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Streszczenie. Artyku³ analizuje korespondencjê nap³ywaj¹c¹ do lubelskiego KW PZPR w latach
1949–1953. List jako Ÿród³o historyczne ma wiele wad – niewiele wiadomo o autorach, trudno
zweryfikowaæ prawdziwoœæ zawartych w nim treœci. Niemniej jednak posiada on wartoœci
poznawcze – pozwala przyjrzeæ siê problemom ludzi, lokalnemu ¿yciu politycznemu i spo³ecznemu. Znaczna czêœæ opisanego materia³u to wszelkiego rodzaju proœby do w³adz – o mieszkanie, pomoc w przyjêciu na studia, o pracê. W kilku miejscach pojawia siê tematyka obyczajowa,
przewa¿aj¹ jednak wszelkiego rodzaju skargi i donosy, czêstokroæ anonimowe. W analizowanej
korespondencji mo¿na zaobserwowaæ stopieñ przyswojenia sobie przez spo³eczeñstwo oficjalnego jêzyka propagandy, poprzez stosowanie w listach zaczerpniêtych z niego sformu³owañ.
Stosowana przez autorów ortografia i stylistyka czêsto wskazuje na niski stopieñ ich wykszta³cenia. W wielu przypadkach w³adza reagowa³a na listy i interweniowa³a w poszczególnych
sprawach. Z przeanalizowanego materia³u wy³ania siê obraz lokalnej w³adzy – przekupnej,
nadu¿ywaj¹cej swej pozycji, nie grzesz¹cej inteligencj¹, jak i obraz spo³eczeñstwa, borykaj¹cego
siê z bied¹, problemami dnia codziennego i niepewnoœci¹ jutra.
S³owa kluczowe: KW PZPR w Lublinie, korespondencja z w³adzami PRL

Ka¿da w³adza lubi, kiedy spo³eczeñstwo zwraca siê do niej w trudnych
sprawach. Szczególnie widoczne by³o to w przypadku w³adz komunistycznych,
które tworzy³y obraz w³adz z trosk¹ podchodz¹cych do problemów obywateli.
Nic wiêc dziwnego, ¿e obywatele czêstokroæ korzystali z mo¿liwoœci interwencji
u w³adz. Powody, z których pisano list, by³y ró¿ne – wierzono, ¿e partia pomo¿e
w uzyskaniu mieszkania, dostaniu siê na studia, rozstrzygnie spór. Czêsto
bywa³y to donosy i skargi na urzêdników, na s¹siadów, na milicjê.
Najbardziej naturalnym odruchem wydawa³o siê byæ dla obywatela pisanie do najbli¿szego mu szczebla organizacji partyjnej – komitetu powiatowego
czy te¿ wojewódzkiego. Dopiero kiedy interwencja na tym szczeblu zawodzi³a,
kierowano siê do Komitetu Centralnego. Impulsem, który równie¿ powodowa³,
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i¿ pisano bezpoœrednio do KC, by³o postrzeganie lokalnych w³adz jako kliki,
która nie jest sk³onna pomóc w potrzebie1.
Listy, na co zwracano ju¿ wielokrotnie uwagê2, nie nale¿¹ do najbardziej
wiarygodnych Ÿróde³ historycznych. Ma³o wiadomo o autorach listów, trudne do
sprawdzenia pozostaj¹ zarzuty stawiane w nich pod adresem lokalnych dzia³aczy
czy te¿ innych osób. Czêstokroæ na zawartoœæ listów wp³ywa³a propaganda,
która narzuca³a formê listu w warstwie jêzykowej b¹dŸ w formu³owaniu zarzutów. Niemniej jednak wartoœæ poznawcza tego materia³u pozostaje nieoceniona.
Analizowana korespondencja niczym w soczewce skupia wszystkie problemy,
którymi ¿y³a prowincja w okresie budowania socjalizmu w Polsce, pozwala
przyjrzeæ siê z bliska lokalnemu ¿yciu politycznemu i spo³ecznemu. Poniewa¿
wszystkie cytowane przeze mnie materia³y pochodz¹ ze zbiorów Archiwum
Pañstwowego w Lublinie z zespo³u Komitetu Wojewódzkiego PZPR w przypisach pomijam te informacje.
Wœród wielu listów, jakie nap³ywa³y do sekretariatu KW PZPR, jednymi
z najliczniejszych s¹ wszelkiego rodzaju proœby. Wœród tego rodzaju korespondencji przewa¿aj¹ proœby o mieszkania. Proœby s¹ o tyle interesuj¹ce, ¿e
pozwalaj¹ z bliska przyjrzeæ siê sytuacji bytowej wielu ludzi w tamtym okresie.
Oto pracownik Lubelskich Zak³adów Miêsnych prosi o przydzia³ mieszkania,
gdy¿ obecnie, jak pisze, zmuszony jest mieszkaæ u szwagra w kuchence
o powierzchni 8 mkw. w 5 osób3. W innym liœcie s³uchacz wojewódzkiej szko³y
partyjnej zwraca siê z analogiczn¹ proœb¹, gdy¿ jego obecne warunki ¿ycia
stwarzaj¹ zagro¿enie dla zdrowia jego i jego rodziny. Jego mieszkanie znajdowa³o siê w suterenie, by³o wilgotne i zimne, z powodu warunków panuj¹cych
w nim dziecko zmar³o na gruŸlicê, ¿ona równie¿ zachorowa³a, ale uda³o siê j¹
wyleczyæ. Dotychczasowe proœby o nowy lokal nie odnios³y rezultatu pomimo
opinii wydzia³u kwaterunkowo-mieszkaniowego, ¿e obecne mieszkanie nie
nadaje siê do u¿ytkowania4. W kolejnym liœcie jego autor skar¿y siê, i¿ z powodu
braku mieszkania jest rozdzielony z rodzin¹, która mieszka w innej miejscowoœci, on sam zaœ zmuszony jest od dwóch miesiêcy spaæ w biurze. List koñczy
siê stwierdzeniem:
1 Proporcjonalny stosunek listów sp³ywaj¹cych do KW/KC kszta³towa³ siê odpowiednio: w 1951 –
1:1,6; 1952 – 1:1,3; dane za: D. Jarosz, Akta Biura Listów i Inspekcji KC PZPR jako Ÿród³o do badañ
rzeczywistoœci spo³ecznej w Polsce w latach 1950–56, „Polska 1944/45–1989. Studia i materia³y”, t. 2,
Warszawa 1997.
2 Patrz: Supliki do najwy¿szej w³adzy, red. M. Kula, Warszawa 1996; A. Leszczyñski, Sprawy do
za³atwienia. Listy do „Po Prostu” 1955–57, Warszawa 2000. Z innych prac poœwiêconych listom jako
Ÿród³u historycznemu tego okresu mo¿na wspomnieæ pracê autorstwa K. Szwagrzyka, Listy do Bieruta.
Proœby o u³askawienie z lat 1944–1956, Wroc³aw 1995.
3 Korespondencja KW PZPR 1950–52, syg. 550 (51/VI/26), k. 146. We wszystkich cytowanych
listach zachowa³am oryginaln¹ ortografiê i sk³adniê.
4 Tam¿e, k. 169.
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pomimo ¿e jestem cz³owiekiem pracy i oddanym z ca³ego serca obecnej rzeczywistoœci, gdy¿ od
samego wyzwolenia pracujê w ostrych walkach z bandami i wrogiem, jak mia³o miejsce w okresie
pocz¹tkowym, a obecnie na odcinku planów gospodarczych [...] oœwiadczam, ¿e z dniem 30
paŸdziernika 53 r. opuszczê prace do chwili nie otrzymania mieszkania5.

Proœbê skierowano do komitetu powiatowego. W innym liœcie jego autor,
chory na gruŸlicê, z powodu braku mieszkania równie¿ pozostaje rozdzielony
z rodzin¹, która mieszka k¹tem przy rodzinie w 5 osób w jednym pomieszczeniu.
Autor rzeczonego listu równie¿ zmuszony jest do mieszkania przy rodzinie
w innym miejscu6.
Pojawiaj¹ siê równie¿ wœród korespondencji listy z proœb¹ o znalezienie
pracy. Kobieta prosi o jak¹œ lekk¹ pracê. Jak pisze:
obecnie znajduje siê w krytycznym po³o¿eniu. Ukoñczonej szko³y mam siedem klas7.

W odpowiedzi skierowano j¹ do w³aœciwego dla niej urzêdu gminy.
W powtórnym piœmie do partii obywatelka ponownie skar¿y³a siê, i¿ z³o¿y³a
stosowne podanie, a pracy w dalszym ci¹gu nie otrzyma³a. Z listu przebija
rozczarowanie i skarga na urzêdników partyjnych:
tacy to s¹ urzêdnicy [...] przyjechali rok temu do [...] I tak robili klasyfikacjê gruntu. Kto wódki im
zafundowa³ to robili najni¿sz¹ klasyfikacjê gruntu. A kto fundowa³ wódkê ku³aki. ¯eby
jaknajmniej odstawiæ zbo¿a na planowy skup. Tacy to s¹ dobrzy urzêdnicy8.

W odpowiedzi na to pismo stwierdzono, aby czekaæ na pracê b¹dŸ zwróciæ
siê do Komitetu Powiatowego w Lublinie. W innym liœcie jego autorka prosi
w³adze o pomoc w dostaniu siê na studia medyczne. Autorka listu ju¿ dwukrotnie
zdawa³a egzaminy na ró¿ne uczelnie, jednak nie zosta³a przyjêta. W liœcie zwraca
uwagê na swoje pochodzenie – matka jest córk¹ robotnika, ojciec zaœ synem
ma³orolnego ch³opa, obecnie zaœ pracuje w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i
z ca³ym zapa³em oddaje siê pracy politycznej w Zjed. Stron. Lud. I pracy spo³ecznej jako aktywista
powiatowy9.

W dalszej czêœci listu autorka pisze:
Wierzê mocno, ¿e Polska Ludowa otoczy mnie swoj¹ opiek¹ przez umo¿liwienie mi
wst¹pienia na studia10.

Autorka pisze równie¿ o swojej pracy:
sama równie¿ biorê czyny udzia³ w ¿yciu Odrodzonej Polski Ludowej, nale¿ê do ZMP11.
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Korespondencja KW PZPR 1953, syg. 551 51/VI/27, s. 34.
Korespondencja KW PZPR 1953, syg. 551 51/VI/27, k. 73.
Tam¿e, k. 15.
Tam¿e, k. 12.
Korespondencja KW PZPR 1949–53, syg.549 (51/VI/25), k. 181.
Tam¿e, k. 182.
Tam¿e.
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W opinii, jak¹ lokalne w³adze wystawi³y rodzinie autorki listu, stwierdza
siê, ¿e ojciec autorki nie wywi¹zuje siê nale¿ycie z powierzonej mu pracy, jest
wrogo ustosunkowany do obecnej rzeczywistoœci, a w okresie „zorganizowanego” cudu lubelskiego by³ jego aktywnym agitatorem i organizatorem
pielgrzymów. Sama kandydatka na studia równie¿ zosta³a oceniona jako klerykalna, przebywaj¹ca wœród m³odzie¿y mieszczañskiej, nieprzejawiaj¹ca ¿adnej aktywnoœci w organizacji ZMP12.
Wœród próœb pojawiaj¹ siê równie¿ te dotycz¹ce najœæ z broni¹ na czyjeœ
mieszkanie czy pomocy w przypadkach zatrzymañ przez UB. Autorka jednego
z listów skar¿y siê na najœcie jej mieszkania przez dwóch obywateli, z których
jeden grozi³ broni¹ jej mê¿owi, mówi¹c „chcesz ¿eby ci ³eb roztrzaskaæ”13.
Jednego uda³o siê aresztowaæ, drugi zbieg³. Autorka skar¿y siê, i¿:
ludzie, których nale¿a³o by darzyæ szacunkiem, upodabniaj¹ siê do chuliganów i bikiniarzy.
Wygra¿anie pistoletem i rz¹danie(!) pieniêdzy to upodobanie amerykañskich ¿o³daków na s³u¿bie
imperialistów, zdolnych do pijañstwa i zaczepnych awantur. Podszywanie siê pod funkcjonariusza
UB godzi w jego autorytet, który sobie zaskarbi³ wœród narodu polskiego w dotychczasowej
likwidacji bandytyzmu14.

W innym liœcie kobieta równie¿ zwraca siê z proœb¹ o interwencjê w³adz.
Autorka listu wraz ze swym mê¿em, funkcjonariuszem MO oraz dzia³aczem
PZPR, odwiedzi³a swoj¹ siostrê. W czasie pobytu u siostry do mieszkania
wkroczy³ nieznany osobnik i zacz¹³ groziæ broni¹ mê¿owi autorki.
Bêd¹c przekonana, ¿e jest to bandyta który chce zamordowaæ mojego mê¿a, wybieg³am na
schody wzywaj¹c pomocy wpad³am do mieszkania s¹siadki, gdzie us³ysza³am strza³y w wyniku
których zosta³ zabity ten nieznajomy osobnik rzekomo przez mego mê¿a. Jak stwierdzi³y w³adze
zabity by³ pracownikiem bezpieczeñstwa z czym siê w ogóle nie zdradza³ i by³, ubrany po
cywilnemu i nadmieni³am zachowywa³ siê podaj¿anie15.

W wyniku zajœcia aresztowany zosta³ m¹¿ autorki. List koñczy siê proœb¹
kobiety do sekretarza o interwencje u s³u¿b bezpieczeñstwa, by te zakoñczy³y
œledztwo i wypuœci³y jej mê¿a, który uwa¿a³, i¿ ma do czynienia z bandyt¹.
W innym liœcie jego autor prosi o zwolnienie syna, zatrzymanego przez UB. Nie
mo¿e on zrozumieæ, dlaczego brak podstaw do zwolnienia syna z aresztu:
przykro mi jest jako ojcu i jako staremu KPP [cz³onkowi Komunistycznej Partii Polski – K.Z.] ¿e
zarzuty czynione mnie ze strony miejscowej ludnoœci, ¿e ja jako ojciec walczy³em od szeregu lat
i za swoj¹ dzia³alnoœæ komunistyczn¹ siedzia³em dwa lata wiêzieniu w Siedlcach skazany
wyrokiem S¹du Okrêgowego przez rz¹d Sanacyjny a dziœ niejeden ch³op powiada, ¿e ja
wywalczy³em dla syna swego wiêzienie [...]16.
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Tam¿e, k. 180.
Korespondencja KW PZPR 1950–52, syg. 550 (51/VI/26), k. 151.
Tam¿e, k. 151.
Tam¿e, k. 266.
Korespondencja KW PZPR 1949–53..., k. 22.
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W podobnym tonie, wskazuj¹c na przesz³oœæ tym razem zatrzymanego,
pisze kolejny autor z proœb¹ o zwolnienie bezpartyjnego gospodarza gromady
zatrzymanego za wrogie wypowiedzi pod adresem panuj¹cego ustroju, wypowiedziane w stanie nietrzeŸwym:
za okupacji by³ dobrze ustosunkowany do PPR i czêœciowo przechowywali siê u niego cz³.
oddzia³u GL i AL., po wyzwoleniu do obecnej chwili wywi¹zuje siê ze wszystkich obowi¹zków
w stosunku do pañstwa Ludowego17.

Kilkakrotnie wœród nades³anych do sekretariatu listów pojawia siê tematyka obyczajowa. Autorka jednego z takich listów na wstêpie pisze:
ob. Sekretarzu przepraszam obywatela bardzo, ¿e obœmielam siê i zwracam siê do ob. stak¹ proŸba
pomimo tego ze nawet siê nie znamy18.

Z dalszej czêœci listu dowiadujemy siê, i¿ kobieta prosi o pomoc w odszukaniu ojca swego dziecka, który – gdy tylko dowiedzia³ siê o ci¹¿y, znikn¹³.
Autorka prosi o sprawdzenie, czy pracuje on w PZPR, gdy¿ nie jest ona w stanie
utrzymaæ sama dziecka. Jej ojciec zamordowany zosta³ w czasie wojny, dziadek
zaœ – zdaniem autorki – to ku³ak, bo ma „16 morgów ziemii, ma kierat ma
maszynê 2 konie”.19 W odpowiedzi na pismo, ¿e nikt taki nie pracuje w KW,
kobieta napisa³a ponownie, ¿e przebywa on na szkoleniu zorganizowanym przez
Komitet Wojewódzki. W odpowiedzi stwierdzono, ¿e nikt taki nie przebywa na
szkoleniu i najlepiej wkroczyæ na drogê s¹dow¹. W innym liœcie pokrzywdzona
kobieta pisze, ¿e jako kierowniczka poczty w Studziankach, pozna³a cz³owieka,
„który jest cz³onkiem PZPR i który bardzo czêsto przychodzi³ do mnie”20.
Autorka listu zasz³a w ci¹¿ê, a rzeczony mê¿czyzna nie chcia³ o niczym s³yszeæ,
tylko radzi³, ¿eby – jeœli chce – skierowa³a sprawê na drogê s¹dow¹. Ostatecznie
zgodzi³ siê zawrzeæ ma³¿eñstwo, ale zanim do tego dosz³o, znikn¹³.
Prosi³abym tylko Komitet, aby w tej sprawie interweniowa³ do niego, jeœli nic to nie
pomo¿e to ja sprawê kierujê do s¹du gdy¿ d³u¿ej on ze mn¹ zwlekaæ nie mo¿e21.

W odpowiedzi kancelarii stwierdzono, ¿e rzeczony obywatel nie przyzna³
siê do ojcostwa, w zwi¹zku z czym pozostaje tylko droga s¹dowa.
Najliczniejsz¹ grup¹ listów, jakie nap³ywa³y do sekretariatu KW PZPR
pozostaj¹ wszelkiego rodzaju skargi oraz donosy. Czêstokroæ trudno jest wskazaæ ró¿nicê pomiêdzy jednym a drugim, wydaje siê, ¿e dla samych pisz¹cych nie
by³a ona oczywista. Trudno okreœliæ, jakie by³y motywy pisz¹cych listy, gdy¿ na
podstawie zachowanych materia³ów bywa to trudne do odtworzenia ze wzglêdu
na specyfikê Ÿród³a. Czêstokroæ s¹ to listy anonimowe. Przyk³adem tego rodzaju
listu jest anonim opisuj¹cy stosunki panuj¹ce w magazynach PZGS przy ul.
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Tam¿e, k. 196.
Korespondencja KW PZPR 1953...., k. 53.
Tam¿e.
Korespondencja kw PZPR 1950–52..., k. 237.
Tam¿e, k. 238.
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D³ugiej 3. Dowiadujemy siê z niego i¿ kierownik magazynu, ob. A.W. „jest to
cz³owiek, który dla zdobycia wódki gotowy jest na wszystko”22. Z listu wynika
siê, i¿ zmusza robotników do picia wraz z nim oraz do fundowania alkoholu,
proponuje ci¹gle jakieœ kombinacje i namawia na ró¿ne kombinacje spisywania rozmaitych
artyku³ów, nadaj¹cych siê do zbycia na lewo, byleby tylko by³o na wódkê23.

Dowiadujemy siê równie¿, ¿e kierownik bezprawnie oddelegowuje w godzinach pracy jednego robotnika do pracy w jego w³asnym gospodarstwie, które
to – jak dowiadujemy siê – „zjada lwi¹ czêœæ owsa przeznaczonego dla koni
PZGS-owskich”24.
Innym rodzajem listów s¹ donosy gorliwych cz³onków partii, opisuj¹ce
ich zdaniem patologiczne stosunki panuj¹ce w terenie. Autor kolejnego listu,
chor¹¿y Ludowego Wojska Polskiego podczas pobytu na urlopie stwierdzi³, i¿
we wsi Bystrzejowice
panuj¹ niezdrowe stosunki. Wieœ sk³ada siê z przewa¿aj¹cej czêœci z bogaczy, pêdz¹ oni samogon,
rozpijaj¹ ludzi zw³aszcza m³odzie¿ wœród której pijañstwo i bójki s¹ na porz¹dku dziennym25.

Dzia³alnoœci¹ t¹ zajmuj¹ siê oczywiœcie wymienieni w dalszej czêœci listu
wiejscy bogacze. Miejscowa organizacja partyjna równie¿ nie pozostaje wolna
od zarzutów:
1. cz³onkowie partii nie przeciwstawiaj¹ siê szerzonej we wsi wrogiej propagandzie,
a niektórzy z nich sami j¹ rozpowszechniaj¹. 2. sekretarz towarzysz W. i inni cz³onkowie partii
wiedz¹ o pêdzeniu samogonu, pijañstwach, demoralizacji wœród m³odzie¿y nie reaguj¹ jednak na
te fakty. 3. niektórzy cz³onkowie partii sami nawet roz³o¿yli siê moralnie, np. tow. P.P. jest
na³ogowym alkoholikiem, prowadzi siê niemoralnie, jest podejrzany o kradzie¿ [...] 4. organizacja
partyjna nie zaopiekowa³a siê m³odzie¿¹ na terenie wsi, wœród której nie ma dot¹d cz³onków
ZMP26.

Inny list, opisuje niezdrowe stosunki panuj¹ce w biurze oddzia³u drogowego Zamoœæ. Zdaniem autora listu
wiêkszoœæ personelu biura oddzia³u drogowego stanowi¹ bezpartyjni, czyli po prostu przeciwnicy
obecnego ustroju spo³ecznego27.

Niektórzy pracownicy pozwalaj¹ sobie na anegdoty ubli¿aj¹ce rz¹dowi
ludowemu a nawet i prezydentowi RP, twierdz¹, i¿:
mamy sowieckiego marsza³ka ministrem obrony Polskiej Republiki Demokratycznej. [...] nienawidz¹ oni wszystkich i wszystkiego co siê przyczynia do budownictwa socjalizmu w Polsce28.

W przypadku tego listu trudno wskazaæ, czy autorem kierowa³a faktyczna
troska o dobro pañstwa, czy te¿ po prostu zwyk³a zawiœæ i chêæ zaszkodzenia
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Tam¿e, k. 217.
Tam¿e.
Tam¿e.
Tam¿e, k. 260.
Tam¿e.
Korespondencja KW PZPR 1949–53..., k. 264.
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kolegom z pracy, b¹dŸ te¿ po prostu oznaki zaburzeñ psychicznych. W innym
z donosów, skierowanym przeciwko pracownikowi MBP, autor pisze o wojennej
przesz³oœci bohatera donosu, który mia³by jakoby zabiæ majora Zwi¹zku Radzieckiego,
obecnie ca³a rodzina [...] jest wrogo ustosunkowana do obecnej rzeczywistoœci, co œwiadczy, ¿e
ostatnio nie podpisali Apelu Pokoju, mówi¹c, ¿e chc¹ wojny, zarazem wystêpuj¹ jawnie przeciw
spó³dzielczoœci produkcyjnej i obecnemu rz¹dowi jako zaciêci wrogowie a nie mówi¹c ju¿
odnoœnie Zw. Radz.29

List ten by³ jednym z wielu skierowanych przeciwko pracownikom MBP,
w zwi¹zku z czym sta³y siê one przedmiotem analizy Wojewódzkiej Komisji
Kontroli Partyjnej. W zachowanych materia³ach podejrzewano, i¿ by³a to celowa
akcja, maj¹ca na celu dezorganizacjê pracy MBP. W innym z listów partyjny
aktywista skar¿y siê, i¿ nie mo¿e za³o¿yæ w swojej wsi spó³dzielni produkcyjnej,
jako przyczynê zaœ podaje oczywiœcie wrog¹ dzia³alnoœæ jednego z mieszkañców
wsi, który
twierdzi za Gomu³k¹, ze nie bêdzie ko³chozów bo my mamy inn¹ drogê, po cichu popiera
Miko³ajczyka (rozg³asza jakie to by³y kombinacje z kartkami wyborczymi „gdyby nie kombinacje,
to nawet 20% g³osów byœmy nie dostali”)30.

Choæ oskar¿any jest cz³onkiem partii, znanym w okolicy, a autor listu sam
przyznaje, i¿ nie ma dowodów na wrog¹ dzia³alnoœæ oskar¿onego i nie przypuszcza, aby móg³ takowe uzyskaæ, postanowi³ napisaæ o tym
w³aœnie teraz w okresie wielkiego smutku po utracie Wielkiego i Ukochanego Stalina. Teraz kiedy
jak nigdy potrzebna nam jest jednoœæ i zwartoœæ w celu wykonania postawionych przez partiê
zadañ31.

Autor – jak widaæ – znakomicie wiedzia³, w jak¹ nutê uderzyæ powinien,
aby zapewniæ sobie przychylnoœæ w³adz i zapewniæ pomyœlne rozpatrzenie
sprawy. List oczywiœcie jest anonimowy, podpisany XX, z uwag¹, ¿e „jeœli
zajdzie potrzeba autor listu znajdzie siê”32.
Czasami donosy okazywa³y siê zawieraæ pewne elementy prawdy. Oto
kierownikowi mleczarni £osiny zarzucono w liœcie, i¿
odnosi siê nienale¿ycie do ludzi, jest posiadaczem 7,34 ha gospodarstwa rolnego, utrzymuje do
pracy sta³¹ si³ê najemn¹, wprowadzi³ kumoterskie stosunki w mleczarni, czasie pracy urz¹dza
pijatyki i libacje a ponadto jako opiekun Narodowej Po¿yczki Rozwoju Si³ Polski uchyla³ siê od
obowi¹zku w miêdzyczasie pij¹c wódkê33.

W wyniku partyjnego dochodzenia czêœæ zarzutów dotycz¹ca pijañstwa
i kumoterstwa siê potwierdzi³a, odrzucono natomiast zarzut niesubskrybowania
po¿yczki. W wyniku tego pocz¹tkowo przesuniêty pozosta³ na stanowisko
29
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referenta, a nastêpnie ca³kowicie zwolniony z pracy. Równie¿ przy okazji
usuwania cz³onków z szeregów partii dowiadujemy siê, z jakich powodów
zdecydowano siê na taki krok. Jeden z powiatowych sekretarzy PZPR informuje,
i¿ zarzuty wobec jednego z sekretarzy pop –
w wiêkszoœci odpowiadaj¹ prawdzie, nie których zarzutów nie mo¿na konkretnie ustaliæ spowodu
braku dok³adnych dowodów [...]34.

Podstawowym przewinieniem usuniêtego z partii by³a wspó³praca z „band¹” podczas wojny, jak równie¿ i póŸniej:
Wspó³praca z band¹ przejawia³a siê równie¿ po wyzwoleniu, œwiadczy to, ¿e maj¹c tartak
przeciera³ drzewo kradzione z lasu pañstwowego, drzewo dostawiane przez bandê, pi³ wódkê
z bandytami u siebie w mieszkaniu kilka krotnie, o tych wypadkach nie meldowa³ w PUBP
a przewa¿nie zaciera³ œlady. [...] Jak wynika z opinii miejscowej ludnoœci to L. F. wst¹pi³ do Partii
a¿eby zatuszowaæ swoj¹ dzia³alnoœæ i mieæ w Partii obronê przeciw p³aceniu podatków i obrony
s¹dowej gdzie jest oskar¿ony o spalenie zabudowañ gospodarczych przez ogieñ z komina tartaku,
który siê dosta³ przez wiatr na zabudowania pobliskie. Oraz uchodzi za kombinatora. Wyjaœniamy,
ze L.F. zosta³ usuniêty przez Egzekutywê Komitetu powiatowego w dniu 21 XII 5035.

W innym przypadku, dotycz¹cym usuniêcia z partii jednego z pracowników browaru w Zwierzyñcu, jako uzasadnienie podano, i¿ wykluczony
z partii
wyzywa³ tow. [...] u¿ywaj¹c wulgarnych s³ów za to, ¿e w kilku zostali w godzinach nadliczbowych,
by ratowaæ sytuacjê wykonawstwa planu [...] nazywa³ ¿ydami robotników za to, ¿e pracowali 3-go
maja36.

Na zebraniu pop towarzysze stwierdzili, ¿e oskar¿ony
znalaz³ siê przypadkowo w szeregach partii, a dowodem tego jest i to, ¿e w r. 1945 stara³ siê przez
Ambasadê w Warszawie o wyrobienie papierów na wyjazd do Ameryki, poniewa¿ jego ciotka tam
przebywa, a co gorsze, ze nie przyznawa³ siê przy sk³adaniu ankiet personalnych [...] ¿e takow¹ ma
za granic¹37.

W zwi¹zku z tymi zarzutami podjêto decyzjê o wykluczeniu z partii.
Swoistym donosem jest list pewnego zatroskanego obywatela, który pisze:
do smutnych nale¿y taki objaw, ¿e kiedy wieczorem przelatywa³o ju¿ od d³u¿szego czasu
niewidziane ok. 15–20 samolotów ze œwiat³ami, to cala ludnoœæ wysz³a na ulicê i uczyniono taki
gwar, uciechê, ¿e ju¿ na pewno wojna bêdzie. Wynika z tego, ¿e wol¹ wojnê jak spó³dzielczoœæ
produkcyjn¹ mimo, ¿e przewa¿nie ¿onaci i posiadaj¹cy ma³e dzieci [...]38.

Trudno stwierdziæ, czy powtarzaj¹ce siê czêsto zarzuty nadu¿ywania
alkoholu b¹dŸ zarzuty natury politycznej o wspó³pracê z band¹, b¹dŸ sprzyjanie
Miko³ajczykowi by³y prawdziwe, czy te¿ by³y po prostu efektem przejêcia przez
autorów jêzyka propagandy, œwiadomie b¹dŸ nieœwiadomie. Jeœli autorzy listów
na co dzieñ mieli do czynienia z propagand¹ w³adz czy z procesami pokazowymi,
34
35
36
37
38

Korespondencja KW PZPR 1950–52..., k. 191.
Tam¿e.
Korespondencja KW PZPR 1953..., k. 20.
Tam¿e.
Korespondencja KW PZPR 1949–53..., k. 1.

„Obywatelu Sekretarzu...” – korespondencja obywateli z lubelskim KW PZPR w latach 1949–1953 135

w których oskar¿onych przedstawiano jako najgorsze kreatury, sprzyjaj¹ce
rz¹dowi w Londynie, w czasie wojny wspó³pracuj¹ce z „bandami”, to naturalne
by³o dla nich, ¿e tylko takie osoby mog³y wystêpowaæ przeciwko w³adzy
ludowej. W listach wiêc opisywano domniemanych wrogów w sposób znany
z ¿ycia codziennego, czyni¹c to w sposób œwiadomy, w mniemaniu, ¿e tak
w³aœnie nale¿y pisaæ, aby uzyskaæ po¿¹dany efekt, b¹dŸ te¿ w sposób nieœwiadomy, gdy¿ jêzyk propagandy by³ na tyle zakorzeniony w umys³ach, i¿
narzuca³ siê naturalnie.
Tematyka polityczna w korespondencji pojawia siê dosyæ rzadko. Jeœli ju¿
trafiaj¹ siê listy poruszaj¹ce te kwestie, to dotycz¹ one albo sprawozdañ
z pogadanek wyjaœniaj¹cych zawi³oœci wielkiej polityki, b¹dŸ s¹ wytycznymi
dotycz¹cymi tych¿e w³aœnie pogadanek. I tak w kwestii polityki Polski oraz
ZSRR wobec Niemiec partyjne pismo stwierdza³o, i¿
Akcja wyjaœniaj¹ca treœæ i znaczenie noty ZSRR w sprawie Niemiec w organizacjach
partyjnych wykaza³a ¿e nie tylko wœród szerokich mas ale i w szeregach partii panuje jeszcze wiele
niejasnoœci i uprzedzeñ w kwestii niemieckiej ze argumentacja bur¿uazyjno-nacjonalistyczna nie
zosta³a bynajmniej w sprawnie niemieckiej jeszcze przezwyciê¿ona39.

Dlatego te¿ polecono objêcie akcj¹ informacyjn¹ ca³ego aktywu partyjnego. Zalecono te¿ akcje informacyjn¹ na wsi, podkreœlaj¹c, i¿
w ustnej propagandzie nale¿y nawi¹zaæ do przekreœlenia amerykañskiego monopolu równie¿
w zakresie bomby wodorowej i donios³e konsekwencje tego faktu40.

Sugerowano, aby nawi¹zaæ do historii Polski, która wiele ucierpia³a od
Niemiec.
nasz¹ politykê poparcia NRD i walki narodu niemieckiego o zjednoczenie demokratyczne
i pokojowe Niemcy nale¿y przeciwstawiæ zdradzieckiej pozycji emigracyjnej i podziemnych
niedobitków reakcji, którzy poszli na s³u¿bê amerykañskich i hitlerowskich wrogów Polski41.

Jak wygl¹da³a akcja informacyjna w praktyce, mo¿na siê przekonaæ ze
sprawozdania nades³anego przez jednego z prelegentów:
W trakcie dyskusji jeden z obywateli zapyta³ siê, w jaki sposób mo¿na zjednoczyæ Niemcy
wschodnie i zachodnie, jeœli na to nie zgodzi siê Adenauer? [...] moimi wyjaœnieniami nie da³ siê
przekonaæ. Gdy dos³ownie odczyta³em mu ustêp z broszurki partyjnej pt. „Czy mo¿liwe jest
pokojowe uregulowanie sprawy Niemiec” oraz pomoc ze strony aktywu miejscowego, który
równie¿ stara³ siê mu wyt³umaczyæ sens tego wa¿nego wydarzenia. Obywatel ten by³ zdania, ¿e
tylko podbojem pañstw demokracji ludowej mo¿na by uzyskaæ zjednoczenie Niemiec42.

Cytowany fragment zdradza równie¿ metody pracy agitatorów, którzy
w swych wyst¹pieniach nie mogli wyjœæ poza oficjalne wytyczne partii, choæ
w tym wypadku mo¿e to równie dobrze charakteryzowaæ poziom intelektualny
agitatorów. W za³¹czniku do tego sprawozdania autor pisze o problemach
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gromady, w której prowadzi³ sw¹ prelekcjê. Otó¿ gromada zelektryfikowana
zosta³a tylko w po³owie, przy czym z elektrycznoœci korzystaj¹ tylko gospodarze
indywidualni, nie zaœ spó³dzielnia. Równie¿ szko³a pozbawiona jest elektrycznoœci, a jej dyrektor nie mo¿e kupiæ nafty do jej oœwietlenia, poniewa¿
gromada uznana zosta³a za zelektryfikowan¹. Jak pisze wspomniany prelegent:
„Cz³onkowie spó³dzielni dopatruj¹ siê w tym sabota¿u gospodarczego”43.
Bardzo charakterystycznym zjawiskiem dla analizowanych przeze mnie
listów jest sposób, w jaki ich autorzy staraj¹ siê podkreœliæ, czy te¿ choæby
zaakcentowaæ, swój w³aœciwy stosunek do obecnej w³adzy. Trudno powiedzieæ,
na ile te zapewnienia wynika³y z faktycznych przekonañ pisz¹cych, na ile zaœ
by³y zwyk³ym zabiegiem stylistycznym, który mia³ zapewniæ pomyœlne rozstrzygniêcie danej sprawy. Niewykluczone, i¿ równie¿ w tym przypadku mamy
po prostu do czynienia z internalizacj¹ jêzyka propagandy. W przytaczanych
przeze mnie powy¿ej przyk³adach pojawiaj¹ siê ju¿ tego typu konstrukcje, jak
chocia¿by powo³ywanie siê na przedwojenn¹ dzia³alnoœæ w KPP, czy te¿
wyra¿anie ¿alu z powodu œmierci Stalina. Pojawiaj¹ siê równie¿ inne pomys³y na
przypodobanie siê w³adzom. Cytowany ju¿ przeze mnie pracownik lubelskich
zak³adów miêsnych w swej proœbie o przydzia³ mieszkania nie zapomina
wspomnieæ o swym w³aœciwym stosunku do nowej w³adzy:
cieszê siê, ze Pierwszy Obywatel polskiej rzeczpospolitej Ludowej Ob. Prezydent Boles³aw Bierut
powiedzia³ w VII plenum o mechanizacji, gdy¿ na ka¿dym odcinku my racjonalizatorzy mamy
pole do popisu44.

W dalszej czêœci listu w podobnym tonie opisuje swój stosunek do nowej
w³adzy, zw³aszcza jeœli porówna siê je do „lat koszmarnych sanacji”.
przez moje pomys³y da³em i chce daæ wiêcej cegie³ek do budowy plan u 6-cio letniego. By plan by³
wykonany przed terminem, by stan¹æ wspólnym Frontem Narodowym. Minê³y czasy bur¿uazji
i magnatów, bezrobocia. Wiemy, ¿e we wspólnym froncie narodowym my bezpartyjni z kolegami
partyjnymi znajdziemy zadowolenie, ¿e budujemy wspólny gmach naszej ludowej ojczyzny dla
nas klasy robotniczej i naszych dzieci45.

Na zakoñczenie listu nie zabrak³o równie¿ stosownego pozdrowienia:
„Czeœæ pracy. Niech ¯yje Front Narodowy!”46 Na marginesie listu odnajdujemy
uwagê sekretarza, aby sprawdziæ, co to za obywatel, na czym polega jego
racjonalizacja w pracy i czy faktycznie potrzebuje mieszkania. W poufnej opinii
z zak³adu pracy napisano, ¿e jest to obywatel sumienny i pracowity, dobrze
ustosunkowany do obecnego ustroju. Sprawa obywatela Jakubowskiego zakoñczy³a siê pomyœlnie i otrzyma³ on przydzia³ na mieszkanie.
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Innym ze sposobów na podkreœlenie swego w³aœciwego stosunku do w³adz
by³o podanie numeru legitymacji partyjnej:
my cz³onkowie polskiej zjednoczonej partii robotniczej posiadaj¹cy legitymacje cz³onkowskie nr.
1088235 i 108824147.

Autorzy listów czêstokroæ daj¹ wyraz wierze, jak¹ pok³adaj¹ w partii:
wierze, ¿e partia nasza dba o cz³owieka i dlatego mêczê siê dalej, wierz¹c w jej si³ê i pomoc48.

Czêsto w korespondencji cz³onków partii pojawiaj¹ siê ca³e partyjne
¿yciorysy, kiedy zaczêto pracê dla partii, jakie odbyto szkolenia, na jakich
stanowiskach pracowano. Argumentuje siê, i¿ dla partii nie brano dni wolnych
w pracy. Autorka jednego z listów, prosz¹c o zdjêcie jej mê¿a z obecnego
stanowiska, gdy¿ jego obecne uposa¿enie jest ni¿sze od poprzedniego i nie
zapewnia utrzymania rodzinie, tak¿e podkreœla, ¿e
mój m¹¿ jako cz³onek Partii nie mo¿e odmówiæ jakie zadanie stawia przed nim Partia49.

Autorka cytowanego ju¿ listu o najœciu mieszkania przez funkcjonariusza
UB równie¿ koñczy swój list jednoznacznym zapewnieniem:
Polsce Ludowej zawdziêczam du¿o, pracuje w spó³dzielni, jestem przodownic¹ pracy,
z ka¿dym dniem Polska Ludowa otwiera przede mn¹ szersze perspektywy, jestem szczêœliwa, ze
doczeka³am czasów gdzie siê realizuj¹ marzenia minionych pokoleñ50.

Jeszcze inny autor w swej proœbie o mieszkanie pisze:
jestem lojalnym obywatelem Polski Ludowej, aktywnym cz³onkiem Partii. Za czasów senacyjnych
rodzina moja by³a przeœladowana, gdzie w 1937 r. syn mojej ciotki... Zgina³ z r¹k faszystów. W
1933 dziadek mój za aktywn¹ pracê i przynale¿noœæ do KPP zosta³ skazany na 7 lat wiêzienia
w Rawiczu gdzie w 1939 r. zosta³ wypuszczony51.

Jeden z obywateli przejêty najwyraŸniej now¹ w³adz¹ zwraca siê do
sekretarza z proœb¹ o udzielenie mu audiencji!52
W³adza ludowa, jak wynika z przeanalizowanego przeze mnie i przytoczonego powy¿ej materia³u du¿¹ wagê przywi¹zywa³a do przychodz¹cej od
niej korespondencji. W wielu przypadkach reagowano na nadchodz¹ce listy,
interweniowano w poszczególnych sprawach, pomagaj¹c przy za³atwieniu mieszkania, czy odsy³aj¹c sprawê do w³aœciwego organu. Wynika³o to w du¿ej mierze
z za³o¿eñ systemu, dla którego przynajmniej w za³o¿eniach ideologicznych
najwa¿niejszy by³ cz³owiek. Poza tym, na co zwróci³ uwagê Marcin Kula,
wynika³o to po czêœci z parareligijnoœci systemu, dla którego wszelkie zjawiska
naganne sygnalizowane w korespondencji mia³y znamiona grzechu wobec
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systemu i ideologii53. W³adzy zapewne równie¿ zale¿a³o na tym, by sprawiaæ
wra¿enie w³adzy sprawnej i energicznej w têpieniu nadu¿yæ. Niew¹tpliwie
równie¿ korespondencja przychodz¹ca do KW stanowi³a dla w³adz cenne Ÿród³o
informacji o ¿yciu spo³ecznym regionu czy o lokalnych dzia³aczach partyjnych.
Z materia³u listowego zaprezentowanego powy¿ej wy³ania siê nieweso³y
obraz prowincji w pocz¹tkach budowy socjalizmu. W³adza lokalna jest przekupna, nadu¿ywa alkoholu i nie grzeszy inteligencj¹ ani og³ad¹. Samo spo³eczeñstwo równie¿ nie wygl¹da o wiele lepiej. Powszechne s¹ problemy
mieszkaniowe, ludzie borykaj¹ siê z bied¹, chorobami, niepewnoœci¹ jutra. Na
porz¹dku dziennym s¹ nadu¿ycia, oszustwa, pijatyki. Niew¹tpliwie na taki obraz
codziennoœci wp³ywa sam dobór korespondencji, która ze wzglêdu na swój
w wiêkszoœci interwencyjny charakter zawiera odpowiednie informacje. Nawet
jeœli jednak czêsto prezentowane przypadki s¹ wyolbrzymione i nie zawsze
wiernie oddaj¹ faktyczny stan rzeczy, to niew¹tpliwie w ka¿dym z listów jest
jakieœ ziarno prawdy o nowej, socjalistycznej rzeczywistoœci.
„CITIZEN SECRETARY…” – CORRESPONDENCE OF CITIZENS WITH
THE REGIONAL COMMITTEE OF THE POLISH UNITED WORKERS PARTY
(KW PZPR) OF LUBLIN IN THE YEARS 1949–1953
Summary. The present article analyses the correspondence coming to KW PZPR of Lublin in the
years 1949–1953. The letter as a historical source has a number of defects – little is known about
the authors and it is difficult to verify the truth of its content. Nevertheless, it possesses some
cognitive values, making it possible to look into the people’s problems, the local political and
social life. A considerable part of the material described here are different kinds of requests – for
an apartment, help in getting to university, for a job. Everyday matters occur in a few places;
however, all kinds of complaints and denunciations, not infrequently anonymous, are the majority.
The analyses of the correspondence provides the basis to observe the degree in which the society
adopted the official language of the propaganda through the use of formulations taken from it. The
spelling and style applied by the letter authors often indicate a low degree of education. In many
cases the authorities reacted to those letters and intervened in particular matters. The material
analysed here shows two pictures: one of the local authorities – corrupted, abusing their position,
exposing little intelligence, and the other of the society fighting with poverty, everyday problems
and uncertain tomorrow.
Key words: Regional Committee of the Polish United Workers’ Party, correspondence with the
authorities of the Polish People’s Republic
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