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Zabierając głos w dyskusji mogę powtórzyd pewne sprawy, już omawiane, 

pragnę jednak wyrazid o nich swoje zdanie. Zgadzam się z przedłożonym nam 

sprawozdaniem; jest ono rezultatem obszernej analizy, którą opracowali liczni 

członkowie naszej kadry. Zgadzam się również z wieloma wypowiedziami i 

uwagami towarzyszy, które w ogólnym zarysie uważam za słuszne i rozsądne. 

Podczas całej naszej pracy zmierzającej do podniesienia na wyższy poziom treśd i 

organizację prac naukowych musimy dołożyd starao, aby stworzyd warunki, 

których nam jeszcze brakuje, ale które stają się coraz bardziej konieczne. Jestem 

zdania, że jeśli chodzi o prace naukowe osiągnęliśmy znaczny postęp. Problem 

ten nie jest traktowany jako oddzielna sprawa, lecz ściśle związany z praktyką 

rewolucyjną. 

Rozwojem nauki zajmuje się wielu ludzi a nie sama kadra. Moim zdaniem 

badania naukowe i osiągnięcia w tej dziedzinie nie są wyłącznie owocem lub 

zasługą kadry, która ukooczyła specjalne studia, ale również wynikiem ścisłej 

współpracy kadry z pracownikami: robotnikami, chłopami i inteligencją. W 

gospodarce i kulturze zlikwidowaliśmy głębokie zacofanie oddziedziczone po 

przeszłości, osiągając obecny stopieo rozwoju właśnie dzięki tej współpracy. 

Ogromny postęp osiągnięty w fabrykach, przedsiębiorstwach, spółdzielniach 

produkcyjnych, szkołach itd., nie zawdzięczamy wyłącznie kadrze inżynierów, 

agronomów, nauczycieli czy profesorów, ale zarówno im jak i pracownikom, 

którzy je zbudowali i eksploatują. Robotnica, która w Kombinacie 

Włókienniczym im. Stalina stanęła do pracy przy maszynie była analfabetką, ale 

pracując ukooczyła kurs techniczny, lub szkołę, zrozumiała czym jest technika na 

odcinku wykonywanej przez nią pracy, przyswoiła ją sobie i stosuje w praktyce. 

Tak jest u nas wszędzie, w każdej instytucji i przedsiębiorstwie, ponieważ nasza 

partia nie uważa nauki i jej dalszego rozwoju za monopol ludzi wybranych, a 

własnośd szerokich mas pracujących. 

Praca naukowa wiąże się u nas zawsze z produkcją i musi służyd produkcji. 

Również w innych krajach nauka jest do pewnego stopnia związana z produkcją. 

Prace naukowe osiągnęły w wielu krajach świata wysoki stopieo rozwoju, a 

kadra naukowa jest tam liczna, ponieważ posiadają tradycje w tej dziedzinie. 

Patrząc na osiągnięty postęp w nauce przez inne kraje w sposób wąski na 

pierwszy rzut oka wydaje się jak by rozwijały one naukę dla nauki. W 
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rzeczywistości jednak, budując stacje międzyplanetarne w kosmosie kraje te 

mają na uwadze określone cele naukowe, ekonomiczne, zdrowotne, wojskowe i 

inne. Między nami a krajami kapitalistycznymi istnieje ogromna różnica jeśli 

chodzi o motywy i cele kierujące rozwojem nauki, ponieważ w krajach 

kapitalistycznych nie kierują się w tej sprawie szczytnym interesem budowy 

socjalizmu, to znaczy potrzebami szerokich mas ludowych, lecz interesami 

kapitalizmu, klas wyzyskiwaczy i dlatego nie zezwala się tam, aby naukę 

rozwijały sobie szerokie masy ludowe. Burżuazja powierza rozwój nauki i 

techniki jej wybranym przedstawicielom a nie masom, jak to ma miejsce w 

naszym kraju. 

Tak jak zawsze i tak jak zaznaczyliśmy w dzisiejszej dyskusji, rozwój nauki 

musimy ściśle wiązad z potrzebami produkcji i zadaniami planu. Na VI Zjeździe 

Partii przedłożymy do zatwierdzenia wytyczne V planu pięcioletniego. 

Oczywiście, ogólny zarys planu już istnieje, ale należy go ponownie 

przestudiowad. Dlatego przed przedłożeniem planu Zjazdowi zostanie on 

poddany jeszcze licznym debatom, dyskusjom i badaniom. Zadania tego planu, 

zwłaszcza zaś problem inwestycji i inne są bardzo napięte i trudne do wykonania 

pod wieloma względami. Obecnie istnieje totalna mobilizacja we wszystkich 

dziedzinach, ale trudno będzie zrealizowad planowane wskaźniki jeśli nie 

rozwiniemy i racjonalnie nie wykorzystamy nauki i techniki, jeśli nie obniżymy 

niektórych wydatków inwestycyjnych i nie podniesiemy wydajności pracy, 

mechanizacji itd. 

Uważam, że obecnie z małymi wyjątkami, prace naukowe znajdują się na 

słusznej drodze, nie ma rozwoju nauki dla nauki. Prace naukowe powiązane są z 

praktyką działalności rewolucyjnej partii, ponieważ kadra nabrała zaufania do 

wartości swojej wiedzy, reprezentuje silną wolę i stara się o dalszy rozwój 

swoich wiadomości i zdolności, jednocześnie ucząc się i pracując, prowadząc 

doświadczenia i uogólniając to wszystko ku pożytkowi Ojczyzny. W tych 

staraniach jest dużo pozytywnego i zachęcającego i to stanowi ogromny sukces 

partii. Starania, współpraca kadry i pracowników są zjawiskiem masowym, który 

zauważyd można wszędzie, gdzie wrze praca. Droga umasowienia nauki 

otworzyła u nas nowe horyzonty pracy, budowy i studiów i stworzyła ogromne 

możliwości techniczne dla budowy socjalizmu, których przed wyzwoleniem nie 
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było. Obecnie co roku i z każdą pięciolatką rosną techniczne możliwości 

rozwijania doświadczalnictwa i zastosowania nauki w naszym kraju a w 

przyszłości będą one jeszcze większe. Zatem obecnie powstały liczne możliwości 

techniczne i materialne dla jeszcze szerszego rozwoju naszych nauk. Są to 

niezwykle pozytywne czynniki, które w powstałej sytuacji stawiają przed nami 

nowe zadania. 

Chciałbym podkreślid, że w tej dziedzinie nie należy zatrzymad się w jednym 

miejscu. Zwracam na to uwagę, ponieważ wśród niektórych członków naszej 

kadry, a także niektórych robotników i chłopów zauważyd można 

niedopuszczalne poczucie samozadowolenia, ograniczania się do tego czego się 

nauczono. Zjawisko to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ hamuje ono starania 

partii o dalszy rozwój zdobytej wiedzy, inteligencji i doświadczenia. To, że ludzie 

u nas się uczą jest faktem, ale jeśli zastanowimy się nad tym ile korzysta się z 

ogromnego doświadczenia w pracy, z wiedzy zdobytej w szkołach 

podstawowych, średnich i wyższych to się okaże, że nie wszyscy interesują się 

tym zagadnieniem jak należy. Są towarzysze i intelektualiści, zwłaszcza 

członkowie wyższej kadry i osoby zajmujące odpowiedzialne stanowiska, którzy 

starają się uczyd, ale jeśli spojrzymy niżej to zobaczymy, że wysiłek o 

podniesienie poziomu wiedzy w oparciu o pracę metodyczną nie istnieje w 

pożądanym zakresie, ponieważ nie są wykorzystywane nasze realne możliwości. 

Musimy się otrząsnąd z takiego stanu i dołożyd wszelkich starao o przekroczenie 

obecnego poziomu rozwoju gospodarczego i kulturalnego, drogą usprawnienia 

metod organizacji pracy naukowej. Zadania jakie stawia przed nami obecny 

rozwój nie zostaną wykonane, jeśli starania każdego z nas nie będą szły w parze 

z dalszym przyswojeniem sobie i pogłębieniem nauki i techniki we wszystkich 

sektorach. 

Nasza gospodarka rozwija się, w związku z czym ulega zmianie jej struktura i 

organizacja. Te zmiany wymagają nowych rozwiązao, znalezienia i zastosowania 

nowych, bardziej postępowych metod w dziedzinie nauki i produkcji, 

automatyzacji i eksploatacji, przy zmniejszonych kosztach i większej wydajności. 

Wszystkie te zadania są koniecznym nakazem nie tylko dla centralnego 

kierownictwa partyjnego i paostwowego, ale również i dla kierownictwa 

terenowego, dla każdego przedsiębiorstwa, dla wszystkich ludzi, aby zawsze byli 
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czujni wobec tych spraw. Nasi pracownicy nigdy nie powinni myśled, że możemy 

iśd naprzód przy zachowaniu dotychczasowej organizacji, która przyczyniła się 

do osiągnięcia obecnego postępu i tych, lub innych rezultatów. Dotychczas nie 

rozwiązaliśmy jeszcze problemu chleba z produkcji krajowej. Nasuwa się 

pytanie: Czy pracownicy rolnictwa pracowali nad rozwiązaniem tego żywotnego 

problemu? Wszyscy jesteśmy zdania, że nie siedzą oni z założonymi rękami, że 

pracowali i de facto widoczne są postępy. W naszym kraju istnieją rozwinięte 

gospodarstwa rolne, jednak nasz plan rolniczy nie został wykonany we 

wszystkich wskaźnikach. Złożyły się na to różne powody, lecz należy zwrócid 

uwagę zwłaszcza na przyczyny subiektywne. Moim zdaniem, w tej sytuacji, kiedy 

wymaga się konkretnej mobilizacji wszystkich pracowników, partia winna 

uświadomid ich, że są odpowiedzialni za wykonanie tego zadania, że muszą się 

bardziej zainteresowad tym problemem, od którego rozwiązania w dużym 

stopniu zależy pomyślne wykonanie w przyszłości także wielu innych zadao. Jeśli 

stawiane zadania nie zostaną dobrze i pomyślnie rozwiązane, wtedy oczywiście 

może powstad ciężka sytuacja społeczno-ekonomiczna, mogą pojawid się 

sprzeczności, które spowodują trudności i to nie tylko ekonomiczne. Nawet jeśli 

pomyślnie rozwiążemy problemy stojące przed nami w dziedzinie rolnictwa, 

pojawią się nowe stosunki społeczno-gospodarcze, które należy przestudiowad 

w odpowiednim czasie, tak jak studiujemy np. jak lepiej zbudowad elektrownię 

wodną lub fabrykę. 

Problemy w dziedzinie przemysłu i górnictwa winny byd nie tylko rozpatrywane 

przez Ministerstwo Przemysłu i Górnictwa, ale również przez podlegające mu 

instytucje. 

Zgadzam się z tym co tu powiedziano, że należy dokładnie przestudiowad 

problemy związane z uniknięciem wpływu ideologii burżuazyjnej i 

rewizjonistycznej, ale oprócz obcych wpływów przeszkodę stanowią również 

pozostałości z przeszłości tkwiące w świadomości ludzi. W takiej sytuacji, 

starania o stworzenie lepszego życia wyrastają wśród niektórych ludzi z 

pewnych zwyczajów i nawyków nierewolucyjnych np. spokoju, wygodnictwa, 

samozadowolenia, mniemania, że wystarczą nam dotychczasowe osiągnięcia i 

nie ma po co czynid dalszych starao itd. Dlatego też podkreśliłem, że w nowych 

warunkach powstają nowe stosunki społeczno-ekonomiczne, które należy 
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zrozumied, przestudiowad i w oparciu o wyniki badao podejmowad odpowiednie 

kroki dla usunięcia anomalii i właściwego rozwiązania sprzeczności jakie stwarza 

nasz nieustanny rozwój. Przy opracowywaniu planu powinniśmy więcej uwagi 

zwrócid na proporcję harmonijnego rozwoju różnych gałęzi gospodarki, 

ponieważ w przeciwnym wypadku, zamiast iśd naprzód możemy złamad kark. 

Ludzie zatrudnieni w terenie mogą uważad, że nie wszystkie wspomniane przeze 

mnie rodzaje prac są naukowe, ale w rzeczywistości mają one charakter 

naukowy. Liczni towarzysze z terenu wysuwają szereg cennych uwag odnośnie 

problemów gospodarki i kultury, nie wiedząc nawet, że mają one wartośd 

naukową i wydatnie przyczyniają się do rozwoju naszej nauki. Dlatego partia 

widzi, że udział mas w działalności naukowej i uogólnianie ich myśli wzbogaca 

naukę, zarówno technikę i ekonomikę jak i myśl ideowo-polityczną. 

Zmiany w rozwoju gospodarki i nauki przyczyniają się również do wzrostu 

świadomości socjalistycznej pracowników, oczywiście z pewnym opóźnieniem, 

ponieważ jak wiadomo rozwój świadomości zawsze pozostaje w tyle za 

zmianami i rozwojem materialnym. Oznacza to, że oparcie na najzdrowszych 

zasadach naukowych rozwoju gospodarki i kultury winno jednocześnie służyd i 

rewolucjonizacji świadomości ludzi, a nie ich zburżuazyjnieniu i pokryciu się 

kurzem samozadowolenia drobnoburżuazyjnego, zarozumiałości, 

biurokratyzmu, rutyny i lenistwa. 

Wszyscy jesteśmy zdania, że w ramach naszych możliwości i potrzeb, obok 

sukcesów osiągniętych w rozwoju należy nadal pogłębiad naszą rewolucję 

ideologiczną, kulturalną i techniczno-naukową; ten proces musi stale rozwijad 

się, abyśmy byli w stanie zaspokoid wymogi rozwoju produkcji, kultury, sztuki 

itd. W tym celu należy wykorzystad wszystkie środki materialne i ludzkie, 

wykwalifikowaną i na wpół wykwalifikowaną kadrę. 

Jestem również takiego samego zdania co i wszyscy towarzysze, że nie należy się 

śpieszyd, tak jak to nieraz bywa, że kierując się gorącym i nieprzestudiowanym 

pragnieniem tworzymy coś aby tylko tworzyd. Biura techniczne, organizacyjne i 

projektowe są naprawdę potrzebne, ale trzeba je zakładad kiedy są potrzebne. 

Nie tworzyd takich organów tam gdzie są one zbędne. W tych biurach każdy 

musi mied odpowiednie obowiązki i nie należy trzymad w nich ludzi, którzy na to 
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nie zasługują i zupełnie dobrze mogą pracowad gdzie indziej, dając więcej 

pożytku ze swej pracy i wiedzy. Podkreślam to, ponieważ może się zdarzyd, że 

pod hasłem tworzenia licznych biur może się w nich skupid więcej ludzi niż 

potrzeba, a którzy potrzebni są na innych odcinkach pracy. Nie wolno również 

dopuścid do tego, aby pracą należącą do obowiązków przedsiębiorstwa, majstra 

lub robotnika zajmowało się biuro. Po co tworzyd nowe biuro skoro ich pracę 

mogą wykonad dwaj lub trzej majstrowie z kilkoma robotnikami. Musimy 

dysponowad kadrą bardzo ekonomicznie, oceniad ją należycie, ponieważ w wielu 

wypadkach stwierdzono, że zarówno wyższa jak i średnia kadra nie zawsze 

oceniona jest właściwie. 

Nasze zadania są wielkie i rozwijają się nieustanie, dlatego kadra z wyższym i 

średnim wykształceniem nie może byd wykorzystywana bez żadnych kryteriów. 

Należy mied na uwadze, aby do przedsiębiorstwa, które ma uzasadnione duże 

zapotrzebowanie na specjalistów, można było przenieśd jednego, dwóch lub 

pięciu inżynierów z innego przedsiębiorstwa, fabryki lub kombinatu, gdzie 

pracuje czasem kilkudziesięciu wykwalifikowanych majstrów, którzy z 

powodzeniem mogą ich zastąpid w kierowaniu pracą. Postawa przeciwna 

przynosi dużą szkodę gospodarce i rozwojowi nauki. Właśnie w tej dziedzinie 

potrzebna jest troska partii, rządu i resortów, które winny podjąd poważne kroki 

w tym kierunku. 

Musimy udoskonalid to co osiągnęliśmy i jeszcze bardziej rozwinąd przy pomocy 

naukowej metody dialektycznej, aby poznając jeszcze lepiej podstawy naukowe 

rozwoju gospodarki i kultury, postawid odpowiednie zadania. W przedłożonym 

nam sprawozdaniu znajduje się szereg wytycznych i zadao w związku z czym 

należy wyraźnie określid i jak najlepiej zharmonizowad teraźniejsze i przyszłe 

cele, jak najlepiej ustalid najwłaściwsze metody pracy naukowej. Dla osiągnięcia 

tych celów musimy określid główne i niezbędne środki, zmobilizowad wszystkie 

siły w gospodarce, którą rozwiniemy w sposób zorganizowany tak, by każdy kto 

wniesie swój wkład w budowę tego wielkiego dzieła czuł się odpowiedzialny i 

rozumiał, że to co z siebie daje ma swoje znaczenie i dlatego spoczywa na nim 

obowiązek nieustannego podnoszenia kwalifikacji i wnoszenia największego 

wkładu techniczno-naukowego, stosując różne formy zdobywania kwalifikacji 

jak szkoły, kursy, konferencje itd., o czym mówi się w przedłożonym materiale. 
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Zgadzam się z wytycznymi wysuniętymi tu dla rolnictwa. W tej dziedzinie 

gospodarki weszliśmy na dobrą drogę, ale potrzeba mobilizacji dla osiągnięcia 

wyznaczonych celów. W dziedzinie rolnictwa należy przeprowadzid dalsze i 

gruntowne badania naukowe, posiadające znaczenie na dziś i na przyszłośd, na 

temat doskonalenia organizacji pracy w spółdzielniach produkcyjnych i 

paostwowych gospodarstwach rolnych, ich organizacji finansowej, stosunków 

społeczno-ekonomicznych jakie w nich powstają wraz z rozwojem 

ekonomicznym, technicznym i kulturalnym w dziedzinie budowy socjalizmu, w 

stosunkach z paostwem, między spółdzielniami nizinnymi i górskimi itd.  

Zgadzam się również, że w przemyśle osiągnięty został postęp, jednak musimy 

przyznad że w tej dziedzinie nie jesteśmy zaznajomieni z osiągnięciami 

postępowej nauki i w ogóle brak nam kwalifikowanych pracowników. Ze 

sprawozdania wynika, że w produkcji stosuje się nadal w szerokim zakresie 

rzemieślnictwo a nasi naukowcy są jeszcze słabo związani z produkcją. Należy 

poświęcid dużo uwagi mechanizacji procesów pracy, co jest wielkim zadaniem. 

W związku z tym trzeba będzie bardziej uaktywnid ludzi i użyd wszystkie 

posiadane możliwości i środki, zwłaszcza książki itd. Musimy się zainteresowad 

przede wszystkim tym, aby ludzie zapoznawali się z osiągnięciami nauki 

światowej, które da się zastosowad w naszych warunkach. Nie jesteśmy ani 

przeciwko nauce światowej ani też przeciwko nauce kapitalistycznej, lecz 

przeciwko metodom i ideologii kapitalistycznej, która wykorzystuje naukę do 

wszczynania i szerzenia wojen i wyzysku mas ludowych. 

Posiadamy znaczne siły naukowe, techniczne i materialne, które jeśli zostaną 

jeszcze bardziej ożywione, lepiej zorganizowane, to dzięki naszej wydatniejszej 

pomocy na pewno osiągną jeszcze większe rezultaty. Dlatego musimy przystąpid 

do pracy w sposób masowy i zawsze mied na uwadze, że wzajemne powiązanie i 

zależnośd nauki i techniki z produkcją jest zawsze nieodłączną częścią polityki i 

ideologii naszej partii. Wszystko to splata się ze sobą, lecz ścisła i nierozerwalna 

współpraca oraz wzajemne ich harmonizowanie i współzależnośd są konieczne. 

Musimy jak najbardziej unikad niebezpieczeostwa powierzchownych badao, 

braku właściwej koordynacji w pracy naukowej i stosunków wzajemnej pomocy 

na niewłaściwym poziomie między różnymi ośrodkami jednego sektora lub 

różnych sektorów. Należy również unikad braku zorganizowanej informacji 
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badao i wyników doświadczeo, jak również unikad dublowania pracy, ponieważ 

przyczynia się to do ogromnej straty czasu i strat materialnych, co nie sprzyja 

wykorzystaniu badao w szybkim tempie we wszystkich sektorach. Te błędy 

powinniśmy mied koniecznie na uwadze, ponieważ stwarzają one ogromne 

niebezpieczeostwa i nie dociągnięcia, rodzą zarozumiałośd, konserwatyzm, 

monopolizację nauki przez jedno przedsiębiorstwo lub kilku naukowców 

mających dobre wyniki, lecz mogących mied tendencję zachowania ich dla 

siebie. 

Jeśli chodzi o więź wyższych uczelni z produkcją, z biurami technicznymi, radami 

naukowymi w fabrykach, przedsiębiorstwach i spółdzielniach nie zachodzi 

potrzeba mówid, ponieważ towarzysze wystarczająco poruszyli te sprawy. Siły 

naukowe i środki finansowe nie należy stosowad bez przestrzegania ustalonych 

kryteriów i rentowności zgodnych z interesem gospodarki i kultury 

socjalistycznej. Należy nie dopuścid do jednoczesnego prowadzenia badao i 

doświadczeo na ten sam temat, zwłaszcza gdy są one kosztowne. 

Zgadzam się ze wszystkimi ogólnymi wytycznymi odnośnie tematyki badao w 

dziedzinie geologii, historii, nauk przyrodniczych, literatury. Możemy je 

zatwierdzid jako ogólne wytyczne, ale oczywiście nad nimi muszą jeszcze 

popracowad zwłaszcza wyspecjalizowane organy i odpowiedni ludzie, w celu 

rozwinięcia ich, określenia terminów itd. przy jednoczesnym wyznaczeniu osób, 

sił, środków i odpowiednich funduszy. 

Należy lepiej zorganizowad pracę kontroli realizacji wytycznych. Uważam, że 

zaproponowane formy organizacyjne pracy są w zasadzie do przyjęcia. Nie mogą 

one byd jednak zbyt sztywne, biurokratyczne, ani mied charakteru 

administracyjnego. 

 


