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.-KOMITET MIE JSKI PZPR 
w Gorzowie Wlkp. 

Protoll:ół nr-35 /82 

Gor7Ó\•F '/l~p . 6 . 09 . 1982r . 

z pos i edzenia :!:gzekutyv.ry l(omitetu Miejskiego PZPR H Gorzovlie \,' l kp . 

odbyteeo w dniu 6 . 09 . 1982r . w ZPJ"Sih1ana ". 

Nieobecni c złonkowie Egze kutyv.ry: tm.,r . tov1 . Kubzdyl Andrzej, Jan 

Korbane k . 

Zaproszeni go~cie: tow . Budziszewski Janusz oraz sekretarze KZ: 

Stilon , . ZW'G", Silwana , PKP , GPBP , GKB , Stolbud , ';:ss , r Cświaty . 

Obradom Egze kutyvTy przewodniczył I Sekretarz Kfll PZPR 

tov • Stanisłav.r Tomaszkiewicz . 

~2r~s~~~-E2~!~~~~~!~i-
1 . Ocena wydarzeń ~,, mieście Gorzovlie vl dniu 31.08 . 1982r . 

2 . /ma li za i ocena działań podejmowanych przez organizacje partyjne 

vv celu pravridłO'łJego zabezpieczenia toku produkcji oraz reali 

?acji 7adań stawianych przez instancj~ miejską . 

3 . Sprawy organizacyjnA . 

Na v/stępiC" obrad ~rótkiego vlprowadze ia dol{onał I Se 1-<re
tarz l(J.1 PZPR tow . Stanisłat·T 'T'omaszkiewicz, stw·ierdzając między 

inr .. ymi , sytuacja po 31 . 08.1982r . jest \v naszym n1ieście nieciekawa , 

stąd potrzeba byfmy wszyscy tj . członkowie egzPkutywy , sel\retarze 

~2 i POP oraz całe POP podjęli okre~lone działania . 

. Jal<iP mają to ~ być działania to mamy właśnie vT tr~:l 1{CiA dzis · E>jszycl 

obrad zdP.cydować. Formy j metody naszej pracy muszą dotyc2.yć wSZJ

stki.ch środovTisk - zakładÓ\·1, szkół i miejf'ca zamieszkania. Istotne 

w tym wszystkim jest rów1ie~i to , by praca partjjna nie ograniczała 

się do kontaktów K\>ł 1 Kf1 z sekretarzem KZ i POP , chodzi o to by 

sekretarze I{Z , POP oraz przedstawiciele I\\'1 j, Kt-1 uczestniczyli \ bez

po.':-edn.i.ch rozmowach z członkami partii i bezparty.jnymi. Dotycz/ to 

równiP~ wszelkiego przepływu inforrnacji. 2e nic jeLt z tym najle

piej mieliśmy tetso dov10dy w df\iu 31 .08.198;?r. 
CelPm vJłaściwego sformułowaniA ocen i zada11 eszekutywy 

KM I Sekretarz KH PZPH zaproponował powałdnie komisji uchwal 

w następującym składzie: 

tow. AdamuCJ ~tani sław - przevtodn iczący korni sj i 

tow .. Kuczyńsk.i: Sylwes tP.r - członek 

tow 4Soczewa Zbignie~·l - czło!1ek 

tm1~ l1arusiewicz Leszek - członek 
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Skład komisji został zatwierdzony jednomyglnieo 

Przed rozpoczęciem zasadniczej części obrad I Sekretarz KM PZPR 
pop:rosił gospodarzy spotkania tjo I Sekretarza KZ PZP~ ZPJ"Silwana" 
tow. Andrzeja Tomczaka oraz dyrektbra ZPJ 11Silwana" tow. Janusza 
Budziszewskiego o przedstawienie zebranym informacji o sytuacji 
społeczno-politycznej i gospodarczej zakładu. 

~~::.!-~~~!::~~~-!~~~~~~--I Sekretarz KZ PZPR _ZPJ"Silwana" 

Nie st\vierdza się zachow':lń, które powodowały by komplikację. 
Istnieje jednak pilna potrzeba spotkań kierownict'tTa KM i admini
stracji państwowej, spotl-<ań, ktore będą miały charakter ternatycznie 
i dadzą odpowiedź w konkretnych sprawach. 

Tow. Budziszewski Janusz - dyrektor ZPJiłSilwana" . 

Kierownictwo zakładu czyni usilne starania by w jak najwięk
szym stopniu zniwelo\vać spadek produkcji z roku 1980 i 1981. 
Aktualnie ZPJ"Sil"fana" ma najlepsze wyniki w tym względzie w całej 

branży. 

Po 6 m-cach przy upływie 65, 79f czasu rocznego wykonanie planu 

wynosi 70,6%. Sprzedaż natomiast 74,2o/o. Taki stan sprzedaży przy
czynił się do zmniejszenia zapasów jakie były na koniec 1981r. 

vTykonanie sprzedaży eksportowej 75,496 zaawansowan~a szc::Ególnie 
dzięki starym kontraktom. Nowych kontraktów mało, co stwarza nle 
najlepszą perspektywę w tym względzie. 
Na plan 79% - 81% produkcji posiada znak jakości I • 
Perspektywa jednak m i IV kwartału nie jest jednoznaczna, występu

ją jednak bowiem dwa negatywne zjawiskae 
1/ duża liczba osób / 400/ przeszło na emerytury w tym 100 mistrzów 

produkcji, 
2/ sygnalizowany jest spadek dostaw surowców ze "Stilonu". 

Następnie tow. Budziszewski poinformował o sposobie wdraża
nia reformy gospodarczej i działaniach zmierzających do aktywizacji 
produkcyjnej załogi. 

Następnie dyrektorowi ZPJ"Silwana" zadano następujące pytani 
" 

/ 

- dlaczego tak duże zapasy skoro jest zapotrzebowanie na artykuły 

produkowane przez "Silwanę" 9 
- jaki procent wyrobów gotowych zostaje w województwie, 

- jaki jest wynik netto przedsiębi9rstwa .za 7 m-cy" 





• 

D 

- 4 -

To\•r. Kosma Horbal - Koemndant rllie,jski IVIO 
--~------~-------- . 

Dyskusja na temat krzyża trwa zbyt długo, podjąć \v ~ej sprawie 

decyzję polityczną, 
Wyja~nić na jakim·terenie jest krzy±, 
\·Ty klucza celo't.re rzucanie petard do katedry, 
S kładani e kwiatÓ\v pod krzyżem tral<to\vać jako za·śmiecaniw miasta, 
określić iż \v trybie przyspieszonym kolegia będą r.ozpatrywały te 

sprawy. 

!Q~~ .. Qig§~~~l!Js_I:JgnrYJs 
skuteczniej zapobiegać obchodom rocznic, które stanowią punkty 

zapalne w mie~cie, 
lepiej w tych dniach organizować życie w mieście - kultura,sport, 

programy ty, lepsze zaopatrzenie s·klepów, 
- w zakładach wyciągać konsekwencje w _stosunku do .uczestników zaj~ć. 

- budowanie ·porozumie na narcdov1ego rzecz bardzo ważna, ale to co 
robi kler winno nas zmusić do reorientacji sposobu prowadzenia 

dialogu z kościołem, 
-takie wydarzenia jak te z 31.oą.br. nie mogą być analizowane 

prostolinijnie, jednak tam były spore tł~my, nie ·tylko garstka 

młodzieży, trzeba podjąć szeroką pracę ze społeczeństwem. 

Tow~ Stanisław Urban - sekretarz KZ "Stilon" 
~-~~~--~~~-~-~~-~--~ 

- zdania podzielone wśród załogi na temat decyzji o interwencji 
milicji - są tacy, którzy twierdzą,że tłum sam by się rozszedł, 

jest zdenerwowanie wśród załogi, 
- spotkanie z rencistami i emerytami "Stilonu" wykazało, że jest 

opinia i taka,że ~ładza postępuje zbyt delikatnie, a podziemie 
l 

Solidarno~ci,się rozrasta, 
- podjąć szerszą walkę ze spekulacją, 
- krzyż miejscem wrogiej roboty, 
- kto zapłaci za zniszczenia, 
- zweryfikować składy komisji Gdwoławczych d/s pracy - wątpliwe 

orzeczenia, 

- podziemie nie śpi, 

- poprawić zaopatrzenie w sklepach~ 
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Tow. Kazimierz .KaziJilierczak - sekretarz KZ GKB ----------------------------
- rygorystycznie egzekwo\vać porządek, v1ymagać dyscypliny rozliczać 

' t 

..,, pracy, zape\vniać jednak surowce by była c.iągłość pracy, 

- rozprowadzić przez zakłady buty dla ludzi, proszek, mydło za małe 
zaopatrzenie, 

stan woejenny mo~e być odwołany gdy będzie'pe~en zapis prawa, 
teraz za dużo furtek i niedomówień. 

I Sekretarz KH PZPR kończąc dyskusję wskazał, że wnioski 
zostaną wykorzystane i przekazane do KVJ ~i KC. 

Z treścią wniosków członkowie egzekutywy zostaną zapoznani 
na następnym posiedzeniu. 

Następnie podjęto dyskusję, iż egzekutywa KH PZPR wystosuje 

apel do Prezydium Sejmu PRL o przyspieszenie podjęcia przez Sejm 
ustawy o zwalczaniu pasożytnictwa i spekulacji. 

Apel sformułował zespół w składzie: 

tow. Kosma Harbal - przewodniczący 

tov1. Elżbieta rJlaciejowska - członek 

tow. Wacław Lisowicz - członek 

tow. Kazimierz Kaczmarek - członek, 

Treść apelu stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

Podsumowania całości dyskusji dokonał I Sekretarz KM PZPR 
tow. Stanisław Tomaszkiewicz stwierdzając: 
- słusznym jest, iż podjęliśmy ten ,temat w taki sposób bardzo 

analityczny, 
- trzeba szukać porozumienia narodowego w sposób otwarty bez dwu-

lico\vości, 

- uważamy być optymistami, jeśli potrafimy to wszystko o c ZYJID ffiÓ\vi
liśmy przekazać załogom, 

-trzeba wykorzystać doświadczenia z-wydarzeń 31.08.1982r. i wyci~-
gać wnioski z zachowań ludzi,, 

- szerzej wykorzystywać informację polityczną, dbać o lepszy 
przepływ informacji z góry na dół i z dołu do góry, 
- wspólnie musimy lepiej organizować nasze kontakty z załogami 
- musimy podJąĆ ostrą- wal~ę z naszym przeciwnikiem, 

Adfl3. 
' 

Sekretarz KI.JI PZPR tow. Marek Bęzel przedstawił harmonogram 

., r--- ·-· .... ~ ~ ~~ --•• ~- ... .....,..... ___ ~ ~- ~ •- •. _..,............~___,.;.-• ~---- ~~~ -- -





- 7 -

spotl{al1 c złon~-<:Ó\'1 egze kuty\vy Kl'l i pracovmi ków Kr·1 z załogami . 

Następnie e c; ze lrutywa KI..J przy współudziale sekretarzy ZZ 

aDalizQI.·Je.ła sprawę tm1 . Kazimierza Łaszczyr1skiego - do"!<.umentacja 

v1 załączeniu do protokółu . 

Ostatecznie eGzekuty\·Ja KI--l postaYlovliła utrzymać w mocy 

decyzję swoją z dnia 21 . 12 . 1981r •• 

• 
Szczegółowy zapis dyskusji w tej sprawie znajduje się 

w stenogramie z posiedzenia egzekUtyv1y .l-G·I . 

i~a tym posiedzenie zakończono . 

\ 



.. 
KOMITET MIEJSKI PZPk 

w Gorzowie Wlkp. 
U c h "'' a ł a 

Fgzekutywy Komitetu IV1iejskiego PZPR 1:1 Gorzowie '.1lkp . 

z d~ia 6 . 09 . 1982r . 

Egzekutywa Komitetu Miejskiego PZPR w Gorzowie \'/lkp . na 
posiedzeniu "' dniu 6 v1rześnia br . -dol{onała ocE>ny aktualnej sytuacji 

społeczno - polityc znej 1:1 mieście Gorzov1ie Vlll{p . na tle \vydarzeń 

z dnia 31 sierpnia br . "' naszym mieście . 

1 . Egzekutyv.ra pozytyvmie ocenia efel<ty prac y polityczno

UŚ\'iiadamiającej prowadzonej przez KZ i POP na terenie zakładów 

pracy w Gorzov1ie przed 31 sierpnia br . Stwierdzono jednocześnie , 

że działalność ta spotkała się \v \viększości z pełną al{ceptacją 
załóg praco~:miczych . 

Wyrobienie po lityczne i obyv1atelska świadomość gorzowskiej 

klasy robotnic zej sprawiły , że odezwy sił antysoc jalistycznych 

nawołujące do podjęcia akcji strajkmvej spotkały się na terenie 

gorzmvskich zakładóv1 pracy z jednoznacznie negatywnym przyjęciem . 
\ 

2 . Egzekutywa z ubole\•Taniem stwierdza , że część społeczeń-.. 
stwa miasta , w tym głÓ\'mie młodzież dała się wciągnąć nieodpowie-

dzialnym elemento~ w działania naruszające spokój publiczny i swoim 

agresywnym zachowaniem zmusiła siły porządkm·Je do intenvencji . 
' - . 

3. Egzekutyw·a wyraża uznanie funkcjonariuszom sił porządko

wych , którzy nie dali sprov10kować się agresy\vnemu tłumowi i mimo 

\vielu trudnych sytuacji vJYpełnili sv1e zadanie vlłaściwie vl nie\·Tielkim 

tylko stopniu wykorzystując posiadane przez siebie środki przymusu. 

4. Egzekutywa zobowiązuje ws~ystkie organizacje partyjne 
i kiero,~ictwa służbowe do przedstawienia rzeczywistego przebiegu 

wydarzeń załogom zakładów pracy. Zdaniem egzekutywy szczególną rolę 

do spełnienia mają tu nauczyciele, rodzice oraz organizacje młodzie

żowe. 

5. Egzekutywa zobowiązujP zespół radnych PZPR do zgłoszenia 

i poparcia na najbliższej sesji 1\RN wniosku o odwołanie z szeregów 

radnych tych wszystkich, których, postawa polityczna zaprezentowana 

w dniu 31 sierpnia br budzi zasadnicze zastrzeżenie i pozostaje 

w sprzeczno§ci z ideą porozumienia narodowego . 
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~limo bolesnych doświadczeń 31 sierpnia br. Egzekutywa 

wyraża przekonanie, że idea porozumienia narodowego - wbrew 
zairusom jawnych i zakamuflowanych przec~vtników - będzie nadal 
rozwijana dla dobra społeczeństwa naszego miasta. 

' .l 

Egzekutywa KM PZPR 
w Gorzowie.Wlkp • 

\ 

\ 


