
List Michaªa Misiornego do Sekretarza KW PZPR w Szczecinie Henryka Hubera

�ródªo: Archiwum Pa«stwowe w Szczecinie, Zwi¡zek Literatów Polskich oddz.
Szczecin - materiaªy dotycz¡ce Marii Bonieckiej

Michaª Misiorny (1933-2005), krytyk teatralny, dramatopisarz, prozaik i tªumacz,
pisarz koncesjonowany, dyspozycyjny, partyjny propagandysta

1954-1956 asystent w katedrze PodstawMarksizmu i Leninizmu wWy»szej Szkole
Rolniczej w Poznaniu. czªonek Komitetu Centralnego PZPR

1956-1957 redaktor tygodnika �Wyboje� (Pozna«)

1960-1965 �Gªos Szczeci«ski�

1963 przyj¦ty do ZLP

1972-1979 i 1983-1990 �Trybuna Ludu� (w 1974 awansowaª na gªównego kry-
tyka literackiego)

1978 Zbigniew Herbert nazwaª Michaªa Misiornego - politrukiem









* Misiorny manipuluje faktami; Janusz Orzepowski nigdy nie byª �wspóªloka-
torem�. Dnia 23-06-1964 pierwszy wyrok s¡du nakazuje �pozwanemu Orzepowskiemu
- opró»ni¢ z osób i rzeczy pomieszczenia zajmowane bez tytuªu prawnego� (pa-
trz wyrok s¡dowy 23/06/1964). Nast¦pnie dnia 10-07-1965 s¡d powiatowy w
Szczecinie powtórnie wydaje wyrok nakazuj¡cy �pozwanemu opró»ni¢ z osób
i rzeczy zajmowane mieszkanie� (patrz wyrok s¡dowy 10/07/1965).

** Misiorny zaciemnia fakty. W 1960 roku �przyznano� Marii Bonieckiej paszport
na wyjazd do Afryki. Paszport w imi¦ zasady �partia daje partia odbiera�
cofni¦to. Poza dewastuj¡cymi konsekwencjami natury emocjonalnej i moral-
nej jakie spotkaªy Bonieck¡, poniosªa ogromne straty materialne (patrz list
1960r. M. Bonieckiej do Zarz¡du Gªównego Zw. Lit. Polskich).

*** Wnioski o paszport, skªadane przez ponad 6 lat byªy odrzucane. Wydziaª
paszportowy uzasadniaj¡c swoj¡ decyzje, powoªywaª si¦ na art.4 ust.2 punkt
4 Ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r., Dz.U. Nr.26.poz.224. Kto informowaª
Misiornego o decyzjach Ministerstwa Spraw Wewn¦trznych w sprawach Marii
Bonieckiej? Maria Boniecka utrzymaªa w ±cisªej tajemnicy tre±¢ powiadomienia
E82-27687/65 z dnia 26-04-1965 r. (archiwum M. Bonieckiej). Paszport
wydano dwa dni potem 28-04-1965, Boniecka opu±ciªa PRL 24-08-1965 r.

**** Misiorny znaª (sk¡d?) decyzje ZUS który pismem J 23231/25 z dnia 04-
06-1965 zawiadamia oraz pismem z dnia 29-07-1965 (archiwum M. Bonieck-
iej) potwierdza o wznowieniu wypªacania renty, wcze±niej cofni¦tej na skutek
faªszywego donosu (patrz list 1965r. M. Bonieckiej), zªo»onego przez Janusza
Orzepowskiego.

http://mab.budzynowski.info/_media/documents/proces_1963-6/1964-06-23_orzepowski_wyrok.pdf?cache=cache
http://mab.budzynowski.info/_media/documents/proces_1963-6/1965-07-10_wyrok.pdf?cache=cache
http://mab.budzynowski.info/_media/documents/1960-10-15_list_mb_do_zg_zlp.pdf?cache=cache
http://mab.budzynowski.info/_media/documents/1965-07-16_list_mb_do_zg_zlp.pdf?cache=cache
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