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Wstêp
Nowoczesna historiografia opisuje dzieje spo³eczeñstwa jako swego rodzaju
globalnoæ wspó³istniej¹cych ró¿nych dziedzin ¿ycia zbiorowego, w³¹czaj¹c w ni¹
przyrodnicze otoczenie cz³owieka, wszelkiego rodzaju zjawiska gospodarcze,
a szczególnie jego ¿ycie codzienne1. Dlatego te¿, naturalnym wydaje siê siêgniêcie po dokumenty przedstawiaj¹ce jeden z aspektów ¿ycia codziennego, jakim by³
i jest dla du¿ej czêci spo³eczeñstwa sport. Tym bardziej i¿ z problematyk¹ t¹, jak
dotychczas nie zmierzy³ siê ¿aden historyk polski.
W systemie, gdy ludzie maj¹ mo¿liwoæ swobodnego eksponowania swoich
odczuæ i opinii w stosunku do polityki pañstwa, postêpowania poszczególnych partii
oraz osób publicznych, gdy rodki masowego przekazu wyra¿aj¹ ró¿ne opinie
w sprawach wa¿nych dla spo³eczeñstwa, informacje p³yn¹ce z materia³ów opisuj¹cych wydarzenia sportowe, nie maj¹ takiej wartoci poznawczej jak w przypadku, gdy sport by³ jedyn¹ p³aszczyzn¹, na której mo¿liwe by³o wyra¿anie przez
kibiców, zawodników i dzia³aczy autentycznych emocji i postaw  w stosunku do
otaczaj¹cej ich rzeczywistoci. Mo¿e wiêc dziwiæ brak jak dotychczas ze strony
historyków analizy materia³ów przedstawiaj¹cych w szerokim rozumieniu problematykê sportow¹. Tym bardziej ¿e poznanie rzeczywistoci spo³ecznej nie jest
w pe³ni mo¿liwe bez poznania ¿ycia codziennego ludzi badanego okresu, a co za
tym idzie, równie¿ bez poznania ich postaw i zachowañ przejawianych w kontaktach ze sportem.
1

W. Wrzosek, Historiografia Stara i Nowa a nauczanie historii, Wiadomoci Historyczne 1997, nr 4, s. 204; Zob. ten¿e, Historia  Kultura  Metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii. Monografie na rzecz nauki polskiej, Seria humanistyczna, Wroc³aw
1995, s. 158.
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Sport od staro¿ytnoci a¿ po czasy wspó³czesne by³ wykorzystywany do celów polityczno-propagandowych. O roli sportu jako rodka propagandowego,
mog¹cego kszta³towaæ postawy spo³eczeñstwa polskiego, zdawano sobie równie¿
sprawê we w³adzach Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). Ju¿ w kilka
miesiêcy po utworzeniu tej partii zostaje wydana uchwa³a Biura Politycznego
KC PZPR, mówi¹ca o roli sportu i kultury fizycznej2. Pierwsza jej czêæ g³osi,
¿e: Jednym z najwa¿niejszych elementów budowy podstaw socjalizmu w Polsce
Ludowej jest wychowanie nowego cz³owieka, wiadomego twórcy nowego, sprawiedliwego ustroju. W procesie tego wychowania powa¿n¹ rolê spe³niaj¹ wychowanie fizyczne i sport, które poprzez podnoszenie sprawnoci fizycznej i stanu
zdrowia narodu przysposabiaj¹ go do wydajnej pracy i obrony ludowej ojczyzny3.
W³adze partyjne postanawiaj¹ powo³aæ do ¿ycia, w miejsce istniej¹cego od
1948 r. G³ównego Urzêdu Kultury Fizycznej (GUKF)4, G³ówny Komitet Kultury Fizycznej przy Radzie Ministrów (GKKF), co te¿ siê sta³o w grudniu 1949 r.5
Pierwszym przewodnicz¹cym GKKF zosta³ Lucjan Motyka6, który w listopadzie
tego¿ roku, jeszcze jako dyrektor GUKF wyg³osi³ referat programowy na I Ogólnopolskim Zjedzie Prasy Sportowej7. Znajduj¹ siê w nim, stanowi¹ce o jego
rdzeniu has³a  klucze, charakterystyczne równie¿ dla innych wyst¹pieñ8,
a wspólne dla ówczesnej polityki propagandowej w³adz partyjnych. Tak wiêc s³yszymy o: Marksie, który pisa³ o roli wychowania fizycznego, czerpaniu wzorów
2
3
4
5

6

7

8

Uchwa³a Biura Politycznego KC PZPR w sprawie kultury fizycznej i sportu, Trybuna
Ludu z 29 wrzenia 1949 r.
Wychowanie fizyczne i sport trzeba otoczyæ nale¿yt¹ opiek¹, Uchwa³a Biura Politycznego
KC PZPR, Dziennik Ba³tycki z 29 wrzenia 1949 r., s. 12.
Zob. T. Mo³dawa, Ludzie w³adzy 19441991, Warszawa 1991, s. 235.
Ustawa z 30 grudnia 1949 r. o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu, Dziennik Ustaw
1949, nr 65, poz. 526, s. 12411242, artyku³ 1: Celem stworzenia najpomylniejszych
warunków upowszechniania kultury fizycznej oraz podnoszenia poziomu ideowego i wychowawczego ruchu sportowego, jako wa¿nych czynników wychowania m³odzie¿y, wszechstronnego rozwoju mas pracuj¹cych i przygotowania ich do wydajnej pracy i obrony Ludowej Ojczyzny tworzy siê przy Prezesie Rady Ministrów G³ówny Komitet Kultury
Fizycznej.
A. Kochañski, Polska 19441991, Informator historyczny, t. 1: Podzia³ administracyjny. Wa¿niejsze akty prawne, decyzje i enuncjacje pañstwowe 19441956, Warszawa 1996, s. 225
226.
Rola kultury fizycznej w Polsce Ludowej, Fragmenty referatu dyrektora GUKF  pos³a Motyki
wyg³oszonego na I Ogólnopolskim Zjedzie Prasy Sportowej, Dziennik Ba³tycki z 28 listopada 1949 r., s. 6.
Wiêkszoæ ówczesnych wyst¹pieñ musia³a byæ niejako z góry zaopatrzona w kilka niezbêdnych sk³adników, które mówi³y, min.: o klasykach komunizmu (Karolu Marksie, Fryderyku Engelsie, W³odzimierzu Leninie) i ich wk³adzie w dowoln¹ dziedzinê ¿ycia; o czerpaniu z dowiadczeñ Zwi¹zku Radzieckiego, który w rozpatrywanej sprawie posiada³ ju¿
wielkie osi¹gniêcia; o zacofaniu i wstecznictwie Polski przedwrzeniowej; czy te¿ o miejscu i roli omawianego problemu w planie 6-letnim.
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ze Zwi¹zku Radzieckiego, o k³amliwej teorii apolitycznoci sportu g³oszonej przez
imperialistów, zacofaniu sportu i poddaniu jego ideologii i interesom klasy panuj¹cej w Polsce przedwrzeniowej, by w koñcu wyst¹pienia zanotowaæ ju¿ pewne
rezultaty oraz podkreliæ rolê kultury fizycznej i sportu w zadaniach planu 6-letniego9.
Na rzeczywistoæ spo³eczno-polityczn¹ lat apogeum stalinizmu mo¿na spojrzeæ
z perspektywy zachodnich dokumentów w Wydziale Propagandy i Agitacji
KC PZPR. Mo¿e byæ to tym ciekawsze, gdy analizie poddamy materia³y przedstawiaj¹ce ówczesn¹ politykê w³adz partyjnych wobec szeroko rozumianego sportu. Tym bardziej i¿ zawieraj¹ one, oprócz informacji zwi¹zanych z dyrektywami
wyp³ywaj¹cymi z instytucji partyjno-pañstwowych, wiele spostrze¿eñ o postawach
i zachowaniach zawodników, dzia³aczy sportowych i kibiców, odbiegaj¹cych zasadniczo od oficjalnie przedstawianego w rodkach masowego przekazu obrazu.
W pracy tej zostan¹ przedstawione cztery dokumenty, znajduj¹ce siê w teczkach archiwalnych Wydzia³u Propagandy i Agitacji KC PZPR z lat 19491954,
których treæ jest zwi¹zana z zagadnieniami sportu10. Dokumenty te znalaz³y siê
w jednej z komórek organizacyjnych Wydzia³u Propagandy i Agitacji KC PZPR
w Sektorze Masowych Organizacji Spo³ecznych. W 1954 r. w Wydziale Propagandy i Agitacji KC PZPR zosta³ utworzony Sektor Kultury Fizycznej i Sportu,
który przej¹³ sprawy zwi¹zane z t¹ problematyk¹.
Pierwszy dokument dotyczy sztandarowej imprezy sportowej, jak¹ by³ w Polsce Ludowej Wycig Pokoju, rozgrywany od 1948 r., a organizowany pod patronatem gazet: Trybuny Ludu i Rudego Prawa, centralnych organów PZPR
i Komunistycznej Partii Czechos³owacji11. By³y to zawody sportowe, specjalnie
powo³ane do ¿ycia, by promowaæ internacjonalistyczn¹ postawê i przyjañ miêdzy krajami bloku sowieckiego oraz s³u¿yæ propagowaniu ideologii komunistycznej, ze szczególnym podkreleniem walki o pokój.
Jak istotn¹ rolê polityczno-propagandow¹ wycig ten pe³ni³ w oczach w³adz
partyjnych Polski, ukazuje polecenie skierowane przez Wydzia³ Propagandy i Agitacji KC PZPR 14 kwietnia 1950 r. do I sekretarzy KW PZPR12.
Rywalizacja sportowa w pañstwach komunistycznych stawa³a siê kolejn¹ p³asz9
10

11

12

Rola Kultury Fizycznej w Polsce Ludowej, (...), s. 6.
Na oko³o 200 teczek przejrzanych z Wydzia³u Propagandy i Agitacji KC PZPR z lat 1949
1954, tylko w piêciu mo¿na znaleæ dokumenty, poruszaj¹ce problematykê sportow¹; s¹
to teczki, znajduj¹ce siê w Archiwum Akt Nowych (dalej  AAN), Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (dalej  KC PZPR), sygn. 237/VIII-82, 83, 381, 413,
419.
Miêdzynarodowy, wieloetapowy amatorski wycig kolarski, organizowany od 1948 r., pocz¹tkowo na trasie WarszawaPraga i PragaWarszawa; od 1952 r. wspó³organizatorem zosta³
dziennik Neues Deutschland, odt¹d wycig odbywa³ siê na trasie WarszawaBerlinPraga
(co rok rozpoczyna³ siê w jednym z tych miast).
AAN, KC PZPR, sygn. 237/VIII-82, s. 1011.
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czyzn¹ udowadniania wy¿szoci panuj¹cego tam systemu nad kapitalizmem.
W zwi¹zku z tym Wycig Pokoju sta³ siê wa¿nym elementem tego mechanizmu. Na sta³e zosta³ wpisany do komunistycznego kalendarza liturgicznego,
którego wydarzenia, czy bêd¹ to, jakie wiêtowane i organizowane rocznice, uroczystoci ku pamiêci..., czy te¿ zawody sportowe  jak pisze Micha³ G³owiñski13,
bêd¹ przedstawiane w rodkach masowego przekazu z zachowaniem cile okrelonych regu³, swoistym jêzykiem propagandowego schematyzmu.
Drugim dokumentem, znajduj¹cym siê w zespole Wydzia³u Propagandy i Agitacji KC PZPR, jest notatka o udziale dru¿yny polskiej w szóstym Miêdzynarodowym Kolarskim Wycigu Pokoju PragaBerlinWarszawa, sporz¹dzona przez
Stanis³awa Dudziaka, cz³onka ekipy, towarzysz¹cej kolarzom, dla KC PZPR,
z 29 maja 1953 r.14 Dotyczy ona pracy polityczno-propagandowej i atmosfery panuj¹cej wród zespo³u polskiego podczas wycigu.
Treæ dokumentu przeczy rozpowszechnianym przez propagandê has³om o prawomylnoci i dojrza³oci politycznej czo³owej grupy spo³eczeñstwa polskiego, jak¹
mieli byæ sportowcy wraz z obs³uguj¹cymi ich trenerami i dzia³aczami.
Mimo dzia³añ ze strony instruktorów partyjnych, towarzysz¹cych zawodnikom
podczas przygotowañ i w czasie wycigu, dosz³o do wielu niegodnych reprezentanta Polski Ludowej zachowañ. Co zreszt¹ zosta³o, przez sporz¹dzaj¹cego
notatkê zauwa¿one i napiêtnowane, a osoby w tym uczestnicz¹ce, scharakteryzowane przy zastosowaniu typowego dla wiata komunistycznego czarno-bia³ego schematu, który zawsze pomaga³ zorientowaæ siê kto jest kto15.
Polska Ludowa, szczególnie na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych, by³a pañstwem,
którego spo³eczeñstwo czêsto i dobitnie mia³o wyra¿aæ w ró¿norodny sposób radoæ
z osi¹gniêæ swego kraju. Jedn¹ z form manifestowania mia³ byæ liczny i aktywny
udzia³ w corocznym pochodzie pierwszomajowym. Kwestii tej jest powiêcony
nastêpny dokument, sporz¹dzony przez Wydzia³ Propagandy i Agitacji KC PZPR,
bêd¹cy Ocen¹ przygotowañ i udzia³u czo³owej grupy sportowej w pochodzie
1-majowym w 1953 r.16.
Autor dokumentu podkreli³ w sprawozdaniu zarzuty do manifestuj¹cych sportowców, którzy w niewystarczaj¹cy sposób okazywali sw¹ radoæ z okazji wiêta
Pracy. Sportowcy mieli wieciæ przyk³adem dla ca³ej m³odzie¿y polskiej i powinni wyraniej manifestowaæ swe oddanie i radoæ z uczestniczenia w budowie
nowej Polski.
13
14
15

16

M. G³owiñski, Rytua³ i demagogia, Trzynacie szkiców o sztuce zdegradowanej, Warszawa
1992, s. 7879.
AAN, KC PZPR, sygn. 237/VIII-82, s. 98102.
A. Paluch, Nierealny wiat realnego socjalizmu, czyli poezja na us³ugach propagandy, w:
Nim bêdzie zapomniana. Szkice o kulturze PRL-u, pod red. S. Bednarka, Wroc³aw 1997,
s. 143144.
AAN, KC PZPR, sygn. 237/VIII-82, s. 23.
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Najwiêkszym sukcesem polskiego sportu w pierwszym dziesiêcioleciu istnienia PRL-u by³o zdobycie w Warszawie w maju 1953 r. dru¿ynowego tytu³u mistrza Europy w boksie, wraz z piêcioma indywidualnymi tytu³ami mistrzowskimi17.
Prasa polska i radio informowa³y o tym wydarzeniu, zw³aszcza eksponuj¹c ród³a tego sukcesu. Mia³y one tkwiæ we wszechstronnej i masowej opiece, roztoczonej nad m³odzie¿¹ polsk¹, nie tylko na p³aszczynie przygotowania fizycznego,
ale szczególnie wiatopogl¹dowego, które mia³o staæ siê warunkiem niezbêdnym
do osi¹gania wszelkich sukcesów, w tym sportowych18.
Innym, czêsto eksponowanym elementem w relacjach i komentarzach, by³o
zamieszczanie opinii, bior¹cych udzia³ w zawodach sportowców, dzia³aczy i dziennikarzy. Mówili oni o doskona³ej organizacji i warunkach, w jakich odbywa³y siê
mistrzostwa, wspania³ych kibicach i atmosferze przyjani, panuj¹cej miêdzy zawodnikami kilkunastu narodów oraz zw³aszcza postawie piêciarzy polskich i radzieckich, których widoczna bojowoæ i ambicja by³y przyk³adem dobrze rozumianych obowi¹zków reprezentanta kraju, w przeciwieñstwie do postawy sportowców z pañstw kapitalistycznych, których cechowa³a postawa egoistycznej walki
o zwyciêstwo, za któr¹ nie sta³y ¿adne motywacje ideowe19.
Temu te¿ wydarzeniu jest powiêcony czwarty dokument, sporz¹dzony przez
Wydzia³ Propagandy i Agitacji KC PZPR z 30 maja 1953 r.20 Sprawozdanie to
koncentruje siê na kwestii niew³aciwego zachowania kibiców. Polega³o ono
wed³ug relacji zawartych w Dziennikach Marii D¹browskiej i Leopolda Tyrmanda,
na wyra¿aniu przez publicznoæ polsk¹ wrogoci wobec zawodników Zwi¹zku
Radzieckiego, w postaci okrzyków typu: Zabij Ruska, Zar¿nij gnoja21, Bij
go w przyjañ, Bij go w Ja³tê22. Odczucia takie nie by³y równie¿ obce osobom zajmuj¹cym stanowiska, które wymaga³y aprobaty i oparcia partii, co zauwa¿y³ Tyrmand, pisz¹c: [...] Pamiêtam, jak na mistrzostwach bokserskich Europy w zesz³ym roku rzuci³ mi siê w oczy sfanatyzowany kibic, z pian¹ na ustach,
dopinguj¹cy Kasperczaka s³owami: »Zabij Ruska! Zar¿nij gnoja!«, w którym nie
bez zdumienia rozpozna³em starannie rozp³yniêtego w t³umie dyrektora warszawskiej »Polonii«, czyli mê¿a zaufania partii w sto³ecznym przemyle hotelarskim23.
Tyrmand trafnie wskazuje na z³o¿onoæ postaw ludzkich. Sama przynale¿noæ do
17

18
19
20
21
22
23

Mistrzostwa Europy w boksie odby³y siê w dniach 1824 maja 1953 r. w Warszawie; bra³o
w nich udzia³ oko³o 125 zawodników z 19 pañstw; wielki sukces odnios³a na nich reprezentacja Polski, pod opiek¹ trenera Feliksa Sztama; z³ote medale dla dru¿yny polskiej zdobyli: Kukier, Stefaniuk, Kru¿a, Drogosz, Chych³a.
Zob.: ród³a naszego sukcesu, Trybuna Ludu z 26 maja 1953 r., s. 4; S. Wrotny, Przekrój z 25 maja 1953 r., s. 13.
Zob.: Dziennikarz w³oski o mistrzostwach Europy, Trybuna Ludu z 25 maja 1953 r., s. 4.
AAN, KC PZPR, sygn. 237/VIII-82, s. 2526.
L. Tyrmand, Dziennik 1954, Warszawa 1989, s. 331332.
M. D¹browska, Dzienniki powojenne, t. II: 19501954, Warszawa 1996, s. 388.
L. Tyrmand, op. cit., s. 331332.
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partii komunistycznej, czy te¿ sprawowanie stanowiska kierowniczego, wymagaj¹cego aprobaty partii, nie musia³o automatycznie oznaczaæ, i¿ ludzie ci w pe³ni
reprezentowali cechy Prawdziwego komunisty pocz¹tku lat piêædziesi¹tych. Tym
bardziej i¿ u róde³ wyboru takiej czy innej drogi ¿yciowej mog³y staæ ró¿ne motywy. Pocz¹wszy od  jak pisze Hanna-wida-Ziemba24  motywów wskro
ludzkich, umo¿liwiaj¹cych zaspokajanie na godziwym poziomie materialnych warunków ¿ycia, szansy awansu spo³ecznego, mo¿liwoci panowania nad rzeczywistoci¹ i innymi ludmi, a skoñczywszy na pobudkach szlachetnych, a tym samym najbardziej niebezpiecznych, jak pisze autorka, bo zwi¹zanych z g³êbok¹
wiar¹ w to, i¿ jest siê posiadaczem recepty na szczêliwoæ wiata.
Wszystkie cztery poni¿ej zaprezentowane dokumenty, oprócz wartoci informacyjnej, mog¹ stanowiæ dowód na istnienie w wiecie realnego socjalizmu mechanizmu, który Piotr Wierzbicki nazwa³ k³amstwem z dziedziny kreowania rzeczywistoci. Rozumie on pod tym zjawiskiem: [...] wszystkie gatunki g³oszenia
nieprawdy, które nie polegaj¹c ani na argumentowaniu, ani na informowaniu,
zasadzaj¹ siê na powo³ywaniu do ¿ycia rzeczywistoci zastêpczej, pozostaj¹cej
z rzeczywistoci¹ realn¹ w zwi¹zku lunym lub ¿adnym25.
Nawet, jeli obraz przedstawiony w poni¿szych materia³ach mo¿e byæ w czêci odbiciem prawdziwym, to skonfrontowanie tego z obrazem rzeczywistoci,
prezentowanej nam przez rodki masowego przekazu lat apogeum stalinizmu, musi
sk³oniæ do konkluzji, mówi¹cej o istnieniu wiata przedstawieñ  wiata kreacji.
Ogl¹d rzeczywistoci spo³ecznej w jej wymiarze codziennym jest spraw¹ trudn¹
i mo¿e w³anie badanie materia³ów, poruszaj¹cych szeroko pojêt¹ sferê sportow¹, jest w stanie wiêcej powiedzieæ o postawach zwyk³ych ludzi, w tak trudnym, niezwyk³ym i zmuszaj¹cym spo³eczeñstwo do maskowania odczuæ, czasie. Bo przecie¿, mim ró¿nego rodzaju zagro¿eñ i represji, ¿ycie toczy³o siê dalej.
Zwyk³e ludzkie sprawy, namiêtnoci i pragnienia stanowi³y w dalszym ci¹gu treæ
¿ycia, na którego codziennoæ sk³ada³ siê, m.in. sport i zwi¹zane z nim emocje.
Pañstwa komunistyczne d¹¿y³y do ca³kowitego opanowania ró¿nych sfer ¿ycia
swych obywateli, wiêc dla wielu z nich udzia³ w imprezach sportowych by³ jedynym sposobem, gdzie mogli, przy stosunkowo ma³ym ryzyku, uzewnêtrzniaæ swe
prawdziwe emocje26. Choæ i tutaj komunici próbowali przez wprowadzenie na
trybuny swych, specjalnie poinstruowanych, ludzi pacyfikowaæ nastroje, re¿yseruj¹c odpowiednio reakcje publicznoci, zgodnie z ustalonymi wczeniej dyrektywami.
Materia³y powy¿sze zawieraj¹ opisanie reakcji i postaw zawodników oraz osób
im towarzysz¹cych, przybli¿aj¹ nam rzeczywistoæ lat apogeum stalinizmu, nie
24
25
26

H. wida-Ziemba, Mechanizmy zniewalania spo³eczeñstwa  Refleksje u schy³ku formacji,
Warszawa 1990, s. 810.
P. Wierzbicki, Struktura k³amstwa, Londyn 1987, s. 18.
L. Tyrmand, op. cit., s. 349350.
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pozbawionych, mim ca³ej swej tragicznoci, elementów zaskakuj¹cych, czy wrêcz
komicznych  tych najbardziej ludzkich. A tym samym mog¹ stanowiæ jedno
z wa¿niejszych róde³ do poznania nie poznanej rzeczywistoci spo³ecznej Polski Ludowej.
Dokumenty te s¹ publikowane na podstawie maszynopisowych kopii przechowywanych w Archiwach Akt Nowych (AAN), KC PZPR, sygn. 237/VIII/82,
s. 1011, 23, 2526, 98102.
1
POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA
Komitet Centralny Warszawa, dn. 14.IV.50 r.
Do
I-go Sekretarza KW PZPR
w ......................................
W dniach od 1 do 9 maja br. odbêdzie siê, podobnie jak w latach ubieg³ych,
III-ci Miêdzynarodowy Wycig Kolarski WarszawaPraga, organizowany przez
Trybunê Ludu  centralne organy PZPR i Komunistycznej Partii Czechos³owacji.
Wycig ten przejdzie pod znakiem solidarnoci narodów w walce o pokój, jako
wycig pokoju.
Wycig bêdzie równoczenie powa¿n¹ imprez¹ sportow¹ o charakterze miêdzynarodowym. Wezm¹ w nim udzia³ prócz Polski i Czechos³owacji  Wêgry,
Rumunia, Bu³garia i Albania, przedstawiciele zwi¹zków sportowych Francji, Danii, W³och, Finlandii, prawdopodobnie równie¿ Anglii, Szwecji, Szwajcarii, Austrii
i Belgii. Po raz pierwszy w ramach wycigu startowaæ bêd¹ w Polsce sportowcy Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Ponadto udzia³ w wycigu bior¹ kolarze polonii francuskiej.
Komitety Wojewódzkie do³o¿¹ starañ by zainteresowanie wycigiem wielotysiêcznych mas zgromadzonych na trasie zosta³o w pe³ni wykorzystane dla szerokiej popularyzacji hase³ wiatowego Komitetu Obroñców Pokoju w sprawie zakazu broni atomowej, hase³ przyjani i braterstwa z ZSRR i krajami demokracji
ludowej, hase³ solidarnoci z walcz¹cym o pokój ludem pracuj¹cym pañstw kapitalistycznych  oraz dla propagowania odbywaj¹cego siê w tym czasie Tygodnia
Owiaty, Ksi¹¿ki i Prasy, popularyzacji Trybuny Ludu i miejscowego organu
partii.
Na trasie wycigu, na miejscach uroczystych startów, na stadionach, na których bêd¹ zorganizowane uroczyste zakoñczenia poszczególnych etapów wyci-
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gu winny zebraæ siê jak najwiêksze rzesze robotników, ch³opów i m³odzie¿y manifestuj¹ce wolê walki o pokój oraz sympatiê dla sportowców bior¹cych udzia³
w wycigu.
W tym celu Komitety Wojewódzkie winny:
1) dopilnowaæ w³aciwego przeprowadzenia kampanii prasowej zwi¹zanej z wycigiem w miejscowej prasie partyjnej i czytelnikowskiej,
2) zwróciæ uwagê na dekoracjê trasy transparentami zawieraj¹cymi g³ównie
has³a 1-majowe i pokojowe,
3) zapewniæ nale¿yt¹ pomoc dla organizatorów wycigu ze strony w³adz pañstwowych, instytucji i organizacji partyjnych i spo³ecznych,
4) zaktywizowaæ w akcji politycznej wokó³ Wycigu Pokoju terenowe Komitety Obroñców Pokoju,
5) poinstruowaæ o politycznym znaczeniu wycigu komitety partyjne w powiatach, przez które przechodzi trasa wycigu,
6) udzieliæ pe³nej pomocy etapowemu komitetowi wycigu, w pracach którego winien braæ sta³y udzia³ odpowiedzialny pracownik Wydzia³u Propagandy KW.
Komitet Centralny P.Z.P.R.
AAN, KC PZPR, sygn. 237/VIII/82, s. 1011.

2
Notatka
o udziale polskiej dru¿yny w VI Miêdzynarodowym Kolarskim
Wycigu Pokoju PrahaBerlinWarszawa
Okres przygotowawczy do VI Miêdzynarodowego Kolarskiego Wycigu Pokoju nie by³ w pe³ni wykorzystany do pracy polityczno-wychowawczej z zawodnikami. W pierwszym okresie do 15 marca praca ta nie by³a prowadzona systematycznie i planowo nie by³o odpowiedzialnego cz³onka kierownictwa za pracê
pol[ityczno]-wych[owawcz¹] na obozie. Dopiero od 15 marca na okres 3 tygodni przydzielono na obóz z-cê kierownika obozu, który w krótkim czasie nie by³
w stanie nale¿ycie politycznie przygotowaæ zawodników do udzia³u w Wycigu.
Pomimo pobytu jednak z-cy kierownika na obozie nie by³o systematycznego szkolenia politycznego, zawodnicy nie otrzymywali regularnie prasy partyjnej i codziennej, nie przeprowadzano prasówek i nie organizowano wreszcie zbiorowego ¿ycia wietlicowego. Program szkoleniowy zatwierdzony dla obozu nie by³ obliczony na pe³ne polityczne przygotowanie zawodników do Wycigu. Przygotowany
on by³ przez dzia³aczy o niskim poziomie politycznym, wiadczy zreszt¹ o tym fakt
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wstawienia do programu szkoleniowego obozu nastêpuj¹cego tematu Rozwój
Polski Ludowej od 1939 r. Niezrozumienie przez dzia³aczy opracowuj¹cych program jak równie¿ tych, którzy go realizowali  roli ideowego przygotowania zawodników do udzia³u w wycigu zawa¿y³o w trakcie samego wycigu na wynikach osi¹ganych przez Polsk¹ reprezentacjê. Przeprowadzane kontrole pracy
kierownictwa obozu, realizacji programu na obozie by³y czêste, jednakowo¿ po
¿adnej z nich sytuacja nie zmieni³a siê na lepsze, gdy¿ kontrole te g³ówn¹ uwagê
skierowa³y na techniczno-sportowe przygotowanie zawodników, a sprawê politycznego przygotowania pozostawi³y samej sobie. Niewyrobienie w okresie przygotowawczym u zawodników wiadomej odpowiedzialnoci ich przed narodem
za osi¹gane przez nich wyniki doprowadzi³o do tego, ¿e np. zawodnik Ulik Mieczys³aw bez ¿adnego powa¿nego powodu wycofa³ siê z wycigu (wg opinii lekarzy symulant), to w powa¿nej mierze zarzuciæ mo¿na równie¿ Wójcikowi.
Praca polityczna z zawodnikami w okresie pobytu w Bratyslavie i w trakcie
samego Wycigu by³a prowadzona indywidualnie gdy¿ takowa dawa³a najlepsze
rezultaty w rozmowach indywidualnych omawiano najwa¿niejsze wydarzenia
polityczne na arenie miêdzynarodowej i w kraju szczególnie mocno wykorzystano do pracy politycznej listy i depesze skierowane do Polskiej dru¿yny od m³odzie¿y kó³ ZMP-owskich i inne. Na pracê polityczn¹ wykorzystywaæ moglimy
jedynie czas na krótko przed startem i po zakoñczeniu etapu przy masa¿u i kolacji. Du¿y wp³yw odegra³y w pracy wychowawczej spotkania w Bratyslavie z przodownikami pracy i z pionierami podczas których zawodnicy opowiadali o ¿yciu
w kraju o realizacji planu 6-cio letniego. Nale¿y stwierdziæ i¿ w pracy politycznej
na zewn¹trz w czasie wycigu wykazali najlepsz¹ postawê zawodnicy Królak
i Wiêckowski, którzy swoj¹ dobr¹ postaw¹ mobilizowali pozosta³¹ czêæ zawodników.
Niektórzy zawodnicy jak np.: Wójcik czêciowo Ulik wpowadzali niezdrow¹
atmosferê sw¹ postaw¹, wypowiedziami np. Wójcik po wycofaniu siê doprowadziæ chcia³ do tego by Klabiñski siê wycofa³ stara³ siê go przekonaæ ¿e po tym
wycigu jak siê nie wycofa to napewno bêdzie d³ugo chorowa³, ¿e straci zdrowie
i nie bêdzie siê wówczas nikt im interesowa³ i opiekowa³.
Pomagali kierownictwu powa¿nie Wiêckowski, Królak, Liszkiewicz którzy
zwracali uwagê Wójcikowi na to piêtnowali jego niesportowe zachowanie. Zasadniczym brakiem w pracy politycznej z zawodnikami by³o to ¿e by³a ona prowadzona tylko przeze mnie pozostali cz³onkowie kierownictwa dru¿yny nie pomagali w zasadzie, a w wielu wypadkach nawet przeszkadzali prowadz¹c nawet
wród zawodników wredn¹ sprzeczn¹ z naszymi za³o¿eniami pracê. Szczególnie
je¿eli chodzi o stosunek do Niemieckiej Republiki Demokratycznej np. w okresie
gdy chodzi³o o nawi¹zanie wspó³pracy z dru¿yn¹ NRD na samej trasie cz³onkowie kierownictwa odnosili siê do tego z wielk¹ rezerw¹ komentuj¹c to nieraz ¿e
trudno by³o aby Niemiec by³ Polakowi bratem. A odwrotnie okazywali wielk¹
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sympatiê do piêknego technicznego postêpu krajów kapitalistycznych. Praca
z zawodnikami przez czêæ cz³onków kierownictwa Polskiej reprezentacji by³a prowadzona metod¹ jak¹ pos³ugiwali siê kapitalistyczni dzia³acze sportowi. Gdy zawodnicy nasi odstawali powa¿nie w tyle, zawodnikami nie mia³ siê kto zainteresowaæ, a odwrotnie pozwalano sobie na nies³uszne i ostre krytykowanie zawodników co ujemnie wp³ywa³o na ich samopoczucie i wrêcz ich demobilizowa³o. Na
etapie w Karlowych Warach tow. Lempart nies³usznie nawymyla³ Królakowi za
jego s³abe wyniki za to ¿e nie umie jedziæ itp. i na odwrót gdy zawodnicy przybyli w czo³ówce na metê sk³adano im gratulacje takie jak np. tow. Lempart 
Królakowi w Berlinie by³o to akurat w dniu jego imienin no to zrobi³e sobie
prezent imieninowy Królak odpowiada ¿e on reprezentuje naród i dla siebie tego
nie robi. Wiele uwagi powiêcano sprawom naród  jedcie a czekaj¹ Was ³adne
nagrody itd. A nie starano siê mobilizowaæ ich politycznie do lepszych sukcesów.
Najbardziej demoralizuj¹ce dla zawodników by³y niektóre odprawy z nimi szczególnie ostro to wysz³o na ostatniej odprawie w £odzi na której omawiany by³ etap
£ódWarszawa mówiono tak wygrajcie za wszelk¹ cenê a potem zobaczymy
takie dwuznaczniki by³y bardzo czêsto u¿ywane, a zawodnicy je tak komentowali
wygracie to otrzymacie dobr¹ zap³atê a jak przegracie to nie jestecie nam ju¿
potrzebni. Najjaskrawiej ten stosunek uwidoczni³ siê w dzieñ po zakoñczeniu
wycigu gdy zawodnicy zwrócili siê do kelnera o podanie do obiadu (tak jak na
ka¿dym etapie) butelkê wina otrzymali odpowied od referenta gospodarczego
¿e tow. Lempert zabroni³ wydawaæ polskiej dru¿ynie wino, doprowadzi³o to do
tego ¿e zawodnicy zaczêli mówiæ murzyn zrobi³ swoje murzyn mo¿e odejæ.
Kierownictwo Polskiej Dru¿yny by³o s³abe nie mog³o samodzielnie kierowaæ
prac¹ dru¿yny w trakcie samego wycigu dochodzi³o do tego ¿e nie mia³ kto
wydawaæ poleceñ. Ob. Wandor kierownik Dru¿yny bezpartyjny politycznie s³aby
na skutek niepartyjnego zachowania siê tow. Lemparta w stosunku do niego sam
siê za³amywa³ i to czêciowo przenosi³o siê na pozosta³ych cz³onków kierownictwa. By³o ca³y szereg wypadków ordynarnego odnoszenia siê ze strony osób
towarzysz¹cych wycigowi, np. na stadionie w Lipsku gdzie dru¿yna nasza osi¹gnê³a bardzo s³aby wynik tow. Lempart cz³onków kierownictwa zmiesza³ z b³otem za obóz przygotowawczy ¿e by³ z³y, ¿e jest z³y trener. do dupy obóz i trener ¿e samochód techniczny który mia³ Nr. kolejny 14 i musia³ iæ w kolumnie
jak to przewidywa³ regulamin nie pojecha³ do przodu i wiele jeszcze nie uzasadnionych innych pretensji mia³ na stadionie gdzie by³o zgromadzonych wiele ludzi
nie zwi¹zanych z dru¿yn¹, podobnych scen na stadionach by³o wiele.
Kierownictwo dru¿yny uwa¿a³o za s³uszne np. aby trener Michalak móg³
swobodnie siê poruszaæ po trasie aby udzielaæ wskazówek zawodnikom (trener
NRD i trener CSR wielu kierowników dru¿yn porusza³o siê samochodami osobowymi motocyklami po trasie) to tow. Lempart i Szurek uwa¿ali ¿e nie ma miejsca w samochodach osobowych i motocyklach pomimo tego ¿e przez ca³¹ trasê
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45 uczestników naszej reprezentacji nimi jecha³o lecz nie cz³onków kierownictwa
dru¿yny nie udzielaj¹c ¿adnych wskazówek i uwag zawodnikom podczas etapu.
W Karlowych Warach tow. Procek jad¹cy samochodem osobowym zwraca
siê do mnie i mówi ¿e na ten etap mam jechaæ z nim abymy mogli omówiæ niektóre sprawy i podaæ zawodnikom na punkcie ¿ywnociowym napoje wzglêdnie
jedzenie. Tow. Szurek przechodz¹c ko³o tego samochodu w obecnoci wielu
Czechów rozumiej¹cych po Polsku pyta siê tow. Procka co to za towarzysz w samochodzie z Wami siedzi mimo tego ¿e mnie ju¿ zna³ blisko miesi¹c, na moim
miejscu potem jecha³ jeden z redaktorów.
Czêæ cz³onków kierownictwa szczególnie ob. ob. Targoñski mechanik dru¿yny i Michalak trener dru¿yny wiele czasu powiêcali na handlowanie. W komisji celnej w Bratyslavie okaza³o siê ¿e ob. Targoñski w skrzyniach z narzêdziami
i czêciami zapasowymi przewozi³ s³oninê i kupon materia³u ob. Michalak przewióz³ równie¿ kupo materia³u oraz aparat fotograficzny którego nie móg³ ze wzglêdu
na ma³¹ iloæ czasu sprzedaæ. Za otrzymane pieni¹dze w wiêkszoci zaopatrzyli
siê oni w ³añcuchy do rowerów w wiêkszej iloci. Odbywa³o siê to nieraz kosztem pracy w przygotowaniu rowerów do treningu itp.
Polska reprezentacja by³a najliczniejsza liczy³a ona 34-osoby w tym tylko 8 zawodników doprowadza³o to nieraz do tego ¿e wszyscy chcieli staæ siê trenerami
dru¿yny instruuj¹c zawodników przed, wzglêdnie po zakoñczonym etapie nie maj¹c
nieraz podstawowych wiadomoci w tym zakresie. W wielu wypadkach instruowanie to by³o odmienne od wskazówek jakie otrzymywali zawodnicy od kierownictwa dru¿yny na dziennej odprawie.
Wnioski:
1. Otoczyæ zawodników przewidywanych do udzia³u w VII Miêdzynarodowym Kolarskim Wycigu Pokoju opiek¹ przez macierzyste zrzeszenia sportowe,
szczególnie miejscowe ko³a ZMP i Wydz. KF i PW ZW ZMP.
2. Program obozu przygotowawczego opracowaæ przez sekcjê kolarsk¹ CKKF
i zatwierdziæ go po konsultacji z ZG ZMP w KC PZPR na 2 miesi¹ce przed
rozpoczêciem obozu.
3. W sk³ad kierownictwa obozu wejæ winien przedstawiciel ZG ZMP w charakterze Kierownika obozu winien on byæ równie¿ kierownikiem na wycigu.
4. Do sk³adu reprezentacyjnej dru¿yny od³¹czyæ grupê dziennikarzy i osób
towarzysz¹cych wybieraj¹c jednego z nich na kierownika tej grupy.
5. Ograniczyæ sk³ad ekipy do przysz³ego Wycigu do ludzi niezbêdnych w kierowaniu dru¿yn¹.
Dudziak Stanis³aw
Warszawa, dn. 29 maja 1953 r.
AAN, KC PZPR, sygn. 237/VIII/82, s. 98102.
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3
Ocena
przygotowañ i udzia³u czo³owej grupy sportowej w pochodzie 1-majowym w 1953 r.
Czo³ówka sportowa mia³a za zadanie obrazowaæ osi¹gniêcia w rozwoju kultury fizycznej i sportu w ca³oci. Dlatego te¿ winna by³a byæ dobrze przygotowana od strony wygl¹du, ubioru i postawy poszczególnych jej uczestników jak te¿
dobrego i na wysokim poziomie przygotowania elementów propagandowo-dekoracyjnych.
W odró¿nieniu od zesz³orocznej czo³ówki tegoroczna mia³a nie tyle demonstrowaæ poszczególne dyscypliny sportowe i zrzeszenia sportowe ile problemy i zagadnienia kultury fizycznej.
Ogólnie bior¹c cel zosta³ osi¹gniêty. Czo³ówka wygl¹da³a barwnie, dekoracje
by³y przygotowane starannie sw¹ treci¹ i wygl¹dem harmonizowa³y z ca³oci¹
i poszczególnymi segmentami. Jedynie postawa maszeruj¹cych jeszcze by³a nieco sztywna, a w skandowanych has³ach nie czu³o siê jeszcze entuzjazmu jaki powinien cechowaæ sportowców w dniu 1 maja. Przyczyn¹ tego prawdopodobnie
jest, ¿e zrzeszenie sportowe w niedostatecznym jeszcze stopniu prowadz¹ wród
sportowców pracê polityczno-wychowawcz¹ i wyjaniaj¹c istotê i treæ wiêta
Pracy. Poza tym a¿eby móc utrzymaæ równanie w 16-osobowym szeregu, iæ
w nogê i jednoczenie swobodnie i z entuzjazmem skandowaæ has³a  musi byæ
wypracowana koordynacja ruchów, a koordynacji tej w wiêkszoci segmentów
by³o brak.
Wnioski:
1. Za³o¿enia organizacyjne utrzymaæ.
2. Powiêkszyæ iloæ sportowców w czo³ówce z 3500 do 5000 osób.
3. Zmniejszyæ iloæ segmentów, ale zwiêkszyæ je ilociowo do 400500 osób.
4. Nie dalej ni¿ w styczniu ustaliæ ramowy projekt ustawienia czo³ówki i z miejsca daæ zadanie zrzeszeniom sportowym przygotowywania okrelonych grup
sportowców.
AAN, KC PZPR, sygn. 237/VIII/82, s. 23.
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4
Uwagi
Wydz[ia³] Propagandy i Agitacji KC do oceny Mistrzostw Europy w Boksie
Ocena przebiegu Mistrzostw przez GKKF by³a z nami przedyskutowana
i w zasadzie uzgodniona.
nasuwaj¹ siê jednak pewne uwagi uzupe³niaj¹ce.
W przygotowaniach do Mistrzostw nie by³a nale¿ycie doceniona zarówno przez
GKKF jaki i w pewnym stopniu przez Wydzia³  polityczna strona imprezy.
Mimo, ¿e zdawalimy sobie sprawê ze szczególnej ostroci politycznej tej sportowej imprezy w warunkach niedawnego konfliktu miêdzy sportem radzieckim
a AIBA, oraz dowiadczeñ z widowni przy okazji poprzednich bokserskich spotkañ
miêdzynarodowych  nie podjêlimy zawczasu wszystkich niezbêdnych kroków.
Wypad³o szereg niedoci¹gniêæ likwidowaæ ju¿ w toku imprezy po tym jak mia³y
miejsce incydenty szkodliwe, odbijaj¹ce siê na atmosferze politycznej imprezy.
Czêæ biletów  g³ównie (przez Zw[i¹zki] Zawod[owe] przeniknê³a na wolny
rynek.
Ceny biletów by³y zbyt ma³o zró¿nicowane w dó³ co utrudnia³o nabycie ich
przez m³odzie¿ robotnicz¹. Wskutek wielkiego popytu ceny biletów dochodzi³y do
200 i wiêcej z³otych, co rzecz prosta sprzyja³o przenikaniu niema³ej ich liczby do
obcych, nieraz antysowiecko nastrojonych elementów. Nale¿a³o od pocz¹tku rozprowadzaæ znacznie wiêksz¹ liczbê biletów wród zorganizowanej publicznoci
partyjnej po niskich cenach.
Zachowanie siê sali, mimo naszych du¿ych wysi³ków do koñca nie by³o w pe³ni
w³aciwe. Charakterystyczn¹ jest dwulicowoæ w postawie wielu osób z poród
publicznoci, które jawnie manifestowa³y swoje reakcyjne sympatie, tak d³ugo póki
nie czu³y w pobli¿u obecnoci grupy komunistów inaczej reaguj¹cych, gdy orientowa³y siê w sytuacji z miejsca zmienia³y front oklaskiwanych zawodników
radzieckich i z krajów demokracji ludowej. Fakty tego rodzaju zaobserwowano
na skalê masow¹, przy czym nie tylko wród obecnej nam publicznoci, ale równie¿ wród m³odzie¿y, wojskowych, wy¿szych pracowników pañstwowych itp.
Postawa aktywu partyjnego i ZMP na sali (prócz 3004000 towarzyszy, którzy
przychodzili specjalnie poinstruowani) by³a b. ma³o aktywna, nie odczuwa³o siê
jego obecnoci szczególnie w momentach dra¿liwych politycznie. Ton wskutek
tego nadawa³a nieraz niezbyt liczna ale znacznie bardziej aktywna reakcyjna ho³ota.
Opieka nad delegacj¹ radzieck¹ by³a nie doæ staranna. W stosunku do towarzyszy radzieckich z ekipy jak i z prasy pope³niono szereg nietaktów w I-ej fazie
imprezy, s³uszne i udane poczynania w II-ej fazie mistrzostw, które mog³y zasadniczo zmieniæ nastrój ekipy radzieckiej, nie osi¹gnê³y oczekiwanych przez nas
rezultatów wskutek pora¿ek sportowych zawodników radzieckich. Reakcja czê-
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ci sali w czasie pierwszych walk jugos³owiañskich bokserów, a w pó³finale TiszynResch (Niemcy Zachodnie) by³a b. przykro potraktowana przez towarzyszy radzieckich. Czêæ prasy w ci¹gu paru dni niew³aciwie owietla³a przebieg
mistrzostw. Ujawni³o siê tak¿e wrogie lub niechêtne nastawienie niektórych pracowników GKKF wobec Zwi¹zku Radzieckiego, którzy traktowali opiekê nad
dru¿yn¹ radzieck¹ jako wys³ugiwanie siê i usi³owali forsowaæ w Komitecie
Organizacyjnym rozmaite kroki, sprzeczne z naszymi interesami i nastawieniem
towarzyszy radzieckich.
AAN, KC PZPR, sygn. 237/VIII/82, s. 2526.
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