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Szanowny Panie Redaktorze!

Byłbym zobowiązany za wydrukowanie w  „Kwartalniku” następującego w y
jaśnienia. Na marginesie Przyczynku do dziejów „Robotnika” — centralnego dzien
nika Polskiej Partii Socjalistycznej pani Agaty Cichockiej (KHPP, t. 28, nr 1, s. 
115—127) pragnę skromnie zauważyć, że „odkrycie” dokonane przez Autorkę ma 
już też swego ojca. Stąd „chęć weryfikacji dotychczasowych ustaleń oraz dopełnie
nia niekompletnego obrazu naturalnej historii »Robotnika«” trudno uznać za nowa
torską. Przedrukowane przez Autorkę dokumenty z zespołu Prokuratorii General
nej RP, sygn. 62 z Archiwum Akt Nowych w  Warszawie, wykorzystałem przed 
kilkoma laty w dość obszernym artykule Spór o „Godziną Polski” Adama Napie- 
ralskiego i Cezarego Zawiłowskiego, opublikowanym w „Studiach i Materiałach 
z Dziejów Śląska” 1983, t. 13, s. 195—231. Tam też opisałem perypetie związane z 
inauguracją legalnego „Robotnika” w  1918 r. i powołaniem Spółki Nakładowo-Wy- 
dawniczej „Robotnik” sp. z ogr. odp.

Do owego artykułu musiałbym dzisiaj wnieść drobną autopoprawkę: Zawiłow- 
ski, ów kompan Napieralskiego z „Godziny Polski”, miał właściwie na imię Cezar, 
a nie Cezary, jak zasugerowałem się częścią przekazów źródłowych.

Z w yrazam i szacunku.
E dw ard  Dlugajczyk.-

Tychy, 28 marca 1989 r.

Indagowana przez Redakcję dr Agata Cichocka przekazała nam następujące 
wyjaśnienie w  tej sprawie:

Muszę przyznać, że doc. dr hab. Edward Długajczyk pierwszy korzystał z do
kumentów zespołu Prokuratorii Generalnej dla opracowania sporu o „Godzinę Pol
ski”. We wstępie do opublikowanych przeze mnie dokumentów, których udostęp
nienie w  takiej formie nie zostało zakwestionowane, powinnam była zacytować 
jego artykuł. Częściowym tylko usprawiedliwieniem może być fakt, że korzysta
łam z tego zespołu i kopiowałam dokumenty w  czasie, kiedy artykuł doc. Długaj- 
czyka nie był jeszcze ogłoszony drukiem. Nadto w  Bibliografii historii polskiej 
został on wykazany dopiero w  1987 r. Opracowujący w  tym samym czasie histo
rię prasy PPS doc. dr hab. Andrzej Notkowski, pisząc o początkach legalnego „Ro
botnika”, też nie znał jeszcze odkrycia doc. Długajczyka (A. Notkowski, Prasa  
Polskiej Partii Socjalistycznej 1918—1939. Przegląd wydawnictw  warszawskich. 
Część I, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, t. 27, nr 3, s. 57 i n.). W przygoto
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wywanej do publikacji pracy o dziejach „Robotnika” za czasów redakcji Feliksa 
Perla nie omieszkam powołać się na artykuł doc. Długajczyka, oddając tym sa
mym należne mu prawo pierwszeństwa w  odnalezieniu dokumentów oświetlają
cych początki socjalistycznego wydawnictwa warszawskiego.
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Gdańsk, 13 marca 1989 r.

Z poważaniem  
A gata  C ichocka


