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Wieś, do niedawna pełna zacofania zrzuciła dzisiaj z sie
bie hańbiącą spuściznę wieków. Chłop polski śmiało sięgnął po 
wiedzę, kulturę i nową formę bytu. Stał się współtwórcą so
cjalizmu w naszym kraju narówni z robotnikiem. Stał się 
współgospodarzem Państwa narówni z każdym człowiekiem 
pracy. Na VII Plenum KC PZPR mówił o tych wielkich prze
obrażeniach naszej wsi Prezydent Bolesław Bierut: 

„Po raz pierwszy chłop w Polsce uwolnił się dzięki so
juszowi z klasą robotniczą z jarzma wiekowego ucisku, pozbył 
się raz na zawsze „pana" stał się pełnoprawnym współgospo
clarzeni swego kraju, przestał żyć w nędzy i glodzie, dźwignął 
się i odetchnął pełną piersią. Po raz pierwszy, od setek i dzie
siątek lat, dziecko chłopskie uwolniło się od poniewierki i tu
łaczki za chlebem, od beznadziejnej troski o swą przyszłość, 
znalazło nareszcie w swej ojczyźnie szerokie możliwości prze
stąpienia przez odwieczny mur, oddzielający wieś od miasta, 
prawo do zdobycia wiedzy, zawodu, pracy według własnego 
wyboru. 

Uprzemysłowienie Polski i reaLizacja Planu 6- letniego 
' utrwalają i rozszerzają te zdobycze mas chłopskich. Gospodar
, ka planowa, będąca wynikiem uspołecznienia środków pro
. dukcji w kluczowych działach gospodarki narodowej - wy-
wiera doniosły wpływ również na życie i pracę mas chłop
skich." 

Formą wyższej gospodarki wiejskiej, planowej i racjo
nalnej związanej z ogólną gospodarką państwową jest spół
dzielnia produkcyjna. Stanowi ona wyraz działających sił po
stępu na wsi polskiej . Walczą o nią dzisiaj czołowi wiejscy 
aktywiści wraz z ogółem pracującego chłopstwa. J est jednak 
wiele przeszkód i niebezpieczeństw na które narażony jest 
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każdy młody organizm wiejskiego kolektywu, który tworzy 
piękną swoją przyszłość. 

Zaciętym w rogiem wszelkich przemian jest kułak. Nie 
ch ce on utracić swej dotychczasowej władzy nad biedakiem 
i za wszelką cenę stara się powstrzymać rozwój jego klasowej 
świadomości. Chciałby on zahamo\vać rozkwit spółdzielczości 
a t ym samym zachować dotychczasową wygodną dla siebie 
formę wyzysku biedoty w iejskiej. 

Nie zawsze jednak kułak działa otwarcie. W walce prze
ciwko spółdzielczości ucieka się on do wyszukiwania wśród 
spółdzielców chwiejnych, podatnych elementów i często właś
nie p o przez tych ludzi stara się zahamować dalszy rozwój ko
lektyvm a tym samym i jego produkcji. 

Zamiarem moim było pokazać właśnie takiego fałszy
wego nadgoriiw ca, który ukradkiem współpracując z kułakiem, 
czeka tylko na odpowiedni moment by zniszczyć wiarę w zwy
cięstwo. 

Często również zdarza się, że dopomagają wrogom tak
t yczne lub polityczne błędy popełniane przez niedojrzałych 
aktyw istów , którzy zbyt pewni siebie odrywają się od kolek
t yw u i działają na własną rękę wskutek niedostatecznego zro
zumienia tego prostego faktu, że spółdzielnia to nie tylko inte
res społeczny ale i osobisty interes każdego członka. Wybra
łem takie właśnie zdarzenie, które ukazując walkę klasową na 
w si demaskuje tego n a jgorszego, bo ukrytego wśród S\voich 
\vroga. Błąd aktyw isty spowodować może rozbicie kolektywu 
jeśli nie stanie mu na drodze dojrzałe stanowisko działaczy 
partyjnych. Dzięki n im młody kolek t yw - bohater mojej sztu
ki, nie zachw ieje się \V \valce lecz wzbogacony doświadczeniem 
rozpocznie odbudowę spalonej wsi. 

Wracając po d\vóch latach do „Kąkolu i pszenicy" 
w p rowadzam do tekstu pewne zmiany, gdyż pracując nad bez
pośrednią , ludzką wymową moj ej sztuki starałem się jeszcze 
b ardzie j, podkreślić niebezpieczeństwo wyłamywania się jed
nostk i poza kolektyw. Starałem si( Larazem ukazać warunki 
w jakich k onflikt ten może powstać, oraz przestrzec przed 
skutkami, jakie mógłby za sobą pociągnąć. 
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Kostiumy z własnej pracowni P .T.L. 
pod k ier. 

ELŻBIETY DZIUBIŃSKIEJ i JAN A MRÓWCZYŃSKIEGO 

Kierownik pracowni malarskiej: 
JAN M OLGA 
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Ki rownik pracowni fryzjerskiej: 

STANISŁAW WŁUDARSKI 

Kierownik bryg ady: 

WŁADYSŁAW RYBIŃSKI 

Zamówienia na bilety ulgow e przyjmuje 

Kasa Teatru ul. S zwedzka 2/4 tel. 66-04 
od 10 - 19 bez przerwy. 

Przedsprzedaż biletów normalnych 

w Kasie T eatru oraz w Orbisie ul. Bracka Nr 16 
w godz. 11 - 18 prócz niedziel i świąt 

Po przedstawieniu au tobus odwozi publiczność 
do Śródmieścia . 
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