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Zarys dzia³ania

Zakoñczenie zmagañ na arenie wojennej nie da³o Polakom upragnionej

wolnoœci. Rok 1945 sta³ siê momentem zakoñczenia II wojny œwiato-

wej. Polska sta³a siê stref¹ wp³ywów polityki Józefa Stalina i de facto jej

samodzielnoœæ na arenie miêdzynarodowej uleg³a znacznemu ogranicze-

niu, czy wrêcz wszystkie najwa¿niejsze decyzje dotycz¹ce polityki wew-

nêtrznej i zewnêtrznej by³y realizacj¹ za³o¿eñ, jakie w stosunku do Polski

mia³a Moskwa.

Komuniœci uwa¿ali, ¿e wolnoœæ przynios³y Polsce wojska sowieckie

i obecnie buduj¹c pañstwo komunistyczne realizujemy jedyn¹ i w³aœciw¹ wi-

zjê sprawiedliwoœci spo³ecznej, ideê, która wczeœniej nie by³a realizowana.

Wraz z przejêciem w³adzy w kraju komuniœci postawili przed sob¹

nowe zadania, do najwa¿niejszych z nich nale¿a³o utrzymanie w³adzy

i zwalczanie opozycji parlamentarnej, jak i wszelkich przejawów zbrojne-

go oporu, którego korzenie wywodzi³y siê z formacji Armii Krajowej.

W zamys³ach „nowej w³adzy” by³o równie¿ „przebudowanie” œwiadomo-

œci Polaków i stworzenie „nowego” obywatela (Reczek, 2008a, s. 154).

Komuniœci utrwalanie w³adzy realizowali metodycznie. W pierwszym

okresie po odzyskaniu przez Polskê „niepodleg³oœci” i po przejêciu w³a-

dzy przez komunistów relacje na linii Pañstwo–Koœció³ katolicki uk³ada³y

siê w miarê poprawnie. W³adze do wyborów w roku 1947 nie wyst¹pi³y

w sposób zdecydowany przeciw Koœcio³owi (Kumor, 2001, s. 475).

Wykorzystuj¹c fakt, ¿e „nowa” w³adza musia³a okrzepn¹æ, a przede

wszystkim, ¿e by³a „zajêta” zwalczaniem przeciwników politycznych

i skierowa³a ¿¹d³a swojej propagandy m.in. przeciwko osobie Stanis³awa

Miko³ajczyka i reprezentowanego przez niego Polskiego Stronnictwa

Ludowego (PSL). Szczególne nasilenie represji wobec PSL nast¹pi³o



w okresie akcji politycznej przed wyborami styczniowymi 1947 r. (Sta-
nis³aw Miko³ajczyk, 2010, s. 34).

T¹ w³adz¹ komuniœci nie zamierzali siê dzieliæ z ¿adnym ugrupowa-

niem politycznym tj. PPS-em, ani tym bardzie z kierowanym przez Mi-

ko³ajczyka PSL, jak mówi³ W³adys³aw Gomu³ka – „w³adzy raz zdobytej

nie oddamy nigdy” (£atyñski, 2002, s. 319).

W zajmowanych przez Armiê Czerwon¹ miastach Sowieci aresztowa-

li reprezentantów Polskiego Pañstwa Podziemnego, a nastêpnie ochraniali

nowe organy w³adzy kierowane przez komunistów i ich zwolenników (Od
niepodleg³oœci, 2010, s. 208).

Taktyka dzia³ania komunistów zaraz po wojnie by³a dyktowana ich

s³aboœci¹. Mo¿liwoœæ dzia³ania zapewnia³a im w pierwszych kilkunastu

miesi¹cach armia Czerwona, a w kolejnych rozbudowany aparat represji

pañstwa komunistycznego (ibidem, s. 208). By³ on jedyn¹, acz realn¹ si³¹,

mog¹c¹ urzeczywistniæ wizjê PPR-u o zaprowadzeniu w Polsce nowych

porz¹dków, a fakt ca³kowitej zale¿noœci zarówno tego aparatu, jak i partii

komunistycznej od woli Stalina uniemo¿liwia³ jakikolwiek inny przebieg

zdarzeñ ni¿ podporz¹dkowanie kraju Moskwie (Wybory do, 2010, s. 25).

W takiej sytuacji politycznej racjê bytu mia³y tylko partie polityczne

oraz inne podmioty ¿ycia politycznego, które podporz¹dkowa³y siê w³adzy

komunistycznej i które w swych za³o¿eniach programowych nie aspiro-

wa³y do wytyczania nowych kierunków, pr¹dów politycznych i spo³ecz-

nych. Funkcjonuj¹c w realiach pañstwa komunistycznego, zgadza³y siê

one na realizacjê wizji, któr¹ propagowa³a lub wskazywa³a jako w³aœciw¹

w³adza ludowa.

Tak by³o z Lig¹ Kobiet. Powsta³a ona w sierpniu 1945 r., zosta³a zare-

jestrowana jako jedna z pierwszych po wojnie – w rejestr organizacji zo-

sta³a wpisana pod numerem 35 (Walczewska, 2013). Jak podaje w swym

artykule S³awomira Walczewska – „sw¹ nazw¹, która w pocz¹tkowej

wersji brzmia³a: Spo³eczno-Obywatelska Liga Kobiet nawi¹zywa³a do

patriotycznej organizacji kobiecej utworzonej w 1913 roku dla poparcia

niepodleg³oœciowych d¹¿eñ Pi³sudskiego. W swoim programie umieœci³a

dwa punkty, pod którymi mog³aby siê podpisaæ ka¿da kobieta: przeciw-

dzia³anie nowej wojnie oraz wspó³praca w budowie sprawiedliwej Polski.

Wizja owej „sprawiedliwej” Polski by³a przy tym na tyle ogólnie nakre-

œlona, ¿e nie wyklucza³a z góry ¿adnych opcji politycznych czy œwiatopo-

gl¹dowych. Program ten zwiód³ kilka organizacji miêdzywojennych,

które chcia³y siê reaktywowaæ po wojnie, takich jak Demokratyczny Klub

Kobiet, Liga Kooperatystek, sekcja polska Miêdzynarodowego Stowarzy-
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szenia Kobiet z Wy¿szym Wykszta³ceniem Uniwersyteckim, i które

zosta³y wch³oniête przez Ligê Kobiet. Pozornie otwarta na wszystkie ini-

cjatywy kobiece, stanowi¹ca forum organizacji kobiecych, Liga Kobiet

w koñcu lat 40-tych i na pocz¹tku 50-tych wywiera³a ju¿ wyraŸny, silny

nacisk ideologiczny na swoje cz³onkinie. O ¿adnej autonomii reaktywo-

wanych stowarzyszeñ nie mog³o byæ mowy. LK zapewni³a sobie wy³¹cz-

noœæ na wszystkie inicjatywy kobiece i realizowa³a zadanie, dla jakiego

zosta³a stworzona: w³¹czenie, a raczej wmanipulowanie kobiet w prze-

miany ustrojowe” (ibidem).

Liga powiela³a, a mo¿e raczej odwzorowa³a model dzia³ania podobny

do mechanizmu przejmowania w³adzy przez komunistów. Odwo³ywa³a

siê do hase³, które trafia³y do wielu œrodowisk kobiecych. Jak trafnie po-

daje przywo³ana ju¿ S³awomira Walczewska „Idee aktywizacji zawodo-

wej i politycznej kobiet, g³oszone przez Ligê Kobiet, zgodne by³y z ide¹

emancypacji kobiet i jako takie mog³yby zapewne zostaæ poparte przez

aktywistki przedwojennego ruchu kobiecego, który stanowi³ szerokie

spektrum ponad 80 organizacji kobiecych oraz kobiecych instytucji”

(Walczewska, 2013). Realizuj¹c swoje za³o¿enia o stworzeniu jednej organi-

zacji, która bêdzie skupia³a wszystkie œrodowiska kobiece, Liga dopuœci³a

pocz¹tkowo do sytuacji, w której w ideê powstania ruchu kobiecego w³¹cza³o

siê wiele przedwojennych œrodowisk kobiecych. By³ to niestety tylko zabieg

propagandowy maj¹cy na celu pozyskanie akceptacji najwiêkszej mo¿liwej

liczby kobiet i œrodowisk je reprezentuj¹cych, które legitymizowa³y bêd¹

now¹ organizacjê kobiec¹, zale¿n¹ od komunistów, a nie rzeczywiste zainte-

resowanie stworzeniem szerokiej platformy ruchu kobiecego.

Dowodem potwierdzaj¹cym intencje za³o¿ycielek organizacji by³ sk³ad

za³o¿ycielek Ligi Kobiet, wœród cz³onkiñ których nie by³o nazwisk przed-

wojennych dzia³aczek kobiecych, jak równie¿ dzia³aczek przedwojennej

Spo³eczno-Obywatelskiej Ligi Kobiet (ibidem).

Sk³ad za³o¿ycielek Ligi Kobiet by³ charakterystyczny dla ówczesnego

uk³adu si³ politycznych w Polsce i jednoznacznie wskazywa³, kto bêdzie

si³¹ dominuj¹c¹ i kto bêdzie wytycza³ kierunki dzia³ania tej organizacji

kobiecej. Wœród za³o¿ycielek znalaz³y siê wiêc: trzy komunistki z Pol-

skiej Partii Robotniczej (PPR) – Irena P³otnicka, Felicja Fornalska, Mara

Turlejska, dwie socjalistki z Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) – Euge-

nia Pragierowa, Regina Fuszarowa, jedna dzia³aczka ruchu ludowego

z Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) – Stanis³awa Garncarczyk, jed-

na demokratka reprezentuj¹ca Stronnictwo Demokratyczne (SD) – Maria

Jaszczukowa (ibidem). Jak podaje S³awomira Walczewska „bezpartyjna
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by³a jedynie przewodnicz¹ca Zarz¹du, Irena Sztachelska: w czasie wojny

by³a ona oficerem politycznym I Armii LWP” (ibidem). „Bezpartyjnoœæ”

przewodnicz¹cej Zarz¹du Ligi Kobiet, Ireny Sztachelskiej (¿ony

dzia³acza komunistycznego Jerzego Sztachelskiego) by³a tylko iluzorycz-

na. Osoba stoj¹ca na czele organizacji, której funkcjonowanie uzale¿nio-

ne by³o od realizacji zaleceñ w³adzy, musia³a mieæ poparcie w³adzy i byæ

tej w³adzy pos³uszna.

Komuniœci, kreuj¹c now¹ rzeczywistoœæ polityczn¹ i spo³eczn¹ w Pol-

sce, po dojœciu do w³adzy starali siê pozyskiwaæ poparcie spo³eczne, tak

by now¹ w³adzê legitymizowaæ. Wykorzystywali do tego celu wszelkie

zabiegi propagandowe i manipulacje. Poczynaj¹c od niekonfrontacyjnej

polityki uk³adania stosunków z Koœcio³em katolickim, po tworzenie naj-

mniejszych instancji i organizacji spo³ecznych. Do osi¹gniêcia celu, którym

by³o pe³ne podporz¹dkowanie spo³eczeñstwa i przejêcie pe³nej kontroli

nad wszystkimi elementami ¿ycia spo³eczno-politycznego, komuniœci ro-

bili gesty dobrej woli, które z uczciwoœci¹ mia³y niewiele wspólnego. Tak

samo by³o w przypadku Ligi Kobiet.

„Pocz¹tkowe deklaracje Ligi, ¿e chce byæ organizacj¹ dla wszystkich

Polek, by³y zabiegiem propagandowym, maj¹cym na celu skupienie

w swych szeregach najwiêkszej liczby kobiet. Stan œwiadomoœci politycz-

nej kobiet, stopieñ zaanga¿owania siê przez nie w tworzenie nowego

ustroju, by³ przedmiotem intensywnych zabiegów Partii. Przy KC PZPR

istnia³ nawet Wydzia³ Kobiecy, którego szefowa, Or³owska, oddelego-

wa³a w 1951 swoj¹ podw³adn¹, Alicjê Musia³ow¹, do przejêcia funkcji

przewodnicz¹cej Ligi Kobiet, „wybranej” na pierwszym ogólnopolskim

zjeŸdzie w 1951 roku” (ibidem).

Jak wygl¹da³o tworzenie Ligi Kobiet. Jej cz³onkiem mog³a zostaæ ka¿-

da kobieta lub grupa kobiet (Ko³a Gospodyñ Wiejskich, Ko³a Spó³dziel-

czyñ), która uznawa³a cele i zadania Ligi Kobiet i zg³osi³a swój udzia³

w jej pracy (APP, LK ZW, sygn. 2, k. 2). Statut Ligi Kobiet zosta³ uchwa-

lony na II Krajowym ZjeŸdzie w lipcu 1957 roku (ibidem, k. 1).Wed³ug

zapisów statutowych Liga by³a organizacj¹ kobiet zamieszkuj¹cych na te-

renie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, prowadz¹c¹ dzia³alnoœæ w celu:

„– przyspieszenia rozwoju gospodarczego i kulturalnego Polski Ludowej,

buduj¹cej socjalizm;

– umocnienia pokojowej i przyjaznej wspó³pracy narodu polskiego z in-

nymi narodami;

– umacniania wiêzów przyjaŸni pomiêdzy kobietami polskimi i kobieta-

mi innych krajów;
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– obrony i dalszego rozszerzania praw kobiet pracuj¹cych miast i wsi,

¿on, matek, obywatelek;

– organizowania spo³ecznej inicjatywy kobiet dla lepszego wykorzysta-

nia wszystkich istniej¹cych mo¿liwoœci w szybszym poprawieniu wa-

runków bytowych ludzi pracy miast i wsi;

– prze³amywania szczególnych ¿yciowych trudnoœci kobiet i organizo-

wania pomocy kobietom w nastêpuj¹cych zagadnieniach:

a) zatrudnianiu kobiet, zgodnie z potrzebami gospodarki narodowej,

zdobywaniu przez nie kwalifikacji zawodowych,

b) w wychowaniu dzieci, uczciwych i nale¿ycie przygotowanych do

¿ycia, gor¹cych patriotów Polski Ludowej,

c) w wychowaniu kobiet na dobre gospodynie, umiej¹ce sprawnie kul-

turalnie i oszczêdnie prowadziæ gospodarstwo domowe,

d) w podnoszeniu poziomu kulturalnego, etycznego i ideowego rodziny

i spo³eczeñstwa,

e) w podnoszeniu higieny i rozwijaniu zami³owania do estetyki w ubie-

raniu, mieszkaniu i otoczeniu,

f) w podnoszeniu poziomu zdrowotnego kobiet” (ibidem, k. 1).

Kiedy czytamy za³o¿enia przedstawione w tym dokumencie, to rzu-

caj¹ siê w oczy has³a odwo³uj¹ce siê do koniecznoœci w³¹czenia siê w bu-

dowê pañstwa komunistycznego. Pocz¹wszy do modelowego wychowania

„nowego obywatela”, po „uczciw¹” pracê. Pojawia siê element równo-

uprawnienia, tylko, ¿e on nie wynika³ z szacunku i troski o kobietê, a z po-

trzeby w³adzy, która odbudowuj¹c kraj po zniszczeniach wojennych

i odbudowuj¹c gospodarkê w ramach przyjêtych wczeœniej planów trzy-

letniego i szeœcioletniego potrzebowa³a r¹k do pracy. Oczywiœcie wœród

hase³ znajduj¹ siê równie¿ te odwo³uj¹ce siê do koniecznoœci poprawy sy-

tuacji bytowej kobiet, ale ta trudna sytuacja nie dotyczy³a tylko kobiet, by³

to stan, który dotyczy³ ca³ego spo³eczeñstwa. Poziom ¿ycia Polaków w la-

tach 40. i 50. by³ bardzo niski, dotyczy³o to nie tylko aprowizacji rynku,

ale prawie wszystkich sfer ¿ycia.

Realizacja zak³adanych w statucie za³o¿eñ mia³a pomóc w osi¹gniêciu

zadowalaj¹cych wyników, jak to czêsto podkreœlano w nomenklaturze

partyjnej, „na froncie” walki o lepsze ¿ycie obywateli, a tym samym mia³a

w przysz³oœci skutkowaæ „wzrostem m³odego pokolenia ukszta³towanego

i oddanego partii” (Reczek, 2008b, s. 203).

Wype³nienie przyjêtych celów Liga Kobiet chcia³a osi¹gn¹æ poprzez

wspó³pracê z instytucjami, organizacjami i zak³adami pracy w zakresie

dzia³añ okreœlonych w statucie (APP, LKZW, sygn. 2, k. 1).
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Interesuj¹cym zapisem, który mia³ wskazywaæ na realny wp³yw, jaki

mia³a odgrywaæ Liga w kreowaniu ¿ycia kobiet w kraju by³a mo¿liwoœæ

wystêpowania do organów w³adzy pañstwowej z wnioskami dotycz¹cymi

rozwi¹zywania ¿ywotnych spraw kobiet (ibidem). Mo¿na jednak uznaæ,

¿e w³adza poprzez swoje rozbudowane struktury w³adzy administracyjnej

i partyjnej wiedzia³a, czego potrzebuje spo³eczeñstwo. Kolejnym obsza-

rem, w którym mia³a przejawiaæ siê aktywizacja Ligi Kobiet by³a pomoc

pañstwu w pracy oœwiatowo-wychowawczej, kulturalnej i opiekuñczej

przez prowadzenie odpowiednich placówek, takich jak: œwietlice dla dzie-

ci, poradnie, internaty, uniwersytety wieczorowe dla kobiet, kluby dysku-

syjne (ibidem). Do zadañ Ligi nale¿a³o równie¿ prowadzenie placówek

u³atwiaj¹cych kobietom przyswajanie w³aœciwych metod prowadzenia

gospodarstwa domowego, dbania o zdrowie, m³odoœæ, estetykê ubioru

i mieszkañ (ibidem). By umo¿liwiæ realizacjê tych postulatów powo³ano

instytucje oraz podmioty, które mia³y u³atwiæ lub koordynowaæ realizacjê

tych zadañ, by³y nimi m.in.: Komitet do Spraw Gospodarstwa Domowego,

wypo¿yczalnie sprzêtu gospodarstwa domowego, poradnie udzielaj¹ce

pomocy z zakresu robót rêcznych, prac domowych, higieny, kosmetyki

itp. (ibidem).

Kobiety anga¿uj¹c siê w budowanie „nowej socjalistycznej Polski”

w³¹cza³y siê we wspó³zawodnictwo pracy, wykonywa³y prace dotychczas

zarezerwowane dla mê¿czyzn i wielokrotnie przekraczaj¹ce ich mo¿liwoœ-

ci fizyczne. Praca w ciê¿kich warunkach w fabrykach by³a codziennoœci¹.

W swoich za³o¿eniach Liga chcia³a pomagaæ kobietom w zaspokajaniu

ich potrzeb poprzez zak³adanie i prowadzenie placówek gospodarczych

i us³ugowych, w tym: jad³odajni, kwiaciarni, kawiarni, punktów us³ugo-

wych itp. (ibidem).

Na terenie ca³ej Polski zaczê³y powstawaæ terenowe struktury Ligi Ko-

biet, poczynaj¹c od miast wojewódzkich, na wsiach koñcz¹c. Podobnie

sytuacja wygl¹da³a w Wielkopolsce.

W Poznaniu dzia³a³ Zarz¹d Wojewódzki Ligi Kobiet koordynuj¹cy

i bêd¹cy zarazem najwy¿sz¹ instancj¹ organizacji w regionie (APP, LKZW,

sygn. 1, s. 1). Zadania Ligi w Poznaniu koordynowa³ Zarz¹d Miejski Ligi

Kobiet w Poznaniu, a w obrêbie poszczególnych dzielnic dzia³a³y Zarz¹dy

Dzielnicowe Ligi Kobiet – Stare Miasto, Nowe Miasto, Poznañ Wilda,

Poznañ Je¿yce (ibidem, s. 35–44). Nad ca³oœci¹ prac Ligi Kobiet w po-

szczególnych powiatach czuwa³y Zarz¹dy Powiatowe (ibidem, s. 24–25).

Dzia³alnoœæ w ró¿nych okresach czasu nacechowana by³a zró¿nico-

wan¹ dynamik¹, która by³a wypadkow¹ aktualnej sytuacji politycznej
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w kraju i aktywnoœci samej organizacji. Wszystko to powodowa³o, ¿e ro-

zwój organizacji zale¿a³ od aktualnej wizji jej rozwoju przez w³adze

w kontekœcie sytuacji politycznej i równie¿ w reakcji na dzia³ania samej

Ligi.

Jak podaje S³awomira Walczewska „Liga Kobiet by³a uzale¿niona od

PZPR nie tylko ideowo, lecz i organizacyjnie. W lutym 1966 roku drog¹

odgórnej decyzji musia³a zaprzestaæ dzia³alnoœci w zak³adach pracy i z dnia

na dzieñ z organizacji dwumilionowej sta³a siê 70-tysiêczn¹. Nie jest wy-

kluczone, ¿e by³a to kara za próbê krytyki polityki pañstwa wobec zatrud-

nienia kobiet: gdy w 1958 roku zwolniono z pracy 6 tys. kobiet w ramach

tzw. „akcji porz¹dkowania miejsc pracy”, Liga ujê³a siê za nimi i pró-

bowa³a organizowaæ je w spó³dzielniach pracy. Jeœli by³ to akt niesubor-

dynacji, to nigdy wiêcej ju¿ siê nie powtórzy³. Liga ograniczy³a swoje

ambicje do organizowania kursów kroju i szycia i stosownie do tego tra-

ci³a sw¹ atrakcyjnoœæ dla kobiet” (Walczewska, 2013).

Jej mo¿liwoœci w terenie by³y jeszcze bardziej ograniczone i na przy-

k³ad w woj. poznañskim g³ówny ciê¿ar prac Ligi Kobiet w Wielkopolsce

polega³ na podejmowaniu inicjatyw, maj¹cych na celu poprawê komfortu

¿ycia kobiet i ich rodzin (Reczek, 2008b, s. 204). Podczas posiedzenia

Prezydium ZW LK w dniu 24 lutego 1962 roku przedstawiono problemy

kobiet, a tak¿e sposoby ich rozwi¹zania, poruszane podczas III Zjazdu

Ligi Kobiet, odbywaj¹cego siê w dniach 17–19 lutego 1962 roku (APP,

LK ZW, sygn. 27, s. 14–15). Dominowa³y sprawy bytowe, zauwa¿ono

równie¿ koniecznoœæ podjêcia prób obni¿enia cen sprzêtu gospodarstwa

domowego, maj¹cego za zadanie u³atwienie pracy i skrócenie czasu prze-

znaczonego na zajêcia domowe kobietom pracuj¹cym zawodowo, ponie-

wa¿ ze wzglêdu na jego wysokie ceny by³ on dla wielu pañ niedostêpny

(ibidem, s. 14). Poruszono równie¿ koniecznoœæ zwiêkszenia dostêpnoœci

asortymentu pó³fabrykatów przydatnych w kuchni, np. ró¿nego rodzaju

przetworów miêsnych, owocowych i warzywnych, które pozwoli³yby ko-

biecie w znacznie krótszym czasie przygotowaæ posi³ek dla siebie i swojej

rodziny, poniewa¿ jak to t³umaczono: „czasoch³onnoœæ prac domowych

nie pozwa³a w takiej sytuacji kobietom na wypoczynek, rozrywkê i do-

kszta³canie siê” (ibidem). Niestety ze wzglêdu na trudnoœci rynkowe wie-

le z podjêtych prób poprawy komfortu ¿ycia z góry skazane by³o na

niepowodzenie, poniewa¿ zaopatrzenie rynku w produkty spo¿ywcze

by³o niewystarczaj¹ce w stosunku do potrzeb, jakie mia³o spo³eczeñstwo.

W tej sytuacji przyjmowanie takich deklaracji nie nios³o za sob¹ realnych

mo¿liwoœci wp³ywania na zaopatrzenie sklepów i tym samym rzeczywis-
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te odci¹¿enie kobiet, które musia³y kreatywnie gospodarowaæ tym, co

znajdowa³y na pu³kach sklepowych. Niemniej jednak niektóre z propono-

wanych rozwi¹zañ wprowadzano w ¿ycie, tak by³o z uruchamianiem

zbiorczych pralni w blokach (ibidem). Pomys³ ten realizowany by³ zreszt¹

przez ca³e dziesiêciolecia i jeszcze na latach 90. XX wieku budowano blo-

ki, które by³y wyposa¿one w pralnie, co by³o realizacj¹ za³o¿enia, ¿e

w znacznym stopniu u³atwi¹ one prace, a tym samym przyczyni¹ siê do

zmniejszenia ha³asu w mieszkaniach, wywo³anego przez pralki i wyelimi-

nuj¹ proces nawilgacania (ibidem).

Codziennoœæ miejska i wiejska, by³y to jednak dwie odmienne rzeczy-

wistoœci i inne spojrzenia na sytuacjê kobiet. To co udawa³o siê zyskaæ

kobietom w mieœcie ze wzglêdu na fakt zamieszkiwania aglomeracji miej-

skiej, nawet w sytuacji kryzysu zwi¹zanego z permanentn¹ niewydolno-

œci¹ gospodarki komunistycznej, by³o przez wiele lat nieosi¹galne dla

kobiet mieszkaj¹cych na wsi. Mieszkañcy miast posiadali coraz wiêkszy

dostêp do udogodnieñ zwi¹zanych z rozwojem infrastruktury miejskiej

i innymi udogodnieniami, natomiast przez d³ugie lata pozbawieni tych

udogodnieñ byli mieszkañcy wsi. Odmiennie w pewnym stopniu wy-

gl¹da³a sytuacja miasta i wsi w zakresie aprowizacji, tutaj wieœ mia³a nie-

wielk¹, ale przewagê nad miastem, poniewa¿ posiadanie skrawka ziemi,

nawet w realiach pañstwa komunistycznego, bior¹c pod uwagê kolekty-

wizacjê wsi, walkê z ku³akami, obowi¹zkowe dostawy kontyngentów rol-

nych, które by³y tak uci¹¿liwe w latach 40. 50., to wraz z up³ywem czasu

mamy do czynienia z sytuacj¹ „wyjazdu do rolnika” po bezpoœredni za-

kup, nabia³u lub innych produktów rolnych.

Sytuacja kobiet wiejskich sta³a siê wiêc obszarem aktywnoœci Ligi

Kobiet. Feliks WoŸniak – prezes Wojewódzkiego Zwi¹zku Gminnych

Spó³dzielni zwraca³ uwagê, ¿e: „brak jest wci¹¿ na wsi punktów us³ugo-

wych. Trudno jest na wsi naprawiæ pralkê, odkurzacz, nawet kontakt elek-

tryczny. Sprawa pralni na wsi jest spraw¹ wa¿n¹, gdy¿ pralki domowe nie

rozwi¹zuj¹ problemu w ca³oœci. Liczne rodziny, ma³e mieszkania i pralki

domowe s¹ trudne do pogodzenia” (APP, LKZW, sygn. 14, s. 4).

Zarz¹d Powiatowy Ligi Kobiet w Nowym Tomyœlu zwraca³ uwagê, ¿e

Liga „przez ostatnie lata skupia³a g³ównie swoj¹ dzia³alnoœæ na pracy propa-

gandowej, zebraniach poœwiêconych przede wszystkich omawianiu zagad-

nieñ politycznych, znanych ju¿ kobietom i naœwietlonych w prasie i radio.

Stopniowo Liga Kobiet wycofa³a siê z wielu konkretnych form pracy i pla-

cówek prowadzonych w pierwszym okresie swej dzia³alnoœci, s³u¿¹cej za-

spokajaniu codziennych potrzeb kobiet” (APP, LKZW, sygn. 304, k. 5).
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Wielokrotnie aktywnoœæ Ligi ogniskowa³a siê na zagadnieniach poli-

tycznych. By³a ona tub¹ propagandow¹ w³adzy komunistycznej i realizo-

wa³a za³o¿enia w³adzy maj¹ce na celu aktywizowanie kobiet w budowê

pañstwa komunistycznego. Wraz z odwil¿¹ paŸdziernikow¹ zmienia siê

postrzeganie roli kobiet zrzeszonych w Lidze Kobiet i daj¹ one wyraz

swojego niezadowolenia z panuj¹cej sytuacji spo³ecznej i politycznej, po-

dobnie jak uczyni³o wiele innych œrodowisk politycznych i spo³ecznych

w Polsce.

Na tym samym posiedzeniu Zarz¹du Powiatowego Ligi w Nowym To-

myœlu w odniesieniu do lat minionych mówiono: „nadmiernie w tym

okresie wyrós³ kult pracy zawodowej kobiet, przy jednoczesnej nie-

s³usznej dewaluacji pracy w domu i w rodzinie, przy os³abieniu autorytetu

dobrej, kulturalnej gospodyni domu. Brak szerszej aktywnoœci Ligi Ko-

biet w walce o zaspokajanie codziennych potrzeb kobiet, by³ konsekwent-

nym nastêpstwem Ÿle pojêtej roli organizacji kobiecej i wynikaj¹cymi

st¹d b³êdami jej programu” (ibidem). Id¹c dalej potêpiono promowany

w okresie stalinowskim model kobiety pracuj¹cej i buduj¹cej socjalizm na

równi z mê¿czyznami i wykonuj¹cej te same prace co mê¿czyŸni. Odby-

wa³o siê to nie w sferze ideologicznej, tylko ukazuj¹c jego bezsensownoœæ

jako dzia³ania maj¹cego na celu realizacjê za³o¿eñ w³adzy, uprzedmiota-

wiaj¹c kobietê i nie dbaj¹c o jej prawa i potrzeby i nie realizuj¹c tym samym

idei równouprawnienia. „kieruj¹c kobiety do wszystkich tak zwanych

zawodów mêskich, brak odpowiednich kwalifikacji zawodowych kobiet,

opieki i pomocy ze strony zwi¹zków zawodowych i organizacji kobie-

cych, bez podjêcia powa¿nej pracy w kierunku z³agodzenia trudu obo-

wi¹zków domowych – nie przynios³y kobietom powa¿niejszych zwyciêstw

w realizacji równouprawnienia” (ibidem, s. 6).

Problemy kobiet poruszane by³y równie¿ podczas prac w Radach Na-

rodowych wszystkich szczebli, w których uczestniczy³y reprezentantki

Ligi Kobiet. Wspó³praca z administracj¹ mia³a siê przyczyniæ do popra-

wienia trudnej sytuacji, szczególnie jeœli chodzi³o o kwestiê poprawy za-

opatrzenia sklepów, problemy mieszkaniowe i ogóln¹ dostêpnoœæ do

us³ug tak w mieœcie, jak i na wsi (APP, KW PZPR, sygn. 1128, s. 67–68).

Wielokrotnie poruszane tematy sygnalizowa³y tylko istniej¹ce problemy,

jednak ich doraŸne rozwi¹zanie by³o niemo¿liwe ze wzglêdu na trudnoœci

gospodarcze i nawarstwiaj¹ce siê problemy zwi¹zane z niedoborem wielu

produktów, w tym szczególnie tych pierwszej potrzeby. Up³yw lat z jednej

strony powolnie ukazywa³ zachodz¹ce zmiany, jednak przyrost naturalny,

który wype³nia³ straty osobowe powsta³e w trakcie drugiej wojny œwiato-
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wej, powodowa³, ¿e trudno by³o zaspokoiæ potrzeby spo³eczeñstwa w sy-

tuacji funkcjonowania w realiach pañstwa komunistycznego i gospodarki

socjalistycznej, która nie by³a w stanie zaspokoiæ stale rosn¹cych potrzeb

spo³eczeñstwa.

Koniecznoœæ pracy zawodowej kobiet i ³¹czenie tego z wychowaniem

dzieci i prowadzeniem gospodarstwa domowego by³a trudnym zadaniem

do realizacji. Liga Kobiet chc¹c ul¿yæ kobietom wysunê³a postulat zorga-

nizowania klubów dzieciêcych dzia³aj¹cych przed i popo³udniu (APP,

LKZW, sygn. 27, s. 14). Zaproponowano, by na ten cel zaadaptowaæ nie-

wykorzystywane w wielu zak³adach pracy œwietlice (ibidem, s. 14). Opie-

kunkami do dzieci mia³y byæ w nich emerytki (ibidem). Finansowanie

klubów dzieciêcych zosta³o z³o¿one na zak³ady pracy, na terenie których

zorganizowano klub, a czêœciowo w kosztach mia³y partycypowaæ zwi¹z-

ki zawodowe (ibidem). Pomys³y te nie sprawdzi³y siê, ich powszechna re-

alizacja nigdy nie dosz³a do skutku. Kobietom pozostawa³a codzienna

kreatywna organizacja czasu dnia.

Liga Kobiet stara³a siê rozwi¹zywaæ problemy kobiet zapraszaj¹c do

wspó³pracy ró¿ne œrodowiska i instytucje. W roku 1962 prasa poznañska

wspólnie z Zarz¹dem LK zainicjowa³a akcjê pod has³em „Miesi¹ca Ewy”

(ibidem, s. 15). Na ³amach gazet ukazywa³y siê artyku³y, podejmuj¹ce ak-

tualne sprawy kobiet (ibidem).

Wskazuj¹c na mankamenty swojej wczeœniejszej aktywnoœci Liga

w coraz wiêkszym zakresie oddzia³ywa³a na kobiety mieszkaj¹ce na wsi

i zawi¹zywa³a wspó³pracê z lokalnymi Ko³ami Gospodyñ Wiejskich

(KGW), zajmuj¹c siê kursami, które mia³y daæ kobietom wiedzê i umie-

jêtnoœci zwi¹zane z prowadzeniem gospodarstwa domowego i wyposa¿yæ

je w inne przydatne umiejêtnoœci. W roku 1963 na terenie Wielkopolski

dzia³a³o 1112 KGW zrzeszaj¹cych 24 164 cz³onkiñ (APP, LK ZW, sygn. 14,

s. 15; APP, KW PZPR, sygn. 1137, s. 15–16). Od roku 1962 zorganizo-

wa³y one dla kobiet 344 kursy ¿ywieniowe, 155 kursów kroju i szycia,

348 kursów roœlinnych i 316 hodowlanych (ibidem). Ko³a Gospodyñ

Wiejskich za³o¿y³y 260 wypo¿yczalni sprzêtu gospodarstwa domowego

i przeprowadzi³y 234 kursów z zakresu oœwiaty sanitarnej, a tak¿e prze-

prowadzi³y na ten temat 1490 pogadanek (ibidem). Inicjatywy te mia³y na

celu doskonalenie umiejêtnoœci wykonywania codziennych prac, a tak¿e

podnosi³y poziom œwiadomoœci kobiet, a za ich poœrednictwem rodzin

i ca³ej wsi.

Liga Kobiet i Ko³a Gospodyñ Wiejskich stara³y siê poprawiæ ogólny

poziom ¿ycia kulturalnego mieszkanek wsi i w tym celu organizowano
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wycieczki krajoznawcze oraz imprezy artystyczne, czy wycieczki do te-

atru i kina (ibidem).

Na terenach wiejskich powiatowe komórki Ligi Kobiet we wspó³pracê

anga¿owa³y Pañstwowe Gospodarstwa Rolne (PGR) (APP, LK ZW,

sygn. 14, s. 16). Sieæ PGR i spó³dzielni zala³a wsie zgodnie z zamys³em

odwzorowania modelu rolnictwa sowieckiego. Miejsca te sta³y siê du¿y-

mi skupiskami kobiet z okolicznych terenów, które znajdowa³y w nich

zatrudnienie. Podczas takich spotkañ prowadzono kursy z zakresu gospo-

darstwa domowego, prelekcje i pogadanki na temat oœwiaty sanitarnej,

wychowania, prawa i racjonalnego ¿ywienia (APP, LK ZW, sygn. 14,

s. 16; APP, KW PZPR, sygn. 1137, s. 15–16).

Pomoc dla kobiet zatrudnionych w PGR i spó³dzielniach potrzebna

by³a w okresach nasilonych prac polowych, wówczas opiekê nad dzieæmi

pracownic sprawowa³y tzw. „dzieciñce” (APP, LK ZW, sygn. 14, s. 16).

Na terenach wiejskich Liga Kobiet powiêksza³a systematycznie swoje za-

plecze, organizuj¹c: Zespo³y Pracy Kobiet przy spó³dzielniach mleczar-

skich, oraz Sekcje Kobiet przy Gminnych Spó³dzielniach „Samopomoc

Ch³opska” (APP, KW PZPR, sygn. 1137, s. 15–16).

Przyk³adowo struktury Ligi Kobiet w powiecie nowotomyskim na

przestrzeni lat ulega³y sta³emu wzrostowi. Jak podawano w jednym z do-

kumentów Zarz¹du Powiatu LK: „Zgodnie z za³o¿eniami statutu w na-

szym powiecie od 1945 r. istnieje i rozwija siê masowa organizacja

kobieca – Liga Kobiet, skupiaj¹ca w swych szeregach nie tylko kobiety

z miasteczek, ale co wa¿niejsze ze wsi, gospodynie wiejskie, cz³onkinie

Kó³ek Rolniczych i Spó³dzielni Produkcyjnych. Wiêkszoœæ cz³onkiñ LK

w miasteczkach naszego powiatu to robotnice i pracownice umys³owe za-

trudnione we wszystkich niemal zak³adach pracy. Nik³y procent cz³onkiñ

stanowi¹ kobiety gospodynie domowe, nie pracuj¹ce zawodowo oraz in-

teligencja zawodowa (lekarki, nauczycielki, in¿ynierowie). Jeœli porów-

namy stan cz³onkiñ i kó³ w powiecie z lat 1945–1946, ze stanem z roku

bie¿¹cego 1961, to zauwa¿ymy wyraŸnie, ¿e nasza organizacja rozbu-

dowa³a siê zwiêkszaj¹c swe szeregi wielokrotnie. 1945–1946 liczba

kó³ 3, iloœæ cz³onkiñ 48; w latach 1947–1950 liczba kó³ 5, cz³onkiñ 138;

a w kwietniu 1961 r. liczba kó³ 14, a liczba cz³onkiñ 830” (APP, LK ZW,

sygn. 304, k. 37).

Wzrost liczby kó³ Ligi Kobiet na terenach wiejskich i w miastach po-

wodowa³ zwiêkszenie aktywnoœci struktur terenowych i zwiêkszenie ak-

tywnoœci maj¹cej na celu troskê o ¿ycie codzienne kobiet. Zmianie uleg³

ciê¿ar i nacisk na aspekty pracy z kobietami. Powoli odchodzi³ model
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Polki jako pracownicy i w³adza dostrzega³a potrzeby kobiet zwi¹zane

z realizacj¹ zawodow¹ i rodzinn¹. Niemniej jednak Liga Kobiet ca³y czas

podejmowa³a zakrojone na du¿¹ skalê inicjatywy, maj¹ce s³u¿yæ kszta³to-

waniu i wychowaniu kobiet na dobrego obywatela, ukazuj¹c wk³ad kobiet

w budowanie socjalizmu, po³¹czone z „harmonijnym” ¿yciem prywat-

nym. Miejscem takiej obecnoœci by³y m.in. zak³ady pracy, choæ odbywa³o

siê to w ograniczonym zakresie. W latach 1953–1957 Liga wycofa³a siê

z zak³adów, w których jej rolê mia³y przej¹æ zwi¹zki zawodowe (APP,

KW PZPR, sygn. 1131, s. 69–70). Nie prowadzi³y one jednak tej dzia³al-

noœci w sposób nale¿yty, poniewa¿ realizowa³y inne za³o¿enia statutowe,

dlatego w drugiej po³owie roku 1957 ponownie rozpoczêto organizowa-

nie Kó³ Ligi Kobiet w Zak³adach, w oparciu o które nastêpnie Zwi¹zki Za-

wodowe powo³a³y Komisje Kobiece (ibidem).

Formy aktywnoœci kobiet w latach szeœædziesi¹tych by³y najró¿niejsze

i zwi¹zane by³y one z ich aktywnoœci¹ zawodow¹ lub œrodowiskiem,

w którym funkcjonowa³y. Nie by³o sfery, w której aktywnoœæ Ligi Kobiet

nie mog³aby zaistnieæ. W Miejskim Zarz¹dzie LK w Pile, zorganizowano

kobiece dru¿yny ORMO, kontynuacj¹ tych dzia³añ na szczeblu oficjal-

nym by³o powo³anie 12 maja 1969 r. Zespo³u ds. Kó³ Rodziny Milicyjnej,

co by³o wynikiem podpisanego porozumienia pomiêdzy Zarz¹dem G³ów-

nym Ligi Kobiet i Ministerstwem Spraw Wewnêtrznych (APP, LK ZW,

sygn. 14, s. 24; APP, LK ZW, sygn. 28, s. 78).

Na szczeblu województwa w Poznaniu 20 lutego 1968 r. podpisane zo-

sta³o porozumienie pomiêdzy Zarz¹dem Wojewódzkim Ligi Kobiet w Poz-

naniu i Zarz¹dem Wojewódzkim Ligi Obrony Kraju w Poznaniu (APP,

LK ZW, sygn. 28, s. 17–18). Celem porozumienia by³o rozwijanie idei

spo³ecznej dzia³alnoœci obronnej wœród kobiet (APP, LK ZW, sygn. 28,

s. 10). W jego za³o¿eniach le¿a³a „popularyzacja wœród kobiet postêpo-

wych tradycji narodu i orê¿a polskiego”, jak równie¿ przygotowanie ko-

biet do pe³nienia s³u¿by pomocniczej na wypadek zagro¿enia (ibidem).

12 maja 1969 roku zawarto pomiêdzy ZW LK i Zarz¹dem Wojewódzkim

Poznañskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej porozumienie

w sprawie wspó³pracy nad rozwijaniem dzia³alnoœci sportowo-rekreacyj-

nej dzieci i rodzin w miejscu zamieszkania (APP, LK ZW, sygn. 28, s. 107).

Stawiano sobie za cel kszta³towanie i umacnianie poprzez sport i wychowa-

nie fizyczne „zasad dyscypliny i solidarnoœci oraz wype³niania obowi¹zków

spo³ecznych i obywatelskich” (ibidem). Zak³adano równie¿ „zacieœnianie

poprzez wspóln¹ dzia³alnoœæ sportowo-rekreacyjn¹ wiêzi spo³ecznej wœród

ogó³u mieszkañców bloków i osiedli miejskich” (ibidem).
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By³a to aktywnoœæ charakterystyczna dla modelu ówczesnego pañstwa

komunistycznego, w którym grupy zawodowe czy spo³eczne w³¹cza³y

siê, ukazuj¹c w ten sposób swoj¹ odpowiedzialnoœæ i zaanga¿owanie oraz

troskê o „dobro” kraju. Wszechobecne czyny spo³eczne, wspó³zawodnic-

two zawodowe mia³y pokazaæ masowe zaanga¿owanie w budowanie

ustroju socjalistycznego, wed³ug takiego schematu funkcjonowa³y i wpi-

sywa³y siê w niego poczynania Ligi Kobiet.

Prowadzenie tak szeroko zakrojonej dzia³alnoœci przez Ligê Kobiet

wype³nia³o wszystkie sfery aktywnoœci kobiet. Liga Kobiet nie przeja-

wia³a du¿ej aktywnoœci stricte politycznej, co ju¿ zosta³o przywo³ane,

chocia¿ ze wzglêdu na swój publiczny charakter i liczn¹ bazê spo³eczn¹,

by³a uczestnikiem ¿ycia politycznego.

G³ówny ciê¿ar tej dzia³alnoœci zajmowa³a aktywnoœæ cz³onkiñ Ligi

Kobiet w pracach Rad Narodowych wszystkich szczebli oraz podczas

kampanii wyborczych do tych¿e rad i Sejmu (APP, LK ZW, sygn. 24, 64,

66, 68, 70, 72).

Mimo akcji agitacyjnej prowadzonej wœród kobiet wyniki wyborów

by³y efektem ustaleñ partyjnych i wskazania kandydatur przez Polsk¹

Zjednoczon¹ Partiê Robotnicz¹ (PZPR), a nie wyborów, wed³ug zasad de-

mokratycznych, jakie znamy obecnie. Wskazanie przez w³adze kobiet za-

anga¿owanych w dzia³alnoœæ spo³eczn¹ lub polityczn¹ dawa³o mandat do

zasiadania w radach lub ³awach sejmowych. W Sejmie II kadencji lat

1957–1961 nie by³o ¿adnej kobiety z terenu Wielkopolski, a w radach na-

rodowych wszystkich szczebli zasiada³y tylko 893 kobiety (APP, LK ZW,

sygn. 68, s. 6). W nastêpnej kadencji do Sejmu wesz³y z Wielkopolski

4 kobiety, a w radach zasiada³o ich 2158 (ibidem). W Sejmie IV kadencji

by³o 5 kobiet z województwa poznañskiego, a w sk³ad rad narodowych wy-

brano 2186 kobiet (APP, LK ZW, sygn. 70, s. 16). Sejm V kadencji lat

1969–1973 obradowa³ z udzia³em 4 kobiet z województwa poznañskiego,

a rady w swych szeregach mia³y 2453 radne (APP, LK ZW, sygn. 72, s. 69).

Aktywnoœæ polityczna kobiet zaanga¿owanych w prace na rzecz ko-

biet by³a marginesem tej dzia³alnoœci. Najwiêkszy obszar aktywnoœci Ligi

to praca nad rozwi¹zywaniem codziennych spraw kobiet. Liga Kobiet

by³a jednak przybudówk¹ w³adz i jako taka musia³a realizowaæ zadania

i liniê polityczn¹ partii. Szczególne znaczenie mia³a aktywnoœæ propagan-

dowa i ukazywanie sukcesów w³adzy lub popieranie polityki partii w sy-

tuacjach kryzysów lub w zwi¹zku z ustaleniami kolejnych zjazdów partii.

Przedstawicielki kobiet zabiera³y g³os za poœrednictwem Ligi Kobiet

w momentach szczególnych, podczas wa¿nych wydarzeñ politycznych,
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jak choæby wydarzenia Marca 1968 roku (Reczek, 2008b, s. 209). Prze-

wodnicz¹ca ZW LK w Poznaniu Maria Roszczak wystosowa³a list do I se-

kretarza KC PZPR W³adys³awa Gomu³ki, popieraj¹cy politykê partii

i domagaj¹cy siê równoczesnego oczyszczenia partii i rz¹du oraz organi-

zacji spo³ecznych z elementów wrogich i syjonistycznych (APP, LK ZW,

sygn. 28, s. 39). Takie stanowisko by³o odzwierciedleniem panuj¹cych

wówczas stosunków politycznych. Podczas posiedzenia Prezydium ZW LK,

w dniu 24 kwietnia 1968 roku, odnios³o siê negatywnie, jak to zosta³o okreœlo-

ne, do „wrogich” wyst¹pieñ przeciw polityce partii i ustrojowi socjalistycz-

nemu oraz udzieli³o ca³kowitego poparcia dla polityki partii i „towarzysza

Wies³awa jej czo³owego przywódcy” (APP, LK ZW, sygn. 28, s. 34).

Specyfika okresu Polski Ludowej powodowa³a, ¿e nie by³o mo¿li-

woœci powo³ywania organizacji i stowarzyszeñ, które by³yby niezale¿ne

od w³adzy komunistycznej i mog³yby rzeczywiœcie reprezentowaæ intere-

sy swoich cz³onków. Funkcjonuj¹ca w takich realiach Liga Kobiet, na-

wi¹zuj¹ca do tradycji kobiecych okresu miêdzywojennego, choæ de facto
ich nie realizuj¹ca, ca³y czas ros³a w si³ê.

Zarz¹d Powiatowy Ligi Kobiet w Nowym Tomyœlu w swych doku-

mentach zapisa³: „Ostatnio trzeba stwierdziæ, ¿e ranga spo³eczna naszej

organizacji znowu siê podnios³a. Cz³onkinie Ligi Kobiet i nie cz³onkinie

coraz bardziej przekonuj¹ siê do Ligi ufaj¹c, ¿e organizacja stanie zawsze

w obronie praw kobiety, pomo¿e i doradzi w rozwi¹zywaniu ca³ego splotu

problemów, ba nawet drobnych k³opotów jakie niesie za sob¹ ¿ycie”

(APP, LK ZW, sygn. 304, k. 42).

Trudno jednoznacznie oceniæ dzia³alnoœæ Ligi Kobiet w omawianym

okresie. Funkcjonowa³a ona w specyficznych warunkach pañstwa komu-

nistycznego, co wiêcej jej powstanie by³o ju¿ powi¹zane ze strukturami

pañstwa komunistycznego i za cel mia³o pozyskanie œrodowisk kobie-

cych, z jednej strony do legitymizowania w³adzy, a z drugiej strony do

wyeliminowania innych œrodowisk kobiecych, oddaj¹c Lidze monopol re-

prezentowania kobiet z akceptacj¹ w³adzy i zgodnie z jej polityk¹.

Mimo wszystko, pamiêtaj¹c o wszystkich negatywnych aspektach

dzia³alnoœci Ligi Kobiet, które by³y uwarunkowane z³o¿onoœci¹ sytuacji

politycznej w Polsce, Liga zrobi³a niema³o by poprawiæ sytuacjê kobiet.
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The Women’s League as an organization ‘representing’ women’s interests

in Communist Poland. An outline of activities

Summary

The end of WWII did not bring the freedom Poles had desired so much. The activi-

ties of the Communist authorities right after the war resulted from their weakness.

Their operations were initially possible thanks to the Red Army, and later on due to the

extensive repression system of a Communist state. Under such political circumstances,

only political parties and other entities that submitted to the Communist authorities and

did not attempt to set new directions or political and social trends were allowed to oper-

ate. Operating in the reality of a Communist state, they complied with the vision propa-

gated or recommended as appropriate by the Communist authorities. This was the case

of the Women’s League. Established in August 1945, the League was among the first

organizations formally registered after the war. It is difficult to evaluate the activities

of the Women’s League in the period discussed. The organization operated under the

peculiar conditions of a Communist state; what is more, its emergence was even initi-

ated by the structures of this state, aimed at winning over women’s circles in order to

legitimize the authorities on the one hand, and to eliminate other women’s organiza-

tions, thus giving the League the exclusive right to represent women, as approved by

the authorities and in line with their policy. Bearing in mind all the negative aspects of

the activities of the Women’s League, which stemmed from the complex political situ-

ation in Poland, the organization made a considerable effort to improve the situation of

women.

120 Natasza Lubik-Reczek, Rafa³ Reczek SP 4 ’13



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


