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довідники з культури мови, словники, таблиці та схеми, що допомагають 
краще засвоїти норми літературної вимови, правописні норми, дидактичний 
матеріал, аудіозаписи тощо.  

На нашу думку, дидактичний матеріал повинен мати професійну 
спрямованість, що забезпечує актуалізацію опорних термінологічних 
лексем, опанування певних моделей професійного спілкування. 

Дидактичний матеріал, що використовується на заняттях, 
поєднується з усіма методами навчання, ілюструє теоретичні положення, 
сприяє успішному розвитку мовних умінь і навичок, збагачує 
інтелектуальну й емоційну сфери студентів, формує їх ідейно-політичні й 
моральні переконання. 

З огляду на викладене вище констатуємо: вибір методу, форми й 
засобу навчання не є довільним, оскільки залежить від багатьох об’єктивних 
чинників. Обираючи метод, прийом чи вправу, необхідно чітко з’ясувати 
їх головну мету, конкретні завдання, які розв’язуватимуться на занятті, 
потім уточнити сукупність найбільш ефективних методів, прийомів чи 
засобів для досягнення мети й ураховувати основні причини, що 
зумовлюють їх вибір, зосередити увагу на окремих із них. 
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POCZĄTEK ZMIAN W SYSTEMIE SPRAWOWANIA WŁADZY  
W PRL PRZED VIII PLENUM KC PZPR 

 
Jesienią 1956 roku w społeczeństwie polskim coraz powszechniejsza 

stawała się konieczność dokonania głębokich zmian, zarówno w zakresie 
zarządzania gospodarką, jak i w systemie politycznym kraju. Ferment, który 
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miał miejsce, mocno uwidaczniał się w kręgach inteligencji a szczególnie wśród 
studentów. Gorąco dyskutowano nad sprawami dotyczącymi tradycji 
narodowych, stosunkiem ruchów studenckich do partii (pozytywy działalności i 
zagrożenia) oraz rolą i miejscem inteligencji w tym co nazywano «odnową życia 
społecznego kraju.»1 Oprócz tego już wówczas społeczeństwo w sposób 
zdecydowany domagało się poszerzenia swobód obywatelskich, pociągnięcia do 
odpowiedzialności osób z kierownictwa partyjno-państwowego za wszelkiego 
rodzaju naruszenie praworządności, za błędy w polityce społeczno-
gospodarczej. Domagano się również oparcia na nowych zasadach stosunków 
polsko - radzieckich oraz ich weryfikacji. We wszystkich środowiskach 
rozważano w dyskusjach i polemikach sprawy suwerenności, niepodległości i 
równego partnerstwa w stosunkach międzypaństwowych.  

Autor powyższego artykułu po analizie części dostępnej literatury jak i 
dokumentów publikowanych, doszedł do wniosku, że choć temat został już 
wielokrotnie opisany przez znawców tematyki, to warto zająć się nim ponownie. 
Niewiele (w opisywanym okresie) było wszak sytuacji we wszystkich krajach 
«Bloku Radzieckiego,» gdzie społeczeństwo w otwarty sposób domagało się 
zmian i wyrażało swe niezadowolenie ze sposobu sprawowania rządów i władzy 
przez ekipę rządzącą. Zupełnie nieznaną była próba koegzystencji partii z 
legalną opozycją w Sejmie w postaci posłów katolickich «Znak.» Istotnym było 
uwolnienie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tym wszystkim zmianom, 
początek miało dać VIII Plenum KC PZPR, z którym to społeczeństwo polskie 
wiązało wiele nadziei. Przypieczętowaniem tego był powrót W. Gomułki, który 
miał sprostać oczekiwaniom niezadowolonego społeczeństwa i poradzić sobie z 
wewnętrznym kryzysem.  

Celem poniższych badań jest próba odtworzenia najważniejszych wątków 
związanych z opisywanym okresem w możliwie obiektywny sposób. Autor 
według swoich zamierzeń postara się odtworzyć sytuację, która skłoniła główno 
rozgrywających w PRL do zmian, które wydawały się niemożliwe. Podjęta też 
zostanie próba całościowego przybliżenia ogólnej sytuacji w kraju ze 
spojrzeniem na perspektywę «szarego» obywatela, członka partii jak i «tych» 
którzy najbardziej mogli na przemianach zyskać ale też stracić.  

To wszystko co autor podjął się opisać, miało doprowadzić do znalezienia 
odpowiedzi na kilka odpowiedzi i problemów badawczych: jak było możliwe (w 
czasie cenzury), zainteresowanie społeczeństwa tematem dotyczącym 
potencjalnej rehabilitacji więzionych niesłusznie osób (mowa o ok. 70 tysiącach 
więźniów)? Czy aż tak silnym było negatywne odbieranie partii ze strony 
obywateli, że odsunięty na bok W. Gomułka mógł zostać wzięty pod uwagę jako 
ten, który pomoże doprowadzić do pozytywnej zmiany nastrojów społecznych? 
Czy ten sam mógł w trakcie wystąpienia na VIII Plenum krytykować np. plan 6 
– letni? Dlaczego istniały tak silne podziały w kierownictwie PZPR? Jak 
przyjmowała władza do wiadomości to, że zorganizowano wiece wyrażające 
sprzeciw ludności kraju np. na Politechnice Warszawskiej oraz w 
                                                
1 «Sztandar Młodych» nr 203 z 25.VIII.1956 r. 
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zakładach/fabrykach w których brało udział tysiące ludzi? Czy aż takie obawy 
powodowała sytuacja w państwie, że ZSRR zdecydowało się przeprowadzić 
ruchy wojsk radzieckich na terytorium Polski i czemu one miały służyć? Co 
skłoniło rządzących do uwolnienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
porozumienia się z nim (Kościołem Katolickim) oraz możliwości wprowadzeniu 
do Sejmu niezależnych posłów katolickich, którzy w sposób legalny mieli 
stworzyć opozycję? 

Poważny wpływ na opinię publiczną w Polsce wywierało publikowanie 
wiadomości o rehabilitacji osób niesłusznie aresztowanych i osadzonych w 
więzieniach podczas sfingowanych procesów, które zaczęły być «wyciągane» 
na światło dzienne. 13 października w Sejmowej Komisji Wymiaru 
Sprawiedliwości i Administracji Publicznej Minister Sprawiedliwości, 
Generalny Prokurator, Prezes Najwyższego Sądu Wojskowego i Naczelny 
Prokurator Wojskowy, składali sprawozdania z wykonania ustawy amnestyjnej i 
z przebiegu rehabilitacji skazanych. Według sprawozdania Zofii Wasilkowskiej 
(Ministra Sprawiedliwości) «(…) spośród przebywających w więzieniach na 
dzień 1 maja blisko 70 tys. więźniów śledczych i więźniów po wyrokach, na 20 
maja pozostało w wyrokach już tylko niespełna 30 tys. więźniów, czyli w 
wyniku amnestii połowa więźniów odzyskała wolność. Spośród ogólnej liczby 
korzystających z amnestii 5.847 osób było podejrzanych lub skazanych za 
przestępstwa polityczne, a 1.063 osoby były skazane, względnie pozostawały 
pod zarzutem kolaboracji z okupantem lub faszyzacji kraju w okresie 
przedwrześniowym. Olbrzymia większość spraw dotycząca wykonania amnestii 
została załatwiona w maju, reszta w czerwcu i mały odsetek w lipcu.»1 Z danych 
przytoczonych przez Mariana Rybickiego (Prokuratora Generalnego PRL) 
wynikało, że w ostatnich miesiącach 1956 roku wpłynęło 1.708 spraw o 
rehabilitację, z czego do 1 października 1956 roku zbadano 852 sprawy.  W 364 
przypadkach wnioski uznano za słuszne i wystąpiono o rewizję procesów. M. 
Rybicki przedstawił ponadto mechanizm naruszania zasad praworządności. 
Dominującą rolę odgrywały w nim takie czynniki jak: brak niezawisłości sądów, 
brak jawności działania i kontroli praz organów śledczych oraz organów 
ścigania. Podał on przykłady przebywania w więzieniach ludzi po 3–7 lat bez 
wyroków sądowych. Wśród niesłusznie aresztowanych wymienił między innymi 
generałów M. Spychalskiego2 i W. Komara, a wśród niesłusznie skazanych 
                                                
1 «Trybuna Ludu» nr 287 z 15.X.1956 r. 
2 Marian Spychalski – 1906–1980, działacz ruchu robotniczego. W latach 1928–1930 członek 
ZNMS «Życie», od 1931 członek KPP, działacz Związku Zawodowego Pracowników 
Przemysłu Budowlanego. 1940 1941 członek grupy Biuletynu  radiowego i współorganizator 
Związku Walki Wyzwoleńczej. Członek PPR od 1942 r. Szef Sztabu Głównego Gwardii 
Ludowej i Armii Ludowej. W marcu 1944 przedstawiciel KC PPR i członek delegacji KRN 
na rozmowy z władzami radzieckimi i CBKP. Po wyzwoleniu pierwszy prezydent 
wyzwolonej Warszawy, szef sztabu głównego WP, następca naczelnego dowódcy, 1945–
1949, I wiceminister obrony narodowej. W latach 1944–1949 członek biura politycznego PPR 
i PZPR, w1949 usunięty z KC i aresztowany. W latach 1956–1971 członek KC PZPR, 1959– 
1970 członek Biura Politycznego. Minister Obrony Narodowej 1956–1968. Od 1963 
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wymienił generałów: Tatara, Kirchmayera, płk. Rzepeckiego, Mazurkiewicza 
(«Radosława»).1 Ponadto poinformował, że wydanie wyroków na 19 oficerach 
Wojska Polskiego w związku ze sprawą Tatara, a następnie ich wykonanie, było 
niesłuszne. Rodziny otrzymały akty rehabilitacji.  

Potęgujące się we wrześniu i na początku października napięcia społeczne 
wymagały szybkich i zdecydowanych przedsięwzięć, umożliwiających 
odzyskanie przez partię jedności oraz pozycji w społeczeństwie. Temu między 
innymi miał posłużyć powrót W. Gomułki do kierownictwa partyjnego i 
zwołanie kolejnego posiedzenia plenarnego KC PZPR. Dla ówczesnego 
kierownictwa partii «Sprawa Gomułki» rzeczywiście nie była łatwą kwestią, 
zwłaszcza, że Gomułka, który znalazł się wcześniej na wolności, nie chciał 
zaaprobować ocen sformułowanych wcześniej przez I Sekretarza KC PZPR. 
Zareagował on, napisaniem ostrego listu do Biura Politycznego. W liście tym 
pisał: «Z przemówienia I Sekretarza KC PZPR wygłoszonego na naradzie 
aktywu partyjnego Stolicy i województwa warszawskiego i ogłoszonego w 
«Trybunie Ludu» z dnia 7 kwietnia br. dowiedziałem się o rehabilitacji, o 
oczyszczeniu mnie z oszczerczych zarzutów wrogiej i dywersyjnej działalności. 
Dla wszystkich, którzy się do tego przyczynili, mogę czuć tylko wdzięczność. 
W stosunku zaś do tych, którzy wobec mnie świadomie stosowali metody 
oszczerstwa i prowokacji, mam prawo domagać się wyciągnięcia wszystkich 
konsekwencji».2 Część kierownictwa partii z E. Ochabem i J. Cyrankiewiczem 
jak zostało wcześniej wspomniane, przeprowadziła rozmowy z W. Gomułką.3 
Partii był w tym czasie potrzebny autorytet moralny i polityczny, gdyż ówczesna 
ekipa kierownicza, w opinii społeczeństwa była zdyskredytowana i niezdolna do 
wyprowadzenia kraju z kryzysu. Takim powszechnym autorytetem w partii i 
wśród ludzi cieszył się W. Gomułka. Już od lata 1956 roku przenikały do 
aktywu partyjnego pogłoski o możliwości jego powrotu do czynnego życia 
politycznego a także powrotu M. Spychalskiego i I. Logi-Sowińskiego, a więc 
wszystkich tych, którzy zostali w swoim czasie odsunięci od władzy i oskarżeni 
o tzw. odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne.  

Kwestię tę omawiano na posiedzeniu BP. 19 kwietnia 1956 roku do 
rozmów z Gomułką wydelegowano początkowo Franciszka Mazura i Zenona 
Nowaka. Spotkali się z nim 9 maja. Do kolejnej rozmowy, tym razem z 
udziałem Mazura i Zawadzkiego, doszło 19 maja. Nie przyniosły one żadnych 
rezultatów. Nadwiązując do prowadzonych rozmów, Gomułka 29 maja 
wystosował list do BP. Domagał się w nim ostatecznego wyjaśnienia stosunku 
władz partii do formułowanych wcześniej zarzutów dotyczących «odchylenia 
prawicowo-nacjonalistycznego», jak również umożliwienia mu wystąpienia 
                                                                                                                                                   
marszałek Polski, zastępca naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego. 
Przewodniczący Rady Państwa 1968–1970. Poseł do KRN oraz na Sejm 1947–1950 i 1957 – 
1972. Budowniczy Polski Ludowej. Zob. Władysław Gomułka we wspomnieniach, Lublin 
1989, s. 72. 
1 «Trybuna Ludu» nr 287 z 15.X.1956r. 
2 E. Syzdek, B. Syzdek, Polityczne dylematy Władysława Gomułki, Warszawa 1985, s. 140. 
3 Zob. Wystąpienie J. Cyrankiewicza na VIII Plenum KC PZPR w 1956r., Warszawa 1956. 
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przed KC i przedstawienia własnego stanowiska. Odrzucał też swoją 
samokrytykę z lat 1948-1949: «(...) oświadczam – pisał w liście – że moją 
samokrytykę przekreśliło życie, że krytykowałem siebie za to, za co krytykować 
nie należało, że stanowisko jakie zajmowałem w podstawowych zagadnieniach 
poddanych krytyce i samokrytyce, w świetle późniejszych wydarzeń okazało się 
słuszne».1 Gomułka nie śpieszył się z decyzją. Oferty, które początkowo 
wchodziły w grę (najpierw miało to być stanowisko I Sekretarza partii we 
Wrocławiu, później członka KC, a nawet wicepremiera i członka Biura 
Politycznego), nie mogły go satysfakcjonować. Musiał wiedzieć, że wobec 
pogłębiającego się kryzysu politycznego i powszechnie manifestowanej woli 
zmian, czas działa na jego korzyść.  

W. Gomułka uczestniczył w pracach Biura Politycznego już od 8 
października 1956 roku. Dziewięć dni później, a więc 17 października 
poinformowano o tym fakcie opinię publiczną za pośrednictwem oficjalnego 
komunikatu prasowego. Nie będąc więc jeszcze członkiem BP Gomułka brał 
czynny udział w jego posiedzeniach oraz uczestniczył w przygotowaniu 
materiałów na VIII Plenum KC.  

15 października odbyło się posiedzenie BP w sprawie przygotowania 
plenum, którego ostateczny termin zwołania wyznaczono na 19 października. W 
obradach brał udział również W. Gomułka.   W zamiarze kierownictwa partii 
miało ono przyczynić się do przerwania kryzysu politycznego w partii i 
państwie oraz zapoczątkować proces skutecznego wychodzenia z owego 
kryzysu. W tym czasie osiągnął on niewątpliwie apogeum. Coraz bardziej 
pogłębiały się rozbieżności w kierownictwie partii, które paraliżowały jej 
działalność, gdyż większość wysiłków kierowano na walkę wewnątrzpartyjną.  

Sytuacją wewnątrz partii oraz jej wpływem na życie społeczno-polityczne 
kraju zajęli się publicyści  redakcji «Po prostu», R. Turski, E. Lasota w artykule 
«Polski Październik» z 28 października 1956 roku. Ostro potępili oni grupę 
natolińską za reakcyjne poglądy oraz dążenie za wszelką cenę do utrzymania 
istniejącego modelu sprawowania władzy, przedstawili program grupy 
natolińskiej jako skrajnie antydemokratyczny, wsteczny, wynikający z 
przywiązania do metod stalinowskich, dający jednocześnie tej grupie określone 
zaszczyty i przywileje.2 Młody wówczas publicysta J. Urban w artykule pt. 
«Wyjąć konserwę z puszki» nazwał grupę natolińską «konserwą partyjną, nie 
potrafiącą zrozumieć, iż biegu historii nie można odwrócić a stare metody 
sprawowania władzy nie odpowiadają już polskiemu społeczeństwu».3 

Podziały w kierownictwie PZPR miały również swój głęboki wpływ na 
społeczeństwo. Najbardziej spektakularny charakter niezadowolenia 
społeczeństwa przybrały wystąpienia na wyższych uczelniach Warszawy, gdzie 
wywieszano karykatury natolińczyków oraz opowiadano poświęcone im 
dowcipy. W rezolucjach żądano wyeliminowania ich z władz.  

                                                
1 P. Machcewicz, Władysław Gomułka, Warszawa 1995, s. 38. 
2 «Po prostu» nr 44 z 28.X.1956r. 
3 Górski M., Urban J., Wyjąć konserwę z puszki. (WJ «Po prostu» nr 4 z 27.I.1957r. 
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Odbywały się również wiece. Trzy najgłośniejsze na Politechnice 
Warszawskiej. Pierwszy, zapowiadający się groźnie i nieskutecznie odwołany, 
przeprowadzono w przeddzień plenum. Odbył się on w miarę spokojnej 
atmosferze. Drugi, w dniu rozpoczęcia obrad, tj. 19 października, zgromadził 
ok. 5 tys. osób. Były już na nim delegacje z warszawskich zakładów pracy, 
także delegacje studentów z Krakowa i pracowników Nowej Huty. Wiec miał 
poprzeć przyjętą poprzedniego dnia rezolucję. W rezultacie stał się manifestacją 
poparcia dla Władysława Gomułki. Trzeci, największy wiec odbył się w sobotę 
20 października. Było na nim około 20-30 tys. osób. Przybyli również 
członkowie KC: Jerzy Albrecht, Helena Jaworska, Stefan Staszewski i Janusz 
Zarzycki oraz delegacja, w skład której wchodzili między innymi: redaktor 
naczelny «Po prostu» – Eligiusz Lasota i sekretarz FSO –Lechosław Goździk. 
Przekazała ona sprawozdanie ze spotkania z Gomułką, któremu wręczono 
wiecowe rezolucje. Odczytywano fragmenty wygłoszonego tego dnia 
przemówienia Władysława Gomułki na VIII Plenum.  

Wiecowano również w fabrykach Warszawy. Komitety zakładowe partii 
przejęły władzę, ogłosiły pogotowie załóg. Duża ich część nie wychodziła w 
ogóle z fabryk. Wprowadzono powszechnie akceptowany zakaz picia alkoholu. 
Na Żeraniu utworzono milicję robotniczą i wyposażono ją w biało-czerwone 
opaski. Niemalże wszystkim wiecom w stolicy przewodził Lechosław Goździk, 
który popularnością dorównywał Gomułce. Na krakowskim przedmieściu 
studenci wywiesili transparent: «Goździk to gwóźdź do trumny stalinizmu». 
Wraz z nim i jego ekipą wiece prowadzili młodzi opozycjoniści z Uniwersytetu, 
redakcji «Po prostu» i «Sztandaru Młodych». Dziennikarz ze «Sztandaru» 
Henryk Gawlik w ciągu trzech dni przemawiał na 11 wiecach i zebraniach. 

Stan podniecenia udzielał się całemu krajowi. Bez przerwy słuchano radia 
z nadzieją, że będą nadawane jakieś wiadomości z obrad plenum. Czytano 
komunikaty na ściennych tablicach, przekazywano sobie informacje z wieców i 
zebrań. Powszechnie wzmagała się atmosfera oczekiwania na efekty plenum, 
zastanawiano się, czy spełni ono oczekiwania narodu, czy wyjdzie naprzeciw 
trudnej sytuacji w kraju.  

Atmosferę tamtych dni podgrzała bez wątpienia nagła wizyta w 
Warszawie kierownictwa KPZR oraz fala plotek, która ogarnęła kraj. 
Spekulowano np. na temat ruchu wojsk radzieckich w kierunku Warszawy. 
Wiele z tych trudnych problemów znalazło odbicie na plenum. W najbliższych 
dniach rozstrzygnąć się również miała, trwająca od kilku miesięcy, walka w 
kierownictwie partii pomiędzy orientacjami: puławską i natolińską. Ta pierwsza 
przystępowała do generalnego starcia z większymi szansami na sukces. 
Pozyskała ona już wcześniej W. Gomułkę, miała też za sobą większość 
społeczeństwa i prasę, w której dominowała tendencja reformatorska.  

Odpowiedzią i nadzieją na wszelkiego rodzaju pytania, było VIII Plenum 
KC PZPR. Na tym plenum miało zostać rozwiązanych wiele kwestii i pytań. 
Owe Plenum niosło nadzieję, że nie wszystko stracone, że rząd ma szanse 
rozwikłać spory i wejść na właściwą drogę porozumienia wewnętrznego w partii 
oraz społeczeństwem. 
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СЕМАНТИКА ЯКІСНОГО ПРИКМЕТНИКА ЧЕРВОНИЙ  

(НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ІВАНА ФРАНКА) 
 
Одним із важливих аспектів вивчення кольоративів є аналіз їх 

функціональних властивостей у мові художньої літератури. Кольороназви 
в поетичному та прозовому тексті слугують багатогранним і змістовним 
образним засобом: створюють пейзажні картини, зображують складні 
почуття ліричного героя, незважаючи на універсальний характер колірної 
ознаки [3, с. 3]. 

Лінгвістичні праці сучасних мовознавців присвячено вивченню 
різних аспектів оказіональних слів, зокрема: лексико-семантичного  
(визначено слова на позначення кольорів та з’ясовано їхню семантику): 
І. Білодід, В. Русанівський, В. Чабаненко; словотвірного (проаналізовано 
способи словотвору кольоронімів): В. Герман, Ж. Колоїз, І. Олійник, 
Л. Павленко, О. Стишов, О. Тараненко; лінгвостилістичного (описано 
стилістичні аспекти використання  колірних прикметників): С. Єрмоленко, 
Н. Сологуб, Г. Сюта, Т. Юрченко; лексикографічного (досліджено 
принципи та особливості укладання словників назв кольорів): Г. Віняр, 
Г. Вокальчук, Г. Колесник, А. Нелюба, О. Рудь, Л. Шпачук; 
функціонального (розглянуто специфіку використання кольоронайменувань 
у художніх творах): В. Ващенко, О. Жижома та інших [1, с. 42].  

Семантика, структура кольороназв у поетичних та прозових творах 


