
p 0 L E M I K A 

W ODPOWIEDZI MARIANOWI ORZECHOWSKIEMU 

W „Sl11skim Kwartalniku Historycznym Sob6tka" (1967, nr 4, s. 589-591) 

opublikowano recenzj� Mariana Orzechowskiego mojej pracy (Z problem6w zycia 

politycznego 1nn terenie miasta Opola i powiatu opolskiego w latach 1945-1948); 

niestety, tresc, charakter i zastosowane przez M. Orzechowskiego kryteria oceny 

nie majq nie wsp6lnego z przyj�tymi powszechnie i stosowanymi w nauce warun

kami i zasadami, jakim powinna odpowiadac publikowana recenzja. J6zef Pieter 
(Og6lna metodologia pracy .naukowej, Wroclaw 1967) pisze · na ten temat m.in.: 
„Racjonalna i spolecznie wartosciowa ocena prac naukowych powinna si� wspierac 

· na miernikach obiektywnych. Nie powinna polegac na tzw. racjonalizacji, to jest
na uzasadnieniu pozornie obiektywnym, lecz faktycznie kierowanym czy to wzgl�
dami osobistymi, czy to motywami wprawdzie nie osobistymi, lecz r6wniez szkod
liwymi dla dobra nauki" (s. 302). Pisz11c o wymaganiach odnosnie do recenzji

naukowych J. Pieter stwierdza: ,,Recenzja wartosciowa nie polega po prostu na
wytykaniu bl�d6w lub brak6w. To wprawdzie robic trzeba - jesli rzeczywiscie
bl�dy i braki istniejq - lecz wazniejsza jest krytyka pozytywna. Przede wszy

stkim chodzi o zaakcentowanie tego wszystkiego, eo w pracy jest oryginalne,
a wi�c tw6rcze" (s. 314).

Daleki jestem od stwierdzenia, ze moja praca nie posiada brak6w, eo zreszt11 
we wst�pie zaznaczylem. Prawdopodobnie nie ma takich prac, kt6re ustrzegly 
si� ich. Kazdy czytelnik ma prawo wytknqc mi bl�dy i braki. Bylbym wdzi�czny 
M. Orzechowskiemu za krytyczn11, ale obiektywn11 ocen� mojej pracy. Niestety,

tak si� nie stalo. Recenzja M. Orzechowskiego mojej pracy sprowadza si� do
wyliczenia zarzut6w i pretensji o charakterze wybitnie dyskusyjnym, nie uargu
mentowanych rzeczowo; zarzut6w cz�sto imputowanych autorowi i stwierdzen
z pogranicza fabulacji, nie maj11cych nie wsp6lnego z mojq prac11. W recenzji

posluzono si� metodct permutacji w sposobie cytowania fra,gment6w pracy, pole

gaj11cej m.in. na „wyluskiwaniu" fragment6w zdan lub cz�sci stwierdzen z kon
tekst6w myslowych czy opisowych, i to w tym celu, aby uderzyc w rzekomo
falszywe lub bl�dne sformulowania autora. Recenzja napisana jest j�zykiem zjad
liwym, j�zykiem protestu i oskarzenia, w tonie sugeruj11cym czyteln'kowi, jakoby

ogloszona przez Recenzenta „prawda" nie podlegala zadnej w11tpliwosci.
Juz w pierwszym zdaniu recenzji M. Orzechowski ocenia bez uzasadnienia 

i niedwuznacznie mojq prac� stwierdzeniem: ,,Praca Lacha jest drastycznym 
przykladem wielokrotnie rejestrowanych grzech6w pierworodnych tzw. historio

grafii regionalnej" (s. 589). Czyz nie brzmi to jak: ,,j'accuse!" mentora (nie wia
domo, przez kogo legitymowanego) z pozycji „stolecznosci" wobec wszelkiego 

rodzaju prowincji? Z kolei narzuca si� pytanie: Co to s11 „grzechy pierworodne 
tzw. historiografii regionalnej"? Czy chodzi o now11 „terminologi�" w recenzjach 
naukowych, czy o bezmiar pogardy dla tej historiografii? 
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W nast�pnym zdaniu recenzji M. Orzechowski stwierdza autorytatywnie, ,,1z 
nie odpowiada prawdzie stwierdzenie Autora, i:e [i tu cytuje]: »najnowsze dzieje 
Polski, a zwlaszcza pierwsze lata istnienia wladzy ludowej, ci11gle jeszcze majq 
skromn11 reprezentacj� w historiografii naukowej i popularnonaukowej«". Jest 
to subiektywne odczucie Recenzenta, kt6re byc mo:i:e pokrywa si� z prawd11. 
Bylem w pelni przekonany o slusznosci tego stwierdzenia cztery lata temu (moja 
praca zostala zlo:i:ona do druku w 1964 r.), tym bardziej :i:e w literaturze nauko
wej spotyka si� takie opinie. Przyklad 1. N. Kolomejczyk stwierdza we wst�pie 
swej pracy (Ziemie zachodnie w dzialalnosci PPR, Poznan 1966!), eo nast�puje: 
„Skromniejszy jest natomiast dorobek badawczy politycznej i gospodarczej historii 
Polski Ludowej, choc tu wyszlismy ju:i: poza kr11g hipotez i apriorycznych twier
dzen, mamy pierwsze wyniki badan prowadzonych metod11 naukow11" (s. 5), 
oraz dalej: ,,Nadal jednak zbyt uboga jest nasza wiedza o polityce gospodarczej 
partii i rz11du, zwlaszcza w latach p6zniejszych, nadal malo wiemy o tych prze
lomowych zmianach, kt6re dokonaly si� w ostatnich dw6ch latach dzialalnosci 
PPR" (s. 5-6). Przyklad 2. ,,Niestety, zbi6r niniejszy nie wyczerpuje calosci 
bogatej problematyki pierwszych 5 lat Polski Ludowej, co wynika z aktualnego 
stanu badan, niejednokrotnie dopiero zapocz11tkowanych" (Z dziej6w Polski Lu
dowej. Zbi6r artykul6w pod redakcjq W. G6ry i J. Gol�biowskiego, Warszawa 
1966, s. 3). 

W dalszej cz�sci recenzji nie wiadomo, dlaczego M. Orzechowski olsniewa 
czytelnika powszechnie znanymi banalami w rodzaju: ,,Badania nad dziejami Polski 
Ludowej podlegaj11 tym samym rygorom i kryteriom oceny, co historiografia 
ka:i:dego innego okresu. Ka:i:dy, kto s11dz11c inaczej pretenduje do taryfy ulgowej 
lub i<! stosuje, musi zrezygnowac z prawa nazywania si� historykiem, badaczem 
i wychowawc11" (s. 589). Oczywiscie! Ale jaki zwi11zek maj11 te „pouczenia" z moj!\ 
prac1t? 

Kolejne zarzuty postawione przez M. Orzechowskiego: ,,Znaczn1t cz�sc fakt6w 
zaczerpn11l Lach z raport6w Powiatowego Urz�du Bezpieczenstwa Publicznego. 
Nie konfrontuj1tc ich z in'nymi rodzajami :i:r6del, opisuje na ich podstawie i ocenia 
nie tylko dzialalnosc podziemia pol6kiego i niemieckiego, ale tak:i:e Polskiego 
Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Demokratycznego i Stronnictwa Ludowego" 
(s. 589). Pomijaj1tc ju:i: popelniony przez Pana Docenta szkolny bl<1d j�zykowy 
cytowanego tekstu (albowiem fakt6w nie mo:i:na „zaczerpn11c" z raport6w), stwier
dzenie pierwszego zdania jest tylko zgodne z prawd!\. Dalszym cytowanym tu 
stwierdzeniom i zarzutom przeczy tresc mojej pracy. Czy Recenzent uwa:i:a zarzut 
braku konfrontacji „z innymi rodzajami zr6del" za dyskwalifikujiicy tylko w sto
sunku do autora? Bo �P- w tym samym numerze „Sob6tki" ukazal si� moim 
zdaniem interesuj!\CY i wartosciowy naukowo artykul A. Kowalik Geneza, orga

nizacja i dzialalnosc podziemia niemieckiego na Dolnym Slo,sku (1945-1947), 

oparty prawie wyl11cznie na zr6dlach pochodz11cych z resortu bezpieczenstwa i S!\
downictwa wojskowego. Czy:i:by M. Orzechowski (czlonek Redakcji „Sob6tki") 
tego „nie zauwa:i:yl"? 

Kolejny zarzut M. Orzechowskiego adresowany do mojej osoby to zarzut 
ignorancji opisywanych w mojej pracy problem6w regionu opolskiego. Recenzent 
np. wytyka mi, :i:e napisalem „o powa:i:nym oddzwi�ku na Sl1tsku Opolskim hasla 
PPR: »Wsp6lny wr6g - wsp6Iny front - wsp6Ina walka«" (s. 590). Ja natomiast 
w swej pracy napisalem: ,,Wysuni�te w czasie okupacji hitlerowskiej przez PPR 
haslo » Wsp6lny wr6g - wsp6Iny front - wsp6lna walka« znalazlo r6wnie:i: po
wazny oddzwi�k na SI11sku" (s. 13). Recenzent nieuczciwie imputuje mi to, czego 
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nie napisalem. Nast�pnie Reeenzent pot�pia mnie za stwierdzenie, ze przy for
mowaniu nowego aparatu administraeyjnego kierowano do niego reprezentant6w 
klasy robotniczej, aby zapewnic zdolnosc tego aparatu do udzialu w realizaeji 
przeobrazen rewolueyjnyeh. ,,To wszystko miesei si� w utartym i zakorzenionym 
sehemacie, ale nie odpowiada prawdzie" (s. 590) - stwierdza Reeenzent. Trudnc:> 
w tym wypadku polemizowac z Reeenzentem, kt6rego teza jest raz11eo sprzeezna 
z podr�eznikowymi ustaleniami na ten temat. Faktem jest, ze do formuj11eego si� 
nowego aparatu administraeyjnego w wojew6dztwie sl11sko-d11browskim kierowano 
reprezentant6w klasy robotniezej. Owezesny wojewoda sl11sko-d11browski, ezlonek 
Biura Polityeznego KC PPR, gen. Aleksander Zawadzki, w przem6wieniu wyglo
szonym na posiedzeniu Wojew6dzkiej Rady Narodowej (odbytym w dniaeh 15 
i 16 V 1945 r.) stwierdzil: ,,Na odpowiedzialne stanowiska w administraeji pan
stwowej, samorz11daeh i r6znyeh instytuejaeh, a takze na dorazne akeje na 
najtrudniejszyeh odcinkaeh praey klasa robotnieza naszego wojew6dztwa wysun�la 
tysi11ee najzdolniejszyeh swyeh ludzi. Juz do dzis dnia znaezn11 wi�kszosc stano
wisk starost6w .i wieestarost6w, wieeprezydent6w i wieeburmistrz6w zdolalismy 
obsadzic przedstawicielami robotnik6w. Na odbywaj11eym si� obeenie kursie admi
nistraeyjnym przygotowuje si� do obj�cia stanowisk w aparaeie samorz11dowym 
i panstwowym 150 ludzi, gl6wnie robotnik6w, wzi�tyeh bezposrednio z kopaln, 
hut i fabryk. Organizaeje mlodzie:iowe przygotowuj11 niezaleznie od tego kwali
fikowane sily teehniezne do biur i urz�d6w, r6wniez gl6wnie sposr6d mlodziezy 
robotniezej. Szykujemy zast�p dyrektor6w przedsi�biorstw sposr6d robotnikow·• 
(A. Zawadzki, Notatki. Przem6wienia, Katowiee 1964, s. 71-72). Potwierdza ten 
fakt w swoieh wspomnieniaeh 6wezesny kierownik Wydzialu Kadr KW PZPR 
w Katowieaeh, Jadwiga Ludwinska (Tak sii: zaczi:lo... [w:] Takie byly poczqtki",

ZHP przy KC PZPR, Warszawa 1965, s. 485-496). Potwierdzajq historyey. Np. 
H. Reehowiez pisze: ,,W ehwili wyzwolenia PPR byla w wojew6dztwie slqsko
-dqbrowskim jedynq partiq faktyeznie rzqdZqeq. Stalo si� tak dlatego, ze ona
jedna przygotowana byla do odegrania kierowniezej roli w tworzeniu i umae
nianiu rodzqeej si� wladzy" (H. Reehowiez, Miejsce i znaczenie Poiskiej Partii

Robotniczej w zyciu poiitycznym na Sio,sku, ,,Zaranie Slqskie", 1967, z. l, s. 17).
Kto jednak, jak nie klasa robotnieza i jej najbardziej rewolueyjna reprezen
tantka - PPR, m. in. przy pomoey organizujqeej si� nowej administracji panstwo
wej, rozpoez�la dzielo przeobrazen rewolueyjnyeh w kraju? Czyz moglo byc
inaezej, skoro: ,,Wszystkie dokumenty PPR dowodz!\, iz w koneepejaeh progra
mowych tej partii stopily si� w jedno interesy klasy robotniczej i interesy narodu.
PPR od chwili swego powstania nie miala w sobie nie z partii polityeznej o par
tykularnyeh interesach, z partii walczqeej tylko o czqstkowe interesy jednej klasy
lub warstwy spoleeznej" (Z. Kliszko, W 25-iecie Poiskiej Partii Robotniczej,

„Z pola walki", 1966, nr 4, s. 6). Dlaczego wi�e M. Orzeehowski zarzuea mi
„swoisty· styl uprawiania historii"? Dlaezego tak oe.zywiste ustalenia i fakty
majq si� mieseic „w utartym i zakorzenionym sehemacie"? Absolutnie nie po
dzielam tego .rodzaju antymarksistowskiego poglqdu Reeenzenta w sprawie histo
ryeznej roli klasy robotniezej w Polsee Ludowej.

Dalsze zarzuty i stwierdzenia Reeenzenta dotyezqee mojej praey to ezystej 
wody fabulacja i operowanie eytatami z mojej praey metodq permutaeji. Tak np. 
M. Orzeehowski pisze: ,,W r�wnie eharakterystyezny spos6b »zalatwil« si� Autor
ze szczeg6lnie skomplikowanym zagadnieniem ludnosei autoehtonicznej. Wst�pem 
do rozwazan na ten temat jest stwierdzenie, .ze powraeajqcy na Ziemie Zaehodnie 
Niemey. [i tu M. Orzechowski · eytuje] »najez�seiej podsyeali wsr6d ludnosei ro-
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dzimej nastroje wrogosci do osadnik6w« (s. 19)". Ja natomiast napisalem na ten 

temat na s. 19: ,,Wobec nie wyjasnionej jeszcze sytuacji prawno-panstwowej 

ziem nadodrzanskich w maju 1945 r. powracajqcy na Ziemie Zachodnie Niemcy 

na og6l lekcewazqco odnosili si� do wladz polskich". Oczywiscie, cytowanego 

w recenzji przez M. Orzechowskiego fragmentu zdania n i e m a n a s. 19. 

Naprawd� jest mi trudno polemizowac z tego rodzaju zarzutami i nie ma· sensu 

udzielac wyjasnien na pozostale, a juz tym bardziej nie mam zamiaru odpowiadac 

na skierowane pod moim adresem epitety. To eo M. Orzechowski uwaza za 

recenzj� mojej pracy, zrozumialem i przyjqlem jako dyfamacj�, zwlaszcza ze 

M. Orzechowski pozwolil sobie napisac: ,,Na zakonczenie tych refleksji wypadnie

postawic par� pytan: komu i czemu majq sluzyc tego rodzaju prace, jaki jest

spoleczny, polityczny i ideowo-wychowawczy ich sens, kto wreszcie wziql na

siebie odpowiedzialnosc za ich naukowc\ wartosc i otworzyl im drzwi do czy

telnik6w?" (s. 591). Te pytania zwracajq si� niczym bumerang w stron� M. Orze

chowskiego. Komu i czemu majq sluzyc tego rodzaju recenzje? 

Wladyslaw Lach 

W ODPOWIEDZI P. WLADYSLAWOWI LACHOWI 

Odpowiedz p. Wladyslawa Lacha na mojq recenzj� jest zjawiskiem wielce 

symptomatycznym, swiadczy bowiem dowodnie, :i;e w pewnych srodowiskach za

pomniano doszcz�tnie o p o 1 e m i k a c h n a u  k o w y c h, zast�pujqc je kiero

wanymi ad personam zarzutami i pretensjami, kt6rych tresc i charakter - uzy

wajqc sl6w p. Lacha - ,,nie majq nie wsp6lnego z przyj�tymi powszechnie i sto

sowanymi w nauce warunkami i zasadami". 

1. Na wst�pie swej odpowiedzi poucza mnie p. Lach, jak powinna wyglqdac

recenzja. Mozna jednak miec Wqtpliwosci, czy autorytet, do kt6rego si� odwoluje, 

jest akurat dla historyka najbardziej miarodajny. W calej jednak rozciqglosci 

trzeba si� zgodzic z postulatem, ze w „recenzji wartosciowej" idzie przede wszyst

kim „o zaakcentowanie tego wszystkiego, eo w pracy jest oryginalne, a wi�c 

tw6rcze". Co jednak robic w wypadku prac, w kt6rych nie ma nie oryginalnego 

i tw6rczego, prac stanowiqcych szczeg6lnie charakterystyczny przyklad zlego 

rzemiosla historycznego? 

2. Po naukach o sposobie pisania „wartosciowych recenzji" kieruje p. Lach

pod moim adresem zarzut, ze z pozycji „mentora" i „stolecznosci" wobec wszel

kiego rodzaju prowincji zdradzam „bezmiar" pogardy dla historiografii regional

nej. Jest t9 zarzut calkowicie chybiony. Wynika z niego, ze p. Lach po prostu 

nie bardzo wie, eo to jest wlasciwie historiografia regionalna, gdy:i; utozsamia jq 

z miejscem zamieszkania i pracy hi•storyka i sprowadza rzecz · do stoounku „sto

lecznosc" - ,,prowincja". 

3. 0 sensie i istocie „grzech6w pierworodnych historiografii regionalneJ",

podejmujqcej zwlaszcza problematyk� politycznq pierwszych lat Polski Ludowej, 

mozna latwo przekonac si� studiujqc dokladnie prac� p. Lacha. Dowodzi ona, ze 

sformulowany przeze mnie „powszechnie znany banal" o kryteriach oceny wyni

k6w badan nad dziejami Polski Ludowej wcale takim banalem nie jest. 

4. W nader charakterystyczny spos6b rozprawil si� p. Lach z moimi uwagami

dotyczqcymi stosunku do zr6del. Uwzgl�dniajqc jednak tylko ich cz�sc (nie 

zawsze najwazniejszq!), uciekl: si� dla ich obalenia i wykazania mojej tenden

cyjnosci do nader dla siebie niefortunnego przykladu pracy A. Kowalik. Rzecz 
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polega na tym, ze A. Kowalik wykorzystala nie tylko akta Urz�du Bezpieczen
stwa, ale takze akta sqdowe (czego p. Lach wlasnie nie uczynil), a ponadto po
deszla do material6w Bezpieczenstwa z du:zq dozq umiaru i krytycyzmu (czego 
p. Lach r6wniez nie uczynil). Uwagi dotyczqce braku konfrontacji raport6w Po
wiatowego Urz�du Bezpieczenstwa Publicznego z innymi rodzajami zr6del nie
zostaly wi�c podwazone.

5. Rzeczywiscie p. Lach napisal, ze „wysuni�te w czasie okupacji przez PPR
haslo » Wsp6lny wr6g - wsp6lny front - wsp6lna walka« znalazlo r6wnie:z po
wazny oddzwi�k na Slqsku". Autor wydaje si� jednak nie wiedziec, ze nazwq 
,,Slqsk" okreslamy w historiografii caly wielki region skladajqcy si� z wyodr�b
nionych i historycznie uksztaltowanych cz�sci - Slqska Cieszyiiskiego, G6rnego, 
Opolskiego i Dolnego. Kiedy wi�c m6wimy „Slqsk", rozumiemy pod tym wszyst-· 
kie jego cz�sci, w tym takze Slqsk Opolski. 

6. Po rozprawieniu si� ze mnq jako czlowiekiem, kt6ry nie zna zasad pisania
„wartosciowych recenzji", posluguje si� metodami nieuczciwej imputacji, fabulacji 
i permutacji, zdradza bezmiar pogardy dla historiografii regionalnej, olsniewa 
czytelnika powszechme znanymi banalami, a ponadto popelnia szkolne bl�dy 
j�zykowe (albowiem fakt6w nie mozna „zaczerpnqc" z raport6w), ucieka si� 
p. Lach do broni najci�zszego kalibru, posiadajqcej wszelkie znamiona ideolo
gicznego delatorstwa: oglasza wszem i wobec, ze M. Orzechowski jest nosicielem
„antymarksistowskiego poglqdu ... w sprawie historycznej roli klasy robotniczej
w Polsee Ludowej", poniewaz „pot�pia" p. Lacha za stwierdzenie, ze „przy for
mowaniu nowego aparatu administracyjnego kierowano do niego reprezentant6w
klasy robotniczej, aby zapewnic zdolnosc tego aparatu do udzialu w realizacji
przeobrazen rewolucyjnych". Metod� zastosowanq przez p. Lacha trzeba okreslic
jako - delikatnie m6wiqc, by nie byc posqdzonym o „dyfamacj�" - ,,ustawia
nie" moich poglqd6w, wmawianie mi tez, kt6rych nie formulowalem. Przede
wszystkim p. Lach zmienil w „odpowiedzi" wlasny poglqd (wystarczy por6wnac
tekst na s. 14, 15). Ponadto polqczyl On moje sformulowanie o utartym i zakorze
nionym schemacie, odnoszqce si� wylqcznie do zawartej w jego pracy sugestii,
iz administracja polska tworzona byla tylko z reprezentant6w klasy robotniczej
i qo tego czlonk6w PPR, kt6ra jako jedyna zdolna byla zagwarantowac zdolnosc
wladz administracyjnych „do dokonania rewolucyjnych przeobrazeii", ze zdaniem,
kt6rego expressis verbis w pracy nie ma. Zdanie to zostalo spreparowane przez
p. Lacha w „odpowiedzi" w celu latwiejszego zdemaskowania mojego „antymarksi
stowskiego" poglqdu. Zasadne b�dzie wi�c pytanie, kto posluguje si� - uzywajqc
terminologii p. Lacha - ,,metodq permutacji w sposobie cytowania fragment6w
pracy, polegajqcej m. in. na »wyluskiwaniu« fragment6w zdan lub cz�sci stwier
dzen z kontekst6w myslowych czy opisowych, i to w tym celu, aby uderzyc
w rzekomo falszywe lub bl�dne sformulowanie autora"?

7. W podobnym duchu utrzymany jest ostatni, szczeg6lnie charakterystyczny
dla klimatu i ducha „odpowiedzi" akcent polemiczny, skierowany przeciwko 
„czystej wody fabulacji" i operowaniu przeze mnie cytatami z pracy p. Lacha 
,,metodq permutacji". Rzeczywiscie, cytowanych w mojej recenzji sl6w (stano
wiqcych tylko fragment zdania): ,,najcz�sciej podsycali wsr6d ludnosci rodzimej 
nastroje wrogosci do osadnik6w", nie ma na s. 19 pracy recenzowanej. Rzecz 
polega jednak na tym, ze caly jej fragment od sl6w „powracajqcy na Ziemie 
Zachodnie Niemcy" zaczyna si� na s. 19 (3 i 2 wiersz od dolu), czego p. Lach 
nie napisal w „odpowiedzi", a wymienione slowa „najcz�sciej podsycali ... " Sq na 
s. 20 (3 i 4 wiersz od g6ry), o czym p. Lach r6wniez nie wspomina, sugerujqc

9 - ,,Sobötka" nr 3/68 
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czytelnikowi, :i:e si;i one rezultatem „czystej wody fabulacji". Trzeba miec wiele 

zlej woli, aby na drobnej niedokladnosci recenzenta zbudowac to, co zbudowal 

p. Lach. Preparuji;ic w ten spos6b moji;i recenzj�, pozbyl si� on zbyt latwo me

rytorycznej polemiki ·z ·wyisuni�tymi w recenzji uwagami, dotyczi;icymi np. akcji

osadniczej, problemu ludnosci autochtonicznej, ukladu sil politycznych, pod

ziemia, PSL, roli PPS itd. Sapienti sat!

'8. Swi;i odpowied:i: konczy p. Lach retorycznym pytaniem: ,,Komu i czemu 

maji;i slu:i:yc tego rodzaju recenzje?" Wy;padnie wi�c mimo wszystko zaspokoic 

Jego ciekawosc. Odpowied:i: jest bardzo prosta: maji;i nas bronic przed zalewem 

pseudonaukowych prac, deformuji;icych obraz naszej niedawnej przeszlosci, godnej 

wielkich i trwalych dziel, maji;i wreszcie nie dopuscic do marnotrawienia i rzuca

nia w bloto dziesii;itk6w i setek tysi�cy naszych wsp6lnych zlot6wek. 

· Marian Orzechowski 

Na wypowiedzi M. Orzechowskiego polemik� w tej sprawie zamykamy. 

Redakcja 




