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Masy pracujące w potężnym wysiłku twórczym nie tylko wzbogacają i polepszają 

materialne warunki bytu naszego narodu, ale w pracy tej przekształcają się 

same. Dźwigają się, dojrzewają i rosną ludzie w Polsce Ludowej, kształtują się 

nowi twórcy nowego życia. 

Tysiące, setki tysięcy pracowników zdobywają co roku nowe kwalifikacje, 

powiększają swoje uzdolnienia zawodowe i pogłębiają swoją wiedzę, miliony 

ludzi wzbogacają swoją świadomość polityczno-społeczną. Jest to najważniejsza 

i najwspanialsza zdobycz naszego nowego ustroju, zdobycz, która staje się już 

dostrzegalna dla każdego, kto chce i umie obserwować rozwój naszego życia. 

Po raz pierwszy w historii narodu wybija się na czoło życia społecznego twórcza 

inicjatywa milionowych mas pracujących, która nie tylko przyśpiesza, 

racjonalizuje i ulepsza, ale nadaje nowy sens całemu procesowi pracy ludzkiej. 

Przeobraża ona do gruntu, zmienia od podstaw nie tylko społeczne stosunki 

produkcji, ale i samych ludzi. 

W tym wielkim procesie rewolucyjnych przeobrażeń gospodarczych i 

społecznych, dzięki którym szybciej rosną i przekształcają się ludzie — przed 

partią naszą stają coraz nowe, coraz odpowiedzialniejsze i wyższe zadania. 

Jako siła przodująca narodu, partia nasza musi czynić wszystko, aby pomyślne 

tempo wzrostu naszej gospodarki nie doznawało zahamowań. Im głębsze są 

procesy wzrostu, tym sprawniejsza musi być aktywność kadr partyjnych, które 

kierują postępującym naprzód ruchem mas pracujących. Szybszy marsz naprzód 

wymaga od kadr partyjnych większej troski o ludzi, o masy pracujące, które uczą 

się cenić pracę i poprzez pracę dźwigać wzwyż swój naród i samych siebie. 

Dlatego też jednym z najpilniejszych i szczególnie dziś ważnych problemów, 

które Biuro Polityczne pragnie postawić pod rozwagę Plenum, jest problem 

szybszego wzrostu kadr partyjnych. 

Kongres Zjednoczeniowy i jego deklaracja ideowa, program partii, nakreślający 

wspaniałą i śmiałą perspektywę budownictwa socjalizmu w Polsce, podniosły 

wysoko wśród mas pracujących i całego narodu autorytet naszej partii, określiły 

jej przodującą rolę w kierowaniu planową gospodarką państwa i rozwojem 

dobrobytu oraz kultury narodu. Ale ta zaszczytna rola nakłada na naszą partię 
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szczególnie odpowiedzialne zadania, których wykonanie może zabezpieczyć 

tylko szybszy wzrost kadr. Od szybszego wzrostu kadr partyjnych, od ich 

poziomu politycznego i przygotowania do zadań, które nakłada na naszą partię 

jako przewodniczkę mas pracujących wielki historyczny Plan Sześcioletni — 

zależy niemal całkowicie powodzenie tego planu, zależy dalszy pomyślny marsz 

naprzód. Bowiem właściwy poziom i wzrost kadr partyjnych, ich wpływ 

polityczny, wychowawczy, organizatorski -limituje w istocie i określa kierunek i 

tempo procesu wychowania, doboru i stanu kadr w naszym aparacie 

państwowym oraz we wszystkich dziedzinach naszej gospodarki i naszego życia 

społecznego. 

A skoro tak jest, a tak jest bez wątpienia — to zagadnienie właściwego poziomu i 

wzrostu kadr partyjnych musi być główną i nieustanną troską całej partii na 

wszystkich jej szczeblach i we wszystkich jej ogniwach od góry do dołu. 

Czy wszystkie ogniwa naszej partii rozumieją należycie tę główną troskę i to 

podstawowe, najważniejsze i naczelne zadanie? Oto pytanie, dokoła którego 

winniśmy skupić dziś uwagę wszystkich naszych organizacji partyjnych i skłonić 

je do generalnego przeglądu dotychczasowych wysiłków, środków i działań, 

całej dotychczasowej polityki, jak również przygotowań i zamierzeń w dziedzinie 

wychowania kadr i zabezpieczenia ich wzrostu, ich właściwego poziomu 

ideologicznego, ich sprawności organizacyjnej. Siłą naszej partii jest to, że 

posiada ona w swych szeregach starą, zahartowaną w wieloletniej walce 

rewolucyjnej i bogatą doświadczeniem tej walki kadrę, która wychowała się w 

bojowych organizacjach polskiej klasy robotniczej, wchłonęła w siebie wspaniałe 

tradycje rewolucyjne SDKPiL i KPP, jak również najbardziej konsekwentnej 

lewicy socjalistycznej. W oparciu o tę kadrę starych rewolucjonistów, 

zahartowanych w bitwach z faszystowskimi rządami, polska klasa robotnicza w 

sojuszu z chłopstwem wysunęła się na czoło w walce z najazdem hitlerowskim 

na nasz kraj, a następnie pod sztandarem walki o wyzwolenie narodowe i 

społeczne potrafiła zapewnić zaszczytny udział przodujących i patriotycznych 

warstw narodu w wielkich bojach wyzwoleńczych bohaterskiej Armii 

Radzieckiej, która przyniosła zwycięstwo i wolność wszystkim krajom Europy. 

Możemy dzisiaj stwierdzić z dumą, że mimo olbrzymich trudności, jakie piętrzyły 

się na każdym kroku w pierwszym okresie po wyzwoleniu, nasze kadry partyjne 
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sprostały zadaniom, jakie włożył na nie ten przełomowy okres naszej historii. 

Przeszły one pomyślnie przez etap największych trudności, który był dla całej 

partii wielką szkolą doświadczenia organizacyjnego w pracy państwowej i wielką 

próbą hartu w walce klasowej, przy czym formy tej walki klasowej zmieniały się, 

stawały się coraz bardziej skomplikowane i trudne. Miarą sprawności naszych 

kadr partyjnych w najtrudniejszych okresach są kryteria zawarte w 

następujących słowach towarzysza Stalina: 

„ ... tylko te kadry są dobre, które nie boją się trudności, które nie chowają się 

przed trudnościami, lecz przeciwnie — stawiają czoło trudnościom po to, żeby je 

przezwyciężyć i zlikwidować. Jedynie w walce z trudnościami wykuwają się 

prawdziwe kadry"1. 

Przeważająca część naszych kadr partyjnych wykuwała swe doświadczenia 

polityczne i organizacyjne w walce z trudnościami, przezwyciężając je i 

likwidując. Pomyślne pokonanie trudności pierwszego okresu pozwoliło nam na 

przejście do nowego etapu gospodarki planowej. 

W procesie realizacji Planu Trzyletniego kadry partyjne stanęły przed nową 

próbą i trudnościami zgoła odmiennej natury — przed niebezpieczeństwem 

załamania ideologicznego i zwichnięcia prawidłowej drogi naszego rozwoju 

politycznego. Niebezpieczeństwem tym było odchylenie prawicowe i 

nacjonalistyczne, które napotkało zdecydowany opór kadr partyjnych, a wraz z 

nimi obu partii robotniczych w okresie ich przygotowań do Kongresu 

Zjednoczeniowego. 

Jednakże tendencje i wpływy oportunistyczne, osłabiające czujność rewolucyjną 

i działające długo przedtem, nim ujawniły się w formie odchylenia prawicowego 

i nacjonalistycznego, nie pozostały bez wpływu na niektóre ogniwa partyjne, co 

ułatwiło zamaskowanym agenturom wroga klasowego przeniknięcie do 

niektórych odcinków naszego aparatu państwowego. 

III Plenum KC zmobilizowało czujność partii i postawiło przed nią zadanie 

bardziej wnikliwego sprawdzania kadr w toku ich pracy, ciągłego podnoszenia 

ich poziomu politycznego, zabezpieczenia ich przed wynaturzeniami 

ideologicznymi, przed uleganiem nastrojom upojenia sukcesami, demobilizacji, 
                                                           
1
 J. Stalin, Zagadnienia leninizmu, „Książka i Wiedza" 1951 r., str. 622. 
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skostnienia biurokratycznego, narowów dygnitarskich, zagubienia łączności z 

masami pracującymi. Obrady i wytyczne III Plenum wywarły doniosły wpływ na 

skupienie uwagi organizacji partyjnych dokoła zagadnień związanych z polityką 

kadr. Dlaczego więc powracamy znów na obecnym Plenum do tego 

zagadnienia? 

Po pierwsze, dlatego, że nie wystarczy tylko wzmożona czujność i zdobycie 

umiejętności wykrycia i odsłania złych i wrogich elementów. Nie mniej istotna, 

trudna i odpowiedzialna jest umiejętność dobierania, rozstawiania, kształcenia, 

wysuwania kadr i opiekowania się nimi, umiejętność, którą muszą zdobyć nasze 

instancje partyjne, umiejętność, której nauczyć się muszą wszystkie nasze 

organizacje partyjne. 

Po wtóre, dlatego, że na odcinku polityki kadr większość naszych organizacji 

partyjnych ujawnia wciąż jeszcze słabe zrozumienie zadań, które wysuwa przed 

nami w tej dziedzinie Plan Sześcioletni i nowy wyższy etap naszego rozwoju — 

budownictwo fundamentów socjalizmu. 

Po trzecie, dlatego, że brak kadr kierowniczych w wielu ogniwach naszego 

aparatu partyjnego i gospodarczego oraz w wielu instytucjach wypełniających 

ważne zadania społeczne, naukowe i kulturalne staje się już dziś główną 

przeszkodą w pracy tych ogniw i instytucji, grozi zahamowaniem ich działalności. 

Po czwarte, dlatego, że w polityce kadrowej poszczególnych organizacji 

partyjnych przeważają jeszcze często elementy żywiołowości, brak 

doświadczenia i nieumiejętność dostosowania tej polityki do zmieniających się i 

rosnących zadań, brak jasnej perspektywy i orientacji w skali potrzeb w 

dziedzinie wychowania i przygotowania nowych ludzi. 

Wreszcie powracamy do tego zagadnienia, dlatego, że zachodzi u nas dość 

powszechnie to samo niebezpieczne zjawisko, o którym mówił towarzysz Stalin 

w roku 1935: 

„ ... nie nauczono się u nas jeszcze cenić ludzi, cenić pracowników, cenić kadr"2. 

Brak stałej, codziennej troski o wychowanie pracowników, bezduszne, 

biurokratyczne traktowanie ich pracy i ich potrzeb ze strony kierowników — to 
                                                           
2
 J. Stalin, Zagadnienia leninizmu, „Książka i Wiedza" 1951 str. 621. 
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największa przeszkoda hamująca wzrost kadr, to główna przyczyna niedomagań 

na tym odcinku, to istotne źródło grożącego nam poważnie niebezpieczeństwa, 

opóźnień i zahamowań w realizacji naszych celów. 

Oto, dlaczego konieczna jest poważna przebudowa naszej pracy na odcinku 

polityki kadr, konieczna jest zmiana dotychczasowego stylu pracy organizacji 

partyjnych w tej dziedzinie, konieczne jest skupienie uwagi partii i masowych 

organizacji społecznych na zadaniach wychowania i planowego przygotowania 

niezbędnych państwu i gospodarce narodowej nowych kadr kierowniczych. 

Zadanie wnikliwego i należytego doboru ludzi na odpowiedzialne stanowiska w 

pracy partyjnej, państwowej, gospodarczej i społecznej staje się w naszych 

warunkach sprawą węzłową kierownictwa politycznego. Muszą to sobie 

uświadomić wszystkie komitety partyjne od góry do dołu. Najwyższy czas, aby 

zerwać z metodą przerzucania zadań doboru kadr na wydziały i referaty 

personalne — jak to się najczęściej, niemal powszechnie, praktykuje. 

Towarzysz Stalin uczył na XVIII Zjeździe WKP(b): 

„Należycie dobierać kadry to znaczy: Po pierwsze, cenić kadry jako złoty fundusz 

partii i państwa, dbać o nie i szanować je. 

Po wtóre, znać kadry, starannie poznawać zalety i wady każdego pracownika 

kadrowego, wiedzieć, na jakim stanowisku mogą się najlepiej rozwinąć zdolności 

pracownika. 

Po trzecie, troskliwie wychowywać kadry, pomagać każdemu czyniącemu 

postępy pracownikowi w podniesieniu się na wyższy szczebel, nie szczędzić czasu 

na cierpliwe «opiekowanie się» takimi pracownikami, aby przyśpieszyć ich 

rozwój. 

Po czwarte, we właściwym czasie i śmiało wysuwać nowe, młode kadry nie 

pozwalając im zasiedzieć się na starym miejscu, nie pozwalając im zaśniedzieć. 

Po piąte, rozmieszczać pracowników na stanowiskach w ten sposób, żeby każdy 

pracownik czuł się na swoim miejscu, żeby każdy pracownik mógł dać naszej 

wspólnej sprawie maksimum tego, co w ogóle jest w stanie dać przy swoim 

uzdolnieniu, ażeby ogólny kierunek pracy w dziedzinie rozmieszczenia kadr 
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całkowicie odpowiadał wymaganiom linii politycznej, której zrealizowanie 

stanowi cel tego rozmieszczania"3 

Mamy w tych wskazaniach zawartą całą sztukę wnikliwego należytego doboru 

ludzi. Są to jasne wytyczne, które należy tylko głęboko przemyśleć i nauczyć się 

wcielać je w życie. 

Nie będziemy odczuwali braku ludzi, jeżeli wraz z tymi wytycznymi postawimy 

na odpowiednim poziomie sprawę szkolenia partyjnego. Sprawa ta była 

niedoceniana i poważnie zaniedbywana u nas w okresie przed zjednoczeniem 

ruchu robotniczego. Po Kongresie Zjednoczeniowym możemy już poszczycić się 

poważnymi osiągnięciami w pracy nad podniesieniem poziomu politycznego i 

teoretycznego zarówno poważnej części aktywu jak i kadr partyjnych. Dążenie 

do przyswojenia sobie podstaw nauki marksistowsko-leninowskiej nabrało u nas 

nie spotykanego nigdy przedtem rozmachu, ogarnęło już setki tysięcy ludzi 

wśród robotników i przodujących chłopów, wśród młodzieży i kobiet, wśród 

najlepszej części inteligencji pracującej. Przykładem tego rozmachu jest rosnące 

zapotrzebowanie na wydawnictwa marksistowskie i literaturę społeczno-

polityczną; ogólny nakład tych wydawnictw wyniósł w roku ubiegłym prawie 15 

milionów egzemplarzy, wyprzedzając o 3 miliony nawet wydawnictwa w 

dziedzinie literatury pięknej. Po Kongresie Zjednoczeniowym wojewódzkie 

szkoły partyjne przeszkoliły z górą 5 tysięcy towarzyszy, z których wykorzystano 

w aparacie etatowym partii i ZMP około 3 tysiące. 

W roku 1950/1951 zasięg centralnych i wojewódzkich szkół partyjnych winien 

objąć, zgodnie z planem, 6 tysięcy słuchaczy. Należy zastanowić się nad 

możliwościami dalszego zwiększania zasięgu tych szkół partyjnych i przede 

wszystkim nad podniesieniem liczby i poziomu ich wykładowców. Wśród 

wykładowców szkół znaczną liczbę stanowią asystenci rekrutujący się z 

absolwentów tych szkół, którzy w toku swej pracy uzupełniają swoje 

wykształcenie ogólne. Jednakże dotychczasowe przeszkolenie partyjne 

asystentów jest niewystarczające. 

W tych warunkach koniecznością staje się stworzenie specjalnej szkoły kadr 

wykładowców i asystentów dla szkół partyjnych z co najmniej rocznym 

                                                           
3
 J. Stalin, Zagadnienia leninizmu, „Książka i Wiedza" 1951 r., str. 743. 
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terminem nauczania. Potrzeba takiej szkoły jest tym bardziej paląca, że obok 

sieci szkolenia partyjnego istnieje i stale wzrasta rozgałęziona sieć szkolenia ZZ, 

ZMP, ZSCh oraz szkół i kursów organizowanych przez ministerstwa i instytucje o 

charakterze przygotowania zawodowego (m.in. szkoły CUSZ-u, szkoły rolnicze 

itp.), których program zawiera cykl zagadnień społeczno-politycznych. Jest 

rzeczą jasną, że jedynie szkoła partyjna może wychować kadrę wykładowców 

tego cyklu. 

Biuro Polityczne KC podjęło również decyzję wywołaną szczególnymi 

trudnościami istniejącymi na wyższych uczelniach. Katedry filozofii, historii, 

ekonomii cierpią dziś poważnie wskutek braku profesorów-marksistów, którzy 

zaspokoiliby nowoczesne naukowe potrzeby wyższych uczelni w dziedzinie 

wykładania tych przedmiotów. Powstała więc konieczność powołania Instytutu 

Kształcenia Kadr Naukowych przy KC naszej partii. 

Doniosłe znaczenie w pracy nad wychowaniem ideologicznym członków partii i 

aktywu wszystkich organizacji społecznych posiada akcja masowego szkolenia 

politycznego. 

W ciągu 1949 roku ukształtował się system szkolenia partyjnego o 3 stopniach, 

które łącznie obejmą swym zasięgiem od 350 do 600 tysięcy towarzyszy. 

Ta szeroka sieć szkolenia partyjnego wywiera doniosły wpływ na pracę 

organizacji partyjnych. Szkolenie partyjne aktywizuje politycznie organizacje 

partyjne, uzbraja je ideologicznie i staje się istotną dźwignią wychowania 

młodego aktywu partyjnego. 

Istotnym problemem szkolenia partyjnego jest sprawa wykładowców. Kadra 

wykładowców rosła wraz ze wzrostem sieci szkolenia partyjnego. Wiosną 1949 

roku mieliśmy 3 856 wykładowców, obecnie zaś około 12 tysięcy (z tego ponad 3 

tysiące na kursach wiejskich). Wśród wykładowców przeważają pracownicy 

umysłowi. Poważny jest odsetek nauczycieli (na kursach wiejskich 43 proc). W 

ostatnim kwartale mamy pewien wzrost wykładowców spośród robotników 

produkcyjnych, chłopów i robotników rolnych. Zbyt mało jest kobiet-

wykładowców — poniżej 10 proc. 
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Jednak poziom, przygotowanie i przeszkolenie partyjne dużej części 

wykładowców nie odpowiadają jeszcze wymogom szkolenia. Zaledwie 10 proc. 

wykładowców stanowią absolwenci szkół partyjnych, 30 proc. zostało 

przeszkolonych na krótkoterminowych kursach lub ukończyło kurs II stopnia. 

Około 4 500 wykładowców uczestniczy, co prawda, w grupach samokształcenia, 

nie posiada jednak systematycznego przeszkolenia. Poważna więc część 

wykładowców nie może jeszcze zapewnić właściwego poziomu zajęć. 

Konieczne jest znaczne wzmożenie systematycznej pracy z wykładowcami, 

uruchomienie stale działających ośrodków doskonalenia wykładowców w 

każdym województwie. Wyróżniających się wykładowców należy kierować do 

szkół partyjnych, najlepszych towarzyszy o możliwości pracy teoretycznej — do 

szkoły wykładowców. 

W ośmiu miastach wojewódzkich i siedmiu powiatowych zostały zorganizowane 

Ośrodki Szkolenia Partyjnego, które mają czuwać nad podniesieniem poziomu 

masowej pracy szkoleniowej. Działalność tych ośrodków jest jeszcze w stanie 

zalążkowym, w najbliższym czasie powinna być poważnie wzmocniona i 

rozszerzona. 

Ważna jest sprawa zabezpieczenia kierownictwa i opieki ze strony komitetów 

partyjnych nad akcją szkoleniową, rozwijaną przez związki zawodowe, ZMP i 

ZSCh. 

Związki zawodowe prowadzą szkolenie kadrowe działaczy związkowych w 11 

szkołach wojewódzkich, w Szkole Centralnej w Łodzi i w Centralnym Ośrodku 

Szkoleniowym w Warszawie. Od jesieni br. zorganizowana zostanie w 

Warszawie roczna szkoła dla 400 słuchaczy, która szkolić będzie nowe kadry 

pracowników związkowych na wyższym poziomie przygotowania. Program 

kursów trzymiesięcznych w szkołach wojewódzkich przeznacza w bieżącym roku 

na tematykę ideologiczną jedną trzecią czasu trwania kursu. 

Nie mniej ważną rolę w dziedzinie wychowania ideologicznego kadr odgrywają 

szkoły organizacyjne ZMP. W pierwszym kwartale bieżącego roku 6 szkół ZMP 

przeszkoliło na kursach pięciomiesięcznych około 600 aktywistów i pracowników 

politycznych aparatu ZMP. 
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Nawiązanie współpracy w dziedzinie programowo-ideologicznej, zapewnienie 

pomocy w doborze wykładowców i w podniesieniu ich poziomu ideologicznego i 

politycznego przy pełnym poszanowaniu i zachowaniu odrębności sieci 

szkoleniowej organizacji masowych — stanowi naturalne i ważne zadanie 

kierownictwa partyjnego. 

Wychowanie ideologiczne stanowi jedną z podstawowych dźwigni wzrostu kadr. 

"Należy uznać za pewnik — mówił towarzysz Stalin na XVIII Zjeździe partii — że 

im wyższy jest poziom polityczny i uświadomienie marksistowsko-leninowskie 

pracowników jakiejkolwiek dziedziny pracy państwowej i partyjnej, tym wyższy 

jest poziom samej pracy, tym bardziej jest ona owocna, tym lepsze są wyniki 

pracy i przeciwnie — im niższy jest poziom polityczny i uświadomienie 

marksistowsko-leninowskie pracowników, tym bardziej możliwe się staje fiasko i 

niepowodzenie w ich pracy, tym bardziej możliwe się staje wyjałowienie i 

wyrodzenie się samych pracowników w ciasnych, małostkowych praktyków, tym 

bardziej możliwe jest ich wyrodzenie się. Można z całą pewnością powiedzieć, że 

gdybyśmy zdołali wychować pod względem ideologicznym nasze kadry ze 

wszystkich dziedzin pracy i potrafili tak je zahartować pod względem 

politycznym, by mogły się one swobodnie orientować w sytuacji wewnętrznej i 

międzynarodowej, gdybyśmy zdołali uczynić z nich całkowicie dojrzałych 

marksistów-leninowców, umiejących rozwiązywać bez poważnych błędów 

sprawy dotyczące kierownictwa krajem — to mielibyśmy wszystkie dane po 

temu, aby uważać, że dziewięć dziesiątych wszystkich naszych zagadnień zostało 

rozwiązane"4. 

Oto jak wysokie znaczenie nadawali sprawom wychowania ideologicznego kadr 

partyjnych, sprawom szkolenia i propagandy partyjnej wodzowie socjalizmu — 

Lenin i Stalin. W prawidłowym rozwiązaniu zagadnień wychowania 

ideologicznego mas partyjnych mieści się jedno z głównych źródeł wszystkich 

zwycięstw i osiągnięć wielkiego kraju socjalizmu — ZSRR. Naszym zadaniem jest 

wykorzystywać śmielej i gruntowniej doświadczenia organizacyjne WKP(b) w 

dziedzinie wychowania ideologicznego mas. Wymaga to przede wszystkim 

poważnego wzmocnienia aparatu naszej propagandy partyjnej, która na 

                                                           
4
 J. Stalin, Zagadnienia leninizmu, „Książka i Wiedza 1951 r., str. 746. 
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szczeblu terenowym wiąże się również z akcją szkolenia, z pracą kół 

prelegentów i agitatorów, z akcją ruchu łączności ze wsią, z działalnością 

kulturalno-oświatowa i agitacyjno-propagandową organizacji masowych, 

wreszcie z akcją wydawniczą i prasową. Wymaga to również podniesienia roli 

pracy propagandowej w całokształcie pracy partyjnej, ponieważ wiele 

komitetów partyjnych traktuje pracę wydziałów propagandowych jako 

drugorzędną. 

Rolę prasy partyjnej w dziedzinie wychowania ideologicznego określa olbrzymi 

wzrost czytelnictwa gazet. W związku z tym nabiera szczególnego znaczenia 

sprawa nasycania naszej prasy bogatszą treścią ideologiczną, podniesienia 

poziomu politycznego kadr dziennikarskich i rozwinięcia wśród nich 

zainteresowań do systematycznego pogłębiania wiedzy marksistowsko-

leninowskiej, bez czego kadry te nie są w stanie spełniać należycie swych zadań. 

Ważnym czynnikiem upolitycznienia tych kadr, ściślejszego powiązania ich z 

zadaniami konkretnymi i potrzebami mas pracujących jest ruch 

korespondentów robotniczych i chłopskich. Ruch ten, dzięki wysiłkom prasy 

partyjnej, rozwinął się na skalę masową, ogarniając już ponad 12 tysięcy 

robotników i chłopów, zaś o jego sile i prężności świadczy odbyty ostatnio Zjazd 

Korespondentów Robotniczo-Chłopskich w Warszawie. 

Konieczne jest śmielsze wciąganie, wychowywanie i wysuwanie przez prasę 

partyjną nowych kadr korespondentów robotniczo-chłopskich, wzmocnienie 

wysiłków w tej dziedzinie, bliższe zainteresowanie się pracą kadr dziennikarskich 

ze strony instancji partyjnych, rozszerzenie i pogłębienie akcji szkoleniowej oraz 

akcji samokształcenia ideologicznego w zespołach redakcyjnych, wszechstronne 

wzmacnianie kontaktu między prasą partyjną i jej czytelnikami. 

Ruch korespondentów i listy czytelników stanowią szczególnie ważną i cenną 

formę kontaktu z masami pracującymi, pobudzającą aktywność mas, ułatwiającą 

walkę z wynaturzeniami, z biurokratyzmem, z bezdusznym stosunkiem do 

potrzeb człowieka pracującego. Znaczenie tego kontaktu dla posługiwania się 

metodą zdrowej krytyki i samokrytyki w naszej walce codziennej o 

przeobrażenie życia, o wykarczowanie starych nałogów i stosunków, w walce z 

oportunizmem i sekciarstwem, z przeżytkami starej ideologii w psychice ludzkiej, 
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z oporami resztek starych klas — jest nieocenione. Trzeba tępić bezlitośnie 

występujące tu i ówdzie tendencje duszenia krytyki przez biurokratów i 

szkodników środkami nacisku administracyjnego, brać energiczniej w obronę i 

opiekę korespondentów robotniczo-chłopskich, uważniej wnikać w skargi i 

sygnały czytelników. W ten sposób nasza prasa jeszcze poważniej wzmocni swój 

wpływ na wychowanie ideologiczne mas, jeszcze bardziej zbliży się do nich, 

jeszcze w większym stopniu stanie się przewodnikiem mas pracujących i 

źródłem ich aktywizacji politycznej. 

W pracy nad usprawnieniem kierownictwa partyjnego, w pracy nad 

wychowaniem kadr decydujące znaczenie posiada organizacja i umiejętność 

poznawania ludzi. Ludzi, kadry poznaje się i sprawdza w toku ich pracy. 

Poznawanie kadr nie może ograniczać się — jak to się często u nas zdarza — do 

charakterystyki towarzysza w czasie jego postępów w szkole czy na kursach 

partyjnych albo do studiowania życiorysu czy papierkowych opinii, które on sam 

zbiera i przedstawia. Poznawanie ludzi na podstawie tego, jak wykonują 

powierzone im zadania, jak pracują dla partii i jak pracują nad sobą, poznawanie 

człowieka na podstawie jego stosunku do zadań społecznych, które wysuwa w 

danym okresie sytuacja i polityka partii, na podstawie jego stosunku do ludzi i 

wymagań, jakie on sam stawia sobie w wykonaniu tych zadań — oto metoda 

jedynie niezawodna i bolszewicka. To znaczy, że ludzi trzeba poznawać i oceniać 

nie na podstawie przelotnych z nimi zetknięć, lecz na podstawie 

systematycznego obserwowania ich wzrostu w toku pracy, ich wielokrotnego 

sprawdzania. Główną wadą naszej dotychczasowej polityki kadrowej jest 

pobieżna, a więc z konieczności powierzchowna ocena ludzi. Podstawowe 

zadanie polityki kadrowej komitetów partyjnych polega na tym, żeby 

zorganizować i usprawnić metodę poznawania ludzi w toku ich pracy i 

obserwacji ich wzrostu i ich życia. Wiedzieć, kto i jak rośnie, pomagać, aby ludzie 

rośli szybciej — oto cała tajemnica polityki kadrowej, wypróbowanej —- 

leninowsko-stalinowskiej polityki kadrowej. Oczywiście — nie można spychać 

tego podstawowego zadania na te czy inne wydziały lub referaty personalne. 

Wydziały i referaty mają niezwykle poważne zadanie ułatwiania procesów 

poznawania ludzi, organizowania materiałów i środków, które zabezpieczają 

przed zapominaniem o pracownikach, ułatwiają kontrolę ich pracy, sprawdzanie 
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jej wyników. Polityka kadrowa — to właśnie podstawowa, główna funkcja 

kierownictwa politycznego. Instancja kierownicza, która nie czuje się 

odpowiedzialna za politykę kadrową, przekształca się w fikcję. 

Polityka kadrowa — to umiejętny dobór i rozstawienie ludzi na podstawie 

gruntownej znajomości ich zalet i wad, ich kwalifikacji i uzdolnień, to troskliwe 

wychowywanie ludzi przez pomoc w rozwijaniu ich uzdolnień i pozbywaniu się 

wad, przez przyśpieszenie ich rozwoju. 

Nie wystarcza również sprowadzanie zainteresowań instancji kierowniczych w 

polityce kadrowej do czołowej kadry partyjnej, która im bezpośrednio podlega. 

Tak się np. przeważnie u nas dzieje, że instancje partyjne słabo interesują się 

polityką kadr w ZMP, w związkach zawodowych, w organizacjach masowych, 

mniemając niesłusznie, że odpowiedzialność za wzrost i wychowanie kadr w 

tych organizacjach ich nie dotyczy. Jest to niewątpliwie jedna z przyczyn, że ZMP 

i związki zawodowe nie stanowią u nas jeszcze podstawowej kuźni nowych i 

młodych kadr, jak to być powinno. W ZMP i związkach zawodowych jest wielu 

członków partii, którzy przekształcili się w zawodowych ZMP-owców i 

związkowców, a zdarza się niekiedy, że po prostu zaśniedzieli na swych 

funkcjach i stanowiskach. Nie ma też u nas jeszcze planowego przypływu kadr 

młodzieżowych i związkowych do wyższych i odpowiedzialniejszych zadań 

partyjnych, jako awansu politycznego, jako jednego z najbardziej zaszczytnych 

szczebli w wysuwaniu kadr młodzieżowych i związkowych, które wyróżniają się 

swą aktywnością, uzdolnieniami organizacyjnymi, inicjatywą. Brak właściwej 

opieki ze strony komitetów partyjnych nad wzrostem kadr młodzieżowych i 

zwłaszcza związkowych jest najczęściej odzwierciedleniem słabego kontaktu i 

niedostatecznego kierownictwa politycznego działalnością organizacji 

masowych. Prowadzi to do osłabienia aktywności tych organizacji. 

III Plenum KC wywarło doniosły wpływ na ożywienie organizacji masowych i na 

ich poważne wysiłki w kierunku przezwyciężania wzmiankowanych tendencji. 

Wyrazem tych pozytywnych zmian były m.in. wybory do rad związkowych 

przeprowadzone w całym kraju w myśl wytycznych II Kongresu Związków 

Zawodowych. Na konferencje powiatowe wybrano bezpośrednio w zakładach 

pracy 23 tysiące delegatów, mobilizując w tej akcji szeroki aktyw związkowy. W 

wyniku odbytych konferencji wybrano do 284 powiatowych rad związków 



15 
 

zawodowych 4 225 aktywistów, z czego tylko 792 (tj. 18,5 proc.) ze starego 

składu tych rad. Tak radykalne odnowienie składu władz związkowych miało 

miejsce również i na wyższych szczeblach, mianowicie na 15 konferencjach 

wojewódzkich, w których uczestniczyło z górą 2 tysiące delegatów, wybranych 

na konferencjach powiatowych. Do okręgowych rad związków zawodowych 

wybrano 449 aktywistów, z czego 391 (tj. 87 proc.) nowych działaczy 

związkowych. Podobne wyniki dały wybory do zarządów głównych, gdzie skład 

władz został odnowiony w 82 procentach. Świadczy to niewątpliwie o 

odczuwanej przez aktyw związkowy potrzebie przełomu w pracy instancji 

związkowych. 

Doniosłą akcją organizacyjną na terenie związków zawodowych było 

zorganizowanie około 120 tysięcy grup związkowych, co powinno przyczynić się 

do uaktywnienia i usprawnienia pracy dołowych ogniw związkowych. Pozostało 

jeszcze do zorganizowania około 25 tysięcy grup związkowych, na których czele 

stoją mężowie zaufania z wyboru. Wysuwa to przed kierownictwem ruchu 

zawodowego poważne zadania w pracy nad podniesieniem poziomu 

wychowania politycznego tych 145 tysięcy nowych aktywistów, którzy będą 

sprawowali funkcję mężów zaufania grup związkowych. Zadania te łączą się z 

pracą nad uaktywnieniem i upolitycznieniem działalności rad zakładowych, w 

których liczba członków wynosi około 90 tysięcy. 

Nie mniej ważną kuźnią młodych rezerw partyjnych winny stać się organizacje 

młodzieżowe: ZMP i „Służba Polsce". 

Jeśli chodzi o charakterystykę aparatu politycznego ZMP, należy stwierdzić, że 

jest on również zbyt szczupły i wymaga wzmocnienia. ZMP sprawuje opiekę i 

kierownictwo nad działalnością ZHP i winien znacznie wzmocnić swój wpływ 

ideologiczny i wychowawczy na „Służbę Polsce". Ale wielkim utrudnieniem w 

tym zadaniu jest przede wszystkim całkowity brak aparatu działającego na 

szczeblu gmin i wsi. Brakowi temu należy jak najszybciej zaradzić. 

Wzrost organizacyjny ZMP na wsi jest szybki. Na 1 stycznia ub. r. istniało 9 835 

kół wiejskich ZMP, które liczyły 108 tysięcy członków. Obecnie na 1 kwietnia 

było już 19 800 kół, .skupiających młodzież wiejską i liczących 295 750 członków. 
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Obecnie etaty ZMP kończą się na powiecie. Zarządy powiatowe nie są w stanie 

bezpośrednio kierować i otaczać opieką organizacji swego powiatu. 

Zarządy powiatowe Związku próbują oprzeć się o zarządy gminne. Istnieją one w 

z górą 2 tys. gmin. Jednakże zarządy te, nie zbierające się systematycznie, z 

nieetatowym przewodniczącym, pracującym zawodowo w rolnictwie, szkole, 

gminie itp., nie dają należytej pomocy kołom i nie są w stanie kierować należycie 

organizacjami młodzieży. 

Nasuwa się konieczność stopniowej rozbudowy aparatu politycznego ZMP dla 

obsługi organizacji wiejskich drogą doboru i przeszkolenia najlepszej części 

pracowników SP — członków partii i ZMP oraz powierzenia tym pracownikom 

lub też innym, odpowiednio dobranym, kierownictwa politycznego, 

obejmującego potrzeby organizacyjne zarówno ZMP jak i SP na szczeblu 

gminnym. Chodzi o to, żeby kierować kadrami, żeby śledzić ich wzrost, 

kontrolować ich pracę, sprawdzać, czy i jak rosną, pomagać im w pracy, 

opiekować się nimi, szkolić i wysuwać najbardziej uzdolnionych i aktywnych na 

bardziej odpowiedzialne pozycje, do nowych zadań, rozwijających ich zdolności, 

ich inicjatywę, czuwać, aby nie zaśniedzieli, nie wyjaławiali się, nie przekształcali 

w małostkowych i ograniczonych praktyków. Oto jedno z ważniejszych zadań 

komitetów partyjnych w dziedzinie ich polityki kadrowej. 

III Plenum naszej partii zaostrzyło czujność rewolucyjną i podniosło bojowość 

wszystkich organizacji partyjnych. Skoncentrowało ono również uwagę partii na 

sprawie doboru kadr, przede wszystkim na zagadnieniu ich czystości 

ideologicznej i charakterze ich składu osobowego pod względem klasowym. 

Zadaniem obecnego Plenum jest dalsze pogłębienie czujności i aktywności 

bojowej partii w walce o czystość ideologiczną naszych szeregów, o dalsze 

podnoszenie ich poziomu politycznego, o mobilizację wszystkich naszych sił do 

porywających zadań Planu Sześcioletniego. W realizacji tych zadań na czoło 

naszych trosk i wysiłków musimy wysunąć walkę o nowe kadry, to znaczy 

pogłębienie i usprawnienie naszej pracy nad doborem, wychowaniem i 

przygotowaniem aktywistów partyjnych i bezpartyjnych w celu podniesienia na 

wyższy poziom naszego życia. 
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Kongres Zjednoczeniowy naszej partii był wielkim przełomowym wydarzeniem w 

życiu polskich mas pracujących. Potężną falą zapału, aktywności, dążenia do 

wiedzy i kultury, wiary w przyszłość rozkołysały się uczucia milionowych mas 

robotników, chłopów, kobiet, młodzieży. Wyrazem tego są czyny produkcyjne i 

coraz bardziej masowy, twórczy, ożywiony inicjatywą nowych form ruch 

współzawodnictwa. Klasa robotnicza dała wyraz swemu stosunkowi do haseł 

Kongresu przyśpieszając wykonanie Planu Trzyletniego, chłopstwo pracujące 

— inicjatywą organizacyjną na polu spółdzielczości produkcyjnej, przodujące 

warstwy inteligencji pracującej — pogłębieniem łączności z masami ludowymi. 

Ożywienie umysłowe i społeczne, nie spotykany nigdy przedtem wzrost 

czytelnictwa, pęd do nauki, sztuki, literatury i wielobarwnego życia społecznego 

— noszą w sobie wszystkie znamiona wielkiej rewolucji kulturalnej. Zadaniem 

wszystkich organizacji partyjnych, od góry do dołu, jest przewodzić temu 

ruchowi, usprawnić i podnieść na znacznie wyższy poziom całą swą pracę, 

zmobilizować do tego celu wszystkie swe kadry, podnieść wymagania w 

stosunku do całej organizacji i do każdego jej członka. Większość organizacji 

partyjnych zrozumiała te zadania i osiąga coraz wyższy poziom swej pracy, 

mobilizując do niej coraz liczniejsze szeregi swych aktywistów, umie wydobyć i 

wykorzystać nowe rezerwy kadr z rosnących nowych ludzi. 

Mam pod ręką dziesiątki życiorysów robotników — dzisiejszych dyrektorów, 

woźnych magistratu — dzisiejszych burmistrzów, fornali — dziś kierowników 

PGR itd., itd. 

O czym świadczą te życiorysy? 

O tym, że narzekania na brak ludzi są niczym więcej, jak oportunistyczną 

krótkowzrocznością albo bezdusznym niedołęstwem tych, którzy nie chcą 

widzieć nowych rosnących ludzi. Ludzi zdolnych jest wielu dookoła nas, trzeba 

tylko, abyśmy im podali rękę, dopomogli w przezwyciężeniu pierwszych 

trudności, otoczyli opieką. Organizacje partyjne mogą i powinny zorganizować 

pomoc i opiekę nad wysuniętymi na odpowiedzialną pracę robotnikami 

wnikliwiej, śmielej, coraz śmielej wysuwać stopniowo ludzi, sprawdzać ich 

uzdolnienia, szkolić, uczyć i kontrolować, aby uczył się każdy, aby nie było 

towarzysza, który nie pracuje nad podniesieniem swej wiedzy teoretycznej i 
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swych kwalifikacji fachowych. Tego wymaga od każdego z nas wielki burzliwy 

okres dziejowy, wielkie, historyczne, niewypowiedzianie potężne w swym 

rozmachu zadania społeczne, polityczne, patriotyczne. 

Musimy więc przejawiać również czujność w stosunku do tych, którym złe 

przyzwyczajenia i narowy nie pozwalają na włączenie się do tej pracy. 

Wypowiadając walkę marnotrawstwu czasu, musimy przywołać również do 

porządku gadułów, obiboków i nie poczuwających się do żadnej 

odpowiedzialności za cokolwiek bądź samochwalców i plotkarzy, których — 

niestety — jest również pewna liczba u nas w partii i nawet na stanowiskach 

państwowych. Wszelkie bezmyślne kawiarniane gadulstwo i intryganctwo 

przynosi wielkie szkody, wpływa wybitnie demoralizująco na otoczenie i 

środowisko partyjne. Nie możemy sobie pozwolić na tolerowanie tego rodzaju 

zwyczajów przynoszących wstyd i szkodę partii. 

Krytyczne uwagi, jakiejkolwiek dziedziny działania by one nie dotyczyły, trzeba 

umieć wypowiadać odważnie, jasno, po bolszewicku, a nie pokątnie. Zdrowa, 

rozsądna krytyka potrzebna jest partii — jak słońce i powietrze człowiekowi. Ale 

krytyka i samokrytyka nie mają nic wspólnego z pokątnym gadulstwem i 

insynuacjami, które obiektywnie stanowią dywersję przynoszącą niemałą 

szkodę. Krytyka i samokrytyka — to niezastąpiony oręż zarówno w działalności 

partii jak i w postępowaniu każdego jej członka. Za mało umiemy posługiwać się 

tym orężem wypróbowanym i niezawodnym w walce z wypaczeniami, z 

nadużyciami, z biurokratyzmem, ze złymi narowami, które hamują nasz marsz, 

osłabiają nasze osiągnięcia. Więcej krytyki i samokrytyki — oto podstawowy 

wniosek, jaki się nasuwa, gdy czytamy sprawozdania z naszych konferencji 

partyjnych, gdy obserwujemy działalność naszych urzędów państwowych i naszą 

pracę społeczną w wielu dziedzinach. 

Stosując metodę rzeczowej, przemyślanej krytyki, sprawdzając samokrytycznie 

własną pracę i jej wyniki — usprawniajmy wykonanie naszych zadań. Nauczmy 

się kontrolować wykonanie uchwał i dyrektyw kierownictwa partyjnego w toku 

naszej codziennej pracy. 

Uczmy się formować i wychowywać te kadry w toku pracy codziennej, 

wydobywać nowe talenty i nowe siły twórcze z krynicy ożywczej i 
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niewyczerpanej — z głębi mas ludowych. Pamiętajmy, że partia nasza i nasze 

państwo wzmacniają swe siły dzięki nierozerwalnej więzi z masami pracującymi. 

Miliony robotników, chłopów i pracowników umysłowych u nas, w Polsce 

Ludowej, pochłoniętych jest pracą, pracą, która może być niełatwa, ale nie jest 

ciężarem, pracą, która wymaga dużej ofiarności, ale nabiera głębokiego sensu, 

pracą, która nie przytępia, jak praca kapitalistyczna, lecz pobudza inicjatywę i 

wyzwala uzdolnienia, pracą, która stała się źródłem bohaterstwa, zaszczytu i 

chwały. 

Czego pragną najgoręcej miliony robotników i chłopów, pracowników 

umysłowych i rzemieślników, uczonych i artystów? Pragną pokoju. Chcą 

budować nowe życie, kształcić i wychowywać w radości młode, dorastające 

pokolenie budowniczych Polski Socjalistycznej, Polski wymarzonej przez 

pokolenia polskich rewolucjonistów, przez najlepszych Polaków. 

I dlatego miliony ludzi nienawidzą podżegaczy wojennych i ich faszystowskich 

pachołków różnej maści. 

I dlatego miliony ludzi zwalczają i zwalczać będą zajadłych wrogów Polski 

Ludowej, szkodników i dywersantów, drapieżnych spekulantów miejskich i 

chciwych bogaczy wiejskich, tych wszystkich, którzy stawiają na nową wojnę. 

Dlatego też milionom ludzi pracy w Polsce, mężczyznom i kobietom, dzieciom i 

młodzieńcom, ludziom dojrzałym i starcom —- coraz bliższy jest braterski 

Związek Radziecki, wielki nasz sąsiad, przyjaciel i brat — ostoja pokoju, twierdza 

socjalizmu, nadzieja wszystkich uciśnionych. 

Dlatego rośnie w sercach i umysłach milionów ludzi pracy w Polsce uczucie 

solidarności i braterstwa ze Związkiem Radzieckim i krajami demokracji ludowej, 

dlatego rośnie poczucie odpowiedzialności za wkład Polski do wielkiego dzieła 

obrony pokoju, za wkład do wielkiego frontu obrońców pokoju, który obejmuje 

również setki milionów ludzi w krajach kapitalistycznych. 

 

 

 


