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.. 
jeżeli jest 

Na naszą słabość i biedę, 
niemotę serc i dusz. 
Na to, że nas nie zabiorą 
do lepszych gór i mórz. 
Na czarnych myśli tłok, 
na oczy pełne łez 
lekarstwem miłość bywa. 
jeżeli miłość jest, 
jeżeli jest możliwa. 

Na ludzką podłość i małość, 
na oschły Boży chłód. 
Na to, że nic się nie stało, 
a zdarzyć miał się cud. 
Na szary mysi strach, 
bliźniego drogi gest, 
ratunkiem miłość bvwa. 
jeżeli miłość jest, · 
jeżeli jest możliwa. 

Tu kukły ludźmi się bawiq, 
tu igra z nami czas. 
Tu wielkie młyny nas trawią 
i pyl zostaje z nas. 
fo!a to, że z PJ!łu pyl 
i za poczqfkiem kres 
ratunkiem miłość bywa. 
jeżeli miłość jest, 
jeżeli jest możliwa. 

Na krajów nędzę i smutek, 
na okazałość państw, 
policję, kłamstwo i nudę, 
potęgę małych draństw. 
Na nocny serca bój, 
że człowiek żył jak pies 
ratunkiem miłość bywa. 
jeżeli miłość jest, 
jeżeli miłość jest. „ 



Co czytać? 

Marks, Engels, Lenin, Stalin 
O wyzwoleniu kobiety i jej roli w walce o Socjalizm 

1944 
21 lipca - Ustawa o utworzeniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego 
22 lipca - PKWN ogłasza „Manifest do Narodu Polskiego'' 
23 lipca - Ukazuje się pienvszy numer „Rzeczypospolitej" (red. Jerzy Bore1sza). 
26 lipca - Powołanie w Warszawie Kra1owe1 Rady Ministrów anrydarowane na 3 maja 
4 sierpnia - Uroczyste powitanie Stefana Jaracza w Lublinie. 
7 sierpnia - Reaktywowanie działalności Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków. 
24 sierpnia - Dekret o emitowaniu biletów skarbowych. 
1 września - Rozpoczęcie roku szkolnego na Lubelszczyźnie. Reaktywowanie działalności i'.wiązku 
Zawodowego Literatów Polskich Qulian Przyboś prezesem). 
7 września -Wprowadzenie do obiegu no1Vych znaczków z podobiznami Romualda Traugutta, 
Tadeusza Kościuszki i Jana Henryka Dąbrowskiego 
2 października - Podpisanie w Ożarowie aktu kapitulacji powstania warszawskiego. Zgirn;lo około 
18 tysięcy powstańców, około 200 tysic;cy mieszkańców Warszawy. Rannych około 25 tysięcy. 
3 października -Wykład prof] uli u sza Kleinera ,,Analiza »Dziadów rn;ści III« rozpoczyna cykl 
wykładów publicznych w Lublinie. 
7 października -dekret o powołaniu Miliqi Obywatelskiej 
11 października - Depesza Juliana Tuwima do ZZLP: „Z niecierpliwością oczekuje; możliwości 
współpracy z wami". 
15 października - Pierwsze walne zgromadzenie spółdzielni „Czytelnik" 
5 listopada - Reaktywowanie działalności Związku Srowa1-zyszeń Architektó1v Polskich. 
21 listopada -zebranie organizaq1ne Związku Kompozywrów Polskich. 
22 listopada - Dekret o utworzeniu Państwowego Przedsiębiorstwa „Polskie Radio'' 
29 listopada - Premiera „wyzwolenia" w teatrze WP w Lublinie. 
listopad - ZZLP wydaje cztery pierwsze tomiki poeryckie Juliana Przybosia, Mieczyslawa Jastruna, 
Jerzego Putramenta, Adama Ważyka. 
1 grudnia - Pierwsze wydanie Polskiej Kroniki Filmowej. 
31 grudnia - KRl\I ustawą powołuje Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej. 

1945 
3 srycznia - Uchwala Rządu Tymczasowego o pozostawieniu Warsza"'I' stolicą Polski. 
4 srycznia -Związek Radziecki uznaje Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej. 
15 srycznia - Dekret o powołaniu Narodowego Banku Polskiego 5 
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1-. stycznia - \X\111-oknie \'\';11-.,za\\·y 

l lutego - Pli1rnLtnic Biura Odbudowy Stol1C1' I 1:30.'j. 
+ 11 lutego · Kl 1nfl.'.rencja .wielkiej trójki"" J:tkie. 
11 lutego - L ruchomicnic rozgłosn i rad1rmc1 11 \\'ars7,1" ie. 
2"' lutego · \lad Odq żołnierLc b \\'arvJ11 ,kitgu B:ual il mu Ponrnnnwo-Mostol\egu wbil i pil'rw zy 
pobki '>lup gr:iniurn 
2-1 marca · Picn1 'i11 numl.'.1· J 1gotłnika Peli\ -,zcchncgti" 
25 nurca - lnau, uraqa ~ewnu pilbr~kicgu 11 \\'.'::ir-,za11ic. 
2 kwietnia - Otw.ffcie „Polonu·'. p1l·n1vego kina 11 w~z11olnnt:j Warszawie 
26 kwietnia -Zdnll1·cit 1c1ccina. 
9 maja - Bl·zwarunkow:i bpiwlaqa \aczchK·go Do11odztwa niemieckich ~ il zbrojnl'ch '' Berlin ie 
26 czerwca -pndpi. anie w, an Francisco KJrty :\armio\\- Zjednoczonych. 
5 lipca - L'zname H~IN pr-1.cz \X'iclka Bmanit;. Sram· i'.1cdnoczonc i Chim'. 
17 lipca - 2 sierpnia - Konferenc ja „wielkiej trojki 11 Prn;zclamie. 
18 lipc:t - Re:ikr\wowanie przedsiebiur';twa Pol~kic Linie LotniC?c ,J ot ' 
22 lipca - Dtkr\'t c1 us tJllm\·icniL \ia ruclo11ego Swit; ta Odrud1.cni:1 Pobki. 
30 sierpnia - l Ogc'Jlnupobki 7.jazd l.i1er:1u1w _J:im~l311 lwa~1.k1el\'iC1. m.:wndniu.ącvm 7!1P 
16 paźdz i ernika - Podpi...a111e prz ·z Pol~ k ~ Kam· \ armlm1 i:'.julnULzorwch. 
26 października · l t11lir1e111c Pol. kiej .\genqi Pr:1sowe1 
10 listopada - L' t11nrzenic Cc1iu-alncgo l ·rzedu Planu11·ania 
13 listopada - L'morlenie pm:tbit;bior~rwa .Film Pobk1 · 
6-13 grndnia - I Zj31cl Pi'.PR. 
16 grndnia - Inaugur:1qa roku :1k:tdtn itkicgo " Cn i\\·e r,~1ec1e \\ ':1r~z:t~ ·skirn . 
31 grudnia - Picrn ~z:i lini,1 1ro lcjhuso 1·a" \\.:1rsz;m·i1.: 

1946 
3 stycznia - L1~ta11 a o p1-1.ejeci u n:111iasnosc p:11 b t1\ a pudsrawowvch galęz i gospodarki n:i rodowej 
( naqonalizaqa przenwslu) 
1.) stycznia - Prof. _l ozcf lu łasimki 11Yglasza na Uni1Yersytt ·ie Lódzkim wykład pt ..lnteliger cja 

pt ibb 11 \\l'!t:tle ""ej gcne:tlogii spolecznej''. 
1-l lurego - I spis l udno~ci w Pohcc ( ~-i miliony mic1.kanców. ' r1·m 2.2 miliona \iemcc J11 l 
21 lutego - L"tworLen ie Od1u1 ni ·zq Rtztrn' ~lil iL: ji Obl'l\·arel kiej. 
13 czerwca - Dckn:t o prze ttp. t\\·arh szczcgciłnic nicbc1piecznrch 1\' okresie odhudowv Paris twa 
(tak I\\ am mah kudeks karm · ubol\ i<y.rn·al do 19' 0 r) . 

5 lipca - Dekret o \fw~dt. ic Kontroli Pra.w. 
22 lipca - Ocldanii: do uiqku mu. tu Poni:itow.'kicgo. 
1 sierpnia - Podl'>Tżka p!Jc 1~redn io o ]0-?5"o ). 
I października - 11·yrok 11" procc~ ie non mber kim. 

1947 
19 stycznia -Wybory do Sejmu Us tawodawczego. 27 srvcznia ogloszono nasrępujące wvn iki Blok 
Dernoharycznv. 80,l % (394 mandaty), PSL· 10,3% (28 mandarów, w rym Zygmunta Żula wskiego, 
króry kandvdował z listy PSL jako „niezależny soqalista''),SP -4,7% (12 mandarów), inne· l,'1% ( 10 
mandatów). Wyniki zosrały oproresrowane przez PSL 
5 lutego -wybór Boleslawa Bieruta na urząd prezydenta RP. 
6 lutego -Ostareczne przejęcie przez aclminisrraqę polską portu w Szczecin ie. 
lury- rejesuacja Spółki \V'ydawniczei PAX. 
13 kwietnia - Uruchomienie odbudowy /'.ak ladów Azotowych w Mościcach. 

27 kwietnia. \Y! Poznaniu pierwsze po wojnie targi międzynarodowe. 
30 kwietnia -W Zakładach Mechanicznych w Ursusie \\yprodukowano pierwszy po wojnie trak tor 
,.Crsus". 
26 czerwca -Powołanie Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnicrwem Gospodarczym 
2 lipca -Uchwalenie przez Sejm trzyletniego planu odbudowy gospodarczej Polski. 
27 lipca -\Vincenty Pstro\\ ski inicjuje współzawodnictwu pracy: „Kro wyrąbie więcej niż ja'r· 
27-29 lisropada. Konferencja rektorów i profesorów szkól wyższych pod hasłem dostosowania 
programow badań i nauczania do potrzeb ogólnoparisrwowych oraz planu gospodarczego 

1948 
1 stycznia - jak podaje prasa , na 7.iem1ach Odzyskanych mieszka ju ż 5 mln 250 rys. Polaków. 
Wprowadzenie zasiłków rodzinnych . 
27 stycznia· Utworzenie Powszechnej Organizacji ,,Służba Polsce". 
lury - Rozpoczynają działalnosć Powszechne Domv Towarowe; 
w wariizawskim POT srrzedaje s ię m.in. butv Bata (po okazaniu ł egi rymacji związkowej), 

pomarańcze (posiadaczom zaświadczeri Rady Związków Zawodowych), żarówki 60 W 
(spc~edawane od godz 15 OO cło 18 00) 
21 marca - pierwszy numer „ P17yjaci(>łki '' 

1-9 maja· I Mi~dzynarocłowy Wyścig Kolarski Warszawa-Praga i Praga-Warszawa. 
20-22 lipca - OM TUR, 7.MW, RP „Wici", Z'v/~1. ZMD na kongresie we Wrocławiu j ednoczą s ię 

w 7.wiązek Młodzieży· Polskiej. 
21 lipca- Otwarcie Wvstawv Ziem Odzyskanych we Wroclawiu. 
24 lipca -Lrworzenie Instytu tu Bada1i Literackich. 
25-30 sierpnia -Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju we Wroclawiu. 
6 września · Krajowa narada PPR: referat Boleslawa Bieruta o odchyleniu 
prawicowonacjonalisrycznvm i błędach \XIJ adysława Gomułki. 
22 października - Śmie1·ć kardynala Augusta Hlonda. Stefan Wyszy1iski prymasem Polski. 
15 listopada - Pierwsze tomy Narodowego Wydania dziel Adama ~1ickiew i cza 7 
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15-22 grudnia - Kongres ZJednoczenimvy PPR i PPS, powstanie PZPR. 
29 grudnia -Likwidaqa kartkowego systemu sprzedaży żywności, regulacja cen i reforma płac. 

1949 
5-8 stycznia -W wyniku moskiewskiej narady przedstawicieli Bułgarii, Czechosłowacji, Polski, 
Rumunii, Wt;gier i ZSRR powołano Radt; Wzajemnej Pomocy GDspodarczej. 
20-23 stycznia -Zjazd Związku Zawodowego Literatów Polskich (tak zwany szcLeciński); dyrektywa 
realizmu socjalistycznego w twórczości: Leon Kruczkowski prezesem Zv.jązku Literatów Polskich 
(zmiana nazwy). 
1 lutego - Polskie Radio ma ponad milion abonentów. 
4 lutego - Utworzenie Funduszu Wczasów Pracowniczych. 
12 lutego - Utworzenie Państwowych Gospodarstw Rolnych. 
12-13 lutego - Narada plastyków i architektów w Nieborowie, kurs na socrealizm. 
9 marca - Ustawa o likwidacji analfabetyzmu. Powołanie Najwyższej Izby Kontroli. 
12 maja - Powołanie Towac;,ystwa Przyjaciół Dzieci. 
30 maja - Rada Ministrów uchwaliła wytyczne planu sześcioletniego. 
22 lipca - Oddanie do użytku Trasy V./-Z. 
5 sierpnia - Dekret o ochronie wolności sumienia i w~rznania. 
16 września-I pażdziernika - Pierwszy powojenny Konkurs Chopinowski w Warszawie. 
23 września - Komunikat TASS o radzieckiej próbie atomowej. 
wrzesień -Zakończenie akqi wymiany legitymacji PPS i PPR na legitymacje PZPR 
1 pażdziernika -Wyprodukowano pierwszy polski radioodbiornik ,.Aga''. 
18 pażdziernika - Polska uznała \RO. 
6 listopada - Mianowanie Konstantego Rokossowskiego marszałkiem Polski i ministrem obrony 
narodowej. · 
17-20 listopada -Zjazd filmowców w Wiśle: ,.Walka o nemy scenariusz". 
grudzień -W Polsce ukazały się pienvsze tomy dzieł Józefa Stalina. 

1950 
1 stycznia - Powolanie Akademii Medycznej w Warszawie (poprzednio wydział UW} 
28 stycznia -Odslonit;cie pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie zakońCZ)'IO obchody Roku 
~1ickiewiczowskiego. 

18 lutego - Konferenqa informacyjno-programowa poświt;cona omówieniu roli i zadań pisa1-za w 
budowie funclamentow socjalizmu w Polsce (referat)akuba Bermana). 
25 lutego - Ogłoszenie akqi ostrej walki ze spekulacją i nadużyciami w handlu. 
lury - Premiera „Brygady szlifierza Karhana·· w reż. Kazimierza Dejmka w Teatrze Nowym w Łodzi. 

7 marca - Ustawa o planowym zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych (nakazy pracy). 
20 marca -Ogólnopolska i.vystawa plastyki w Muzeum Narodowym (przełom socrealistyczny). 
26 kwietnia - Ustanowienie dnia 1 maja świt;tem pa1istwowym. 
8 maja -Ogólnopolski Zjazd Polonistów o klasowe kryteria oceny literatury. 
1 czerwca -Wchodzi w życie nowe prawo i przyrzeczenie harcerskie. 
28 czerwca -Opublikowany został anykułjózefa Stalina ,.W sprawie marksizmu w Jt;zykozoawstwie". 
7 lipca - Utworzenie Towarzystwa Wiedzy Powszechne) 
12 lipca - Zjazd organizaq1ny Stowmyszenia Polskich Artystów Teatru i Filmu; Leon Schiller 
przewodniczącym. 

22 lipca - Rusza pierwsza maszyna rotacyjna w „Dornu Słowa Polskiego" 
30 września - Do kraju wraca prof. Leopold Infeld. 
28 września -Wymiana pienit;dZ)' według relacji 3 nowe złote za 10 starych (środki pienit;żne 
ludności z wyjątkiem wkładów oszczt;dnościowych nie przekraczających 100 rys. zlotych, 
wymieniono w relacji 1 nowy zloty za 100 starych). 
14 grudnia - Uchwala Prezydium Rządu w sprawie budowy metra w Warszawie (,.Niezwloczne 
rozpoczt;cie robót - 10 staqi do końca 1956 r."). 

a. ·acv popracuią 
Gdy lra~owr .. t db~lllu\ą. 
przemvstswn1wne o 
1951 
15 lutego - Umowa polsko-radziecka o wymianie pogranicznych odcinków teryt0rialnych. 
28 marca -W Nieborowie rozpoczął sit; Zjazd Kół Młodych Pisarzv; referat „Oblicze współczesnej 
literatury" wygłosił Wiktor Woroszylski. 
29 czerwca-2 lipca - I Kongres Nauki Polskiej; uchwała o utworzeniu Polskiej Akademii Nauk. 
3 lipca -Zmarł śmiercią samobójczą Tadeusz Borowski. 
22 lipca -Oddanie pierwszych mieszkań w Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej Otwarcie w 
Warszawie Centralnego Dornu Towarowego przy ul. Brackiej („najnowocześnie1szy i najwit;kszy w 
Polsce"). Odsłonit;cie w Warszawie pomnika Feliksa Dzierżyńskiego. 
24 lipca -Stołeczna Rada Narodowa w Warszawie uchwala nowe normy zagt;szczenia mieszkań. 
18 sierpnia - Rozpoczęła pract; Stocznia Szczecińska. 
30 pażdziernika - Powołanie przez Sejm Polskie) Akademii Nauk. 
6 listopada - Początek produkcji samochodów M-20 „Warszawa" przez Fabrykt; Samochodów 
Osobow~1ch na Żeraniu. 
28 grudnia -W Otwocku pod Warszawą rozpoczt;ła obrady konferencja historyków. 
grudzień -W gmachu Związku Nauczycielstwa Polskiego pierwsza w Polsce w-ystawa telewizji. 9 
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1952 
I kwietnia - \\ re,1.1ur:1r j,Hh d.1ni:1 mic.'> ill' 11,1 k.mki 
2 map - \1Hll1> 1 pr°INL'k dn pr.1111:1 na bnki 
IO ma1a - C ukic1 i cukierki 11:1 brtki . 
21-22 li rea · ( Jtlda111c d1' ui.nku \la1vliku11, ·iq I l1iel11icr ~\ilc,Jk:1n1u11. q 

22 lipca - [ ·l 111\ :drrne l\11n;t11utp 1'111,kh.:i RJ„rz1·p11spolitcj Lutlm1 L'j. 
16 grudnia - \\ St111 zrn 1111 . -\1 luib \\"c1r -, kil-gt 1 \\ S1czcc11111: 11tllwl11 -,ii; wod1 iwanie p1eny-,ze1 
11łrn.11: 1n:11cdn1 t-,tk1 
grudzien -\\ 1 '1c111 tr:11111 BL'rtolt.1 Hrn hta ..lkrhnn En,:1mbk 

1953 
5 ~ rl'on i a -/nie>il'll il' kanek n:i irn1111 L. p1tcl '.\1żka cen . 
18 ~ryczn i a - I 1 h11al:1 Pre11 dium l\ladu 11 ' pu11 ie v.:dki ze swnlq z1cmniau~1na. 
~r1·czeń - \J~1 l'kr;1111· Jl' thkil h kin 11lh11tl1.1 . .Fanfan T lipan„ / GLTardt·m Philipe'em 11· n ii i gl1111 ncj 
'i ma r a - · 111inc _i11zd.1 S1:1lin :1 
~ k\\·ie1111a - \\ '1111 icrh hhh 1,'k1;dr1111~.1 [\tul mi,t r1~1 '''Lita 1unirno\\ 
J 2 kwietnia - I Kr.1 j1111.1 \:11':1d;1 .-\rrh 1tl'ktu11: .,O :1rch1tekturl' rc~d111nu ~urpli.,r1un l·go. 

18-20 k\\ ietma - 11 Ug11 l11op1 1bb i•farad.1 -"Hynk1111 · 111.aclarnach ':llnY '-' '-'·akl 1J -,orpli1111 . 
22 lip(a - Przcb1.1111c picrnv1Li1 łr~gmern/m 11dhuci1lllanego S1.IJ'ego \ Ji:N:l 11 \\'a1·sz:l\\ie. 
liricc · \\ d11l'rn;nrn 1m1,!elZku P11dgrxl11u pr1eh1w~d1111 lipni !!!IO d1.icci. 
21 ~ierpnia - l\11mun1kat ·1 \. Sn przcpruw:1d1e111u th h111adoeni :11 r:1d1ir"r~.1h111nha 1111d11rmq 
2--i ~ierrn i a - l\1:1d Pl\I . zr1.ek1 ' it; ~pł:lll pr1 L·1 i\ liD datv1 di t 1dvk1 1d1111an11 ojcnrnch 
- l i~torada - Prnr1111 p mot()lykla .Junak· 
J~ li~topada -Ohrnżb 1\n nickt11rąh arnkul1111 poirnvrrh i p17em1 , lt111~d1. 

1954 
I marca -An1e1:-k11bb pn 1h:1 ll!1lllh1 1rndu11111e1 ( H 1 
marzec - I klZlqa '>il' p1111·ic-,d K:17imic1-;a Hramh'>a .. Uhrnatele·· 1 l adcu -,z:1 l\111111iLkil'g11 \\bd1.;i" 
1 maja -Ubniik.1 L·en 111ek111n·d1 .1rt1 kulu11 'il' 1irnn\'th 1 prLt·1111·,1rn1'1L h 
29 maja - P111\'.l,l jL' StudL·1ic ki Tc:1tr S:1t1T1k1111. 
8-1 L CZff\\'CJ . \ 'I i'.wd /1.P . 111111\ll' , .'>Ll'J"~/l' IWUl11itnie P'alizmu .iOCjali~t\Unegu. 

22 lipca - Ohchud1 I ll-lecb Pohki Ludt111cj . 
31 li pu - \\' nullKTtc 'i .l'r1edpnl:i' debiutu je .\!arc· J-l b~ko opmn1d:1111em .:-/ot nad piekn:! rtck( 
16-1 - ra.ldzicrn ika - Kr.1jmY:I n.1r:1d:1 li , prn11·1c upu111 kukum!ZI' 
20 listopada - l 't\\WZl'lllc .\kaciemu łe11logi1 l\atuldiej. 

„. 

1955 
styczeń - i\:i t'kr:i rn wchodzi fil m Andmja \Va1dy „Pokolenie ·. 
18 lutego - Ud1'-'·ala Radl' Pa1isrwa PRL w sprawie 7.akonueni:1 sranu ll'OJlll m ięch PRL a Nic n1L~a 1 11 i . 

Sc~ja !\ach- Ku IL m i Szru ki: Kryt1-k;1 adminisrrowania kultura. 
rd erdt \\ "lotl1im1tT1:1 Sukmskit:go:„Pugl<1d1 na realizm ~olp l 1 st 1 ·czrn · i zadania am st1· ulegh" ewoluc ji. 
p17e11;i ru iscim1·:1ni u i poglębic n i u '. 
19 lutego· Ogłoszenie 11mikow konkursu na projekt udbudo1Yy 7.am ku Króle11 skiego 11 Wars1aw1e. 
21 lutego - Inaugu racj:1 koku i\1ickiewiczowskiegu 
12 marca - \ cl\\ el i1.acja 1.mcpisó11· o clvscyplinie pracy. 
marzec -Polskie 1Y1·dan ie. Och· i l ż1 ·· !Ii i Erenburga. Rozpoczyna działalność Klub Km•wego Kola. 
4 kwietnia - Ust,l\'\ J o przekazaniu ' '!dom powszechnym niektórych urrawn i eń sądó11· 11 ujskOIY)'Lh. 
22 kwietnia - Kolejna, trzecia uh 1 1iżb cen niektórvch artykułów spożywczych i przenwslcmych. 
kwiecień -List Sekret aria w KC P/'.PR 11 sprawie syruaqi w środowiskach twórczych krvn kui:icy 
11tlr:1dzanie sit; wpływów ideologi i bur1uazyjnej". 
14 maja - Podpisanie Ukladu \Varsz:mskiego. 
18 czerwca - Zmarl Aleksander Zcl \\\Towicz, 1ego imieniem nazwana zostaje Państwowa Wyższa 
Szkola Teatralna w Warszawie. 
21 lipca - Przekazanie przez rząd ZSRR rządowi PRL Palacu Kulwry i Nauki w Warszawie. Oddanie 
clo ui.vrku Stadionu Dzie ~ieciolecia. 

31 lipca-14 sierpnia -V Światowy Festiwal ;..Uodzieży i Swdcnrów w Warszawie: .,O pokój i przjazń · 
~O tysit;cv zagranicznych i 150 tys ięcy polskich uczestników. 
Ogólnopolska Wystawa Młodej Plastyki w Arsenale w Warszawie; odejście od kanunów socrealizmu 
20 sierpnia - lltwocLenie Instytutu BadańJądrmvych; prof Andrzej Soltan dyrektorem. 
21 sierpnia -Publikacja w ,. ~owej Kul rurze" „Poematu dla dorosłych" Adama\'( ai:yka. 
4 września - P1e1wszy tak zwany zielony (od koloru winiety), numer „Po prostu": zmiana poclt1tulu 
!pismo studentów i młodej inteligenqi) 
1-10 grudnia - Dni p 1-zeciwgruź l icze. 

21 grudnia - Zmiana przepisów postępowania karnego (między innymi ograniczenie możliwosci 
trniczJsowego aresztowania, umocnienie prawa do obrony). 
20-23 grudnia -Narada centralnego akryv-.11 ideologicznego \V sprawie sytuaqi na froncie 
ideologi czn ~ -m i kulturalnym; próba ujednolicenia i wzmożenia działań na froncie ideologicznym; 
rdc:rat Jakuba Bermana. 

1956 
20 stycznia - L c hwała P rez~'ciium Rz;1du w spra1,·ie w rganizo11 ania totalizatora sportlm·ego. 
24 stycznia - z~1 rz:idzcn ie '-'prm1a cl!.aj ącc ograniczenia li spr1.ed aż1 alkoholu. 
6-9 lutego - \V ln'.·;t l'll1ue Histmii PA!\ konferencja poswięcona omow1en1u I tomu „Histmii Polski" 11 



12 

14-25 lutego -XX /iJ!d KP?R. 
12 marca - \V Moskwie um iera Bolcslaw Bic1w, l schctar; KC P?PR. 
24-25 marca - Bur11i\\a XIX Sesja Racly KuhutY i Nau ki po~więrnna rcwol ucy;no.~ci i nowoczesności 
\\'sztuce. knt1b politvki ku lturalne; 
26-28 marca - Kra1cma narada architektów Sl\l 1e 1·dza. że .. kierunek urbanistyki i architektun· 1\ 
Jarach 1949-1955 b1·I blednv 
28 kwietnia - Komunikat o uchvleniu przez !\;qwris11· Sącl Wojskrnw. po 1vzncmieniu postępowania 
(rehahilitaqa) . 1y~:rnkc'm s kazując1eh Sianis lawa Tatara . \fa1·iana Lrn ika . Stanisla\\a Nowickiego. 
Jerzego Ki1-chn1a1 era. Stefana Mossora, Francis1ka Hermana. i\l ;i1·iana Jureckiego, \Vladyslawa 
Romana. Szczepana Wacka. 
1 maja -W Palacu Kulw n· i l\'auki uruchomiono pien1sz1· \\ Polsce osrndek telewi1y;ny; zasięg nmve1 
stacji 111nosi 60-~U km. 
2-15 maja - IX \Vvścig Pokoju; z1' 1cic;stwo Stanislawa Królaka. 
19 maja - Piems1.v numer mies1c;unika .. Dialog· 
ma; - \\Domu Plastvkow 1v Krakrnvie Tadrns1 Kanrm zaklada teatr ekspervmemalny .. C1icm li" 
7-9 czerwca - Il Zwcl Ekonomistów Polskich: pmtulaty reformy go:pmlarczq; 
prof. Edward Li pi11ski prezesem PTE. 
11-12 czerwca - /'.gro111 ad%cn1c Ogólne PA.\, k11wka snuaq i 1y na uce: Henn k jahlonski , Hasło 
»nauka w służbie narodu ., ;usralu zwulganwwane". 
14 czerwca - Powrot clo k 1~11 u z emigrac;i Sranislawa Cata-Mackic11icza. 
28-29 czerwca -W Poznaniu strajk w ZISPO Uaklac[\' im. Stalina Poznań) p1-zeradz;i sic; 11· 
wielor1s i c:pną manifesraqę, a następnie w walki uliczne. 
10 lipca - ZSRR udziela Polsce pomocy gospodarczej (lUU milionów rubli w zlocie oraz w wwarach 
defirnowych). 
15 lipca - Liczba mieszkańców Warszawy przekroczyła milion. 7,miana na stanowisku naczelnego 
architekta Warszawy: Józefa Sigalina zastępu1e Adolf Ciborowski 
5-11 września -Posiedzenie Sejmu; uchylenie przepisów o socjalistycznej dyscyplinie pracy': zmiana 
ustawy o szkolnicm~e wyższym (rozszerzanie samudzielności uczelni, wybieralność wladz 
akademickich). 
18-20 września - Plenum ZG DP; krytyka cenzury. 
10-21 pażdzierni.ka- Międzynarodowy festiwal muzyki wspólczesne1, pierwsza „Warszawska jesień' 
19-21 pażdziernika -Vlll Plenum KC; nowe władze partii, Gomułka I sekretarzem. 
Ro1mo1w z przybyłą delegacją KPZR, zaproszenie delegaqi PZPR na dalsze rnzmowy do Moskwv. 
\Viece w różnych miastach i zakladach kraju dla poparcia przemian (największy 20 października 
w Politechnice Warszawskiej), delegac;e z poparciem dla Gomułki przybywają do KC 
23 października - Kilkusettysięczny wiec w Warszawie na placu Defilad. Artykuł w „Trybunie Ludu" 
pt. .. Czysty nurt i brudna [liana" pi7eciw szerzeniu nastrojów antvradzieckich. 
27 października - Pre:qd ium Rządu postanawia zl ikwiclowa( specjalne sklepy dla uprzywile1owanvch 
g1·up pracowniczych. 
29 pażdziernika - Kardrnal St dan \\ 1, 11 1iski wznawia urzędo\\·anie. 

„ 

30 pażdziernika -Spotkanie \'Vladyslawa Gomułki z działaczami katolickimi; 
wznmvienie . .Tygodnika Powszechnego" i miesięcznika ,,Znak„ 
7-20 listopada - Obrady Sep11u: likwidac;a Ko111itetu ds. Be1.pieczeństwa i PKPG: ustawa o radach 
robotniczych i funduszu zakladcm~1m, uchwalenie planu pięcioletniego: z111iany w Radzie Pa1istwa i 
r1ądzie 

19 listopada - Owacy1ne powitanie delegac;i powraca;ące1 z Moskwy. 
29 listopada-2 grudnia -VII ?jazd ?LP; Antoni Slonimski nowym prezesem. 
30 listopada-2 grudnia - li Walny Z1azcl SDP; Stanisław Brodzki nowvm prezese111 
listopad - Powrót na uczelnie usuniętych profesorów Likwidacja radiostacji zaglusza1ących. 
4 grudnia - Mianowanie biskupów na Ziemiach Zachodnich na mie1sce dmychczasowych wikariuszy 
kapitulnych. 
8 grudnia - Komunikat Komisji \Xispc'ilnej Rządu i Episkopatu: s1vobocla życia religijnego, roparcir 
dla prac rządu. 
10 grudnia -Antyradzieckie 7.a1scia w Szczecinie. 
31 grudnia - Dekret o organiwwaniu i obsadzaniu stanowisk ko.~cielnych. 
grudzień - Do końca roku powrócilo z ZSRR 30 tysic;cv repatriantów. 

1957 
7-8 stycznia -Zjazd SARP: Jerz1 H1•miewiecki prezesem 
10 stycznia - Uchwala Ko111is1i Porozumiewawczych Stron niem politvcznych w sprawie glo:;owa11ia 
bez skreśle1i. 
10-11 stycznia -V Plenu111 7.G ?MP podejmu1e uchwale; o r01wiązaniu związku 
18 stycznia - Rozka; rninisrra obrony narodowe; o pr.1,1wróceniu tradycvj nych mundurów 
20 stycznia -Racla Ministrów postanowila przerwać budowe; metra ze \\Zględu na trudną sytuaqc; 
ekonomiczną kraju. 
22-27 lutego - /jazd Związku Polskich Artystów Plastyków Jan Cybis prezesem 
27 lutego - Pierwszy numer rvgodnika „Polityka" 
8 marca -Edward Gierek 1 sekreta1-zern K\Xi w Katowicach. 
15 marca - Pienvs1:a polska wyprawa archeologiczna do Egiptu pod kierownictwem prof Kazimierza 
Michałowskiego. 

31 marca -Z 10203 istniejących w październiku 1956 r. spóld1.ielni produkcy;nych pozostało 1752 
13 kwietnia - Przekazanie ko.~ciolowi Mariackiemu w Krakowie oltam1 Wita Stwos;a 
rewi ndykowanego z Niemiec. 
26 czerwca -Warszawska konferenqa parry1na: \'V1adyslaw Gomułka „Demokracja wewnąrrzparryjna 
nie może oznauać anarchii" 
30 czerwca -W I pc'ilroczu 19)7 r. przeciętna placa nominalna w gospodarce uspolecznionej w;rosla 
w porównaniu z I półroczem 1956 r. o 21 ' o, a w pr1emyśle o 26%: z 1227 zl do 1545 z!. 13 



Daty polskie 

Pan mnie pyta, czy ja zawsze byłam sama ... 
Mój Ty Boże, ile to już lat. 
Nie, nie jestem, proszę pana, pijana, 
ja tylko nie mam głowy ... nie mam głowy do dat. 

W październiku byłam jeszcze zielona, 
no, a w marcu -już matka i żona, 
gdzieś tak w grudniu - wziął walizkę ... i bez słowa -

śmieszny gest ... 
a od sierpnia czy od września - to już jest tak, 

jak jest. 
Pan mnie pyta, czy ja czasem brałam udział, 
czy rozumiem, co to szach i pat, 
nie ... nie trzeba zaraz buzi i brudzia -
ja tylko nie mam głowy ... nie mam głowy do dat. 

W październiku byłam jeszcze zielona, 
no, a w marcu -już matka i żona, 
gdzieś tak w grudniu - wziął walizkę ... i bez słowa -

śmieszny gest ... 
a od sierpnia czy od września - to już jest tak, 

jak jest. 
Pan mnie pyta, czy ja jeszcze pragnę dzieci, 
pan mi mówi, że przede mną świat, 
o, autobus. „ To ostatni. Niech pan leci, 
ja nie mam ... nie mam głowy do dat. 

Czy wystarczy nam miesięcy w kalendarzu -
czy zakwitnie czereśniowy sad? 
Nic to, nic to, z marzeniami nam do twarzy -
ja tylko nie mam szczęścia do dat. 

i~Wł,0 r r·· 
I~ 
~ " 

TEATR 
POLSKI 
W SZCZECINIE 

APETYT 
~ 

~'ERESNIE 
PREMIERA-LISTOPAD '96 

Reżyseria i choreografia: Tadeusz Wiśniewski 
Scenografia: Małgorzata Treutler 

Muzyka: Maciej Małecki 
Akompaniament: Edyta Piesiewicz, Roman Zieliński 

OBSADA: 

Barbara Dziekan 
Michaljanicki 

Inspicjent -Mariola Dusińska 
Sufler -Małgorzata Lalowska 
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17 lipca - podwyżka cen anykułów o charakterze luksusowym (cena samochodu ,,Warszawa" 
wzrosla z 80 do 120 rvs. zł). 
10 sierpnia - Podwyi:ka cen alkoholu; oświadczenie CRZZ w sprawie plagi pipr1stwa 
15 sierpnia - Sejmowa komisja spraw wewnętrznych podała, że w Polsce żyje 500 tys. osób 
należących do mniejszości narodowych: 200 rys. Ukrair1ców, 120 tys. Białorusinów, około 65 rys. 
Niemców, okolo 50 tys. Zydów. 
26 sierpnia - „Batory" wraca na linię północnoame1-ykar1ską. 
2 października -Adam Rapacki przedstawia na sesji Zgromadzenia Ogólnego ON/'. propozycję 
utworzenia strefy bezatomowej w Europie Środkowej (tak zwany plan Rapackiego). 
Sekretariat KC zaaprobował decyzję Głównego Uw;du Kontroli Prasy o zawieszeniu wydawania 
tygodnika PO PROSTU. 
3-6 października - Zajścia uliczne w Warszawie w związku z decyzją o zawieszeniu tygodnika PO 
PROSTU. 
4 października -W Związku Radzieckim wystrzelony został pierwszy szrucznv satelita Ziemi. 
9-10 listopada - Ziazd założycielski Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli. 
13 grudnia - /'.miana Konstytucji PRl - ustanowienie Najwy?.szej Izby Kontroli (zniesionej w 1952 
roku). 
grudzień - Utworzenie Polskiego Towarzystwa Soqologicznego, prof. Stanisław Ossowski 
przewodniczącym. 

1958 
4 stycznia - lnauguracYJne posiedzenie Ogólnopolskiego Komitetu FrontuJed1m~ci Narodu; 
pr;,ewodniczącym Aleksander Zawadzki. 
styczeń - Na ekrany kin wchodzi ,,Eroica" Andrzeja Munka. 
11 lutego-5 marca - Po raz pierwszy po wojnie odwiedził Polskę Witold Małcuży11ski. 
6 kwietnia - Podwyżka cen bilet(Jw do kin: w kinach zeroelmnowych 1 miejsce 10 zł. 
16 k"wietnia -Ustalono nowe normy zaludnienia mieszkar1 ( 7-10 m2 na osobę). 
7 maja - Utworzenie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. 
7-8 maja - Narada w sprawie rozwoju produkcji rower(Jw w związku z akqą TRYBl.i\IY LUDU: 
„Kierunek - milion rowerów i 200 tys motocykli" 
11 maja - Odsłonięcie pomnika Fryderyka Chopina w Warszawie. 
27 maja - Do kra1u powrócił Melchior Wańkowicz. 
30 maja - Uchwały Rady Ministrów w sprawie prąspieszenia odbudmvy oraz rozwoju Szczecina 
i Świnoujścia. 
3-12 czerwca - Po 20 larach nieobecności koncertował w kraju Anur Rubinstein. 
13 czerwca - Powołanie Ochotniczych Hufców Pracy. 
czerwiec - Na ekrany kin wchodzi film Romana Polar1skiego ,,Dwaj ludzie z szafą" 
oraz „Popiół i diament" Andrze1a Wa1dy. 

19-24 lipca - Lekkoarletycme mistrzostwa Europy w Szrokholmie: 
sportowcy polscy 1.dobywają 8 złotych medali (B. Janiszewska /'.. K.rzyszkowiak -2. J Sidło J Szmidt, 
T. Rut, E. Piątkowski, J Chromik) 
3 października - Ogólnokra1owa narada poświęcona przeciwdziałaniu nieuzasadnionym pod1,yi.kom 
cen. 
3-4 listopada -N 7-iazd Stowamszenia Dziennikarzy Polskich; ;v!ieuysław F. Rakowski prezesem. 

1959 
l lutego - /'.miana systemu stypendialnego dla studenrow szkól wyższvch. 
25 marca - Stołeczna Rada I\arodowa zatwie1·dza program rozwoju \Varszawv 11 łatach 1959-1965 
.. rozbudowa przemysłu ograniczv się do niezbędnych zakładów" 
26-28 marca -Walny 7-jazcl Stowarzyszenia Polskich Anvstl>w Teatru i Filmu: H. Szl etyński prezesem. 
22 lipca - \Y/ Warszawie oddanie do uiytku mostu Gdar1skiego. 
26 lipca -Otwarcie pierwszej szkołv - pomnika Tysiąclecia w Czeladzi w Katowickiem. 
31 lipca - Poniedziałek dniem bezrnit;snym w całej sieci gasrronomicmq (w związku z trudnościami 
w pełnym zaopatrzeniu rynku w mię~o). 

1960 
styczeń - Urwor;,enie sieci rele11 izvjne1 ,.Interwizja", obejmującq organizaqe telel-vizyjne 
Czechos łowaqi, Polski, \!RO i \\'(;gier. 
21-23 czerwca - :vli ęcłzynarodowa sesja naukowa w \l?arszawie na temat początków pa1i.mva 
polskiego. 
10 lipca - Na 1mviązującvm do rradvcji lmyżackich zjeździe pr1esieclleńcol\· z b1•lych Prus 
Wschodnich kanclerz RFN Konrad Adenauer oświadczył „Decyzia 1v sprawie przynależności Prw, 
Wschodnich może ;apaść jedynie na podstawie traktatu pokojowego, podpisanego przez powstały 
w drodze wyborów powszechnych rząd ogólnoniemiecki. Do tego czasu nikt nie jest uprawn iony clo 
rozstrzygania o przyszlośc i jakiejkol wiek części obszaru niemieckiego· 
17 lipca - \V całym kraju uroczystości i obchody związane z 550 rocznicą 1.w1 ci es rwa poci 
Grunwaldem. 
25 sierpnia - 11 września - X\111 Igrzvska Olimpijskie w Rzvmie: 
polscy sportowcy zdobyli 21 medali, w tym 4 złote. 
1 września - Na ekrany kin wszedł film ,,Krzyżacy": reż. Aleksander Ford. 
27 października - Powrót clo kraj u z Afganistanu pierwszej polskiej powo1enn e1 1vyrxa11y 
alpinistycznej w gory Hindukusz (zdobycie między innymi szczytu Noaszak, 7510 m). 
29 października - Uruchomienie produkcji aluminium w Skawinie. 
2 grudnia - lsrawa o powołaniu Komitetu ds. Radia i Telrnizji „Polskie Radio i Telel\'iZja„ 17 
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1961 
7 stycznia - powotanie Komitew Naukowego Obchodów Tys iąclecia pod przewodnictwem 
prof Tadeusza Kotarbinskiego. 
16 stycznia - P01n(H do kraju z Kanady skarbów wawelskich, między innymi arrasów oraz części 
zbiorów muzeum w Kórniku. 

30 stycznia - Lroczvsta akademia z udziałem \X1adysława Gomułki i Józefa Cyrankiewicza z okazji 
300-lecia prasy polskiej. 
marzec - zatwierdzenie projektu .śc i any wschodniej' ul. Marszałkowskie] w Warszawie, autorstwa 
Zbigniewa Karpinskiego. _.... 
11 kwietnia - W Izraelu początek procesu Adolfa Eichmanna. 
12 kwietnia -Jurij Gagarin pierwszvm czlowiekiem w Kosmosie. 
3-18 maja - Festiwal w Canne:-.; speqalna nagroda jury dla „Matki Joanny oćl Anioł 
Kawalerowicza. 
31 lipca - Urodzi! si~ 30-milionowy obywatel Polski. 
1 sierpnia - podniesienie najniższych zarobkó11 Jo 700 zł mitsii;unie. 
13 sierpnia - Podniesienie cen napo1ow alkoholowych (pół litra wódki czystej zdrożało 
wyborowej o 6,50 z ł. butelka pi11·a o '10 gr, tzw. pełnego o 50 gr). 
1-15 września - I Festiwal Film<i1 ·Polskich. 
20 września - \X„ katas trofie samochodmvei zginą ł Andr1.ej Munk. 

1962 
1 stycznia - Lstalono norniat)'\\'Y czasu budmvy irnl'eSt\'Cji (okres 1vznoszenia bloku mieszkalnego 
nie rnoze 1mekroczyl' 1.5 roku). Pn 1·ezygnaqi \V1advsława Daszewskiego. Kazirnier1. Dejmek 
dyrektorem Teatru Narodowego 
20 stycznia - Obchody 20 rocw icy powstania PPR; \\1adyslaw Gomułka: „W w-alce z okupanrem 
hitlerowskim. 11 walce o wolnośc' i niepodlcglosc Polski brało udział 11·iele panii. Lecz tylko 1ecłna 
parcia - PPR - kierowała s ię w te] wake slusznvrni i ocłpowiada1ącymi interesom narodu polskiego 
za łoże n iami polityunymi' '. 
3 lutego - Połsko-czechos tow·acka umowa o 3-krotnym ro1.szerzeniu obszarów objt:tycl1 konwencj ą 

wrysrvczną. 

17-19 lutego - II Ziazc! Ligi Kobiet .,Rola kobiety w go podarce narodowej" 
29 marca - Sejm uchwalił ustall'ę o zgromadzeniach (przy spr1.eci11 ie posłów z kola „Znak') 
marzec - Ogloszuno wyniki plebiscytu .. Ekspressu Wieczornego" na najpopularniejszyL h aktorów 
telewizji w 1961 roku: ,.7.łote ~las ki" CZ)telnicl' prz1·znali Kalinie Jędrusik i Gustawowi Holoubkowi. 
12 czerwca - Polski Kongres Poko1u 
24-30 czerwca -Wiz1'tę 11 Polsce złożyl i Jean Paul Sartre z Simone de Beauvoir. 
1 września - Wprowadzono nowy program nauczania w 8-klasowej szkole podsta11 uwq 

8 września -Na Festiwalu Filmowym w Wenecji .. "ióż w wodzie"' Romana Polanskiego omymal 
nagroJt: FIPRESCI. 
9 września -Na Centralnych Dożynkach Wladyslaw Gomulka omó\\i t svwaql,' 11· rolnicrnie: .Bieżącl' 

rok nie należy do tatwvch·' 
11 października - Papież Jan XXlll otworzy! obrady Il Soboi·u \Xran-kanskiego 
7-8 grudnia -XIJI Z;J1.J ZLP; referat Ryszarda Matuszewskiego: „Po ok1·esie tzw litnatun 
rozrachunkowej, do kt<irej powrót 1est niepomebny i niemożliwy, można patrzec z nadi'.iej<! w 

przvsztośc literatury rzetelnie zaangażowane1 po stronie soqalizmu , pozvrvwnic ucc-niajqcej szanse 
ro1.1101u spotecznego, a 1ed nocześnie krytyczne( 

1963 
20 stycznia - Obchody 100-lecia powstania st \'Ci'.lliowego: otwarcie 1\!uzcurn \\'X Pawilonie CIT<ldeli 
\Vars1.awskią 

styczeń - Cz)telnicy .,Kmiera Polskiego" za „K,iążkę Roku 1962" uznali .,Slawę i cl 1 \vał( Jarns ła11 :i 

Iwaszkiewicza. 

lury -W Polsce jest milion telewizorc'iw, telewizja obep11u1e swoim zas ięgiem ...,0% powiemhni kraju . 
1 kwietnia -Wszedł w żvcie nowy kodeks drogowy 
18 kwietnia - Obchtxły 20 rocznicy powstania w getcie 
6 czerwca -W Instytucie Fizyki PAl\ uruchomiono pierwszv polski la~er 
8 września - Dożrnk i; \Xhcłysław Gomułka „Skutki dwóch kolejn \'ch nicpomyś lnl'ch lat w rolnict11 ie 
rzutują na calą gospodarkę· . 

15 września - Pod\1yżka cen mleka, wódki i zapalek 
1 października - Inaugumja obchod(m 600-lecia Uniwersytetu Jagidlonskiego 
12 października - 20-lecie Ludowego \Vo1ska Polskiego: \lanan Spvchalski marsz:ilkiem Pobki. 
19 grudnia - L'sta11a o adwokatur1.c \między innvmi wiesien ie pr1watnych b ncelarii adwokackich). 
28 grudnia - Pr1.ekazanie do eksploaraq i rurociągu „Przyjaźn" 

1964 
8 stycznia - CRZZ p1-1.)'i'.1n ta nagmck; „najbardziej znanej 11 Polsce rodzinie robrnniczej - radiowym 
Matysiakom". 
28 stycznia - Plenum ZG SDP „Brak papieru wpływa hamuiąco na mzwc'ij cmelnicrna p1·:i.w · 
25 lutego - Sejm uchwali! kodeks rodzinny i opiekunuy. \Vprowadzenie obowiązku 3- lerniej rm1c1· 
absolwentów szkół wyższych. 
14 marca - 34 imelekrualisrow skierowało do premierajózcfa C1•rankiewicza lisc st11ierdza1ącv, że 
„ograniczenia pr;.ydziału papieru na druk książek i czasopism oraz zaos(l·zenie cenzun- stwarza 
sy1 uaqę zagraża j ącą rozwojo11 i kultu ry narodowef', i domagaj ący s i ę zmian\' politvki kulturalnej 19 
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„1v duchu praw zagwarantowanych przez Konstytucję Państwa Polskiego i zgodnych z dobrem 
narodu · 
28 marca - Ba1·bara Rvlska i Andrze1 Łapicki laureatami „Złotej Maski" w plebiscycie „Ekspressu 
Wieczornego" na najpopularnie1szych aktorów lV 
3-5 kwietnia - lII Walny Zjazd ZHP; kierunek - 2 miliony czlonków. 
16-18 maja - Obchody 20 rocznicy bimy pod Monte Cassino; 
„Trybuna Ludu" „Monte Cassino· to wlasnośc narodu i ojczystej hist01ii" 
24-26 września - III Kongres ZBoWiD; iv!ieczyslaw Moczar prezesem Zar1ądu Głównego. 
1-14 października - XV!ll lgrzyska Olimpi]skie w Tokio; sportowcy polscy zdobyli 23 medale. 
9 listopada - Sąd Wojewódzki dla m. st Warszawy uznał Melchiora Wańkowicza winnym tego, że w 
czerwcu br. sporządzi! i wysłał za g1·anicę materiał zawierający fałszywe i oczerniające wiadomości o 
stosunkach w Polsce, \Vykorąstane następnie przez dywersy1ną rozglo~nię radiową »Wolna Europa«, 
czym \'\~TLądzil isro rną szkodę interesom pańsrwa polskiego" i skazał go na póltora roku więzienia. 
21 grudnia - zako11czono I etap budowy kombinatu petrochemicznego w Płocku. 

1965 
1 stycznia - PZPR liczy 16-iO tys cz łonków i kandydatów. 
2 lutego. Ogłoszenie wyników w procesie aferzystów mięsnvch; międ;;:y innymi 1eden wyrok śmierci 
(Tadeusz Wawrzecki). 4 kary dożywotniego więzienia 
luty. Od najbliższego semestru zostaje wprowadzony na wyższych studiach nowy przedmiot: 
podstawy nauk politycznych 
3 kwietnia - 'V,! Sali Kongresowe1 koncen Elli Fitzgerald wraz z pianistą Oscarem Petersonem. 
kwiecień - \V plebiscycie „Ekspressu Wieczornego" na najpopularnie1szych aktorów telewizyjnych 
. ./'.lute Maski' zdobyli Elżbieta Czyżewska i Bogdan Łazuka. 
maj . \V Filharmonii Narodowe1 dwa koncerty symfoniczne Igora Strawi11skiego. 
16 czerwca -Wystrzelenie pierwszej polskie1 rakiety meteorologicznej pn. „Mereor" 
11-12 września. \V Polsce na zaproszenie '«0adyslawa Gomulki przebywa Leonid B1·eżniew. 
18 liscopada - List Episkopatu polskiego do Episkopatu niemieckiego: „Udzielamy przebaczenia i 
prosimy o pr1ebaczenie": anykul w „Tt")'bunie Ludu'' pt „W sprawie orędzia biskupów": .Jednolita 
jest postawa naszego narodu. Kto i w imię czego ma prawo z rej jednomyślności się wyłamywae". 
25 listopada - 20-lecie Stowarzyszenia PAX. 
grudzień - W ankiecie TASS Irena Kirszenstein najlepszą spollSmenką świata ł \, 

1966 
marzec -W plebiscycie „Ekspressu Wieczornego" „Złote Maski" za rok 1965 zdobyli Alina Janowska 
i Stanisław Mikulski (kapitan Kloss). 
6-7 kwietnia - \V Warszawie ogólnokrajowa narada sędziów, kierownictwa i aktywu sądów; minister 
sprawiedliwości Stanisław Walczak stwierdzi! między innymi, że „podstawę lepsze1 działalności 
sędziów w ostatnich latach sranowi bardziej konkretne realizowanie dyrektyw polnvcznych i 
ustawodawczych dorvczącycb pracy sądmvnictwa" 
16 maja - Uruchomiono produkcję w Zakładach Azotowvch „Puławy" 
1 czerwca. Narodowy Bank Polski wprowadzil do obiegu banknot tysiączlotowy 
22 lipca - Zmiana cen niektórych anykulów; podwyżka cen wyrobów tvtoniowych, ryb; obniżka cen 
telewizorów 
4 września - Na Stadionie X-lecia w Warszawie Dożynki Tysiącl ecia. 
29 września. na konferencji prasowej w GUS poinformowano o pod1ęciu akqi zwalczania 
nielegalnej sprawozdawczości, prowadzonej przez liczne inst)'lucje. 
wrzesień. na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym w Monachium ! miejsce zaią l K. Kulka. 
listopad - Na festiwalu piosenkarz)' w Rennes honorowe Grand Prix zdobyl piosenkarz cygański z 
Polski Michaj Burano. Powstala Polska Agencja ,,Interpress". 
30 grudnia - Wprowadzenie w Polsce nowego ukladu miar „SI" 

1967 
14 lurego - Zmiany usta"'!' o paszportach, ulatwienie i uproszczenie procedury; w 1966 roku za 
granicę wyjechało 763 tys. Polaków (w 1960 - 195 tys.) 
24 lutego. Plenum ZG ZMS: Andrzej Żabiński nolV)1m przewodniczącym. 
marzec - „7:lote Maski" w plebiscycie „Ekspressu Wieczornego" zdobyli Irena Kwiatkowska 
i Stanisław Mikulski. 
15 kwietnia - Stoczni Gdańskiej nadano imię '«0odzimierza Lenina 
3 maja -Obchody 20-lecia RSW „Prasa"; nakłady: 

„Trybuna Robotnicza" - 550 tys„ ,,Zycie Warszawy" - 330 tys„ „Ekspress Wieczorny"· 438 tys„ 
„ Przyjaci ółka" - 185 rys, „Polityka" · 185 tys. , „Kultura" · 82 tys„ „Życie Literackie"· 59 tys. 
24 maja - Nowy układ zbiorowy dzienni karą ; podwyżka plac. 
29 maja. papież Pawel VI podniósl do godnośc i kardynalskie] arcybiskupa metropolitę 

krakowskiego ks. Karola Wojtyłę 
22 lipca. Oddano do eksploatacji nowe obiekty, między innymi w elektrowni „Pątnów', zakladach 
„Puławy Il", toruńskiej „Elanie''. 
21 grudnia. Stanisław Kociołek l sekretarzem KW w Gdańsku (popr1ecłnio w Warszawie). 21 
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1968 
3-5 srycznia - Plenum KC KPCz; Alexander Dubćek I sekretarzem KC 
16 srycznia - Decyz1a „o zdjęciu z dniem I lutego ze sceny Teatru Narodowego w Warsza1vie 
przedstawienia »Dziadów« w reżyserii Kazimierza Dejmka'· . 
23-24 stycznia - Ustawa o zwalczaniu nieuzasadnionej absencji . 
30 srycznia - Demonstracja pod pomnikiem Adama Mickiewicza po ostatnim przedstawieniu 
„Dziadów" 
sryczeń - PZPR liczy dwa miliony członków. \'(I FSO rozpoczęto próbny montaż opartego na licencji 
włoskiej samochodu „Polski Fiat 125p". 
27-28 lutego - Nadzwyczajne walne zebranie oddziału warszawskiego ZLP poświęcone .,omówieniu 
sprawy zakazu dalszych przedstawień „Dziadów" Mickiewicza" 
8 marca - Początek tak zwanych wydarzeń marcowych; o godzinie 12.00 rozpoczął się na dziedzińcu 
LW wiec w związku ze zd1ęoem „Dziadów" oraz relegowaniem z uczelni Adama Michnika i Henryka 
Szlajfera; na teren UW wkroczył „akryw robotniczy z wolskich zakladów pracy i ś ródmiejskich 
insry1ucj i", a następn ie siły porządkowe; zajścia uliczne w Warszawie 
9 marca - \Y/ „Życ iu Warszawy" notatka pt. .. Komu to służy" . 
11 marca - \v'iece i manifestacje rozszeinją się na inne uczelnie w kraju. Masówki w zakładach pracy 
pmępia1ące 1vysrąpien ia studenckie; w FSO hasła „Studenci do nauki, literaci do pióra", .. Oczyścić 
panię z syjonistów"; początek kampanii prasowej. 
14 marca - Przemówienie Edwarda Gierka na 100-tysięcznym wiecu w Katowicach. 
14-15 marca - \/li Zjazd SDP; delegacja Zjazdu u Wladysława Gomułki „Wierzym)', że mącicieli 
spotkają zasłużone konsekwencje". 
19 marca - PoCZ<jtek strajku na Uniwersytecie Warszawskim. 
20 marca - W całym kraju wiece pod haslem: ,Jes teśmy z Wami , towarzyszu Wiesławie' ' 

22 marca - Koniec strajku na Politechnice Warszawskiej. 
25 marca- Zwolnienie przez ministra oświaty i szkolnictwa wyższego ze stanowisk w UW Bolesława 
Baczki, Leszka Kolakowskiego, \\~odzimierza Brusa, Zygmunta Baumana. Odwalanie Stefana 
Zólkiewskiego ze stanowiska sekretarza Wydziału I Nauk Społecznych PAN. 
29 marca - Rekror U\X1 Stanis ław Turski povn.iął decyzję o skreśleniu z lisry studentów 34 osób oraz 
o zawieszeniu 11 osób; za zgodą ministra oświaty i szkolnictwa wyższego decyzję o rozwiązaniu 
następu1ących kierunków studiów i zarządzeniu nowych wpisów: teorii ekonomii, ekonomii , 
ekonometrii na Wydziale Ekonomicznym, filozofii i socjologii na Wydziale Filozofi i, psychologii na 
Wydziale Pedagogiki oraz III roku studiów na kienmku matematyki i fizyki Wydziału Matematyczno
Fizycznego. 
14 maja - Ustalenie nrnvych zasad rekrutacji na wyższe uczelnie. 
13 czerwca - ,,Apetyt na czereśnie" Agnieszki Osieckiej. Teatr Ateneum. 
Reżyseria - Zdzisław Tobiasz, scenografia - Eryk lipiński, muzyka - Maciej Małecki , 

aranżacja -Andrze1 Mundkowski, trio muzyczne pod kierownictwem Andrzeja Mundkowskiego; 
obsada Kobieta - Iga Cembrzyńska, Mężczyzna - Ma1ian Kociniak ; 13 przedstawień (1516 widzów). 

Agnieszka Osiecka 
Poetka, pisarka. autorka tekstóu· 
piosenek, sztuk i 1l'ido11'isk re11 ·iow1'C/.J. 
musicali. 
r 'rodzona 9 października 1936 roku Il ' 

\Y/a rszau•ie. Córka W'ikrora Osieckiego. 
muz1•ka. i .Hani ze Sztec/Jmanóu'. 
bibliotekarki Podczas okupc1c;i 
przeb1·1.ca!a u· \'f/mszazcie. a u· !aracb 
19++-1945 wraz z rodzicami u· oi?ozie 
pracy u• St Po/ten u· Austrii. Po u:1 ·z11•0-

!eniu zamieszka/a u· 1llarszau·ie. 
ukoiiczi•la oimnaZ)UJJI im. Marii 
Sklodowskiej-Curie. Studia - dzienni-
karstwo Ila w:rdzia/e f!umanistl 'CZll_l'/11 

Uni1uersvtetu '\ilarszawskiego (1952-1956). reż)'seria na W)'dzia/e Reżyserii Filmozl'eJ 
Pm1stwowej W)'ższej Szkoli· Teatralnej i Filmowej u· łodzi (1957-1961) Do 1954 roku 
czlonek Związku /vllodzieży Polskiej Debiutowa/a u· 1954 roku reportażami Il ' „Glosie 
\X11•brzeża ", w któ1ym odbywa la prak(1'kę dziennikarską Autorka tekstó1l' skeczó1c 
i piosenek Studenckiego Teatru Satvrykóu• (STS) w '\J.?anzazl'ie zu latacb 1954-197.2 
Od 1961 w~pólpraca z Telewizją Polską (programy satvrycz110-roz!l'll'ko1l'e). u· lmac/J 
1963-1969 redaktor w Radiowvm Studiu Piosenki Polskiego Radia (1965-1968 .it({rszy 
redaktor). Cz!onek Związku Literatów Polskicl.1 (1962-1983) Wsp61pmca z czaso
pismami. GŁOS \11BRZEl.A, DOOKO!.A ŚIX'IAT.A, DZiti \WIK LUDO\Vr F.KRAN. FIUPJNKA. 
fJLVJ, ITD. KRA]. KULTURA (Pm:vżJ. KULTURA (\Varszau•a). NA PRZEL·\l NO\X(Ą KUUURA, 
NOWA \VJEŚ. OD NOWA PANORAMA. PłOMJENIE. PłWvfYCZEK PłOMl'K. POLln'KA. 
POLSKA. PO PROSJ'l ·. PRZEKRÓJ, PRZlJACJÓŁKA. RADAR RADIO I TELE\VIZJA 7 GŁOS 
H'GODNJA. SZPILKJ. SZTANDAR ;'v/łODYCH, s\r!JAT, Ś\VIAT MŁODYCH ,~\11ERSZC1YK. 
TEATR. W! SŁUŻBIE OJCZYZN}~ WALKA J1łODVCH IVSPÓłClESNOS'ć, ZARZEWIE. 
ZWllERCIADŁO, ŻOŁNIERZ WIOl.NOŚCI 
Liczne nagrodv i odznaczenia. Zloty Krzyż las/ugi, Zaslużony Dzia/acz Kulturr 
Zlata Odznaka ZSP 
Córka! 
Sposób spędzania wolnego czasu mi/ość. podróże zagraniczne i krc(iOll'e. rozmoll')' 
z przyjació!mi Hobb1' a/kobo/. 23 



KRZESANY 

Bukiety wtenczas, jak wiadomo, 
z czerwonych plotło się goździków. 
Ojczyźnie naszej, krytej słomą, 
nigdy nie dosyć Październików. 
Przynajmniej raz na pokolenie -
feta narodom się należy. 
Dudnienie bębnów, trąb trąbienie 
i darcie szarpi dla żołnierzy. 
Myśmy to mieli, 
nam to dali, 
to do nas się uśmiechnął Bóg 
ja, kiedy przyszłam, jeszcze grali 
ja, kiedy przyszłam, śpiewa! róg 

Wyjrzały święte słowa z szuflad, 
w sercach zakwitły amaranty, 
tonęły prędko na dnie kufla 
słowa wytartej propagandy. 
Chłopa zbudzili, by brat ziemię, 
kołchozowego zmietli stracha, 
i nowe nam wschodziło plemię -
od Toeplitza -do Himilsbacha. 
Myśmy to mieli, 
nam to dali, 
to do nas się uśmiechnął Bóg 
ja, kiedy przyszłam, jeszcze grali, 
ja, kiedy przyszłam śpiewa! róg 

Nasze dziewczyny -jeszcze w pąkach, 
a każda już -Emilia Plater, 
co nam Bardotka, co Ordonka, 
gdy wola nas ojczyzna-mater. 
A nasi chłopcy - te Witosy, 

24 te komendanty, kaznodzieje ... 

I 
,r' 
-~. 

jakże to cudnie !wieją w/osy, 
kiedy kto chłopcu da nadzieję. 
Myśmy to mieli, 
nam to dali, 
to do nas się uśmiechną! Bóg 
ja, kiedy przyszłam, jeszcze grali, 
ja, kiedy przyszłam, śpiewa! róg 

ja - wychowana bez historii -
pomiędzy Marksem i matczyskiem, 
ja nie wiedziałam, co tak boli, 
gdy agitator idzie rżyskiem ... 
I nagle -patrzcie -parlamenty, 
o demokracji dyskusyje ... 
Kto ich nauczył, panie święty .. . 
jak to w człowieku długo żyje .. . 
Myśmy to mieli, 
nam to dali, 
to do nas się uśmiechną! Bóg 
ja, kiedy przyszłam, jeszcze grali, 
ja, kiedy przyszłam, śpiewał róg 

Bukiety wtenczas, jak wiadomo, 
z cze1wonych plotło się goździków. .. 
jeszcze mi dzisiaj w oczach słono, 

kiedy się nagle budzę w krzyku. 
Myśmy to mieli, 
nam to dali, 
to do nas się uśmiechnął Bóg 
ja, kiedy spalam, jeszcze grali, 
ja, kiedy wstałam, milczał róg 

25 
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Twórczość 

Agnieszki Osieckiej: 
piosenki, książki 

(afjabetvczny wybórpublikacji) 

B/AlA BLL'LKA -Krakóll' 1988 
CZARNA WIEWIÓRKA - Wa1:szawa 1985 

DIXJE - Warszawa 1972 
DlJElV DOBRl; f UCENFUSZU - \'(!arszawa 1969 

FOTONOS7ALG!A - Wrocław 1993 
(wraz z Zofią Nasierowska) 

LV!!ONNIK l K\ViATK!Evf - \lJarszawa 1979 
KOLĘDA ,inszKJ -Gdwisk 1985 

KOLORY- Warszawa 1962 
LJS!Y ŚPJł\'t;'Ą!ĄCE -Warszawa 1970 

NA POC7..ĄTKU BYŁ NECAn'\\7 -Warszawa 1996 
PTAKOW'JEC -Katowice 1988 

ROl.MO\'ff \'V' T..\J\ CC - \Varszawa 1992 
SENffME1\ IT- Torwi 1996 

STWORZONKO - Warszawa 1993 
SZCZEGÓLNIE MAŁE SNY- Gdm:ZSk 1986 

S7°,r;:~~.rr CZTERDZIESTOLETNI - Warszawa 1985 
SZTUCZNY MIÓD - Warszawa 1977 

\VA.DA SERCA - Warszawa 1981 
WZÓR NA DJABEl.SKJ OGON -Warszawa 1974 

lABA WY POUFNE -Katowice 1990 
ZABJŁA./vf PTAKA \V LOCIE -Wlan>zawa 1970 

ZASZUMIAŁO ]ESJENlĄ - Cdmisk 1984 
ŻYWA REKLA/vfA -Warszawa 1985 

ponadto. 
BlAf_E lfSZY7Y 

ŚPJEWA};)CE PIASKI 
\Y,1)'.')ZŁAM I NIE \VRÓC!fAH 

Szpetni czterdziestoletni 
Przez ulice, przez granice i przez mosty, 
w taki wieczór an·i zimny, ani letni, 
spacerują sobie szpetni, 
spacerują sobie szpetni 
czterdziestoletni, 
bracia i siostry. 
Każdy dawno rozwiedziony, 
idzie mocno zamyślony, 
niczym wdowiec po ideach i po babach, 
co pomyśli, to wymyśli, 
potem jeszcze mu się przyśni, 
bo to taka jest, widzicie, smutna sprawa: 

Odczuwacie trochę zgagi po tym życiu -
po tym życiu, po przepiciu i te pe, 
odczuwacie trochę kaca, 
że co było, to nie wraca, 
jak ten kochaś, który zginql w sinej mgle. 
Odczuwacie trochę żalu, 
że tak wcześnie jest po balu, 
kiedy noga się do tańca jeszcze rwie. 
Chce się tańczyć, chce się walczyć, 
a tu nagle -panie starSZJ', 
panie starszy, zamykamy, tak czy nie? 

Powtarzacie balamutnie, 
że bywa/o jeszcze smutniej, 
wychylacie pięćdziesiątkę albo dwie, 
zazdrościcie m!odszym siostrom, 
cytujecie coś z „Po prostu" 
albo żal się nagle robi Zet em pe ... 
Czasem kogoś się spotyka, 
czarna chmura nagle znika, 
ktoś ubiera się w kolczyki z waszych !ez. .. 
Chcecie żenić się z dziewczyną, 
zamawiacie siódme wino, 
sama ręka się układa w czuty gest ... 

Potem jest się w siódmym niebie, 
potem wraca się do siebie„. 
Zawsze wraca się do siebie. 
Tylko niech mi ktoś odpowie -gdzie to jest? 

27 
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W SZCZECINIE 

Zespół techniczny: 

Specialista d/s produkcji - Leszek Kusz 
Brygadier sceny -Józef Ciemcia 
Kierownik pracowni krawieckiej -Wacław Poczopko 
Kierownik pracowni fryz1erskiej - Barbara Syguła 
Kierownik pracowni elektrycznej i akustycznej - Marek Laskowski 
Pracownia szewska -Zbigniew Lewandowski 
Pracownia stolarska - Bogusław Jóźwiak 
Pracownia malarska - Bożena Wołoszyn 
Rekwizytor - Piorr Sagat 

Redakcja programu: Jacek Gałkowski 
Opracowanie graficzne: Tomasz Bogusławski 

Teatr Polski poleca swoich przyjaciół 

HAND 

BLASTs.c. 

LUKSHAND Lubaszewski-Księżok 
Szczecin, ul. Winogronowa 2o 

tel. 613-521, 621-692 
tlx 042-5726 

70-320 Szczecin 
ul. Twardowskiego 18 

tel. (091) an-534 

BISSMYK s.c. 
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 

70-320 Szczecin 
ul. Twardowskiego 18 

KONTAKT OGÓLNOPOLSKA GAZET A 
REKLAMOWO-OGŁOSZENIOWA 

Szczecin, tel./fax (091) 23 13 16, 22 04 62 

Teatr Polski poleca swoich przyjaciół: 

Przedsiębiorstwo 

Informatyczno-Elektroniczne 
71-087 Szczecin, ul. Derdowskiego 8 
tel. 531 882, fax 531 842, tlx 0422301 

LUCJAN RUDNICKI 

NOR-POL GRANIT 

ul. Przyjaciół Żołnierza 50 
71-670 Szczecin 
tel./fox 522-930 

BRACIA LUDWIŃSCY s.c. 
SZCZECIN, ul. A.Struga 63 

IEITRu• 1EW111 i lE1M1.EJ111 
tel. (091) 644-855; tel./fa.x 644-854 

PRO·DATA 

Kwiaty - Hurtownio 
Szczecin, ul. Sowińskiego 2 

tel. 33 37 17 

AGENCJA PROMOCYJNO REKLAMOWA 
Anny Turkiewicz 

Szczecin, Al. Wojsko Polskiego 70 
tel. 33 84 89 wew. 36, fox 34 30 18 

835-835 SZCZECIN TAXI 
Dojazd no przedstawienie i odwiezienie 

z 20% robotem 

Przedsiębiorstwo Projektowo-Serwisowe 
Elektroniki, Pomiarów i Automatyki 

71 -324 Szczecin, al. Wojsko Polskiego 154 
tel. (091) 87 48 85, fox 87 50 14, !lx 422802 

Branżowo Książko Telefoniczna 
70-206 Szczecin, ul. Dworcowa 2 

tel. 33 82 88, 33 98 20 
fox 35 73 83 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 
71-700 Szczecin, ul. Ludowo 24 

tel. (091) 34 37 53 

Bonk Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A. 
70-419 Szczecin, pl. Rodło 9, tel. (091) 59 53 89, 

59 53 90, fox 34 04 09, tlx 0422152 bigso 

PRO-DATA Computer Systems 
70-100 Szczecin, ul. Dąbrowskiego 38 

tel. (091) 826-300, 837-298 
837-299, 837-300 

I t<•)~l I (1) ti il 
KOMFORT S.A. 

70-026 Szczecin, ul. Smolońsko 4 
tel. (091) 822-000, fox 827-347 

Tlx 422801 ars 
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Bank Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A. 
Glówny sponsor Teatru Polskiego w Szczecinie 

oferuje: 

./ ATRAKC\]NE FORMY LOKOWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH: 

Lokaty terminowe - bardzo atrakcvjn ie oprocentowane. 
Okres lokaty od m:ech dni do trzech lat. 

Bony lokacyjne - płatne na ka:ide żądanie. Oprocentowanie ro.śnie progresywnie 
w stosunku do okresu przemymrvania bonu. 

Lokaty dewizowe - różnorod ne terminy (już od 1 miesiąca) 
oraz 1.vysokie oprocentowanie - to glówne atrybuty lokat dcwizo"·ych w 13IG SA 

./ RÓŻNORODNE FORMY FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

./KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ TRANSAKCJI ZAGRANICZNYCH 

./ KARTY PŁATNICZE BIG VISA Business Card 

./ DORADZTWO FINANSOWE 

./ USŁUGI DOMU MAKLERSKIEGO 

~BIG to bank: Bezpieczny, Innowacyjny, Giełdowy. 

BIG S.A. O/Szczecin, Pl. Rod la 9, I i IV p, ({) 595-396, 595-3 75 
Wydzial Zamiejscowy -ul Soltana 1, 72-601 Świnoujście, (0-97) 321-6133, 321-6104 
Dom Maklerski -Pl Rodla 9, VI p , ({) 595-563, 595-565 




