyć po wiekach. Nie odkrywano tu masowo kultury radzieckiej, a polską  zachodnią.
I Zachód przekonał się, że silnym ogniwem pokoju jest Polska.

(…)  Przemieszanie się Polaków na Ziemiach zachodnich było procesem rewolucyjnym, a
czasem  i  dramatycznym.  Współżycie  na  nich  wzbogaciło  naszą  kulturę  o  skarby  Wschodu,
Zachodu, Południa i Centrali, obyczaje, sztukę i widzenie świata.

To po 10 wiekach w 1945 r. wypłynęliśmy na pełne morze polskości. To rewolucja, która
dała nam Bałtyk, całą Wisłę, całą Odrę i Nysę Łużycką. Takiego układu sił nie mieliśmy dotąd.
Jesteśmy w centrum wielkich szlaków tranzytowych.

(…) W Rzeczypospolitej  Polaków dominuje klasa robotnicza (1976) od 1950 r.,  dawniej
szlachta,  w II  RP inteligencja pańska i  ona w PRL zachowała siłę  kulturotwórczą i  wpływ na
pozostałe warstwy narodu. Chłopstwo nie przyjęło szlacheckiego rogu.

W 1939 r. w 26 tys. zakładach pracowało 8300 robotników, a 1946 już 2,5 mln, w 1950 r.
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3,3 mln.
(…) W 1950 ludność Warszawy – 659 tys., a w 1960 – do 900 tys. W  1971 – 1.295 tys.
Polska Ludowa jednak upowszechniała  narodowe wzorce o rodowodzie szlacheckim, bo

była spadkobiercą państwa, więc szanowała co w narodzie rozkwitało pięknie. Zmienił się skład
społeczny  inteligencji.  Niekiedy  może  szokować,  że  w  PRL  rozkwitły  tradycje  szlacheckie
obejmujące po raz pierwszy cały naród (…) Socjalizm upowszechnia nie tylko dobra materialne, ale
i kulturowe, swoje rodzime. [Jak zaniknie podział na panów i chamów to co dobrego oni stworzyli
tj. panowie będzie dla całego narodu – Arka Bożek].

Niestety  przejęliśmy  i  poszlacheckie  „garby”  i  przywary,  które  dodajmy  wypłynęły  na
powierzchnię  po  1989  r.,  a  szczególniej  od  2014  r.  co  doprowadziło  do  znaczącego  podziału
społeczeństwa polskiego, a to osłabia państwo.

Cudactwem  lat  1960-tych  PRL  była  popularność  dwóch  „żubrów  kresowych”  tj.
Wańkowicza i Cat-Mackiewicza. Władali piękną polszczyzną i, nie istotne było co pisali. Wrócili
do Warszawy,  która była już przez lud odbudowana i znaleźli  czytelników których PRL czytać
nauczała, a Oni o PRL nic dobrego nie napisali. To cudactwo sporo namąciło w ludowo-narodowej
kadzi. Owszem co dobre szlacheckie należy wydobywać na światło i czynić wzorcem. Strzec się
tylko jak ognia: pieniactwa, warcholstwa, nieróbstwa, życia ponad stan, sobie państwa.

(…) Przyczyną inflacji  i  słabnięcia  złotego jest  nieodpowiedni  system cen w Polsce  do
rzeczywistej wartości towarów i usług. Ludzie bojąc się, że złoty osłabnie skupują dolary. Jesteśmy
wciąż  (1976)  krajem niedoborów (…).  Nie  wierzę  w  stabilizację  zanim złotego  nie  uczynimy
walutą twardą, wymienialną na giełdach świata.

(…)  W 1945  r.  wielu  z  mieszczaństwa  i  inteligencji  poszlacheckiej  „w  starym  kraju”
martwiło się, że Berlina nie zdobyli Amerykanie i armia Andersa. Nie w smak im było, że Berlin
zdobyli bolszewicy, przy udziale nie opiewanych dotychczas w kraju żołnierzy polskich, ale nie
znanych, którzy szli ciężką bojową drogą od Lenino do Berlina, a tymczasem chłopcy z Teksasu i
Anders na białym koniu zaledwie doszli do Łaby. Było więc jasne, że Polska zostanie odbudowana
na  rewolucyjną  modłę  wschodnią.  Ja  nie  byłem  za  wschodnią  modłą,  bo  liczyłem  że  Polska
znajdzie własną sprawiedliwą drogę.

Rząd ludowy starał się pozyskać sfrustrowane warstwy potrzebne do odbudowy kraju, ale
proces utrudniały coraz ostrzejsze nadużycia władz bezpieczeństwa potępione w 1956 – 57 r. 

Rozpoczęta odbudowa przemysłu z pomocą wschodniego sąsiada imponowała. Ale w 1950
r. Zachód produkował 75 % dóbr przemysłowych, a ZSRR 12 % i kraje dem. Lud. 5 %.

(…)  Proces  patrzenia  na  wschód  i  zachód  przebiegał  złożenie  i  długo,  i  nie  został
zakończony.  (Teraz  w 2016-17 przybrał  jeszcze  na  sile).  Np.  moja  relacja  o  zdobyciu  Berlina
ukazała się jako książka dopiero na początku lat  1970-tych tj.  dużo później  niż  Wańkowicza o
Monte Casino.

(…) Pokojowa współpraca z ZSRR zapewniała nam bezpieczeństwo i nieograniczone rynki
zbytu mogliśmy więc budować wielkie zakłady i potężny przemysł stoczniowy oraz rozwijać dużą
hodowlę trzody i bydła.

(…) Polska Ludowa jest pierwszą formacją naszą w której głód przestał nękać chłopstwo i
proletariat. Nawet niedożywienie w niej znikło. Po stuleciach głodu klas wyzyskiwanych, klasy te
doszedłszy do władzy zlikwidowały głód i wyzysk.

(…) Socjalizm upowszechniając  pokój  daje  ludziom wolność  od  strachu  przed wojenną
zagładą.  Upowszechniając  chleb  daje  wolność  od  głodu  i  nędzy,  źródeł  poniżenia,  zacofania  i
niesprawiedliwości społecznej. Dając wolność wierzenia lub nie, według swej woli, daje wolność
od groźnej dla godności i człowieka od takiej lub innej doktryny. Ale dla pełnej godności konieczna
jest też wolność obywatelska. Jednak wymaga ona kultury społecznej wolności myśli, słowa czynu
u  każdego  obywatela.  Kultura  społeczna  to  nie  nadużywanie  wolności,  to  twórczy niepokój  o
przyszłość narodu i państwa. Żeby to wytworzyć niezbędna jest wysokiej klasy atmosfera moralna.

(…)  Trzy  sprawy  będą  zawsze  fundamentalne:  pokój,  chleb  i  wolność.  -  [EDMUND
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OSMAŃCZYK 1976 R.].
Prof. Jacek Raciborski w „Polityce” Nr 8 z lutego 2017 r.  Wybór opinii: „ Po wojnie odbyła

się  rewolucja  społeczna”,  narzucona,  choć  jej  skutki  po  latach  okażą  się  nie  najgorsze. Była
niedokończona  z  ambicją  całościowego  urządzenia  społeczeństwa  i  państwa.  Wymagano
uczestnictwa, poparcia, nie znoszono apatii mas. Był projekt  wychowania nowego człowieka. (jak
dziś, tylko w przeciwnym modelu). Co z tego wyszło jeszcze się okaże, procesy trwają. 

W 1956 r. zrezygnowano z komunizmu, a rozpoczęto polską drogę do socjalizmu, powstaje
rozległa sfera prywatna. Setki fabryk zbudowano od podstaw. Miliony ludzi „wyrwano” ze wsi,
biednej i przeludnionej. Ci z Kresów odnotowali skok cywilizacyjny. Robotnicy wprowadzają się
do  bloków,  są  w  wielkiej  masie.  Nowa klasa  korzysta  z  bezpłatnej  opieki  lekarskiej,  dzieci  z
przedszkoli, i szkół, a robotnicy z zawodówek, techników i wieczorowych liceów.

Rewolucja  edukacyjna.  Wzrosło  poczucie  godności  robotników,  byli  dowartościowani.
Poczucie  godności  mieli  powszechniejsze  niż  obecnie.  Pokazali  to  w r.  1970  i  1980.  Działały
różnorodne związki grup społecznych. Państwo wzięło na siebie odpowiedzialność za wszystko.
Społeczeństwo się rozwijało. Powstała potężna grupa specjalistów i nowa inteligencja. Od 1989 r.
nastąpił  rozkład  klasy  robotniczej,  łącznie  z  trzonem,  który  miał  swój  etos.  Widać  też  kryzys
chłopstwa. Teraz lepiej mówić o klasie ludowej w liczbie mnogiej ”klasy ludowe”.

Politycy  partii  (dzisiaj)   nie  używają  słów:  „społeczeństwo”  czy  „obywatele”.  Mówią:
„Polacy, „zwykli Polacy” - i to ma być ich zaplecze, a wszyscy inni to „rozpasane elity”. Tzw. w
PRL „partyjna nomenklatura” wróciła,  państwo ma być przedłużeniem partii.  W PRL „wolność
słowa”   była  ważna  dla  inteligencji,  dla  innych grup ludności  nie  miało  to  takiego znaczenia.
Robotnicy i rolnicy mieli głównie żądania ekonomiczne. Dziś jest tak, że wszyscy co w PRL coś
robili, są „skażeni”, więc należy ich odsunąć i stworzyć miejsce dla swoich. Za chwilę problem
mogą mieć historycy, narzuci się im kontrolę…

 Trzeba pisać, że Polskę z gruzów ktoś obudował, wykształcił całe pokolenia, i to nieźle.
Czas  był  dobry  dla  kultury,  lepszy  niż  w  ostatnich  20  latach;  dzieła  kultury  trafiały  też  do
miasteczek.  Po  1956  r.  była  obszerna  sfera,  którą  obywatele  wypełnili  sami,  choć  pilnowała
(czuwała) cenzura. Świetna była socjologia, historia, tygodniki rozbudziły ludzi. Dziś czyści się
duży obszar historii z prawdziwych bohaterów, aby obsadzić swoimi.

 W latach 1980-81 upadł państwowy socjalizm. Późniejszy, militarno-biurokratyczny, usiłuje
się  modernizować,  ale  bez  powodzenia.  W  elicie  partyjnej  kształtuje  się  frakcja
socjaldemokratyczna.  Upada  wiara  w  społeczeństwie  w  socjalizm.  Po  socjalizmie  pozostały
wysokie oczekiwania wobec państwa. Okrągły Stół to był proces, a nie zmowa. Porozumienie.  Nie
było  masowych  demonstracji,  poruszenia.  Polacy  byli  trochę  omamieni  mitem  Zachodu.  Była
konieczna mistyfikacja by obudzić ducha do prywatnego działania.

Teraz mamy podobną próbę tyle, że w odwrotnym kierunku, ze szczególną rolą biurokracji i
aparatu  przemocy.  To  jest  anachroniczna  wizja  państwa,  ktoś  żywi  się  złudzeniem  i  uprawia
awangardyzm  (tj.  PZPR  była  awangardą  klasy  robotniczej,  a  dziś  kto  i  czego  ?).  Awanse  są
zablokowane,  partie  zabetonowane.  Potencjał  protestów  narasta  bo  prowadzona  jest  polityka
konfliktu. Ale mamy słabe społeczeństwo obywatelskie, choć zaczyna krzepnąć. Chce się wyprzeć
ze świadomości to co dokonano w PRL i po 1989 roku. Ale to się nie uda, bo miliony były w PZPR
i w aparacie władzy, budowano miasta, tworzono uniwersytety, kręcono filmy, pisano książki. Nie
wstydzimy się swoich rodziców czy dziadków, że żyli i pracowali w PRL. Sukces Polski i Polaków
jest większy, trwa 70 lat. Niemodnie jest tak mówić, ale ja mówię i gotów jestem tego bronić…
Kiedy przez Europę przetaczały się rewolucje narodowe i przemysłowe, to na ziemiach polskich
dominowały stosunki folwarczne.”

Dzisiaj  część  partii  konserwatywnych  nawołuje  do  powrotu  do  tradycji,  „do  korzeni”  i
wartości.  Pytamy jakich  ?   Otóż  za  pańszczyzny było  i  tak,  że  jak  chłop nie  poszedł  odrobić
pańszczyzny, to wysłany przez szlachecki sąd kat ściął chłopu głowę. W dodatku ściętą głowę kat
zatknął na wysokiej tyczce,którą wbił na skrzyżowaniu dróg dla postrachu i urągowiska. Czy do
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takiej tradycji zachęcają nas wracać ?
Na podkarpackich wsiach pamiętają, że ich pradziadowie wznieśli bunt i rabację panów pod

przywództwem Jakuba Szeli i który  otrzymał za to od Austriaków medal i gospodarstwo. To cesarz
z Wiednia wydał dekret, że poddany chłop nie może być bity przez pana szlachcica Polaka. Jakim
to było szokiem dla szlachty  opisał  Stefan Żeromski  w powieści  „Popioły”,  dziś  programowo
zapomnianej. Tak więc ludowi I RP (szlachecko-magnacka) kojarzy się z pańszczyzną, chłostą i
głodem. Jednak ten obraz, mało opisany w literaturze (bo chłopi nie umieli pisać) został mocno
przesłonięty przez  pisarzy i  poetów szlacheckich,  sławiących państwo w którym oni  panowali.
Jedynie w Polsce Ludowej,  a zwłaszcza w jej  10-leciu rewolucji  społecznej  lat  1944-56, wiele
zrobiono w literaturze, aby lud (chłopów, robotników, inteligencji niższego szczebla) wynieść na
panteon, na drabiny wyżyny społecznej. Przeznaczano wówczas rokrocznie ogromne pieniądze tak
na  sferę  materialną  jak  i  kulturalno-naukową.  (Wartą  jest  np.  przeczytania  książka  etnografa  z
Podkarpacia Antoniego Kroha pt. „Alleluja Polsko Ludowa”).

STAN WOJENNY

Stan  wojenny  był  jednym  z  najważniejszych  wydarzeń  Polski  Ludowej,  więc  warto
przytoczyć  słowa  historyka  i  uczestnika  wydarzeń,  opozycjonisty  z  Solidarności  Karola
Modzelewskiego: 

(Fot. mariuszromangdy.blogspot.com )

„Władze PRL zawierając 31 sierpnia 1980 r. porozumienie z MKS Solidarność podpisały
wyrok  śmierci  na  ustrój.  (…)  (Kania:  Mamy  do  czynienia  ze  zorganizowaniem   się  klasy
robotniczej. Możemy stracić władzę”). „Związki zawodowe w PRL to była organizacja działająca w
samym sercu gospodarki PRL”. (…) To szło coraz dalej rozwój sytuacji wymuszał nowe żądania.
Codziennie sączyliśmy truciznę w serce imperium ZSRR. Doszedłem do tego w 1989 r. będąc tam
nad Kamą w ogromnej fabryce ciężarówek. Inwazja na Polskę była planowana na grudzień 1980 r.
ale  ją  odwołano.  Kreml  nalegał  na  wprowadzenie  stanu  wojennego  (…)  On by tak  czy owak
nastąpił bo parły do niego główne siły od których to zależało. Reforma typu Balcerowicza w 1981
była niemożliwa. Trzy siły były przeciwne tj. ZSRR, PZPR i Solidarność by wówczas na kapitalizm
nie  pozwoliła,  a  była  potęgą  nie  to  co  w  1989  r.  Balcerowicz  wówczas  proponował  rady
pracownicze (…) Dramatycznego finału nie mogliśmy w 1981 r. uniknąć. I my Solidarność też
odpowiadamy za ten finał (stan wojenny) bośmy przykładali rękę. W nie jedne piersi trzeba się
uderzyć. To ja powiedziałem, że bój ich (PZPR-u) będzie ostatni. Mieliśmy stan wojenny odeprzeć
strajkiem  generalnym.  W wyniku  tego  odparcia  zginęli  ludzie  w  Wujku.  Skoro  mówiłem  co
mówiłem  to  myślę,  że  ja  też  ponoszę  moralną  odpowiedzialność  za  śmierć  tych  ludzi.  Z  tej
odpowiedzialności my ludzie Solidarności podejmujący wówczas decyzje nie możemy się wykręcić
i składać jej na kogo innego”. (Czyli na PZPR – Jaruzelskiego jak to wielu dziś czyni). Ten działacz
to zrozumiał po latach, ale nadal nie rozumie skrajna prawica, narodowcy.

I Andrzej Werblan: „A. Paczkowski sądzi, że Kreml interweniować nie zamierzał, a tylko
straszył, bo brak dokumentów by to potwierdzały. (…) Komitet Centralny PZPR wybrany na IX
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zjeździe okazał się silną grupą nacisku na rzecz stanu wojennego. Ważyły wiejskie głosy bo wieś
była  nieufna  wobec miejskich  ruchawek strajkowych.  Na wsi  Solidarność nie  miała  szans,  nie
rozumiała chłopa. (Werblan potwierdza, że od jesieni 1980 r. w społeczeństwie narastała niechęć do
Solidarności (co obserwowaliśmy w okolicznych fabrykach). Władze PRL od 1956 r. wielokroć
ustępowały i wycofywały się z wielu obszarów życia. Czego więc w 1981 (grudzień – stan woj.)
broniła PZPR? I co ważne otrzymała od społeczeństwa dużo wsparcia oraz biernego przyzwolenia.
(Tak przyzwolenia potwierdza świadek).

 Brakuje tego w pracy Paczkowskiego.  Pisze,  że obawiano się  Kremla i  interwencji,  że
bronili  władzy.  Paczkowski  nie  dostrzega  w  obozie  władzy  motywacji  wyższych,  wizji  dobra
publicznego i interesu narodowego dla którego Solidarność rysowała zagrożenie, któremu trzeba
było stawić czoła nawet używając wojska”. (Też słusznie Werblan bo chaos i interwencja w Polsce
mogły skutkować utratą Ziem Zachodnich na rzecz Czech i Wschodnich Niemiec, które miały na
nie pewnie cichy apetyt – B. T.)

(…) Werblan:  W miarę rozwoju sytuacji  „S” rysowała się  jako zagrożenie dla  państwa,
zwyczajnie niszczycielskie, (właśnie to odkryli robotnicy już jesienią 1980 r. i wycofali poparcie –
B. T.)

(…) załamywały się zasoby gospodarcze, panika we władzach państwowych i terenowych,
na których krzykacze wymuszali zmiany kadrowe. „S” chciała sterować i popychać nie reformować
gospodarkę. „Gaszono i wszczynano strajki, a coraz częściej o nic”. (Na to właśnie chmurzyli się
ludzie w zakładach pracy – B. T.)

„S” „nie była ani związkiem ani partią polityczną. To był ruch aktywnych tłumów jakiego
nie znała Polska”. - K. Modzelewski po 20 latach. Dowodem rozbicie i osłabienie „S” po r. 1989
przez rząd kapitalistyczny i samych kapitalistów. „S” nie słuchała też apeli prymasa Wyszyńskiego
o  roztropność  .  Uważał  on,  że  zw.  zawodowy  winien  zająć  się  misją  zawodowo-społeczną,
oczywiście na ówczesny czas.

(…)  Prymas  J.  Glemp  rozumiał  iż  gen.  Jaruzelski  wprowadzając  stan  wojenny  bronił
państwo przed anarchią bojowych związkowców i przestrzegał przed czynami szaleńczymi, ocalał
naród przed przelewem krwi. Owszem byli tacy biskupi co domagali się wezwania naród do walki.
Po 1989 r. prymas Glemp zapomniał o swoich dokonaniach i wspierał „S” w walce z komunizmem
po komunizmie”.

W minionym 20 leciu III RP toczyły się procesy przywódców stanu wojennego na których
skrajna opcja szukała zemsty, choćby moralnej, a IPN przewrotnie i wybiórczo przedstawia fakty i
zdarzenia, więc wydawane przez niego publikacje są mało wiarygodne,  od 2015 r. nie warto ich
czytać bo IPN stała się instytucją jednej partii. 

Dziś wiemy, że Amerykanie wiedzieli, że stan wojenny nastąpi, a mimo to nie ostrzegli „S”,
Kościoła, ani papieża JP II-go, więc woleli aby on nastąpił i się udał. Przy okazji informujemy, że w
1939 r. też wiedzieli o podpisaniu paktu Ribbentrop – Mołotow, a też Polski nie ostrzegli.  Czy
możemy polegać na takim „przyjacielu” w NATO?. Dziś wiele możemy dowiedzieć się prawdy z
dwu książek napisanych przez gen. Jaruzelskiego, oraz z pracy zbiorowej pt. „Polska Ludowa 1980
– 89. Historia bez IPN”. Właśnie Patrioci Ludowi tworzą niniejszą publikację bez IPN-u. Może nie
doskonałą, ale uczciwą.

JAKA TA POLSKA LUDOWA JESZCZE BYŁA?

Otóż Polska: 
• Manifestu  PKWN.  Walk  bratobójczych.  Rewolucji  1944  –  56  zmieniającej  stosunki

społeczne. Błędów, wypaczeń, amnestii i rehabilitacji „leśnych”.
• Dyktatury  proletariatu  (robotników)  sprawowanej  przez  tzw.  awangardę  PZPR,  Komitet

Centralny.
• Wielkiej  akcji  informacyjnej  zwanej  „agitacją  i  propagandą”  (Słowa  te  wówczas  miały
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pozytywne  znaczenie,  był  nawet  w  Ministerstwie  Spraw  Wewnętrznych  Wydział
Propagandy. „Propaganda” została zniesławiona dopiero po 1989 r. przez rządzące partie i
przez dodanie słowa „komunistyczna”.

Dzieci na placu zabaw w latach 1980-tych. (fot. Polskie Radio).

• Bawiących  się  ludzi  w  mieście  i  na  wsi,  pełnych  kawiarń,  pijalni  piwa  i  bufetów
kolejowych.

• Czynnych i ruchliwych lokalnych linii kolejowych, dworców i stacji PKP, i czystych.
• Gęstej sieci połączeń autobusowych i wielości kursów, nawet w małych wsiach.
• Wysokiego i średniego przyrostu naturalnego.
• Odbudowy i rozbudowy przemysłu na skalę dziś niespotykaną

Targowiska w PRL. (I nie tylko ocet tam sprzedawano).  (SlidePlayer.pl) 

• Budowy wielkich osiedli  mieszkaniowych, np. w: Jaworze,  Kamiennej Górze,  Świdnicy,
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Wałbrzychu. Podzamcze, Piaskowa Góra, czy Zabobrze w Jeleniej Górze.
• Ruchliwych targowisk i jarmarków z obfitością warzyw, owoców, nabiału, drobiu, prosiąt.
• Wielkich nakładów wydawanych książek i czasopism (5 – 50 tys. egz. i więcej)
• Obfitej  ilości  zespołów muzycznych,  orkiestr,  kapel  ludowych,  zespołów pieśni  i  tańca,

śpiewaczych, w tym wielu młodych.

Żniwa na polskiej wsi, lata 1960. muzem pocztówek –
W  ordPress.com 

• Chłopów  –  rolników,  furmanek  –  wozów
konnych na drogach i w polach, od 2.500 000 –
2.800 000 koni. (Dziś 330 tys.), 4 – 5 mln owiec
(dziś 80 -100 tys.), blisko 7 mln krów (dziś ok.
3 mln), trzody chlewnej ok. 18 – 20 mln (dziś
ok.  10  mln).  W  PRL  stado  krów  na  D.  Śl.
wynosiło  ok.  250  tys.  (dziś  50  –  60  tys.).
Powierzchnia gruntów rolnych wynosiła  – 18

mln 200 tys. ha . Na 1 mieszkańca przypadało w 1946 r. - 0,84 ha (dziś poniżej 0,50 ha.
• Polska:  Państwowych  Gospodarstw  Rolnych,  Spółdzielni  Rolniczych,  Kół  Gospodyń

Wiejskich też we wsiach wokół  Bolkowa, Kam. Góry, Jawora, Wałbrzycha.
• Spółdzielni  handlowych  „Społem”  spółdzielni  pracy,Gminnych  Spółdzielni  Samopomoc

Chłopska, punktów skupu i sprzedaży Geesów. 
• Przemysłu węglowego z bliskim 200 mln t. wydobyciem (dziś 100 mln).
• Pomników Wojska Polskiego, Polski Ludowej, 1000 lecia Polski, Armii Radzieckiej. Część

z nich III RP już usunęła i usuwać będzie bo drażnią „hrabiów”
• Świąt Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy i Bożego Ciała, skasowania Trzech Króli.
• Kościołów pełniejszych wiernych niż dziś i głośniejszym śpiewem z organami.

Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie
Wrocławskim. 9 czerwca 1946 r. (fot. arch. UW).

• Polska  ze  słowami  pieśni  „Ojczyznę
wolną  pobłogosław  Panie”.  Więc
przytaczamy  opinię  filozofa  Jana
Hartmana ze stycznia 2016 r. „ poparcie
społeczne dla PiS jest nieporównywalnie
mniejsze  niż  dla  PZPR  –  u  w  okresie
PRL”. (Nie polemizujemy tylko cytujemy
uczonego).  Podobnie  dla  PO  i  innych
obecnych partii kanapowych.

• Pochodów i akademii z okazji 1-go Maja,
Dnia Zwycięstwa, Odrodzenia, Niepodległości, oraz rocznic Rewolucji Październikowej.

• Polska Budowy 1000 szkół na 1000 lecie. Milenium 1000-lecia chrztu.
• Prężnego ruchu filatelistycznego, dziś bardzo skromnego.
• Święta pracy, pochodów i zgromadzeń 1 – wszo majowych.
• Związku Młodzieży Wiejskiej i Ludowych Zespołów Sportowych.
• Polska  elektryfikacji  wsi  i  jej  zmiany  z  drewniano  –  słomianej  na  murowaną,  krytą

dachówką i blachą
• Towarzyszy i obywateli (3 mln członków PZPR), ale i panów, duchownych, ekscelencji.
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• 500 – set tys. członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej,(społecznej organizacji
najczęściej męskiej). Tzw. ORMO nieomal w każdej wsi.

• Wczasów pracowniczych i  zakładowych ośrodków wypoczynkowych, bibliotek,  świetlic,
stołówek, barów mlecznych.

Szkoła Tysiąclecia w Węgierskiej Górce. 
(fot. Wikipedia).

• Cenzury,  która  zakazywała  źle  pisać  o
partii, Związku Radzieckim. Krytykować
mocno  rządzących,  ale  też  chroniła
Kościół Katolicki, duchownych, związki
wyznaniowe,  czy  osoby  innej
narodowości.  W tamtym systemie miała
swoje  uzasadnienie. (Dziś  cenzura  jest
tylko  się  sprywatyzowała,  a  komercja  i
jej dyktatura są bezwzględne).

• Związków  twórczych  też  jednego
wspólnego  kombatanckiego,  związków  zawodowych  ułożonych  z  partią,  ale  bardziej
samodzielnych zakładowych.

• Banków państwowych i spółdzielczych (wyłącznie polskich).
• „Czerwonej burżuazji” wzrastającej od ok. 1975 r., tj. bogacącej się nomenklatury PZPR i

mieszczan.
• Własnej produkcji: rowerów, motocykli, Fiatów, Polonezów, Starów, Żuków, Jelczy, Sanów,

Ursusów,  „Bizonów”,  dziesiątki  rodzajów  maszyn  rolniczych  i  artykułów  gospodarstwa
domowego.

• Dobrze strzeżonych granic i kontroli wyjazdów (wizy).
• Głosowania bez skreśleń i wysokiej frekwencji wyborczej.
• Przełomów 1944/45, 1956, 1970, 1980, 1989 - „Okrągłego Stołu”.
• Wizyt Papieża JP II – go. (od maja 1979 r.)
• Polska Bieruta, Gomułki, Gierka, Jaruzelskiego i wiecznego premiera Józefa Cyrankiewicza

(22 lata).
• Popularnego Wyścigu Pokoju i wielu sukcesów sportowych.

Finiszowe metry jednego z etapów Wyścigu Pokoju. 
(fot. Polskie Radio).

• Słynnych  festiwali  w:  Opolu,
Kołobrzegu,  Zielonej  Górze,
Chopinowskiego,  Moniuszkowskiego,
ludowych  w  Kazimierzu,  Koszalinie  i
dziesiątki innych.

• Przydomowych  stad  drobiu  hasających
swobodnie z powodu braku ogrodzeń (z czasem się pojawiły).

• Polska kartek na niektóre art. przemysłowe i żywnościowe, których w 1980 domagała się
„Solidarność”. Więc nie ma powodu się ich wstydzić. Rząd PRL wolał wydać kartki niż
podnieść ceny.

• Polska walcząca o pokój światowy. Manifestacje, akademie,  wiece,  plakaty,  prasa, radio,
telewizja. Apele pokojowe na arenie międzynarodowej, i w ONZ. PRL była symbolem walki
o pokój, a dziś  RP bierze udział w napaściach na suwerenne kraje (Irak, Afganistan). Fakt,
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zdarzył się udział w interwencji w Czechosłowacji gdyż obawiano się, że wróg zachodni
wyrwie bratni kraj z obozu socjalistycznego.

• Mroźnych i śnieżnych zim.
• Polska w której młodsi bardziej szanowali starszych. 
• Polska, która opłakiwała 6 mln ofiar swoich obywateli, którzy zginęli podczas II wojny.
• Polska która po 1956 r. szanowała wszystkich, którzy walczyli o jej wyzwolenie.
• Breżniew nie był zadowolony, a nawet niechętny polityce Gierka i był zadowolony z jego

odejścia, miał nadzieję na zmiany, za parę miesięcy miał dość Kani. W ogóle wszyscy I
sekretarze (prócz Bieruta) okazali się dla Kremla rozczarowaniem. Czyli byli propaństwowi
i dbali o interes Polaków nie ZSRR. (Według Polski Ludowej bez IPN).

• Gdy  dziś  czyta  się  o  wielkich  i  nie  do  końca  wyjaśnionych  aferach,  grzeszki
współpracowników Gierka i jego tzw. „czerwonej burżuazji” wyglądają wprost dziecinnie.
W czasach Gierka ośrodek władzy zaczął się wyraźnie przesuwać w stronę administracji
państwowej.  Silnym człowiekiem ekipy był  Piotr  Jaroszewicz.  Pracowity,  uparty,  dobry
organizator  władzy,  jednający ludzi.  Gierek nie  był  dyktatorem choć działał  w systemie
autorytarnym. (Według Polski Ludowej bez IPN).

• Niechaj dzisiejsze elity nie pomiatają zbytnio PRL-em bo od 25 lat ze sprzedaży majątku po
nim łatają chwiejne roczne budżety.

• Tworzy się Archiwum Dokumentacji Historycznej PRL w Płocku. Dostępne w internecie?
• Czasy  Gierka  to  w  polityce  wewnętrznej  okres  wielkiej  liberalizacji,  choć  nie

kapitalistycznej  demokracji.  Opozycja  tego
nie  ceniła.  Ją  interesowała  walka  o
polityczny udział w rządzeniu. A jak go już
otrzymała  to  spychała  dość  arogancko
lewicę, jej wartości i zasługi LWP znieść nie
mogą  do  dziś.  Epoka  otwarcia  Gierka
kończyła  się  wizytą   Jana  Pawła  II-go  w
maju 1979 r.

Nowa Huta w 1953 r. (fot. Kraków Onet.).

• Gen. De Gaulle już w 1944 r. uznał PKWN.
Zaś będąc w PRL m.in. w Katowicach pojechał do Zabrza, czyli już na odzyskany po II w.
św. Górny Śląsk, a w mowie swojej uznał nasze zachodnie granice zdaniem, że: „Granica na
Odrze i Nysie jest tak samo trwała jak granica francusko-niemiecka, na Renie”. Wypowiedź
ta mocno zabolała rewizjonistów niemieckich.

„Z wielkim wzruszeniem przybywam do żarliwej,
przyjaznej Polski. Spotkanie naszych narodów jest

przede wszystkim owocem przyjaźni, która łączy nas
od wieków”- mówił prezydent Francji na lotnisku w

Warszawie. Prezydent Francji gen. Charles de Gaulle
/z lewej/ w Polsce. Z prawej - przew. Rady Państwa

Edward Ochab, 1968 r. (fot. PAP/CAF). 

• Fragment  Czesława  Miłosza  „Niech
będzie  tu  wreszcie  powiedziane,  jest

ONR-u spadkobiercą partia (PZPR), między nimi nic nigdy nie było prócz buntu godnych
pogardy jednostek.  Kto miecz Chrobrego wydobywał z pleśni, kto stawiał słupy na dnie
Odry, kto namiętność uznał narodową”. (Miłosz przyznaje, ale jako litewski pan gardzi tymi
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co kierowali i stanęli na czele polski i „prześnionej” rewolucji 1944 – 56. Czyli Bierutem,
Gomułką, Żymierskim? Może gardził aparatem Urzędu Bezpieczeństwa? Czy tylko tymi co
złamali ówczesne prawo? Nie wiemy do końca bo Miłosz był tajemniczy i najgłębsze myśli
skrywał.  Jednak  wyjawił  też  swoją  pogardę,  ale  też  potępił  i  skrajną  prawicę  tj.  Obóz
Narodowo-Radykalny, Narodowców)

Dowóz górników na przodek. (fot. Gazeta Wyborcza).
Niemcy w rejonach obecnego Zagłębia Miedziowego

nie szukali miedzi nigdy, a odkrycie złóż w rejonie
Lubina i Głogowa jest zasługą polskich geologów.

Budowa Legnicko-Głogowskiego Okręgu
Miedziowego była jedną z największych inwestycji

przemysłowych PRL. Przez cztery dziesięciolatki na
wydobycie miedzi i rozbudowę miast rząd wydał
miliardy dolarów. Lubin w latach 50. liczył nieco

ponad 5 tys. mieszkańców, pod koniec lat 90. miał ich
ponad 80 tys. Dwuipółtysięczne. Polkowice stały się

25-tysięcznym miastem, a sześciotysięczny Głogów ma
teraz ponad 70 tysięcy mieszkańców. KGHM daje
państwu setki milionów złotych zysku rocznie, a

pracownikom zarobki rzędu 9 tys. brutto. 

• „Liczba 5 mln 200 tys. zatrudnionych w polskim przemyśle, w 1980 r. robi wrażenie w
zestawieniu z obecnym. W roku 2010 w przemyśle pracowało średnio rocznie 2 mln. 953
tys. osób czyli o 44 % mniej niż w 1980 r. Takiego spadku (poza Anglią) nigdzie w U. E. nie
było nawet jeśli wziąć pod uwagę wzrost wydajności i nowe technologie”.  (Prof. Andrzej
Karpiński). 

• Dlaczego  młodym  Polakom  nie  przedstawić  nie  mitu  lecz  prawdy  o  odbudowie  i
unowocześnianiu Polaki Ludowej. (Paweł Dybicz).

• W opinii  prof.  Dariusza  Łukasiewicza  rządy w  PRL w l.  1956  –  86  były  „  dyktaturą
pluszową”,  czyli  łagodną  i  przyjemną.  Owszem  były  wyjątki  np.  zamordowanie  ks.
Popiełuszki, lecz za politykę nie za wiarę, no i te wydarzenia 1956 r. (Poznań) i 1970 r.

• Najpóźniej  bo  dopiero  5  lipca  1945  r.  ustanowiono  polską  administrację  w  Szczecinie.
Wprawdzie Polacy starali  się objąć władzę już w maju,  ale komenda wojsk radzieckich.
nakazała im opuszczenie miasta. Ekipa polska przeniosła się do Koszalina. Tak więc jeszcze
wówczas,  los  Szczecina  nie  był  pewny.  Jednak  „5  lipca”  też  był  przed  Konferencją
Poczdamską, więc decyzje zapadły wcześniej? Czy Stalin się wahał czy coś grał, straszył?

• 9. IV 1947 r. Gorg  Marshall (minister USA) na posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych
w Moskwie złożył propozycję rewizji granicy na Odrze i Nysie. Rząd radziecki wyraził
sprzeciw. Ciekawe jak daleko Amerykanie granicę zamierzali przesunąć na wschód? Czy
Dolny Śląsk miał pozostać przy Polsce? Czy zamierzano wysiedlać osadników polskich?
Jest to dowód, że dla USA Niemcy były (i są?) ważniejszym sojusznikiem.

• Fakt, że po II w. św. byliśmy w radzieckiej strefie wpływów uchroniło nas przed penetracją i
wyzyskiem kapitału zagranicznego tak jak to się stało po 1989 r. To w PRL zostały położone
fundamenty  pod  powszechny  system  edukacji,  służby  zdrowia,  socjalny  i  emerytalny.
Obecnie fundamenty i budowle te są kruszone, a Polska wraca do relacji społecznych sprzed
1939 r.  (Radosław w Tyg. Przegląd). Widzimy ostatnio pojawiające się „światełka” planu
Morawieckiego.

•  Nie porównujemy PRL-u do Zachodu, bo tamte kraje po II w. św. startowały z zupełnie
innego pułapu tj.  dużo wyższego.  Ich stan gospodarki  i  rozwój  był  nieporównywalny z
zacofaną gospodarczo i zrujnowaną po wojnie Polską, która fatalnie się „rozwijała” od 1500
roku. Spójrzmy na Polskę do 1939 r., porównajmy do lat 1960-tych.
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• Dowodem,  że  PRL  była  suwerenna  był  fakt,  że  przyjeżdżali  do  niej  czterej  kolejni
prezydenci USA i innych krajów zachodnich, a szczególnie kilkakrotnie papież JP II-gi co
Moskwie bardzo się nie podobało.

Centralne Dożynki na stadionie Klubu Sportowego
Gwardia w Koszalinie, 1975. N/z Edward Gierek

i Piotr Jaroszewicz 
(fot. Chris Niedenthal /Agencja FORUM) 

• Choć  w  PRL-u  zdarzały  się  patologie
(sekciarstwo,  karierowiczostwo,
niedbalstwo  o  narodowy  majątek,  choć
bolesne  to  jednak  użycie  wojska  do
uśmierzenia zamieszek i inne). Było jednak
skromne  w  porównaniu  z  dzisiejszą
pazernością  na  bogactwo  i  rozkradaniem

kraju.  Czego  przykładem roku  2016  jest  głośna  reprywatyzacja  w  Warszawie  i  innych
miastach, czy Amber-Gold.

• W PRL 70 % emerytury z pensji było zapewnione, dziś mówi się, że te dla 30 latków będą
na poziomie 30 % .

• PRL  była  Polską  wielkiego  skoku  cywilizacyjnego  wobec  II  RP.  Dzieci  robotników
wypoczywały w pałacach hrabiów jak np. w Roztoce, hutników z Górnego Śląska.

• Na pytania dziennikarza zagranicznego o Katyń gen. Jaruzelski polecił odpowiadać: „W tej
sprawie trwają rozmowy polsko-rad.” Więc wyraziście wskazywał na sprawcę.

SS Sołdek – masowiec o napędzie parowym – pierwszy statek
zbudowany całkowicie w Polsce po II wojnie światowej. (fot.

Wikipedia).

• Dziś elitom rządzącym marzy się aby rządzili ci co
mają  pochodzenie  szlacheckie,  bądź  związani  z
powstaniem,  akowskie,  podziemne  od  1945  r.
Tymczasem w PRL-u następował masowy pobór do
elit  biurokratycznych.  Szczególnie  kształcono
młodzież  z  warstw  chłopskich  i  robotniczych.  Np.

oficerów wojska i milicji, dyrektorów zakładów pracy, prof. wyższych uczelni. Więc część
ich potomków rządzi w Polsce minionych 27 lat. Też są wśród „klasowego” PiS-u.

• Jeszcze  nigdy  historia  polski  nie  była  tak  zakłamywana  jak  obecnie  (2016).  Kłamstwa
zalewają i kształtują świadomość Polaków, a najbardziej młodzieży. Negatywnie wpłynie to
na naszą przyszłość. Dlaczego więc miliony Polaków dają sobie opluwać własne uczciwie i
dobrze przepracowane życie? Dlaczego nie stają w obronie tego co sami stworzyli. (Komitet
Obrony Dobrej Pamięci).

• Za  PRL polska  szkoła  filmowa  święciła  tryumfy,  a  sportowcy  z  olimpiad  przywozili
wielokrotnie medali więcej niż to bywało w minionym  „demokratycznym” 27-leciu. Taka
to była dziwna okupacja. Ci co dziś tak twierdzą są w świecie nauki skazani na niebyt.

• Od 1948 r. zginęło z powodów politycznych mniej ludzi niż w okresie 2-j RP (1918 -39).
• Polska od 1956 r. nie była już krajem totalitarnym - (Zbigniew Brzeziński).Okres lat 1944 –

56 filozof Andrzej Leder zalicza do rewolucji społecznej. Miała miejsce wojna domowa,
która  pochłonęła  życie  20  tys.  Polaków.  Nie  był  to  okres  represji  komunistycznych,  a
utrzymanie osiągniętego stanu.
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PRL. Tysiące owiec wypasanych w
polskich górach w Beskidach.

Podobne stada pasły się w Sudetach.
(fot. G. W.)

• W  PRL spożywano  16  kg
wołowiny na  osobę,  a  dziś
(2016)  1,5  kg.  Jest  zbyt
droga  dla  naszego
społeczeństwa  i  jedzie
głównie  za  granicę.
Wieprzowiny  spożywano
ok. 56 kg., dziś 36 kg.

• Orzeł bez korony w PRL nawiązywał nie tylko do okresu Piastów ale także do legionów lat
1914 – 17. Np. takim orłem był przyozdobiony budynek polowy Komendy 4 Pułku Piechoty
Legionistów  na  Wołyniu,  którym  dowodził  Bol.  Roja.  Podobny  był  na  czapkach  tzw.
„galicówkach”, maciejówkach, a w takiej bez korony chodził komendant J. Piłsudski. Też w
legionach zwracano się  „obywatelu”  nie  „panie  i  do tej  tradycji  nawiązano w Ludowej
Polsce.

Kard. Stefan Wyszyński w Częstochowie. Do
wzajemnego przebaczenia win i dialogu wzywał list
biskupów polskich do niemieckich wysłany z Rzymu

18 listopada 1965 roku. W opinii historyków prawicy
był to przełomem w relacjach polsko-niemieckich.

List do Episkopatu Niemiec był jednym z pism
wysłanych do 56 krajów z zaproszeniem do

uczestnictwa w obchodach 1000-lecia chrztu
Polski.Przełom z Niemcami nastąpił po wyborze

Papieża Jana 23-go i podpisaniu układu w 1970 r.
(fot. PAP).

• Obecnie  rozliczanie  przeszłości  sprowadza  się  realnie  do  zemsty  na  pokonanych  i
bezsilnych, ich pognębienie, a wywyższenie siebie. Wygrzebuje się mity które uchodziły za
fałszywe  i  puste  starocie.  Wydarzenia  dawno  przecierpiane  znów  mają  boleć.  Ludzie
osadzeni po 1956 r. mają być sądzeni ponownie, nawet pośmiertnie aby przykryć bieżące
bezprawne działania.

• Premier Anglii Churchill już 5 marca 1946 r. zakwestionował polskie granice zachodnie (…)
Stalin  mu  Odpowiedział:  „Churchill  jest  podżegaczem  wojennym,  jego  wywody  to
mieszanina oszczerstw i braku taktu. Jest on rasistą i anglosaskim szowinistą”.

• Polska  Ludowa od 1949 r.  przyjęła  ok.  14  tys.  greckich  uciekinierów wojny domowej.
Rozlokowano  ich  na  całych  Ziemiach  Zachodnich  w tym w Szczawnie  Zdroju,  Lądku,
Dusznikach,  a  nawet  w  PGR  Bolków.  Ich  dziećmi  zajął  się  tzw.  Fundusz  Wczasów
Pracowniczych i Liga Kobiet. Zorganizowali naukę w językach polskim i greckim. Rannym
zapewniono opiekę medyczną. Młodzi Grecy zakładali zespoły muzyczne, studiowali. Całej
Polsce szczególnie utkwiła w pamięci piosenkarka Eleni.  Po upadku junty wojskowej w
Grecji  pojechali do kraju. Pozostała garstka w tym Eleni.

• II w. św. obnażyła mity i złudzenia I i II RP. Dla mln. ludzi w Polsce było jasne, ze państwo
realne może odbudować się jedynie w radzieckiej strefie wpływów i to za zgodą Zachodu.
To się Polsce opłaciło bo otrzymała korzystne terytoria poniemieckie, dostęp do niedrogich
surowców w ZSRR i  do  jego wielkiego  rynku zbytu.  Zaś  pewne ograniczenia  i  wzory
radzieckie  po 56 r.  były już  minimalnie  wdrażane.  Dominowała własna  polityka i  racja
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stanu.
• Wyniki referendum z 30. 06. 46 r. nie były tak złe dla Polski Ludowej. Nie były wiążące, a

opiniotwórcze,  więc  niepotrzebnie  go  sfałszowano.  (A.  Paczkowski  –  historyk).  (Fałsz
wynikał z lęku powrotu pańskiej polski i wyzysku ludu).

Przedwojenna Warszawa zimą. (fot.
Polen auf alten Photographien). 

• Powojenne państwo polskie  stało  się
laickie  czyli  świeckie.  Instytucje
państwowe i  życie  publiczne  uznane
zostało  za  domenę  państwa.  Wzorce
zostały wypracowane w okresie II RP
przez  środowiska  tzw.
wolnomyślicielskie,  socjalistyczne  i
komunistyczne.  12.  9.  1945  r.  Rada
Ministrów unieważniła przedwojenny
konkordat  zawarty  z  Watykanem.

Wraz z rewolucją ustrojową i społeczną partia prowadziła rewolucję kulturalną. Jej celem
było ukształtowanie nowych postaw, zachowań, wzorów i stylu kultury w duchu świeckości,
tj.  wykreowanie  człowieka  socjalizmu.  Nawiązywano  do  tradycji  postępowych,
humanistycznych i walki sił postępu z tzw. wstecznictwem. Kościół w Polsce miał potężne
środki  oddziaływania  i  mimo  porozumień  episkopatu  z  rządem  był  ośrodkiem
antysocjalistycznym. 

• W PRL był taki model, że partia kieruje, a rząd rządzi. Zwykle istniało jakieś kolektywne
kierownictwo,  które  się  wzajemnie  paraliżowało  i  po  części  kontrolowało.  Po
doświadczeniach rewolucji (1944 – 56) zrozumiano, że władza dyktatorska sięgnie także  po
nich. (Prof. J. Hausner, 2016 r.). Dziś w ostatnim 10 – leciu preferuje się model wodzowski.
(PO  –  Tusk,  PiS  –  Kaczyński.  Premier  i  prezydent  bardziej  reprezentują  niż  rządzą–
decydują.

• Tygodnik  Fakty  napisał,  ze  kuchnia  w  Polsce  lat  1950-tych  i  60-tych  była  uboga.  Nie
zaprzeczamy,  kraj  dźwigał się z ruin powojennych. Rolnictwo nie tak wydajne jak dziś,
stada należało  dopiero  odbudować,  na import  nie  było  dewiz – dolarów.  Żartowano,  że
wpływał  na  to  I  sekretarz  Władysław  Gomułka,  który  był  zwolennikiem skromności  i
prostoty. Np denerwowały go dywany u prezydenta Bieruta. Wł. Gomułka był smakoszem
kaszanki.  Może  to  śmieszne,  ale  autorzy  pamiętają  jeszcze  smak  swojskiej  kaszanki
zrobionej w gospodarstwach chłopskich. Taką pewnie polubił Wł. Gomułka. Zachwalał on
też polską kwaszoną kapustę twierdząc (słusznie), że ma więcej witamin niż cytryna. Za
zbytek uważał też coca-colę, zachwalał polską lemoniadę i oranżadę (coca-colę okrzyknięto
napojem imperialistów). Fakty przyznają jednak, że mięso było lepszej jakości, podobnie
rosół  miał  smak i  wyglądał,  a  też  ziemniaki  i  warzywa.  Wiadomo mniej  było  chemii  i
zatrutego środowiska. Temat wiejskiej kuchni i spiżarni wymagał by szerokiego opisania bo
było ono już w l.  1970-tych obfite i  różnorodne. Własną produkcję żywności wspierały
zakupy w sklepach geesowskich.  Powiedzmy obfite w prostocie bo na luksusy i cytrusy
wszystkich stać nie było. Jednak dobre wina swojej roboty fermentowały nieomal w każdym
domu na  wsi.  Podawano  je  często  przy  wspólnych  pracach  gospodarskich  (z  udziałem
sąsiadów) takich jak:  żniwa, sianokosy,  wykopki czy omłoty.  Młodzież też  brała  swoje
wino na wiejskie zabawy. Było też wielu upartych smakoszów wina od których gospodarze
nie mogli się „ognać”. Budzili nawet nocą lub naskakiwali świtaniem by podleczyć kaca.
Trochę żal  tych młodych wesołych,  śpiewnych i  winnych wiejskich lat  kiedy to  z  butli
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nalewało  się  do  dzbanków  i  piło  szklankami.  Są  świadkowie  kto  nie  wierzy  mogą
poświadczyć. Zapewniamy, że nie był to czas jakiejś czarnej dziury o której dziś bzdurzy się
młodzieży.  Bardzo wiele można ny napisać o żywieniu zbiorowym w ostatnim 25 leciu
PRL. W miastach przemysłowych rozwinęły się tzw. stołówki zakładowe, tanio można było
się pożywić w licznych  barach mlecznych, a też niezbyt drogo w „Kosmosie”, „Kłosie”,
„Prząśniczce”,  „Kolorowej”,  „Zajeździe”  w  Sadach  Górnych,  „Pod  Kasztanami”  w
Paszowicach, czy „Gospodzie” w Marciszowie i tamtejszym bufecie PKP. Dzisiaj w tejże
wsi nie ma gdzie spożyć ciepłego posiłku nie licząc Gimnazjum. Dobrze też karmiono w
internatach szkolnych.

• Wyzwolenie  społeczne,  dziś  napiętnowane  przez  zwolenników  rządu  londyńskiego,  nie
mogło się odbyć pokojowo, po przyjacielsku bo panowie chłopów i robotników za równych
nie  mieli,  a  raczej  nimi  gardzili.  Przemiany społeczne  chcieli  rozbić  siłą  mimo że  sił  i
poparcia narodu nie mieli. Dziś twierdzą, że tylko oni są patriotyczni, a komuniści to niby
zdrajcy  i  kolaboranci.  Radzimy  niech  przeczytają  wspomnienia  pionierów  Ziem
Zachodnich,  czy  raporty  o  stanie  przemysłu,  kultury i  oświaty  z  lat  1945/46.  Kto  taką
propagandę uprawia to mówimy mu grzecznie: to ty obywatelu Iksiński nie jesteś patriotą
lecz reakcjonistą. Jesteś, może nie świadomie, za powtórnym zniewoleniem ludu. (Wypis z
prasy lewicowej 2016).

• Prawo karne w PRL. Początkowo stosowano kodeks z 1932 r. wraz z Małym Kodeksem
Karnym dotyczącym przestępstw politycznych i  Kodeksem Karnym Wojska Polskiego z
1944 r. plus kilka ustaw lub dekretów szczegółowych. W l. 1956 – 69 podjęto prace nad
nowym prawem. W komisji  zasiadali  nieomal wszyscy prof. prawa na czele z prof. Wł.
Wolterem z UJ. Wszedł w styczniu 1970 r. Mienie społeczne miało większą ochronę niż
prywatne. W 1997 r. nowy, niedoskonały, ale dobry i bez polityków uchwalono kodeks.

W PRL po wojnie Polska końmi stała, a traktorami
od lat 1970-tych.

(fot. NTERIA.PL - Interia )

• „Zbudowaliśmy  ustrój  społeczny,  który
po  wsze  czasy  zlikwiduje  odwieczną
tyranię  i  wyzysk  człowieka”.  (Bolesław
Bierut  z  nagrania  Radio  1.  III  2016 r.).
Dziś  rządzące  od  25  lat  środowiska
polityczne szczycą się obaleniem PRL-u,
komunizmu czy jego upadkiem. Otóż nic
takiego  nie  miało  miejsca.  Były  to
świadome  działania  części  PZPR-u  i

ochraniane przez wojsko gen. Jaruzelskiego i milicję gen. Kiszczaka. Stan demokracji dziś
(2016) jest gorszy niż w końcowych latach PRL. Bo wówczas działał swobodnie Trybunał
Konstytucyjny, sadownictwo niezależne i sprawny Rzecznik Praw Obywatelskich. Nikt na
te instytucje nie szarżował jak to się dzieje obecnie. Nie do wyobrażenia było wówczas aby
Gierek  czy  Jaruzelski  publicznie  pozwalali  sobie  na  aroganckie  napaści  pod  adresem
sędziów, jak to dziś obserwujemy. Oni ze swoją kulturą osobistą, uczciwością, dobrocią,
wyrozumiałością  i  życzliwością  wzbudzali  zaufanie  ogromnej  i  większej  części
społeczeństwa. I to pomimo „oczywistej” przewodniej roli PZPR. Według badań Pentora z
2009 r. tylko 4,3 % uznało B. Bieruta jako powód do wstydu, Świerczewskiego 1,1 %, Z.
Berlinga 0,6 %, W. Jaruzelskiego 0,3 %, Gomułkę 0,2 %, R. Śmigłego 0,5 % i Andersa 0,1
%. To wszystko po 20 latach „nowej nauki historycznej”.

• Nowa Huta była wielkim projektem urbanistycznym, bo w PRL urbanistyka była dobrze
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rozwinięta  i  miała  się  bardzo  dobrze.  Sławne  były  tzw.  „Osiedla  Ogrodów”.  Jednak  ta
architektura PRL ostatnio jest doceniana, choć bezmyślnie też niszczona. Hotel Forum w
Krakowie  wspaniały,  Katowicki  Spodek i  dworzec  funkcjonalny.  Były w PRL ogromne
ilości świetnych artystów i niemoralnym jest dziś ich nazwiska wymazywać. (Z rozmowy z
panią Prof. w Radio PL 24 w listopadzie 2016 r.).

• Fragment z książki pilota „Dywizjonu 303” Witolda Urbanowicza
Biłem się w powietrzu nad Anglią wraz z wieloma moimi kolegami i przyjaciółmi. Było nas
wówczas tylko 138, zginęło w bitwie 36, zestrzeliliśmy na pewno 203 samoloty niemieckie,
35 prawdopodobnie, w wielu okresach Battle of Britain mieliśmy najlepsze konto w RAF-
ie.  Byliśmy  lojalnymi,  nieoszczędzającymi  się  i  cenionymi  sojusznikami,  obowiązek
spełniliśmy  uczciwie.  Spotkałem  w  Anglii  wielu  życzliwych  ludzi,  towarzyszy  broni.
Jednakże nauczyłem się także wielu przykrych prawd. W tamtym czasie biliśmy się – my,
polscy lotnicy – nie tylko o drogę do wolności swego kraju i nie tylko o powrót dla siebie.
Biliśmy się także o wolność dla Anglii i wiele innych rzeczy, nie zawsze identycznych z
naszym  partykularnym,  polskim  interesem.  Jak  słyszałem  ze  źródeł  krajowych,  po
zakończeniu  wojny nasz  brytyjski  sojusznik    skrupulatnie  kazał  zapłacić  sobie  złotem z
polskiego skarbu państwa należność za każdy samolot, na którym lataliśmy nad Anglią. Za
każdy samolot, w którym ginęli moi przyjaciele i koledzy – w końcu nie tylko za swój kraj.
Wiele rzeczy zrozumiałem, gdy tuż po wojnie zabrakło dla Polaków miejsca nawet w tak
marginesowej  w  końcu  i  symbolicznej  historii,  jak  aliancka  „defilada  zwycięstwa”.
Obserwowałem ją, stojąc na chodniku, jako cywil. Stara historia o „murzynie, który zrobił
swoje i może już odejść”. Głupstwo. Nie chciałbym jednak, aby kiedykolwiek mój kraj był
takim murzynem. (s.17).

19 stycznia 1945 r., Warszawa. defilada 1. Armii
Wojska Polskiego w Alejach Jerozolimskich. 

(fot. WordPress.com )

• Prezydent  A.  Duda  z  okazji  odsłonięcia
tablicy  ku  czci  „wyklętych”,  których
zachwalał,  że  walczyli  o  wolną  Polskę,
powiedział  też, że władza komunistyczna
działała w interesie Zw. Rad., a na szkodę
narodu polskiego. Otóż my pamiętamy b.
dobrze Polskę Ludową i stwierdzamy,  że
prezydent  minął  aię  z  prawdą  i  jest  on
rzecznikiem tylko Polski szlacheckiej. Tak

jest  faktem,  że  PRL odsunęła  od  władzy  jaśnie  panów,  skasowała  faszyzującą  skrajną
prawicę i pomniejszyła wpływy hierarchii  kościelnej. Również pozbawiła obszarników i
fabrykantów ich majątków wypłacając im comiesięczną pensję. Majątek przejęło państwo i
służył całemu narodowi. ZSRR ani Niemcy nic, ani garstki, z majątku państwa polskiego
nie zabrali ani od komunistów w prezencie nie otrzymali. Wręcz przeciwnie Polska działała
bardziej, jak nigdy w dziejach, na rzecz wielkich rzesz narodu. Również i dzieci „panów”
przedwojennych  skorzystały  z  tych  działań  studiując  na  koszt  państwa  czy  zajmując
mieszkania w willach na Ziemiach Zachodnich, które wywalczyło Ludowe Wojsko Polskie.
Inne przykłady działań na rzecz ludowych rzesz: W latach 56-60 oddano do użytku 240 tys.
mieszkań, w l. 1971-80 – 260 tys. , a za obecnie rządzących niby na rzecz narodu w l. 91-
2000 – 90 tys.,  2011-16 – 145 tys. Na D. Śl. już w 46 r. działało 272 przedszkoli,  a na
jubileusz 1000-lecia zbudowano tysiące szkół. Tak jak PRL dbała o prosty lud dotychczas
nie dbał nikt. Oczywiście na wiele świadczeń społeczeństwo musiało czekać gdyż państwo
jeszcze było biedne i nie mogło podołać wszystkim potrzebom. Np. Rolnicy na powszechne
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ubezpieczenie po 1970 r. W PGR zaraz po wojnie, a w RSP od 1954 r.

Tak wyglądało śródmieście Warszawy w 1945 r., które
odbudowało społeczeństwo w następnych latach, a

które rozdaje (nie swoją własność) obecne rządy RP i
Warszawy. (fot. http://warsawtour.pl).

• Dziś  zarzuca  się  PRL brak  demokracji  i
wolności.  Niewielka  to  strata  bo  dziś
widzimy  jak  ona  wygląda  w  wydaniu
posolidarnościowych elit. W PRL owszem
temperowano  żywioł  pomagnacko-
szlachecki,  taki  w  części  warcholski  w

części chciwy i hulaszczy. Fakt część owego żywiołu uczciwie zaangażowała się w budowę
państwa ludowego z niewątpliwymi jego wadami, ale i dużymi zaletami. Dziś widzimy też
jak wygląda demokracja. Otóż zawiodły wszystkie instytucje państwa, a sądy przyłożyły do
tego rękę (reprywatyzacja w Warszawie). Elity pasożytują na społeczeństwie. Czyli mamy
szaleństwo demokracji, a powinna być kultura korzystania z wolności.

• W PRL wyprodukowano ponad 3 mln. 300 tys. fiatów 126p (maluchów). W 1981 r. był
pierwszy milion. Cieszył się popularnością bo był dość niezawodnym pod górkę,  po śniegu
też sobie nieźle radził bo miał napęd na tylne koła. 

• W czasach PRL państwo posiadało monopol w wielu sprawach i to nie było zbyt dobre.
Dziś mamy wielki rozwój monopoli i korporacji i to też przynosi złe rezultaty. Nie liczy się
człowiek, a bezwzględny zysk.

Parcelacja ziemi należącej do hrabiego Potockiego. Akty nadania wręcza
pełnomocnik PKWN S. Koturski, grudzień 1944 r., źródło: Agencja

FORUM. 6 września 1944 roku – PKWN wydał dekret o przeprowadzaniu
reformy rolnej. Dekret wszedł w życie 13 września. PKWN ustalił nadziały
ziemi dla robotników folwarcznych w wysokości do 5 ha oraz do 3 ha dla

pozostałych rolników. 

• "III RP w ciągu 25 lat zrobiła na rzecz wielkich inwestycji i
rozwoju  technologi  tyle  ile  PRL  zrealizowała  w  jednym  roku".  Dziwię  się  dziś  jak
dawaliśmy radę kiedyś tak wiele inwestować. (Krzysztof Grządziel, radny, przedsiębiorca
od lat w setce najbogatszych ludzi w Polsce). Słuchajmy bo pewnie wie co mówi wszak
działa w biznesie. Tymczasem kłamczuch znany dobrze mówi uroczyście, że PRL niszczyła
państwo i działała przeciw narodowi. Pytamy uroczyście to dla kogo inwestowano? Chyba
nie dla Stalina bo nie żył od 1953 r. Dla ZSRR?, raczej nie bo on sam potężne budowle
wznosił, a to Polska raczej na nim zarabiała sprzedając przetworzone towary w zamian za
surowce.

• Dlaczego  doszło  do  wojny  domowej  lat  1944-47,  a  następnie  represji,  wyroków  i
wzajemnych zbrodni lat 1949-56. To jest wg A. Ledera: autora Prześnionej Rewolucji, którą
nam „skradł” ZSRR. Pewien uznany polski historyk uważał, że przyczyn należy szukać w I
RP,  oraz  pazerności,  chciwości  i  niemoralności   naszych  przodków  tj.  jej  sarmacko-
szlacheckiej  części  której  w.  wym.  cechy  spowodowały  ogromne  różnice  majątkowe,
cywilizacyjne  i  kulturowe  społeczeństwa  żyjącego  na  terytorium  wielkiego  państwa.
Wracając do nowszej historii można przypuszczać (na 90 %), że część elit II RP nie mogła
pogodzić  się  radziecką  strefą  wpływów  w  Polsce  i  z  radykalną  zmianą  ustroju,  który
nazywała  na  wyrost  komunistycznym  kojarzonym  nieomal  z  antychrystem.  Elity  te
(świeckie  i  kościelne)  spadły  nagle  z  wysokiego  szczebla  drabiny  społecznej  nie
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wyobrażając sobie życia w równiejszym społeczeństwie. Drażnił je bardzo awans warstw
ludowych zajmujących stanowiska w wojsku, milicji, urzędach i fabrykach. Rozpadał się ich
dawny dobry świat, który uważali za piękny (dla siebie) i nietykalny. Więc zakładali nowe i
odtwarzali  stare  organizacje  zbrojne  do  walki  z  nową  władzą,  co  oznaczało  zabijanie
Polaków zaangażowanych w odbudowę państwa takiego jakie realnie wówczas mogło się
odrodzić. Być może nie przewidzieli zdecydowanych działań władzy ludowej posiadającej
już znaczną siłę zbrojną i wspieraną czynnie przez ZSRR. A co najistotniejsze duża część
chłopów i robotników młodą władzę ludową wspierała czynnie, a inni  patrzyli z satysfakcją
jak  aktywiści  partyjni  wyprowadzają  dziedzica  z  jego  majątku.  Sprawy  takie  jak
sfałszowanie  referendum i  wyborów  (1947)  wydają  się  jako  łagodne  w  rewolucję.  (W
podobnym duchu się dziś wypowiada prof. Kaź. Kik uzasadniając łamanie prawa (I 2017) i
konstytucji w szczytnej intencji rewolucyjnej „Dobrej Zmiany”). Natomiast to co się działo
w PRL w l. 1956-89 można nazwać powstrzymaniem opozycji i utrzymaniem zdobytych
pozycji  nie  tylko  rządzących,  ale  i  (przyznajmy obiektywnie)  szerokich  rzesz  ludowych
(robotników i  rolników).  Bo nie  wystarczy zdobyć  władzę,  a  ciągle  ją  trzeba  umacniać
tworząc swoje imaginarium tj.  tradycję,  zwyczaje, naukę i  kulturę.  Trzeba stwierdzić, że
PRL już od Gomułki nie robiła tego sumiennie, a często niedbale, ona namiękła dlatego
część jej kierownictwa na czele z gen. Jaruzelskim,  Kiszczakiem, Rakowskim zdecydowała
się pójść w kierunku zachodnich socjaldemokracji. PRL nie upadła, ani ją nie obalono, a
sama zmieniła ustrój. Czy dobrze? Oceni historia.

Amfiteatr w Kołobrzegu w którym odbywał się
Festiwal Piosenki Żołnierskiej. Wówczas cała Polska

śpiewała z Kołobrzegiem. (fot. Miasto Kołobrzeg).

• W  II  RP  było  mnóstwo  bankructw
fikcyjnych  tylko  po  to  aby  spekulanci
mogli  się  bogacić.  Dodajmy,  że  w  PRL
były  duże  przedsiębiorstwa  zrzeszone  w

zjednoczeniach zwanymi „molochami”, które po 1989 r. zostały rozgrabione przez nowych
polskich kapitalistów za przyzwoleniem ekip sprawujących władzę.

• „Od państwa zależy aby rozwój był szybki i sprawiedliwy” (J. Kaczyński w Toruniu 4. II
2017 r). I słusznie, a to właśnie w PRL o prawie wszystkim decydowało państwo i partia
PZPR. Może i za dużo państwo brało na siebie, może więcej wolnego rynku się należało.
Jednak rozwój państwa był znaczny.

• „Spółki skarbu państwa powinny być monopolistami na rynku krajowym by powiększać
majątek  państwa”  (Minister  z  rządu  PiS  w  Toruniu).  To  właśnie  za  PRL były  wielkie
państwowe monopole jak: Polski Monopol Spirytusowy, Zapałczany, Tytoniowy, Totalizator
Sportowy i  inne.  Wszystkie  sprawne monopole zrujnowano za kapitalistycznej  Polski  w
czym zasługę mają wszystkie partie. 

• O wolności. Znana opcja twierdzi, że za PRL nie było wolności. Tak aktywna opozycja i
skryte knucia były ograniczane i można było trafić do więzienia. Jednak jak to się mówi:
„Wolność nie jedno ma imię”. Tymczasem sam prezes J. Kaczyński powiedział 4. II 2017 r.
w Toruniu:  „Zawsze mamy tak wiele  ograniczeń (w Polsce i  Unii),  że  trudno mówić o
całkowitej wolności”. Dodamy, że dziś często jest tak, że niektórzy korzystając z pseudo
wolności  dokonali  krętactw  na  wielką  skalę.  Z  kolei  za  niektóre  przewinienia  są  dużo
większe kary niż za PRL, a służby mundurowe (bez wojska) są znaczniejsze, więc jak to
jest?

• W Zielonym Sztandarze napisano, że rząd PiS nawiązuje do PRL-u zauważyliśmy. np. na
Konferencji  w Toruniu minister  podał,  że  sprywatyzowany został  majątek za ponad 150
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mld. zł., ale dalej nie będzie. Teraz będzie się budować majątek narodowy poprzez spółki
skarbu państwa. Np. elektrownia Dolna Odra odzyska dawny blask. Dawny? Dopowiedzmy,
że to za PRL jaśniała. Będzie też reanimacja stoczni. Życzymy powodzenia.

Maj 1945 r. Wojsko Polskie i polska flaga na murach
Berlina. (fot. Wikwand).

• Dziś często w mediach prowadzi się nagonkę
nie tylko na komunistów ale też na Ludowe
Wojsko Polskie. Szarga się o nim pamięć lub
wymazuje  go  z  historii  II  w.  św.  My
pamiętamy,  że  w  Ludowej  Polsce  wojsko
cieszyło się dużym autorytetem i to pomimo
tragicznego  udziału  w  wypadkach

poznańskich i gdańskich (1956 i 1970). Ten szacunek wywodził się jeszcze z czasów II w.
św. kiedy to duże polskie armie pomagały armii rad. wyzwalać ziemie polskie i zdobywać
dla narodu Ziemie Zachodnie i Odzyskane. To dzięki jego obfitej daninie krwi (ok. 20 tys.
poległych)  mogliśmy  wystarać  się  dyplomatycznie  o  bogate  i  urokliwe  obszary
poniemieckie,  na  których  żyją  już  3  pokolenia,  wypoczywają  nad  szerokim  morzem.
Protestujemy  przeciwko  zniesławieniu  ludowego  wojska.  Ono  tak  jak  i  partyzanci
wszystkich  formacji  walczących z Niemcami zasługują na dobrą pamięć.  Niecnym jest
usuwanie  ich  dowódców  z  ulic  i  placów  (Berlinga,  Świerczewskiego,  Żymierskiego)
Dolnego Śląska, a sprowadzanie „gości” którzy z tymi ziemiami nie mają nic wspólnego i
niczym się tu nie zasłużyli. Godniejsi o 100 % są szeregowi żołnierze polegli w bojach: na
Łużycach, o Kołobrzeg, czy na Wale Pomorskim i pochowani w Siekierkach. 70 lat temu
złożyli  w  ofierze  swoje  młode  życie  za  wolną  Polskę  z  Ziemiami  Zachodnimi.  Polska
Ludowa  nie  dzieliła  frontowców,  wszyscy  tu  otrzymali  wyposażone  gospodarstwa  lub
mieszkania.  Wielu  z  nich  znaliśmy  osobiście  żyjących  tu  w  okolicznych  wsiach  i
miasteczkach D. Śl. Byli patriotami (choć nie krzyczeli tego) i Polakami z krwi i kości. Dziś
są  już  na  tzw.  „wiecznej  warcie”  i  nie  mogą  się  „ostrzeliwać”.  Apelujemy,  wnukowie,
potomkowie nie chowajcie głowy w piasek, zadbajcie o pamięć o kombatantach II w. św. z
jakiego  by nie przybyli frontu bo ich walka, ofiara i zwycięstwo przyczyniły się do realnych
korzyści materialnych i politycznych. A to wszystko nie mogłoby się ziścić gdyby nie ofiara
i bohaterska walka Ludowego Wojska Polskiego. Cześć ich świetlanej pamięci.

Obsada Powiatowej Komendy Milicji  Obywatelskiej w Jaworze pod koniec 1945 r. 
(fot. Almanach Jaworski).
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• „Powojenna  reforma  rolna  i  społeczna  położyły  kres  dziedzicom.  Powstała  ogromna
przestrzeń dla „potomków” biblijnego Chama, chłopi porzucili formę „wy” na rzecz „pan”,
a jeszcze przed wojną w II-j  RP trudno było sobie wyobrazić by dziedzic zwrócił się do
chłopa „Proszę pana” (prof. Zb. Mikołejko). I to była dziejowa zasługa Polski ludowej i za
nią dzisiejsze elity post-pańskie tak ją nie znoszą zacierają więc pamięć po niej i jeszcze się
posługują potomkami chłopów.

• „Za  komuny”?  W  obiegu  średnio  często  słyszymy  takie  skrótowe  określenie  Polski
Ludowej. Uporczywie to lansują raczej jej przeciwnicy, ale też 30 – 40 latkowie której wiele
nie  pamiętają.  Otóż „komuna” to  wspólnota gospodarcza np.  wszystko państwowe czyli
nasze. A tymczasem w Ludowej (nawet sympatyczniejsza nazwa godna upowszechniania) w
różnym okresie własność spółdzielcza i prywatna stanowiły od 30 – 50 % gospodarki kraju.
W tym 80 % rolników, też sklepiki, rzemiosło i małe zakłady oraz handel targowiskowy.
Jest  faktem,  że  do  roku  56  partia  zamierzała  nieomal  wszystko  upaństwowić  bądź
uspółdzielczyć.  Jednak  po  tym  okresie  odstąpiono  od  takich  zamiarów,  a  rozwijać
szczególnie spółdzielczość mieszkaniową.

• Zmarły w 2016 r. wybitny polski humanista,  socjolog,  pisarz i krytyk literacki Zygmunt
Bauman uważał, że komunistyczne reformy w powojennej Polsce były dla niej najlepszym
rozwiązaniem. Nie przepraszał, że jako 19-letni chłopak wstąpił do I Armii WP. Nie padał
po 1989 r.  na kolana przed kapitalizmem, ale  był  do końca wnikliwym jego krytykiem.
Robił rzeczy na które inni się nie odważyli. Np. krytykował Izrael, Amerykanów za napaść
na Irak, Afganistan i rząd polski, że brał w tym udział. Stalinizmu nie aprobował. Kochał
piesze wycieczki i tytoń. Nie nawrócił się więc nie spoczął na Skałce ani Wawelu. Czytajmy
go bo pozostawił wiele, że starczy na lata.

Huta Katowice. (fot. Stow. Dziennikarzy Polskich)

• Huta Katowice. 3 grudnia 2016 r. minęła
40 rocznica uruchomienia Huty Katowice.
(Jakoś  cicho  było  we  współczesnych
mediach).  Jednak obchody się  odbyły,  a
udział  wzięła  m.in.  KPP z  Krzysztofem
Szwejem na  czele.  Kwiaty  złożono  pod
pomnikiem  upamiętniającym  wbicie
pierwszej łopaty na placu budowy (15. 04.

72  r.)  oraz  na  rondzie  Budowniczych  Huty  Katowice.  Przybyło  wielu  dawnych
budowniczych i pracowników, (a było ich ongiś 48 tys.) z byłym dyr. Zbigniewem Szałajdą
i  prof.  Adamem Gierkiem. Przypomniano dzieje  huty,  a  były wyjątkowe przez ogrom i
wydajność. 11. XII spuszczono 300 t. surówki żelaza. Zachwycał się nią nawet kanclerz H.
Schmid. 30. 07 77 r. wyprodukowano już mln. ton żelaza. A 27. 06. 78 r. sztandar Huty
Katowice poleciał w kosmos na pokładzie  statku kosmicznego „Sojuz 30”.

Nikita Chruszczow zachwala zalety kukurydzy, którą przywiózł w
prezencie. (fot. Newsweek).

• Ciekawa pozycja książkowa o „Ludowej” wydana w
serii  Historia  bez  IPN.  A tytuł  jej  brzmi:  „Przełom
października 56 „. Jest to historia zrywania Polski ze
stalinizmem, oraz stenogram dramatycznych rozmów
w  Belwederze  Gomułki  z  Chruszczowem.  (więcej

informacji pod nr tel. 22/6358410 wew. 120.
• Dziś  szczególnie  potrzebujemy  ludowej  historii  Polski.  Konieczne  jest  przełamanie
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nacjonalistycznej  opowieści  dziejów  społeczeństwa  i  obywateli  Polski  (społeczności  i
obywateli,  nie  tylko  Polaków).  Należy  odzyskać  historię  klas  ludowych,  odzyskać
wymazane doświadczenia i walkę ludu o sprawiedliwość społeczną i niepodległą Polskę.
Ruch ludowy ma przecież długą już tradycję działalności, bowiem rozwijał ją jeszcze pod
zaborami.  Szczególnie  był  prężny  i  bojowy  przed  II  wojną  światową,  kiedy  to  jego
przedstawiciele  zajmowali  najwyższe  stanowiska  w  państwie,  np.  3-krotny  premier
Wincenty Witos czy marszałek sejmu Maciej  Rataj.

• Lud szczególnie zasłużył się w walce o Polskę podczas II wojny światowej. Co najmniej 80
%  wojska  stanowili  synowie  chłopów  i  robotników.  To  oni  u  boku  aliantów  pokonali
Niemców, a nie ci, którzy dziś mienią się „niezłomnymi”. Największe jednak zasługi (i to
największe w dziejach Polski) ma lud wiejski i robotniczy, a także inteligencja pracująca  w
okresie Polski Ludowej w latach 1945 -1989. To rękami tego ludu, często tylko z kilofami i
taczkami, zostały odgruzowane i odbudowane miasta po wojennych zniszczeniach. Szybko
zaludniające  się  miasta  były  coraz  lepiej  wyżywiane  przez  lud  wiejski.  I  to  są  nasi
autentyczni bohaterowie, którzy powinni trafić do książek i albumów.

Konstytucja PRL. (fot. Dziennik Zachodni).

• Konstytucja  zawierała  gwarancje  swobód  obywatelskich,  wolności  sumienia  i
wyznania, wypowiedzi,  zgromadzeń, prasy, tajemnicy korespondencji, prawo do
pracy i  wypoczynku. Nie dawała jednak powyższych praw, gdy ich nadużycie

mogło  zagrażać   „interesom  ludu  pracującego”  oraz  w  sytuacji  wprowadzenia  stanu
wojennego.  Sejm  był  najwyższym  organem  państwa  i  reprezentować  miał  „wolę  ludu
pracującego miast i wsi”.

• W latach 1947 – 1952 obowiązki prezydenta pełnił Bolesław Bierut,  natomiast w latach
1952-1989 odpowiednikiem prezydenta była Rada Państwa, którą powoływał Sejm.  Rada
Państwa była organem  autonomicznym, o szerokich kompetencjach; był więc nie jeden, a
zbiorowy „szef państwa”. Rola Sejmu została ograniczona.

• W 1949 r.   nastąpiło  „zwarcie  szeregów” wobec  zagrożenia  imperializmu zachodniego.
Marszałkiem mianowano  Konstantego  Rokossowskiego,  wzrosły  wydatki  na  wojsko  do
15% dochodu narodowego (w roku 1951 liczyło ponad 400 tys.). Wróciło wielu oficerów
radzieckich  na  stanowiska  dowódcze.  Doradcy  radzieccy  mieli  pomagać.  „Doradcy
radzieccy, wg Stalina, Polsce pomagają, nie przeszkadzają. Nie mogliśmy ich nie przyjąć” -
J. Berman.

• W latach1945-48 kadry, o różnych rodowodach politycznych, zajmowały odpowiedzialne
stanowiska. Liczba urzędników państwowych (bez UB) w latach 1949-50 wzrosła ze 150
tys. do 345 tys. i tak się utrzymywała przez wiele lat. Powstało 17 ministerstw i 21 urzędów
centralnych. Władza lokalna była początkowo podzielona pomiędzy rady i wojewodę, ale
kierowniczą rolę pełnili pierwsi sekretarze komitetów partii (powiatów, województw). Na
szczycie tej władzy był I sekretarz Komitetu Centralnego PPR (sierpień-grudzień 1948) i
PZPR (od końca grudnia 1948 do 1952 r.) i jednocześnie prezydent Bolesław Bierut. Od
roku  1952  naczelnym  organem  państwa  była  Rada  Państwa.  Urząd  Bezpieczeństwa
Publicznego stał się państwem w państwie.

• W 1950 r. Sejm przyjął ustawę o terenowych organach władzy, a w 1952 r. Konstytucję i
Ordynację wyborczą do Sejmu PRL. Fakt, już od 1944 r. powoływano rady narodowe, ale
nie  z  wyborów powszechnych;  nie  cieszyły się  autonomią.  Wybory do rad  narodowych
odbyły się w 1954 r., w 2/3 swoich przedstawicieli miały partie koalicyjne.. W dniu 22 lipca
1952  r.  przyjęto  nową  Konstytucję  PRL,  większość   artykułów  przejęto  z  konstytucji
stalinowskiej z 1936 r. Ustawa nie czyniła z Polski (jak plotkowano)  siedemnastej republiki
ZSRR, nie odwoływała się do dyktatury proletariatu, mówiła o prawie do małej własności
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gospodarczej.
• Kobiety  masowo  przyjmowane  do  zakładów  pracy  (jak  nigdy  w  dziejach)  wytwarzały

materiały,  obuwie,  szyły  bieliznę  i  ubrania  na  kraj  i  eksport  w  ilościach,  które  dzisiaj
szokowały  by  młodych  (np.  kamiennogórska  Intermoda  w  1980  r.  -  30  tys.  ubrań
miesięcznie, dzisiaj zero – zakład nie istnieje).  Dziewczyny i mężatki po szkołach średnich,
objęły we władanie urzędy gminne i powiatowe, urzędy państwowe. To nie było tak jak
przed wojną,  gdzie  w urzędach 99%  (lub nawet  100)  urzędników stanowili  mężczyźni
(widać to na starych fotografiach). Tak więc opowiadania o trwającej wojnie do 1989 r. i
okupacji „sowieckiej”, trzeba określić ludowym porzekadłem: „austriackie gadanie”.

• W Polsce po 1989 r.  i  do 2017 roku włącznie,  zwyciężyła „świadomość kombatancka”,
która nie otworzyła się na pozytywne ideały. Główną legitymizacją nowe elity tworzyły z
antykomunizmu czyli z antyimperializmu. Zmiany nie powinny polegać na tak radykalnych
cięciach i zerwaniach z ciągłością państwa. Były bowiem dwie drogi do demokracji wzoru
europejskiego:  jedna,  walki  zbrojnej,  a  druga  dyplomatyczna.  Takie  jak  dziś  zerwanie
ciągłości, już nie z PRL, ale z historią w ogóle, z przeszłością. A narodu bez formy ciągłości
nie ma.

• Pogląd prof. Andrzeja Walickiego jest bliski wielu ludziom, którzy mają poczucie, że im w
sposób oszukańczy odebrano prawdziwy sens i nadano sens kłamliwy. Owszem, od 25 lat
słyszymy, że trzeba odzyskać pamięć, a jednocześnie widzimy jak siły władzy świeckiej i
duchownej zakłamują historię czasu wojny i powojnia. Zakłamywano i w PRL, ale nie na
taką  skalę  i  bezskutecznie,  a  teraz  robi  się  to  z  zaangażowaniem  histerycznym  i  bez
szacunku do nauki.

• W dniu 28 lutego 2017 r. Sejm uchwalił nowelizację prawa o spółdzielczości rolniczej po to,
aby zachęcić drobnych rolników do zrzeszania się w spółdzielniach, w celu wydajniejszego
gospodarowania  i  konkurowania  z  dużymi  podmiotami  działającymi  na  rynku.  Tak  się
dziwnie  składa,  że  ta  opcja  polityczna,  która  po  wojnie  zwalczała  spółdzielczość,  a
następnie po 1990 r. przyczyniła się do jej upadku i przez 20 lat wyrażała się pogardliwie o
tzw. „kolektywizacji” i „kołchozach”, po dziesiątkach lat „przyszła po rozum do głowy”.
Tym samym przyznała nieopatrznie racje Leninowi, Bierutowi i Ludowej Polsce.

• Historyk prof. Andrzej Friszke pisze: ”Nie dość dobrze przemyśleliśmy PRL… Tymczasem
był to także system społeczny, awans, bezpieczeństwo socjalne i ekonomiczne, trwałości
pracy, darmowych koloni, deputaty żywności czy węgla… Mamy słabo rozpoznany sposób
rozwoju Polski od IX wieku. (Przed wojną 5 mln ludzi było zbędnych, a PRL inwestując w
wielkie zakłady starała się tych ludzi zagospodarować… Dziś Sejm zbliżono do funkcji jaką
miał w PRL”.

• W 1950 r. rolnictwo dolnośląskie miało 3.271 ciągników rolniczych, 10800 snopowiązałek i
50 kombajnów. W 1956 r. tylko w POM i PGR było 5 tys. ciągników i 300 kombajnów,
w 1960 r. - 6.750 ciągników i 480 kombajnów. Zaś w 1971 r. rolnictwo dolnośląskie ogółem
posiadało 21 tys. ciągników i 2.100 kombajnów. W 1974 r. tylko rolnicy indywidualni mieli
12.502 ciągników, 35.725 kosiarek, 24.084 kombajnów.

• Od 1972 r.  obowiązywała ustawa o bezpłatnej  opiece lekarskiej  dla ludności  chłopskiej,
zostało nią objętych 6,5 mln ludności rolniczej z dziećmi. Z powyższych danych wynika, że

był  w  PRL-u  postęp  techniczny,  a  lud  został  objęty
opieką państwa. Gadanie więc o sowieckiej  okupacji
jest demagogią polityczną. Ustawę o ZUS z 1955 r. i
KRUS  z  1972  r.  pochwaliła   też  prof.  Grażyna
Ancyparowicz w Telewizji Trwam w lutym 2017 r., a
skrytykowała OFE jako oszukańcze.

Wedel czyli 22 Lipca tzn. Wedel. (fot. Warszawa pl.).
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• W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ub. wieku w USA było w sprzedaży od 20 do
30% polskich szynek. Eksportowano, bo były potrzebne  dewizy na towary i elektronikę
dokupowano na Zachodzie. Tak więc najlepsze mięso zjadali kapitaliści i imperialiści, a nie
zabierał Związek Radziecki, jak głosili przeciwnicy PRL-u.

• Gospodarka. W roku 2011 „Ursus”wznowił produkcję traktorów. Produkuje 1/10 tego co za
PRL (może dzisiaj więcej?). Traktory cieszą się uznaniem nawet Niemców, bo są proste,
niezawodne i tanie.

• „Polski  przemysł  okrętowy  miał  jedną  z  najlepszych  marek  na  świecie”.  Tak  mówił
związkowiec w Radiu Maryja w 2013 r. Szkoda,że nie wspomniał, że tak było za Ludowej
Polski,  i  że  najlepszych  specjalistów  przejęły  stocznie  niemieckie.  W owym  czasie  ze
stoczniami kooperowało 2 tys. zakładów polskich.

• „Musimy  wracać  do  idei  ponownego  uprzemysłowienia  Polski”.  (Wypowiedź  ministra
polskiego rządu. Luty 2017 r. Toruń). Dodać tu należy,  że to właśnie Polska Ludowa w
pocie czoła się uprzemysławiała w latach 1945-89. Nie ma więc powodu się jej wstydzić, a
raczej wzorować co nieco próbuje czynić dziś PiS.

• Za PRL było na Dolnym Śląsku dziewięćdziesiąt gorzelni,  pozostały cztery. (Informacja ze
stycznia 2015 r.).

• W 1949 r. rząd wydał zezwolenie na wywóz maszyn poniemieckich do Polski Centralnej.
Pojechało  1.500  snopowiązałek,  1.450  kosiarek  i  tyleż  żniwiarek  i  młocarni
szerokomłotnych,  1.200  silników  elektrycznych,  2.000  kopaczek  i  215  pras  do  słomy.
Pewnie niektóre jeszcze tam pracują. Nie narzekajmy więc na „Jałtę”.

• Gen. dyw. dr.  Franciszek Puchała (2016 r.)  -  Wynik konferencji  w Poczdamie (1945 r.)
został  odczytany  w  Moskwie  jako  znak,  że  Zachód  pogodził  się  z  utratą  Europy
Wschodniej.  Polska stała się kluczem  do radzieckiego bezpieczeństwa. (To przyznał też
prezyd.  USA).  Wszelką  zmianę  tego  stanu  ZSRR  uważał  za  zagrożenie.  Celem
strategicznym powojennej Ludowej Polski w ówczesnym układzie sił uznano obronę stanu
posiadania w oparciu o sojusze z sąsiadami, a szczególnie ze wschodnim dla zapewnienia
sobie zaplecza i pomocy w razie odrodzenia się militaryzmu niemieckiego. Zabezpieczenie
zach.  granic  to  największy  wkład  żołnierzy  polskich  (w  PRL)  w  walce  politycznej  o
powojenną  stabilność  kraju.  Stanowisko Niemiec  Zachodnich  wciąż  było  mętne.  Nawet
układ z 1970 r. nie rozstrzygał ostatecznie sprawy granic. Dopiero 12 września 1990 r. w
Moskwie na konferencji „Dwa plus cztery” ostatecznie zatwierdzono status Niemiec w ich
aktualnych granicach. A zjednoczone Niemcy 14. 11.  1990 r.  zawarły z Polską traktat  o
ustaleniu granic  na Odrze i Nysie. Nie można też pominąć wkładu żołnierzy polskich frontu
wschodniego w odbudowie powojennej Polski jak i zagospodarowaniu Ziem Zachodnich. A
czyja armia miałaby zastąpić powojenne Wojsko Polskie, może radziecka?

• Do  setek  tysięcy  obywateli  PRL  docierała  audycja  o  nazwie  „Wolna  Europa”.  Była
finansowana  i  kierowana  przez  USA.  Władze  państwa  często  ją  zagłuszały.  Owszem
informowała o czym rząd i  partia nie mówiły,  jednak W. E. miała na względzie przede
wszystkim interesy Ameryki, tj. rozbicie wspólnoty państw Układu Warszawskiego.

• W 1968 r.  w przemówieniu  E.  Gierek  zagroził,  że  „sługusom imperializmu pogruchota
kości”. Jednak słowa nie dotrzymał, był dość łagodny.

Gen. Wojciech Jaruzelski. (fot. Super Expres).
 

• W wieku 45 lat w 1968 r. ministrem obrony został gen. Wojciech
Jaruzelski,  a  szefem  sztabu  generalnego  Bolesław  Chocha,
frontowiec, Sybirak. W latach powojennych odwiedził  kolegów z
wojny w okolicach Bolkowa.

• Od czerwca 1968 r. Ministerstwo Oświaty wprowadziło dodatkowe
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punkty przy egzaminach na studia dla młodzieży robotników i chłopów. Wprowadzono też
praktyki studentów w zakładach pracy.

• Dopiero w 1979 r. po raz pierwszy od 1945 r. nastąpił spadek dochodu narodowego o 2,3 %.
Ten stan spowodowały: a) bardzo ciężka zima, b) lata nieurodzajów. Zadłużenie pod koniec
1972 wynosiło 22 mld. dol.

• Wizyta Papieża w 1979 r. pogłębiła niezadowolenie w kraju. „Dla wielu członków partii był
to szok” - E. Gierek.

Papież Jan Paweł II w Polsce. (Nie widać oddziałów
milicji, ochroniarzy i wszyscy spokojni o

bezpieczeństwo naszego rodaka. Bierzmy przykład). 
(fot. WP. Wiadomości).

• Kryzys jednak narastał wcześniej: w 1974
r.  OPEK  podwoił  cenę  ropy.  ZSRR  ją
podniósł  o  130  %  .  Zysk  z  węgla
niwelował kryzys na Zachodzie.  Wzrosły
stopy  procentowe.  Budowano  dużo  bo
1975 r.  do 264 tys.  mieszkań,  ale  wielki
wyż demograficzny powodował, że i tak 1
mln  800  tys.  oczekiwało  na  mieszkanie.

Dochody wzrastały bo gdy w 1965 r. było 1 mln. 400 alkoholików, to w 1975 już 5 mln (8
litrów spirytusu na głowę), zwyczajnie lud się rozbawił,  świetlice, restauracje, kawiarnie
pełne.  Czy  mu  było  tak  źle?  Raczej  za  dobrze.  Jednak  dynamicznie  też  wzrastała
konsumpcja  i  zakup  art.  gosp.  dom.,  maszyn  roln.,  pojazdów.  Do  ogromnej  ilości
zbudowanych mieszkań ludzie kupowali setki tys. mebli, a na Ziemiach Zachodnich usuwali
poniemieckie, kupując nowe modne segmenty i tapczany, polskie nie z importu.

• W 1987 r. przeciętne gospodarstwo rolne (indyw.) posiadało 5,1 ha ziemi, a w 1950 r. było
to 5,5 ha. Wzrosła o 12 % liczba gospodarstw powyżej 10 ha.

• Wiosną 1985 r.  I  sekretarzem w ZSRR  został  Michaił  Gorbaczow. Jego reformy miały
wpływ na sytuację w Polsce.

Michaił Gorbaczow, człowiek który miał niewątpliwie wpływ na losy PRL. (fot. Wikipedia).

• 27. IV 1985 r. Obchody 30 Rocznicy Układu Warszawskiego w Warszawie. Trzy
godzinna rozmowa gen. Jaruzelskiego z Gorbaczowem.

• 1987 r. - pielgrzymka JP II, który nawoływał do legalizacji „Solidarności”. W Szczecinie zaś
uchylił się od udzielenia wsparcia „propagandzie” tj. promocji Ziem Odzyskanych. - (Pierre
Buhler, Francuz). 

• Jaruzelski  Często  na  Kremlu  u  Gorbaczowa.  Wzajemnie  się  popierali  i  głosili  odnowę
socjalizmu.  (1987 r.)  76 % Polaków popierało Gorbaczowa tj.  zdecydowanie więcej  niż
Reagana. 

• 26.08. 1988 r. gen Kiszczak zapowiedział „Okrągły Stół”. 
• W dniu 6. XII 1988 r. Polska liczyła 37 mln. 768 tys. mieszkańców.
• Po  przełomowym 1989  r.  i  zmianie  ustroju  w  Polsce  nastąpiły  gwałtowne  konflikty  o

pamięć. Spór ten ma i wymiar szerszy tj. między elitami prawicowymi Europy Środkowo-
Wschodniej,  a  Europy Wschodniej,  czyli  Rosji,  Białorusi,  Ukrainy,  Litwy.  Ciekawie  to
wygląda  na  Ukrainie,  która  prezentuje  się  jako  zwycięska,  a  i  zniewolona.  Od  2015  r.
nastąpił  w  niej  kolejny  rozłam  pamięci.  Większość  sądzi  (uważa),  że  w  1945  r.  było
wyzwolenie, ale skrajne elity wmawiają młodym, że nowe zniewolenie. Tak więc krajobraz
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pamięci  o  1945  r.  w  Europie  jest  pełen  przepaści.  Wpływa  to  negatywnie  na  proces
integracji  europejskiej  i  na  stosunki  z  Rosją.  Jest  tak  bo  narodowe  pamięci  dają  się
manipulować przez populistów polityków. Tak też obozy w Polsce będą się odwoływać do
własnych  pamięci  historycznych.  Podejmą  na  nowo  dyskusję,  otworzą  fronty  walki  o
pamięć i rygorystycznie zainfekują (już to robią) dzieci i młodzież. Pamięć 1945 r. Jałty
stosunki z ZSRR, PRL i okresu 1989 – 2015 będzie punktem spornym i zapalnym co, i jak
pamiętać. Tymczasem tekst umowy jałtańskiej nic nie mówi o braku suwerenności Polski, a
raczej potwierdza niepodległość Polski,  a najwyżej w radzieckiej  strefie wpływów, którą
ZSRR sobie wywalczył w II wojnie światowej daniną 10 mln. poległych żołnierzy.

• Poniższy  wiersz  pochodzi  z  tygodnika  „Gromada”  z  1951  r.,  a  napisał  go  Adam
Przegrodzki.

Co kto sieje?

Co kto sieje zbierał będzie
To się dawno sprawdza wszędzie

Kapitalizm sieje wyzysk
Zbiera ludu gniew i kryzys

Imperializm wojnę sieje
Nie spełnią się te nadzieje

Sieje przyjaźń swoją szczerą
Związek Rad* i przyjaźń zbiera

Rolnik sieje jak potrzeba 
Ile trzeba zbierze chleba

Dziewiąta Drużyna Harcerska z Torunia na obozie letnim w
Otłoczynie w 1946 roku. Fot. Andrzej Bereźnicki, z archiwum

Jacka Krzyżyńskiego (domena publiczna).

• W 1981 r.  akcją kolonii  i  obozów objęto ponad 3
mln. dzieci i młodzieży. Podobna liczba była jeszcze
w 1989 r.  Natomiast w roku 1990 (według MEN)
liczba  ta  spadła  do  ok.  600 tys.,  a  w 1991 r.  nie
osiągnięto  nawet  300  tys.  Takie  były  skutki

wprowadzenia w Polsce kapitalizmu. Dane te dedykujemy krzykaczom – politykom, którzy
bez zastanowienia „kichają” na PRL.

• Ubezpieczenia  rolników indywidualnych.  W 1946  r.  było  w Polsce  7732  lekarzy,  1581
dentystów, 664 felczerów i 5840 pielęgniarek. W 1955 r. już 18373 lekarzy w tym 1189
(6%) na wsi, a w 1970 r. 2455 i w 80 r. 3550 (5%). Jednak przez 26 lat PRL lud. rol. miała
ograniczony dostęp do usług medycznych. Gospodarze i ich rodziny nie byli ubezpieczeni,
więc  musieli  płacić  za  wizyty  lekarskie  i  leczenie.  (Pracownicy  PGR-ów  korzystali
bezpłatnie już od 1948 r., a z RSP (spółdzielni) od 1954 r. Rolnicy indywidualni korzystali
najwyżej ze zwolnień dla biednych za pobyty w szpitalu lub zaniżano im koszty leczenia.
Bezpłatnie leczone były tylko kobiety ciężarne (i porody) i ich dzieci do 1 roku. Pełnym
ubezpieczeniem leczniczym rolnicy indywidualni zostali objęci od 1. I. 1972 r. Wcześniej
leczono darmo tylko w przypadku chorób psychiatrycznych, społecznych i zakaźnych.

• W 1978 r. spożycie mięsa wynosiło 70 kg w tym 34,8 kg. wieprzowego. Na eksport szło 15
%  produkcji.  Mleka  produkowano  do  16-17  mld.  litrów.  Było  1  mln.  900  tys.  koni  i
pracowało 514 tys. ciągników tj. w 1970 r. 1/70ha, a w 78 r. 1/27 ha.

•  W roku 1982/83 udział studentów chłopskich na studiach wynosił 7 %. Odsetek ten spadał
od początku lat 1960-tych. W 1965 r. wprowadzono punkty za pochodzenie (3), a od 68 r.
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(5). Podniosło to odsetek studentów chłopskich do 15 %, ale po kilku latach on spadał.
Krytykowano  wprowadzanie  punktów  bo  studia  miały  być  dla  najlepszych,  więc  je
obniżono.

• Prof. Janusz Rejkowski: Elity PZPR przez lata były przekonane, że interesy ZSRR w Polsce
nie  mogą  być  naruszone  ponieważ  musi  się  to  dla  Polski  skończyć  źle.  Uważano,  że
położenie Polski w Europie jest dość kruche – tak polityczno – militarne, jak gospodarcze,
toteż oparcie o ZSRR jest gwarancją naszego bezpieczeństwa, a zwłaszcza nienaruszalności
granic. Obawiano się też wolnego rynku typu zachodniego uważając, że przekształci się w
rynek dla  bogaczy.  Dylematem było  jak  przeprowadzić  reformę by nie  doprowadzić  do
masowego zbiednienia społeczeństwa.  Zaś  z  owoców demokracji  skorzystają  ci  co będą
mieć pieniądze.

To ich kochały miliony. Legendy PRL i TVP. Jan Suzin i Edyta Wojtczak. 
(fot. http://plejada.pl/newsy/legendy-prl)

• Gen.  Jaruzelski:  wiem,  że  Gomułka  ciężko  przeżywał  gdy
rokrocznie zwracał się do ZSRR o 2-3 mln. ton zboża, tj. w l.
1956-70. Chruszczow, a potem Breżniew pomagali ale pytali:
„Kiedy polskie rolnictwo będzie socjalistyczne?”

• Wojciech Jaruzelski przyznał, że w l. 1980-81 pomoc z ZSRR
osiągnęła wartość ok. 4 mld. dol.

• Kierownictwo radzieckie uważało, że kredyty zachodnie to nie
pomoc, nie prezent, a „kabała”, zniewolenie, jarzmo.

• W 1987 r. tempo wzrostu gospodarczego zmalało ok 2,5 %.
Poziom  dochodu  narodowego  był  o  5,5  %  niższy  niż  w

rekordowym  1978  r.,  a  na  1  mieszkańca  o  12   %.  Liczba  mieszkań  spółdzielczych
zwiększyła  się  ledwie  o  1,5  %,  a  planowano  do  9  %.  O  10  % wzrosło  budownictwo
zakładowe. Rok 1987 był zły dla rolnictwa. Globalna produkcja zmalała o 3 %, a jeszcze w
86 r. wzrastała o 3 %, a jeszcze w 86 r. wzrastała o 5 %. Fakt zima 1986/87 była długa i
ostra, a lato mokre. Jednak więcej umłócono zbóż, a mniej zebrano ziemniaków, buraków, i
rzepaków. Wymarzło ok. 25 % drzew owocowych. Zmalała produkcja mleka, żywca i jaj ok.
2-4  %.  Zmalało  pogłowie  krów  według  roku  1985  o  10  % i  o  1  % loch.  W 1987  r.
pogorszyła się też sytuacja energetyczna kraju. O 5 % wzrosły nakłady inwestycyjne, ale
były o  21  % niższe  niż  w dobrym 1978 r.  W 1987 r.  narastała  niekorzystna  tendencja
pieniężno-rynkowa,  tj.  nierównowaga  i  inflacja.  Dochody  ludności  wzrosły  o  27,4  %.
Inflacja wzrosła w 86 r. o 17,5 %, a 87 r. do 26 %. 19. X. 87 r. nastąpił krach na giełdach
świata kapitalistycznego. Tego też roku w PRL  wprowadzono II etap reformy gospodarczej.
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Czterej Pancerni i Pies film, który zawładnął polską telewizją długo jeszcze po 1989 r. (fot. Fakt).

• Gen.  W.  Jaruzelski:  Owszem  broniliśmy  ówczesnego  ustroju  (w  l.  1980-81),  a  przede
wszystkim realnego państwa, jego co prawda ograniczonej, ale suwerenności. Jednak nie w
imię  „starego  porządku”.  A  to  różnica  Podjęliśmy  reformy  gospodarcze,  polityczne  i
społeczne.

Film pełen intryg i komplikacji, ukazuje w
przejaskrawionym obrazie Polskę końca lat 1970-tych.
Obecnie film wykorzystuje się do nauki historii o PRL

m.in. przez  niektórych dziennikarzy. Przypominamy film
nakręcono w PRL. Jest to przykład dystansu do siebie

ludzi tamtego okresu i umiejętności krytyki codzienności.
Nie jest to dokument. Mija 27 lat „Dobrej  Zmiany”, a

filmu o podobnym charakterze pokazującego
bieżące czasy nie ma, na straży stoi IPN?, a jest co

pokazać. (fot. Radio Zet).

• Prof.  J.  Reykowski:  Obóz,  który  dziś
sprawuje władzę uważa, że PRL zasługuje
tylko  na  potępienie.  Tymczasem  polski

socjalizm  zapewnił  bezpieczeństwo  socjalne  szerokim  masom  ludowym,  zlikwidował
ubóstwo tak powszechne w do 1939 r. W PRL przez długi czas zyskiwały masy plebejskie,
ale system niereformowany stawał się mniej wydolny, dlatego wymagał zmiany. Więc forma
ustroju,  która  troszczyła  się  o  awans  i  kulturę  robotników  i  chłopstwa  miała  też  racje
moralne.
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Ponad 40 lat czekamy na taką reprezentację. Polska - Francja, 7.09.1974 r. ( fot. Zbigniew Nowak ).

• Nad dekadą  lat  1970-tych  ciążyły  sztucznie  utrzymywane  niskie  ceny i  z  tąd  brała  się
nierównowaga rynkowa.

• W l. 1980-82  dochód narodowy zmalał o 20 %, ale od połowy 82 r. wzrastał, w 1988 r.
wyniósł 8 %. Był to dobry skutek stanu wojennego i reform gospodarczych. Np. w l. 1980-
tych budowano ponad 190 tys. nowych mieszkań rocznie, zaś w 1991 zaledwie 133 tys.

• W  1946  r.  Rada  Ministrów  pozbawiła  obywatelstwa  niektórych  Polaków  z  rządu
londyńskiego. Nie było na liście początkowo Andersa, ale zażądał wpisania wicepremier
(ludowiec) Mikołajczyk. Wcześniej my deportowani w ZSRR i pozostawieni na pastwę losu
mieliśmy głęboki żal do Andersa. (Gen. W. Jaruzelski).

• „Za  komuny”?  -  Określenie  to  na  okres  rządów  PRL  upowszechnili  jej  przeciwnicy
wywodzący się z pańskich klas posiadaczy i wstecznej reakcji. Powtarzanie od 1989 r. tego
sloganu w negatywnym tylko kontekście zafałszowuje historię Polski Ludowej. Dziś bywa,
że mówią tak też osoby młode wywodzące się z ludu. A to właśnie PPR była jego szerokim
orędownikiem. Więc wbrew reakcji  warto używać zwrotu – skrótu  „za ludowej”,  który
czegoś  szczególnie  „panom”  jest  nie  miły.  Może  dlatego,  że  przez  wieki  mieli  lud  w
pogardzie i zmuszali do pańszczyzny naszych pradziadków.

Józef Cyrankiewicz z żoną Niną Andrycz podczas podróży do Indii 1957 r.
(fot. PAP).

• Wprowadzenie w Polsce 13. XII. 1981 r. stanu wojennego
Leonid  Breżniew  nazwał  wyrwaniem  natki  pietruszki,  a
pozostawienia korzenia w ziemi. Oznaczało to, ze działacze
Solidarności nie zostali surowo ukarani.

• Gen.  Jaruzelski:  Stan  wojenny  był  ocaleniem  ale  i
okaleczeniem. Zapobiegał katastrofie, ale nie spełnił wielu
długofalowych  oczekiwań.  W  latach  1981  –  88  Polska

pożyczyła 8,6 mld. dol., a spłaciła rat i odsetek w kwocie 19,4 mld. Mimo to pozostało ok.
39 mld. długu. Dziś jest go ponoć ok. 300 mld. i nikt się nie dziwi, nie lęka, nie oskarża.
Odsetki były drakońskie bo sięgały 18 – 20 %. 
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• Kryzys lat 1980-81 miał wielostronny charakter. Wprowadzenie stanu wojennego nieco go
powstrzymało, a dochód narodowy wzrósł o 4-5 % dopiero w 1983 r. Potrzebne było jednak
zagraniczne wsparcie aby gospodarka Polska odzyskała dawną dynamikę. Tymczasem na
skutek restrykcji USA straty finansowe Polski sięgały 10,5 mld. dol. 

• Jak  kapitalizm  zapełnił  półki  sklepowe?  Przykład  z  1990  r.  Po  podwyżkach  art.
spożywczych skokowo dołączyło mięso i wędliny. Oto parówki zdrożały z 5,5 do 9,9 tys. za
kg., cena cielęciny wzrosła o 7 tys., z wołowina o 200 %. Usługi pocztowe podrożały o 150
%, prąd i gaz o 400 %, także ciepła woda. Zdrożała benzyna. Tymczasem Balcerowicz ostro
zahamował płace. Jego dewizą było: „Pełne półki i puste portfele”. Wiele ludzie kupowało
cukier na zapas jeszcze po starej cenie więc go ciągle brakowało, a jak solidnie podróżował
to już leżał na półkach. Dość Panie Profesorze naród was przejrzał.

• Polska Rzeczpospolita istniała 45 lat. Dziś  doświadczenia państwa ludowego nabierają już
historycznego  wymiaru.  Z  sukcesów  i  kryzysów  winno  się  dziś  wyciągać  naukę  dla
dzisiejszych  gospodarzy  kraju.  Totalna  niemerytoryczna  krytyka  jest  zwykłą
niegodziwością,  a  dzieje  PRL-u  wejdą  na  trwałe  do  polskiej  myśli  politycznej  i
gospodarczej.

• Czesław  Miłosz  w  książce  „Rok  myśliwego”  ośmielił  się  napisać:  „w  1945  r.  polscy
komuniści mieli rację: Polska mogła istnieć albo w kształcie nadanym jej i gwarantowanym
przez Związek Sowiecki, albo przestać istnieć. Żaden rząd pochodzący z wolnych wyborów
nie dostałby Ziem Zachodnich nie wpadłby na pomysł jak Stalin żeby wysiedlić miliony
Niemców i oddać ten obszar Polakom. Polska istnieje z woli i łaski Związku”. Za te słowa
Solidarność napadła na Cz. Miłosza. Prawda zabolała? Tak i  w 1980 r. ZSRR był jedynym
pewnym gwarantem granicy zachodniej.  45 lat ograniczonej suwerenności minęło „jak z z
bata  strzelił”,  a  Polska ma ziemie,  których gdyby nie  ludowa nigdy by nie  miała.  Nikt
lewicy tego sukcesu odebrać nie jest w stanie. Nigdzie nie ma wzmianki, że Churchill i
Roosevelt  mieliby zaproponować granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej. Przeciwnie znane są
ich opory co do powyższej granicy.

• Przemilczanie to fałszowanie historii. Oto w czerwcu 2017 r. cieszono się w telewizji jak
miło będą dzieci i wczasowicze wypoczywać w Kołobrzegu. Opowiadano o historii tego
miasta, nawet średniowiecznej, ale ani jednego słowa, kiedy i kto miasto zdobył w 1945 r.
Nic o kilkudniowych bojach ludowego wojska, zaślubinach z morzem i ponad 1000 ofiarach
żołnierskich. Latem radio co dzień zachęca do wyjazdów nad morze.

• Prof.  Elżbieta  Mączyńska  prezes  Tow.  Ekonomicznego  członek  Rady  Rozwoju  przy
prezydencie  Dudzie:  „PRL  była  krajem  dość  wysoko  uprzemysłowionym  z  wieloma
przedsiębiorstwami, które mogłyby funkcjonować w rynkowej rzeczywistości. Po 1989 r.
nie zadbano jednak o politykę przemysłową, nie przygotowano strategi rozwoju przemysłu.
Więc prywatyzowano, a kupował je głównie kapitał zagraniczny degradując nie rzadko do
roli podwykonawcy lub montowni”. „PRL mógł być krajem nowoczesnym, ale się nie udało
bo gospodarka nie została urynkowiona. Jeśli dzisiejsza  polityka gospodarcza  (rok 2017)
się  utrwali,  to  pozostaniemy  na  wieki  podwykonawcą  i  montownią,  krajem  nieomal
kolonialnym. Czy to się uda (tj. polska inow.) tego nikt nie wie”.

• W końcu lat 1970-tych gospodarka polska zajmowała 10 miejsce w świecie, a w 2017 r. 20
– 23 pozycję. Tymczasem prof. Król ubolewa, że od 1989 r. nie udało się zbudować jednego
romantycznego mitu pamięci historycznej. Dość powie prof. naród was przejrzał. On nie
przyjmie magnackiej kukiełki za swoją. Ma swoje doświadczenia historię ludową i to ma
wystarczyć. Celebrujcie swoje.

• „Precz  z  Komuną!?”  Takim sloganem się  dziś  obrzucają  na  demonstracjach  zwolennicy
partii prawicowych (2016-17). Chcą jeszcze w prymitywny sposób coś ugrać na „komunie”
czyli  na  PZPR  –  PRL?  Ośmieszają  się  sami  bo  za  PRL-u  członkowie  Polskiej  Partii
Robotniczej  w  ogromnej  masie  byli  ideowi  i  autentyczni.  Zaś  przypisywana  „komuna”

40



dzisiejszej klasie średniej , mieszczaństwu i prawicy pasuje jak „pięść do nosa”.
• Stocznia Szczecińska (w PRL) była 1-wszą stocznią w Europie, a 5-tą na świecie. Rocznie

sprzedawano 20 statków (zużywano 500 tys. ton stali,  dziś 10 tys.).  Majątek stoczni był
niszczony, dewastowany i wywożony na złom. Premier Morawiecki przyznał, że przemysł
stoczni był  dla niego kolebką polskości i  będzie chciał  go odbudować – Gazeta Polska.
Panie premierze w PRL-u wszystkie zakłady pracy, fabryki na Ziemiach Zachodnich były
szczególnie pro-polskie i kolebkami ludu.

Stocznia Szczecin. (fot. Gazeta Wyborcza).

• W  latach  rewolucji  (1944  –  56)
aresztowano 243 tys. osób z podziemia i
innych  podejrzanych  z  nielegalnych
organizacji,  które  spiskowały  chcąc
przywrócić,  nie  tyle  niepodległość,  co
swoją pozycję społeczną i majątki.

• Trybuna Ludu z 24. II. 1989 r. podała, że
od  początku  roku  ludzie  wpłacili  do

banków  315  mld.  gorących  złotówek  (wyzbywali  się  dolarów).  Lokata  na  3  lata  była
oprocentowana na 60 %. W dramatycznej sytuacji znaleźli się ci co zaciągnęli kredyty w
PRL na 8 %, a musieli spłacać z ponad 60 procentem. Sprawcą tego był L. Balcerowicz, z
obrońcą stał się Andrzej Lepper.

Ciągniki Ursus jeden  z ważniejszych produktów przemysłu PRL. (fot. Ursus).

• Z Reformy Rolnej  po II  w. św. przekazano chłopom 6 mln.  ha
ziemi,  której  łaknęli  bardzo.  Łącznie  z  Ziemiami  Zachodnimi
utworzono 5 mln. 840 tys. gospodarstw, a 254 tys. powiększono.
Decyzje  te  wobec  ubogich  mas  wsi  były  wielkim  aktem
sprawiedliwości dziejowej. I za to dzisiejsza III Rp tak nienawidzi
Polski Ludowej. Nie mogą rolnikom tej ziemi odebrać, wyżywają
się  na  Esbekach,   „komuchach”,  wyklętych,  LWP,  ulicach,

pomnikach, itd.
Praca chłopów na roli u właścicieli ziemskich, pod

nadzorem obszarnika i ekonoma.9Fot. Polen auf alte
photografien).

• W  latach  1960-tych  filozof  Aleksander
Bocheński  pisał,  że  „kulturowy  bagaż
polskości  utrudnia  nam  stworzenie
społeczeństwa  nowoczesnego”.
Porównywał  dane  z  Czech,  Węgier,
NRD. Wygląda więc na to, że prześniona
rewolucja  lat  1944-56 (w ostrej  formie)
była za krótka i nie zdołała się zakorzenić
w  narodzie.  To  już  W.  Gomułka

przywracał wzorce polski szlacheckiej. 
• W PRL istniało  16  związków i  zrzeszeń zawodowych  rolników.  Piotr  Jaroszewicz  jako

dobry  gospodarz  obsadził  resorty  kompetentnymi  ludźmi,  którzy  wyjeżdżali  do  krajów
zachodnich i poznawali, nowe metody upraw czy hodowli.

• Na koniec PRL (1989 r.) było 1240 PGR-ów, które gospodarowały na 3 mln. 500 tys ha. tj.
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na 20 % pow. rolnej ziemi. Poza tym  było 1100 dobrych RSP i 35 tys. kółek rolniczych, 34
tys. Kół Gospodyń Wiejskich. Spożywano wówczas 68 kg. Mięsa na osobę. Już od 1985
wprowadzano reformy gospodarstw i była wielka szansa pójścia „drogą chińską”. Zmiany
ustroju nie skonsultowano w referendum. Likwidowane w III RP Pegeery miały wartość 7
mld. 200 mln. zł.

Polska przedwojenna wieś Starosiele na Wołyniu.
 (fot. Polen auf alten Photographie).

• Struktura  ludności  Polski  według  źródeł
utrzymania 1951 r., z rolnictwa żyło 60 %
ludności,  a  w  1974  r.  28  %.  Przemysł,
wszystkie branże dawały utrzymanie 17 %
, a w 1974 r. już 42 %. Struktura klasowa
ludności Polski w 5 w 1951 r. było 2,5 %
burżuazji  i  ziemiaństwa, a w 1970 r.  już
nikt  się  do  niej  nie  przyznawał.
Drobnomieszczaństwa  było  11  %,  a  w
1970 – 2,7 %. Chłopów w 1951 r. było 51

%, a w 1970 – 25 %. Robotników 29 % a w 1970 – 49,8 %. Pracownicy umysłowi w 51 r. =
5,5 %, 1970 – 22,4 %. Widać wyraźnie jaką wagę do wykształcenia przykładała PRL.

• W 1978 r. polski przemysł dawał 52,4 % dochodu, budownictwo – 11,6 %, rolnictwo 14,5
%.  

• W 2015 r. pismo „Newsweek” zleciło badania kto był największym bohaterem II w. św.
Pierwsze miejsce zajął gen. Anders, 2 – gen. Sikorski, 3 – rot. Pilecki. Wyniki ucieszyły
prezesa IPN p.  Kamińskiego.  A nas zmartwiły bo dowodzą,  że latach III  RP skutecznie
układano ludziom w głowach historię zmyśloną. Pytamy, co załatwił i wywalczył dla Polski
Anders?  Otóż zabrał z ZSRR 114 tys. ludzi i skazał na tułaczkę, a resztę około 500 tys.
pozostawił  na  pastwę  losu.  Nie  zdobył,  dla  choć  jednego  chłopa,  skiby  ziemi,  ani
mieszkania, fabryki dla robotnika, nie wyzwolił żadnej małej wioseczki spod okupacji, ani
skrawka morza, ani cząstki Dolnego Śląska. Sikorski przynajmniej się starał i leżał mu na
sercu los Polaków w ZSRR. Zaś Pilecki zamiast odbudowywać kraj z ruin przelewał (jak
Kain) bratnią krew. Ludu pytamy zapomnieliście, że to pod  dow. gen. Zygmunta Berlinga i
gen.  Świerczewskiego  zostały  zdobyte:  stolica  Warszawa,  Pomorze,  Gdańsk,  Morze
szerokie. To ich armie sforsowały Odrę i Nysę, zdobywały Berlin, doszły do Łaby i odniosły
zwycięstwo. Zdobyły dla chłopów miliony ha, które to dziś Wy ich wnukowie teraz orzecie i
obsiewacie.  Klaso  średnia,  która  tak  masowo  wypoczywasz  nad  polskim  Bałtykiem,
zażywając jodu, bądź podziwiasz  uroki Sudetów, zjeżdżając na nartach i sankach czyżbyś
zapomniała, że to Ludowe Wojsko te ziemie zdobywało i zrosiło je obficie żołnierską krwią.
Dowodził  gen.  Michał  Rola-Żymierski,  który  twardo  w  1945  r.  zapowiedział:  „Wojsko
Polskie z Ziem Zachodnich usunąć się nie da”. Rozkazał wbijać nad Odrą i Nysą „pale
Chrobrego”  i  obstawił  granicę  jeszcze  przed  Konferencją  Poczdamską.  W tym  czasie
Anders   i  Pilecki  spiskowali,  zachęcali  do  bratobójczych  walk.  Szukali  głupich  by
zdobyli  dla  nich  władzę i  oni  mogli  łaskawie  przybyć na „białych koniach”,  objąć
majątki, a lud miał zdjąć czapki i kłaniać się w pas. Taka jest prawda o lansowanych
„bohaterach”. Z powyższym koresponduje wypowiedź A. Werblana (kolegi Jaruzelskiego)
do  niego  ok.  1990  r.  „Oddaliście  rząd  dusz  najgorszej  polskiej  tradycji  romantyczno  -
powstańczej,  folwarczno -  pańszczyźnianej,  jaśniepańskiej”.  Bowiem porozumiano się  w
1989 r, z elitą solidarności, anie była ona społeczeństwem i to był błąd. Najlepszą drogą był
dialog  ze  społeczeństwem.  Powstałby  system racjonalny,  a  nie  romantyczno  –  pański  i
liberalny. Można było bo 67 % poparło stan wojenny.
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Posłowie:
Polska Ludowa, szczególnie w latach 1944-56, borykała się z problemem (politycznym) z

którego  nie  było  „eleganckiego”  wyjścia.  Nowe  elity  lewicowe  wycofać  się  nie  mogły,  gdyż
czekało ich więzienie lub ucieczka z kraju.. Również tysięczne masy żołnierskie ludowego wojska
zostałyby  zdegradowane  i  poniżone  przez  obóz  narodowo-radykalny  w  razie  jego  dojścia  do
władzy.  Z  jednej  strony  wielkie  pragnienie  PPR-PZPR  dokonania  rewolucyjnych  zmian
cywilizacyjno-ustrojowych na rzecz ubogich mas ludowych, a z drugiej zmierzenia się z rodzimym
oporem (nawet zbrojnym) części dawnych klas panujących i elit wspomaganych też z zagranicy,
które choć stanowiły ok 10 % społeczeństwa to jednak miały spory posłuch w narodzie uświęcony
tradycją. Trzeba było (i chciano bardzo) z tym się uporać jak najmniejszymi kosztami społecznymi
(Z powodu strat wojennych bardzo cenna była inteligencja przedwojenna i tysiące jej otrzymało
stanowiska,  np.  prof.  Lorentz,  hrabia Wojciech Dzieduszycki).  Stosowało więc państwo ludowe
amnestie,  ułaskawienia  i  skracanie  kar,  a  młodzieży  opozycji  umożliwiano  studia.  Zwalczając
opozycję w wielu wypadkach działano, jak na rewolucję, ostrożnie i subtelnie ze względu na byt w
radzieckiej strefie wpływów i groźną osobowość Stalina (Np. B. Bierut nie uległ naciskom i nie
zrobił procesu W. Gomułce, więc być może ocalił mu życie). 

Nowe państwo (PRL) nie miało też odpowiednich wzorów jak poprowadzić gospodarkę i
politykę krajową, korzystano też często z doświadczeń radzieckich, a one nie zawsze przystawały
do  tradycji  i  mentalności  społeczeństwa  polskiego.  Silnie  np.  optował  za  polską  drogą  do
socjalizmu Wł. Gomułka, a potem E. Gierek, nawet poszukiwał rozwiązań na Zachodzie.

Natomiast  w kulturze wprowadzono rewolucję  tylko do 1956 r.  W latach 1960-tych już
usuwano  książki  rewolucyjne  z  bibliotek,  a  powrócono  do  odbudowy  mitów  szlacheckich  i
kresowych np. wydając masowo dzieła H. Sienkiewicza, a potem je ekranizując. Zaczytały się więc
szerokie rzesze chłopskie i robotnicze i poczuły sentyment do sarmackiej I RP, tej  samej która,
przez  400  lat  niewoliła  pańszczyzną  ich  przodków.  Dlatego  to  spore  grupy ludności  wiejskiej
zaczęły się wstydzić kultury i pochodzenia chłopskiego. Świetnie powyższy problem opisał w Le-
Monde (I. 2017) Michał Rauszer (etnolog), który pisze, że w 1952 r. władze Polski przyjęły nazwę
Polska Rzeczpospolita  Ludowa nawiązując do chłopskich korzeni,  nobilitując wypartą  chłopską
tradycję.  Po 1989 r.  stosunek do rolników się zmienił.  Pojawiło się  określenie „wieśniak”.  Ten
stosunek  nie  jet  przypadkowy,  a  jest  on  konsekwencją  tzw.  „drugiego  poddaństwa  i  ustroju
folwarcznego I RP”. Usunięto z nazwy PR Ludową, czyli poniżono robotników i chłopów (70 %
społeczeństwa), ich wnuków.

To Polska  Ludowa w pierwszym dziesięcioleciu  budowała  swoją  mitologię  pod hasłem
„wstawania z kolan” polskiego chłopa. Choćby za to lud i ci co z ludu winni jej cześć i szacunek.
Dziś 2 ostatnie książki o historii polski (700 i 1000 str.) o chłopach mówią niewiele lub prawie
wcale. Tak to historia kraju jest historią jednej warstwy, która liczyła zaledwie 10 % ludności kraju.
Koniec cytatu.
„Żeby być trzeba pamiętać o przeszłości” (T. Rydzyk w Toruniu 4. II 2017 r.)
Dlatego właśnie napisaliśmy publikację dla podtrzymania pamięci.

Obecna Polska (RP) od 1989 r. jest państwem sukcesyjnym po PRL. Odziedziczyła po niej
kształt  terytorialny,  przebudowane  społeczeństwo,  kadry  zawodowe  i  inteligenckie,  strukturę
gospodarczą  i  prawnie  ważne traktaty międzynarodowe.  Więc  ciągłość  bytu  państwowego  ma
realne podstawy. Tymczasem dzisiejsza polityka historyczna państwa (III. IV RP) usiłuje tę ciągłość
zniszczyć i zakłamać.

PS. 
Nasi polemiści, nie entuzjaści Ludowej Polski podnoszą, ze była Ona zależna czy wręcz

okupowana przez ZSRR, więc posłużymy się jeszcze wywodem filozofa Śpiewaka, z którego myśli
czerpie też młodszy filozof Jan Sowa z Krakowa. 
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Otóż jeśli nawet przyjmiemy, że elity państwa polskiego, w różnym czasie i jakimś stopniu,
zależały od ZSRR tj. jego interesów, to nie pasuje tutaj w żaden sposób termin „zależna”. Poza tym
sama  zależność  nie  musi  pociągać  za  sobą  żadnych  głębszych  konsekwencji. Oprócz  bowiem
zależności  chodzi  również  o  podporządkowanie  instytucji  państwa,  mas  narodu,  służb  i  sił
zbrojnych, a tego jak wyżej wykazaliśmy w PRL – u nie było. Termin „zależność” w  rozumieniu w.
wym. filozofów musiałby też oznaczać większą lub mniejszą autonomię (oznaczoną prawnie) brak
podmiotowości  w prawie  międzynarodowym,  czy brak  dostępu do sfery symbolicznej.  (Godło,
hymn, flaga, język polski w urzędach i powszechny wszędzie). Więc mijają się z prawdą ci którzy
twierdzą, że PRL była niesuwerenna bądź wręcz pod okupacją ZSRR.

Tak więc wmawianie społeczeństwu, że kraj  był  niesuwerenny,  zależny,  okupowany jest
najzwyklejszą  demagogią  obliczoną  na  korzyści  polityczne  i   uzyskanie  dominacji  klasy  post-
sarmacko – szlacheckiej. Tym samym chce się poniżyć tych co wywodzą się z klas robotniczo–
chłopskich, tj. 80 % ludu.

Tymczasem nawet politolog amerykański Michael Kellogg pisze - „To Marks i marksizm
był  i  jest  jedyną  tradycją  naukową  i  siłą  polityczną,  która  kwestionuje  zachodni  imperializm.
Tradycje: konserwatywna ani liberalna pomimo deklaracji humanistycznych i praw człowieka nie
zdobyły  się  nigdy  na  tak  zdecydowany  gest.  Wyprodukowały  zaś  wiele  apologi  (pochwały)
imperializmu i kolonializmu”.Historyczne uwarunkowania i niechęć do marksizmu przekłada się na
egzorcyzmowanie PRL – u, czyli na jego nieudaczne potępianie, zamiast go studiować.

 A tymczasem historia  nie  skończyła  się  na  1989  roku.  Potępianie  ustroju,  czy  totalna
krytyka  PRL nie  ma  żadnego sensu.  (Według teorii  M. Kellogga).  Raczej  należy przemyśleć  i
naukowo przepracować nasze polskie doświadczenie z marksizmem – leninizmem i stalinizmem.
Doświadczeń tych nie mieli uczeni na Zachodzie, no najwyżej teoretyczne.

Bezdyskusyjnym zaś jest to, że naród polski mówi dzisiaj tym samym językiem co w PRL-
u.  To w nim uformował  się  dolnośląski  język  literacki.  Naród śpiewa też  takie  same piosenki
ludowe i estradowe, choć dodaje i nowe. (Elity niektóre piosenki wymazują, czyli cenzura wróciła,
tylko, że w białych rękawiczkach.

Tak samo,  jak  dziś  piszą,  mówili  przed  30-tu  laty działacze  naszego  „Ruchu”.  Ludowa
Polska  zasługuje  na  obszerną  epopeję  w  formach  literackich  i  zrobią  to  niebawem  historycy
najmłodszego pokolenia bo ona ich zaciekawi więc będą szukać prawdy.  A, że w Ludowej Polsce
było wesoło prezentujemy poniżej piosenkę śpiewaną w l. 1960-tych na wiejskich zabawach.

Gorzałka

Gorzałka zawsze dobra jest (2x)
Bo ją piją gospodarze i sprzedają na nią zboże

Gorzałka zawsze dobra jest.

Gorzałka zawsze dobra jest (2x)
Bo ją piją gospodynie i sprzedają na nią świnie

Gorzałka zawsze dobra jest.

Gorzałka zawsze dobra jest (2x)
Bo ją pijał też Gomułka i ta cała jego spółka

Gorzałka zawsze dobra jest.

Gorzałka zawsze dobra jest (2x)
Bo ją piją komuniści bo żołądek dobrze czyści

Gorzałka zawsze dobra jest.
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Gorzałka zawsze dobra jest (2x)
Bo ją pije stara babka i przytula się do dziadka

Gorzałka zawsze dobra jest.

A niżej  prezentujemy  piosenkę  ludu  z  1953  r.,  która  zachęcała   do  spółdzielni,  wspólnego
gospodarowania:

W polu bielą się zapaski,
i śmigają pośród zbóż.
Dziś nie trzeba pańskiej łaski,
bo to nasza ziemia już.

Tam, gdzie pól nie dzielą miedze,
wspólny już zbieramy plon.
I spółdzielnia rej tu wiedzie,
stu gromadom z innych stron.

Nowy mazur, nowy mazur
wyszedł z ludu – wejdzie w lud.
Pójdźcie z nami gospodarzu,
jedno pole, jeden trud.

No bo dobrze sobie zmiarkuj,
czy nam sprostać będziesz mógł.
U nas siewnik i żniwiarka,
a ty kosę masz i pług.

Nowy mazur, nowy mazur,
nie podołasz przecież nam.
A gromadą to od razu 
wykonamy Wielki Plan.

Pieśń robotników z lat 1950-tych

Z warsztatów, fabryk, hut niesiemy wolny śpiew,
od lat nas dręczył głód, płynęła ludu krew.
Dziś idą nas miliony budować wspólny dom,
i sztandar wnieść czerwony proletariackim snom.

Ref. Stanie Polska Ludowa, będzie jawa nie sny, 
        bo to walka jest klasowa, zwyciężymy w niej my.

(Więc może do powyższej tradycji i korzeni winni nas inspirować politycy? Też została stworzona
przez  poetów  i  działaczy  polskich.  Wywodziła  się  co  najmniej  z  XIX  wieku,  a  nie  jak  nam
wmawiają,  że została  nam narzucona ze Wschodu.  Wschód lud polski  jedynie wsparł  w walce
klasowej. Efekty ? Były sukcesy duże, ale i niekiedy także porażki).

Inne wiersze:

Z poematu o gen. Świerczewskim

Słońce wschodzi nad zburzone miasta,
zboże szumi na zrytych polach.
Robotnikowi chleb i warsztat,
chłopu – zagroda i rola.
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Otwórzmy piersi  radości,
w sercu się zmieścić nie może:
Odra i Nysa! Bałtyk na oścież!
Węgiel! Żelazo! Zboże!

Jeszcze po lasach kluczą faszyści,
ręce ich kainowe.
Armia jest z ludu, ona oczyści
Ziemie Polski Ludowej.

Generał prędszy niż żywe srebro,
czujny, sprawny i śmiały.
Dzisiaj nad Sanem, tak jak nad Ebro,
co dzień lustruje oddziały.

                                                 Władysław Broniewski

Twarde ręce 
                  (fragmenty)

Miedź i żelazo, nafta i węgiel
z czarnych czeluści krzyczy o czyny:
Niech nas zamieni w ludzką potęgę
ramie stalowe ludzkiej maszyny.

Niechaj nam szybko rosną kominy
fabryk mnożących ludzką potęgę!
Twarde są ręce, twarde maszyny!
woła żelazo, nafta i węgiel.

My pracujemy w trudzie i znoju
mówią górnicy, tkacze, murarze
co dzień do pracy, tak jak do boju,
ziemia surowa stanąć nam każe.
                              
                                                  Władysław Broniewski
                      
                                                    (lata pięćdziesiąte ub. wieku)

Pałac Kultury

To, co bajarz ludowy napisał,
To, co lud w wyobraźni kołysał
Wkrótce wszyscy ujrzymy na jawie:
Pałac z baśni powstaje w Warszawie.

Będzie sięgał wysoko do góry
Tam, gdzie ptaki, obłoki i chmury,
Tak jak w baśni – nasz Pałac Kultury.
O czym niegdyś nasz lud tylko marzył,
Tym go naród – przyjaciel obdarzył
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Już jest wolna więziona dziewczyna
I minionych złych lat nie wspomina,
Cała mieni się w czerwonych wstążkach.
Ta dziewczyna , to po prostu książka,
Z niej wypływa i mądrość, i wiedza,
Którą pochód kultury wyprzedza.

Będzie piął się wysoko do góry
Tam, gdzie ptaki, obłoki i chmury
Dar przyjaźni – nasz Pałac Kultury.

W sercu Polski, widoczny z daleka
Będzie trwał tak jak wiara w człowieka,
Będzie trwał tak jak miłość do dziecka,
Będzie trwał tak jak przyjaźń radziecka.

                                             Jan Brzechwa
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