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SESJA NAUKOWA W KATOWICACH POŚWIĘCONA 20 ROCZNICY POWSTANIA 
POLSKIEJ PARTII ROBOTNICZEJ

W dniach 25—27 I 1962 r. odbyła się w Katowicach Sesja Naukowa poświęcona 
20-leciu Polskiej Partii Robotniczej, na której wygłoszono 5 referatów. Problema
tyka je j dotyczyła dwu okresów działalności Partii, okresu okupacji i pierwszego 
roku po wyzwoleniu. W myśl założeń organizatorów miała ona pokazać dotychcza
sowy dorobek naukowy i wytyczyć kierunek badań na przyszłość.

Uczestników obrad w imieniu Egzekutywy KW PZPR oraz Prezydium WRN 
w Katowicach powitał członek Biura Politycznego, I sekretarz KW PZPR w Kato
wicach, Edward Gierek. Mówca wskazał na ważną rolę, jaką ma do spełnienia 
nauka historyczna. Powinna ona przedstawić pełną, obiektywną prawdę o dzia
łalności Polskiej Partii Robotniczej i je j zwycięstwie, gdyż posiada to ogromne 
znaczenie dla realizacji celów, jakie przyświecają obchodom 20-lecia PPR. Prawda 
o roli PPR jest bardzo poptrzebna, gdyż cała obecna praca — jak zaznaczył mów
ca — stanowi kontynuację tych wszystkich koncepcji i treści, które Partia wy
pracowała w tamtych najtrudniejszych latach niewoli i pierwszych dniach 
wolności.

Referat pt. Polska Partia Robotnicza — partią klasy robotniczej i narodu 
wygłosił prof. Tadeusz Daniszewski. Dał on szeroką charakterystykę przyczyn, 
które doprowadziły do klęski wrześniowej. „Klęska wrześniowa — stwierdził refe
rent — unaoczniła bankructwo nie tylko tego lub innego systemu rządzenia czy 
kierunku politycznego, stojącego na gruncie panowania burżuazji. Unaoczniła ona 
w ęierwszym rzędzie bankructwo u s t r o j u  s p o ł e c z n e g o ,  który nie zdał 
egzaminu dziejowego, bankructwo burżuazji jako klasy pretendującej do kierow
nictwa losami narodu”. Katastrofa wrześniowa — zdaniem mówcy — postawiła 
na porządku dziennym problem przejęcia przez klasę robotniczą i je j rewolucyjną 
awangardę odpowiedzialności za losy narodu polskiego. Z tego punktu widzenia 
powstanie Polskiej Partii Robotniczej posiadało ogromne znaczenie, oznaczało 
początek nowego etapu w dziejach ruchu robotniczego i całego narodu. T. Da
niszewski szeroko naświetlił zarówno politykę okupanta w kraju, jak i politykę 
obozu londyńskiego, zdemaskował koncepcje „czekania z bronią u nogi” czy „walki 
ograniczonej”. Polska Partia Robotnicza od pierwszej chwili swego istnienia wy
suwała radykalny program zmierzający do przebudowy ustroju społecznego. „W od
różnieniu od stronnictw wchodzących w skład rządu londyńskiego — mówił
T. Daniszewski — w programie PPR zarówno hasło reformy rolnej, jak i hasło 
nacjonalizacji przemysłu było ściśle podporządkowane zadaniu zdobycia władzy 
politycznej przez lud pracujący. Partia podkreślała, że demokracja jest fikcją, 
jest pustym słowem bez demokracji gospodarczejW ypracowała ona koncepcję 
państwa ludowego, przeciwstawnego demokracji liberalnoburżuazyjnej. Wystąpiła 
z programem odzyskania ziem zachodnich, koncepcją oparcia polityki zagranicznej 
na sojuszu ze Związkiem Radzieckim. Aktywna walka z okupantem w kraju pro
wadzona przez GL i AL znajdowała coraz więcej zrozumienia w społeczeństwie. 
Wokół Partii zaczęły skupiać się wszystkie siły szczerze demokratyczne. Było 
to wynikiem nie tylko słusznego je j programu, ale i praktycznej działalności 
zmierzającej do skupienia wszystkich sił we froncie narodowym do walki z oku
pantem. T. Daniszewski omówił szeroko, jak tworzył się front narodowy, oparty



przede wszystkim na sojuszu robotniczo-chłopskim, jak aktywizowała się lewica 
RPPS i w jaki sposób nawiązywano współpracę z radykalnymi działaczami ludo
wymi i BCh. To usamodzielnienie się sił demokratycznych, jakie nastąpiło w 1943 r., 
znalazło następnie swój wyraz w powołaniu do życia Krajowej Rady Narodowej, 
rewolucyjnej reprezentacji polskiego narodu. Referent nie pominął też działalności 
Związku Patriotów Polskich na terenie ZSRR, dużo uwagi poświęcił A. Lampemu 
i jego koncepcjom politycznym. Podkreślił przełomowy charakter daty powołania 
Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. „21 lipca 1944 roku, data utworzenia 
PKWN — stwierdza mówca — stanowi cezurę generalną nie tylko dziejów po
wojennych i najnowszych naszego kraju, ale całej jego historii. Powstanie bowiem 
PKWN zapoczątkowuje proces budownictwa zasadniczo nowej formacji społeczno- 
-ekonomicznej, formacji socjalistycznej”. T. Daniszewski dał szeroką charaktery
stykę działalności Partii również w pierwszych latach powojennych, wykazał spe
cyfikę ustroju Polski, wynikającą z rodzimych tradycji, wspomniał o elementach 
wojny domowej w trakcie budowania państwa ludowego, mówił o przeobrażeniach 
gospodarczych i społecznych, realizowanych pod kierownictwem Polskiej Partii 
Robotniczej, centralne miejsce zajmował problem zejdnoczenia ruchu robotniczego. 
Referent pokazał, jak w toku codziennej pracy i podczas referendum oraz wy
borów do sejmu realizowała się jedność klasy robotniczej, jak wzrastał autorytet 
PPR. „PPR — stwierdził T. Daniszewski — stała się uznaną siłą przewodnią klasy 
robotniczej i narodu nie tylko dzięki temu, że w latach okupacji hitlerowskiej 
nakreśliła słuszny program odrodzenia Polski na nowych podstawach państwowych 
i socjalnych, ale i dlatego, że program ten, który wytrzymał próbę ogniową czasu, 
wcieliła w całej pełni w życie”.

Drugi referat, pt. Działalność Polskiej Partii Robotniczej w V Obwodzie, wy
głosił Henryk Rechowicz. Wiele miejsca poświęcił on rewolucyjnym organizacjom 
przedpeperowskim, zwłaszcza zaś najbardziej dojrzałej spośród nich — kołom 
przyjaciół Związku Radzieckiego, skupiającym głównie członków rozwiązanej 
w 1938 r. KPP. Następnie przedstawił proces tworzenia się i rozwoju PPR na 
terenie V Obwodu, scharakteryzował strukturę organizacyjną i omówił działalność 
podokręgów, mianowicie śląsko-dąbrowskiego, bielskiego (Bielsko I), górnośląskiego 
i chrzanowskiego.

Sytuacja Partii w poszczególnych podokręgach kształtowała się dosyć roz
maicie. W podokręgu śląsko-dąbrowskim przez pewien czas ścierały się dwie 
tendencje: jedna, zgodna z linią generalną kierownictwa, nastawiona na zdecydo
waną walkę z okupantem, i druga, mniej aktywna, nastawiona na przetrwanie. 
Do władz katowickich dostali się prowokatorzy, narażając Partię na poważne 
straty. Mimo to — jak wynika z referatu — na terenie rejencji katowickiej PPR 
stała się czołowym organizatorem walki przeciwko najeźdźcy. „Najbardziej wi
doczną i najbardziej wymierną formą walki — stwierdza H. Rechowicz — była 
walka zbrojna z okupantem”. Prowadziła ją  początkowo Gwardia Ludowa, a póź
niej Armia Ludowa, działające głównie na terenie podokręgu śląsko-dąbrowskiego 
i w Bielskiem. Je j formy oraz zasięg określały specyficzne warunki śląskie, nie 
sprzyjające powstawaniu większych oddziałów. Tym się tłumaczy odmienność 
struktury organizacyjnej GL i AL w V Obwodzie od struktury na pozostałych 
ziemiach polskich. Zdaniem H. Rechowicza istnieją poważne trudności w datowaniu 
początków działalności partyzanckiej, podobnie jak i działalności PPR. Wątpli
wości powstają m. in. przy ustalaniu daty powstania KO Partii i Zarządu Obwo
dowego GL.

Referent wiele miejsca poświęcił opisowi działalności bojowej GL i AL, zwró
cił uwagę na formy prowadzonej walki. Wśród nich szczególne miejsce, ze względu



na zbrojeniowy charakter przemysłu górnośląskiego, zajmowały akcje sabotażowe 
i niszczenie transportu okupanta. Akcje kolejowe (rozkręcanie szyn, wysadzanie 
torów), niszczenie linii wysokiego napięcia, rozbrajanie Niemców, akcje zaopatrze
niowe — oto główny kierunek uderzenia GL i AL. Wyniki tej działalności były 
bardzo poważne. Z jednej strony bowiem wiązano na Śląsku poważne siły woj
skowe niemieckie, tak potrzebne na froncie, z drugiej — opóźniano dostawę broni. 
Wśród innych form walki omawia H. Rechowicz działalność propagandową Partii.

PPR w ciągu całego okresu swojej działalności dążyła wytrwale do skupienia 
wokół siebie w ramach frontu narodowego jak najszerszych kół społeczeństwa, 
wciągając je do walki z okupantem i przygotowując do przejęcia zakładów prze
mysłowych po wyzwoleniu. Już w czasie okupacji przystąpiono do powoływania 
rad narodowych, które stały się miejscem współpracy z bezpartyjnymi i przed
stawicielami innych stronnictw. Podejmowano także próby nawiązania kontaktów 
z AK. Wyrazem rosnących wpływów Partii w rejencji katowickiej jest fakt. że 
na tym terenie nie doszło w okresie okupacji do walk bratobójczych.

H. Rechowicz w swoim referacie duży akcent położył na podkreślenie specyfiki 
śląskiej. Wpływała ona z jednej strony na charakter walki ż okupantem, z dru
giej — wycisnęła piętno i na działalności Partii. Fakt, że Śląsk został włączony 
do Rzeszy, utrudniał utrzymanie łączności z kierownictwem Partii w GG. Stąd 
wynikała duża względnie samodzielność Partii w V Obwodzie. Jakkolwiek nie 
ułatwiało to działania, niemniej jednak katowicka organizacja partyjna realizo
wała generalną linię Partii, stając się kierowniczą siłą ludu śląskiego w jego walce 
z okupantem hitlerowskim, a później w walce o Polskę Ludową.

Trzeci referat, pt. Stan i potrzeby badań w zakresie dziejów PPR na Górnym 
Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach okupacji, wygłosił prof. Kazimierz 
Popiołek. Zobrazował on dorobek dotychczasowych badań i omówił materiały 
źródłowe. Jak wynika z referatu, przedstawiają się one bardzo skromnie. Są to 
zachowane fragmentarycznie dokumenty polskich organizacji konspiracyjnych, 
dokumenty władz okupacyjnych (przede wszystkim akta policyjne), wspomnie
nia i relacje uczestników, gromadzone przez Zakład Historii Partii, refe 
rat historii Partii przy KW PZPR w Katowicach, Śląski Instytut Naukowy i inne 
instytucje. Zgromadzony materiał daje podstawę do podejmowania dalszych badań 
nad dziejami PPR w okresie okupacji, uniemożliwia jednak podjęcie syntezy. 
Z tego względu jako podstawowy postulat narzuca się konieczność poszerzenia 
bazy źródłowej. Referent domagał się uporządkowania i udostępnienia zachowa
nych materiałów archiwalnych, zorganizowania lepszej informacji w tych spra
wach, przyspieszenia i usprawnienia zbierania wspomnień i relacji uczestników 
walki z okupantem. Obok tego apelował do działaczy o oddawanie do dyspozycji 
badaczy posiadanych przez nich źródeł. K. Popiołek zwrócił uwagę na konieczność 
weryfikacji tych materiałów, by zarówno od strony merytorycznej, jak i formalnej 
nabrały charakteru wiarogodnych źródeł historycznych. Osiągnąć to można — 
zdaniem mówcy — przez konfrontację posiadanych lub od nowa wytwarzanych 
materiałów.

Dwa ostatnie referaty dotyczyły okresu powojennego. Zostały one opracowane 
przez Janusza Gołębiowskiego i Norberta Kołomejczyka. Autorzy referatu pt. 
Rola Polskiej Partii Robotniczej w ukształtowaniu władzy ludowej i dokonaniu 
rewolucyjnych przeobrażeń społecznych na terenie Zagłębia Dąbrowskiego i Gór
nego Śląska w roku 1945 swoją uwagę skoncentrowali na zagadnieniach uwidocz
nionych w tytule. Już we wstępie zaznaczyli, że Śląsk mimo całej swojej specyfiki 
nie był czymś wyjątkowym, że również tu, podobnie jak na innych ziemiach 
polskich, budownictwo nowego ustroju napotykało liczne trudności. Wprawdzie



wpływy obozu londyńskiego były tu znacznie słabsze, próbowano jednak wyzyski
wać i uczucia religijne ludności, i kompleksy antyradzieckie czy antykomuni^ 
styczne, zwłaszcza że na skutek rozproszenia śląskiej klasy robotniczej, jakie 
nastąpiło w czasie wojny, wzrosło oddziaływanie WRN. Trudności te zostały prze
zwyciężone. Na ogół klasa robotnicza z entuzjazmem włączyła się do pracy. 
Wszędzie natychmiast po wyzwoleniu powstawały rady narodowe lub tymczasowe 
organa wykonawcze. W chwili przybycia na Śląsk grupy operacyjnej (kierowanej 
przez A. Zawadzkiego) istniały one już w wielu miejscowościach. Organizowano 
władze administracyjne, aparat bezpieczeństwa, milicję. Na każdym kroku pię
trzyły się trudności, których przezwyciężenie wydawało się wprost niemożliwe. 
Referenci pokazywali, jak dzięki poparciu mas powstał nowy aparat państwowy, 
jak dokonywały się przeobrażenia społeczne. „Problem likwidacji panowania wiel
kokapitalistycznej własności, w szczególności pasożytniczego kapitału zagranicz
nego, nurtował od lat — sitwierdzili — rewolucyjną część śląskiej klasy robotni^ 
czej. Dopiero jednak klęska wrześniowa, polityczne, społeczne i ekonomiczne 
skutki okupacji hitlerowskiej, nowa sytuacja międzynarodowa, charakteryzująca 
się wzrostem autorytetu i roli Związku Radzieckiego oraz ogólnym ożywieniem 
sił demokratycznych w świecie, spowodowały, że konieczność głębokich przemian 
w strukturze ekonomicznej kraju coraz wyraźniej dostrzegały szerokie warstwy 
społeczne”. Wyrazem tego było powstawanie komitetów fabrycznych na Śląsku 
i oddolne zabezpieczanie i przejmowanie przez załogi kopalń i zakładów prze
mysłowych. Ruch ten miał charakter rewolucyjny i przyniósł w rezultacie likwi
dację prywatnokapitalistycznej własności w przemyśle. „Głównym czynnikiem, 
który zadecydował o prawidłowym kierunku rozwoju dokonywających się w prze
myśle polskim przeobrażeń rewolucyjnych, było jednak to — stwierdzili referenci — 
że w okresie wyzwalania kraju w przeważającej większości fabryk rolę inspira
tora, organizatora i kierownika poszczególnych załóg odgrywali członkowie bądź 
całe organizacje Polskiej Partii Robotniczej”. Głęboki nurt przeobrażeń ogarnął 
również wieś. Reforma rolna miała jednak na Śląsku cały szereg specyficznych 
cech, jak chociażby brak głodu ziemi, tak charakterystyczny dla pozostałych ziem 
Polski.

J. Gołębiowski i N. Kołomejczyk pokazali, jak rosły wpływy Partii, powięk
szały się je j szeregi. PPR po wyjściu z podziemia w krótkim czasie przekształciła 
się w partię masową. Do głównych je j zadań należało umocnienie frontu narodo
wego. Jak wynika z referatu, na Śląsku szczególnie duże znaczenie posiadała 
sprawa jednolitego frontu klasy robotniczej oraz zbudowania jednolitych związków 
zawodowych. Musiano toczyć walkę z wpływami WRN-owskimi, szczególnie w or
ganizacjach zagłębiowskiej, tarnogórskiej i lublinieckiej. Dużym sukcesem w tej 
walce była konferencja z 9 marca 1945 r., na której powołano komisję porozumie
wawczą z udziałem przedstawicieli wszystkich stronnictw politycznych. Miało to 
doniosłe znaczenie dla umocnienia jedności klasy robotniczej oraz postępowych 
grup społeczeństwa śląskiego. Referenci wiele miejsca poświęcili organizacjom 
zawodowym robotników, Samopomocy Chłopskiej, ruchowi młodzieżowemu. Uka
zali, jak powstawał nowy system zarządzania gospodarką narodową, odmienny 
od przedwojennego, jak rozwiązano trudny problem kadr, jak walczono z reakcją 
po wejściu Mikołajczyka do Rządu Jedności Narodowej, jak rosły i umacniały się 
wpływy Partii. „W ciągu niespełna roku swej działalności po wyzwoleniu Śląska 
i Zagłębia Dąbrowskiego — stwierdzili — Polska Partia Robotnicza stworzyła 
mocny i trwały fundament władzy ludowej. Skupiła wokół siebie realne siły demo
kratyczne i rewolucyjne, zdolne do odparcia ętaku reakcji i wygrania wielkiej 
bitwy klasowej i politycznej o władzę”.



W drugim referacie, pt. O stanie i perspektyw ie badań nad historią Polskiej 
Partii Robotniczej w Zagłębiu Dąbrowskim i na Górnym Śląsku w latach 1945— 
1946, referenci przedstawili dotychczasowy dorobek w zakresie omawianej pro
blematyki, następnie zaś omówili materiały źródłowe. Jak wynika z referatu, 
przedstawiają się one dosyć obficie i pozwalają na podjęcie całego szeregu prac 
z tego okresu. Do zagadnień możliwych już obecnie do opracowania zaliczyli na
stępujące: udział i rola Partii w powstaniu władzy ludowej i podstawowych prze
obrażeń społecznych, postawa społeczeństwa śląskiego i klasy robotniczej wobec 
zachodzących przemian, sprawa działalności i wpływów PPR wśród młodzieży* 
sposób rozwiązania problemu narodowego na Śląsku, powstawanie frontu narodo
wego.

Nad referatami wywiązała się ożywiona dyskusja, która poszerzyła jeszcze 
bardziej zakres poruszanej w czasie sesji problematyki. Z historyków przybyłych 
z zagranicy zabierali głos przedstawiciele nauki radzieckiej (I. A. Chrienow, P. Ga- 
lenko), czeskiej (E. Hájková, M. Huebl, O. Kania, J. Kolejka, K. Korálková, O. Pru- 
del, V. Stanek) i niemieckiej (R. Jeske i L. Einicke). Wskazywali oni na między
narodowe znaczenie powstania, działalności i doświadczeń PPR. Wystąpienia te 
miały przeważnie ogólny charakter. Przytoczono też szereg konkretnych faktów, 
świadczących o zainteresowaniach historyków zagranicznych dziejami PPR.

Z. Młynarski w swym wystąpieniu zajął się polityką zagraniczną Polski. Oma
wiając program Partii w sprawie granic zachodnich, reprezentowany zarówno 
w kraju, jak i za granicą (w ZSRR), przeciwstawił go antyradzieckim koncepcjom 
rządu londyńskiego i pokazał, jak teoria o jednym wrogu w czasie wojny prze
kształciła się w teorię dwóch wrogów, a następnie, w oczekiwanie nowej wojny. 
O antynarodowym charakterze polityki obozu londyńskiego mówił także Cz. Pili- 
chowski, wskazując, że przyczynił się on do zmniejszenia wpływów rządu emigra
cyjnego w społeczeństwie polskim.

Głosy dotyczące okresu okupacji były bardzo liczne. Poruszono też cały szereg 
istotnych dla Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego zagadnień. Wielu mówców zwracało 
uwagę na specyfikę omawianego terenu. W. Kubica poruszył sprawę prawie cał
kowitego braku własnej inteligencji, R. Panic — traktowanie Górnego Śląska jako 
ziemi niemieckiej, stosowanie niebywałego terroru, znajdującego swój wyraz 
w likwidacji wszystkich aktywnych Polaków, narzucaniu Volkslisty itp., Z. Wosz- 
kowski — gęstość zaludnienia, brak większych zasobów lasów, skupienie w rejencji 
katowickiej przemysłu zbrojeniowego, S. Wałach — brak zrzutów broni i z drugiej 
strony łatwość w uzyskaniu materiałów wybuchowych. Specyfika ta powodowała 
konieczność stosowania innych metod walki z okupantem niż na pozostałych zie
miach polskich.

O działalności komunistów w okresie przedpeperowskim mówił W. Kubica. 
Zwrócił on uwagę na kształtowanie się ruchu lewicowego w pow. katowickim 
w latach trzydziestych, o działalności 5 kolumny (Heimy), przekazaniu więźniów 
komunistycznych władzom niemieckim we wrześniu 1939 r. itp. W październiku 
1939 r. ‘przed komunistami stanął problem dalszej działalności. Część była za tym, 
by pozostać, część zaś — a wśród nich i W. Kubica — wypowiadała się, by iść 
do Związku Radzieckiego. Po pewnych wahaniach zwyciężyła postawa pierwsza. 
Zaczęto nawiązywać zerwane kontakty, przeciwstawiać się nastrojom pesymizmu, 
jakie panowały wśród społeczeństwa po klęsce wrześniowej, itp. Zasięg oddziały
wania w omawianym czasie był jednak stosunkowo wąski. Sprawami tymi zajął 
się także K. Tkocz. Podobnie jak W. Kubica, sięgnął on również do lat trzydzie
stych, zobrazował ofiarność społeczeństwa i zwłaszcza komunistów we wrześniu 
1939 r., pokazał, jak po podjęciu decyzji pozostania na Śląsku przystąpiono do



walki z faszyzmem (trójki), jak wreszcie w 1941 r. nawiązano kontakty z komuni
stami w Bielskiem. W. Szewczyk omówił działalność komunistów na terenie po
wiatu pszczyńskiego, wskazując, że jeszcze przed powstaniem PPH organizowały 
się na wymienionym § terenie koła przyjaciół ZSRR. O początkach działalności 
komunistycznej mówił wreszcie A. Mrowieć, wspominając m. in. o organizacji 
Gwardia Ludowa, występującej od 1940 r., a więc w okresie przedpeperowskim. 
Głosy te w poważnym stopniu poszerzają nasze wiadomości o walce z okupan
tem przed powstaniem Partii. .

Wiele wypowiedzi dotyczyło działalności PPR w okresie okupacji. W. Kubica 
zwrócił uwagę, że od chwili wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej powstała szer
sza baza oddziaływania na masy. Jakkolwiek masowe aresztowania dziesiątkowały 
działaczy PPR, wpływy jej wyraźnie rosły. Partia dostosowywała się do warunków 
miejscowjrch i na czoło walki wysuwała mały i średni sabotaż, który z uwagi na 
zbrojeniowy charakter przemysłu górnośląskiego miał poważne znaczenie, zakłócał 
bowiem zaopatrzenie armii niemieckiej w broń.

S. Wałach wiele uwagi poświęcił roli PPR i GL w organizowaniu walki zbroj
nej z okupantem. M. in. omówił działalność 3 pierwszych grup bojowych GL, 
powstałych jeszcze w czerwcu 1942 r. Przeprowadziły one liczne udane akcje ko
lejowe, które zmusiły okupanta do obsadzania linii kolejowych i linii wysokiego 
napięcia. Poza grupami bojowymi istniały jeszcze grupy garnizonowe.

O walce partyznackiej GL i AL mówił szeroko B. Kobuszewski. Wiele miejsca 
poświęcił on akcjom zbrojnym i dywersjom kolejowym, szczególnie licznym na 
terenie powiatu chrzanowskiego. Nie one jednak stanowiły zasadniczą formę 
walki. Jak słusznie, zauważyli Z. Woszkowski i W. Urbański, na czoło wysuwał 
się sabotaż. Partyzantka natomiast rozwinęła się głównie tam, gdzie istniały ku 
temu bardziej dogodne warunki (lasy), jak np. w Chrzanowskiem czy Bielskiem, 
przy ścisłej współpracy skoczków radzieckich. Na to ostatnie zwrócił uwagę 
J. Sikora.

M. Malinowski poruszył problem struktury socjalnej Partii, wiążąc ją z no
wym programem i nowym charakterem Partii, wyrażającym się w położeniu na
cisku na realizacji przede wszystkim zadań demokratycznych. Mówca nawiązał 
do działalności rozproszonych grup komunistycznych w okresie przedpeperowskim, 
stwierdzając, że już wówczas istniała konieczność tworzenia frontu ludowodemo- 
kratycznego, ponieważ na porządku dnia stawał problem rewolucji socjalistycznej. 
Właśnie to — zdaniem mówcy — spowodowało, że w szeregach PPR znalazło się 
wielu byłych ludowców.

Problem frontu narodowego poruszył A. Kałuża, zwracając uwagę na jego 
duże znaczenie od momentu rozpoczęcia działalności Partii. Czynnikiem, który 
ułatwiał propagandę tego rodzaju haseł, było zagrożenie ze strony okupanta. 
Stwarzało ono przesłanki do organizowania wspólnego frontu wszystkich sił de
mokratycznych. PPR ostrzegała przy tym przed tworzeniem odgórnych porozumień 
jako mało realnych i wskazywała na konieczność współpracy oddolnej. Dotyczyło 
to tak ważnych zagadnień, jak współpraca z AK czy innymi ugrupowaniami. 
Mówca przytacza wiele przykładów, świadczących o tworzeniu się frontu naro
dowego.

M. Maneli mówił o szerokim poparciu społeczeństwa dla PPR. Problem ten 
poruszyli także Z. Wiśniewski i A. Kieljan, podając konkretne przykłady takiego 
poparcia. R. Panic stwierdził, że na Śląsku kwestia narodowa łączyła się z kwestią 
społeczną, co znalazło wyraz w stanowisku Partii. PPR — stwierdził mówca — 
uwzględniała w swojej działalności specyfikę śląską, widziała polskość ludności, 
przeciwstawiała się germanizacji i zwalczała hasła odwetowe, zajmując słuszne



stanowisko wobec kwestii Volkslisty. Nie przynależność do Volkslisty decydo
wała o ocenie poszczególnych osób, lecz ich postawa wobec okupanta. Hasło to 
znajdowało zrozumienie w społeczeństwie śląskim, ułatwiało Partii nawiązywanie 
więzi z masami.

W dyskusji wskazano na powiązanie i zainteresowanie innych ziem pol
skich sytuacją na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Niektórzy dysku
tanci, jak A. Kazanecki i B. Kobuszewski, częściowo zakwestionowali tezę o dużej 
samodzielności i niezależności V Obwodu, wskazując na oddziaływanie obwodu 
krakowskiego, z którym utrzymywały się kontakty aż do 1943 r. Inni mówili
0 udziale polskich komunistów w partyzantce francuskiej (J. Badura), o kontaktach 
PPR z polskimi robotnikami wywiezionymi do Rzeszy (Z. Wiśniewski), o działal
ności w obozie oświęcimskim (M. Maneli) i w obwodzie krakowskim (A. Pilch).

Znacznie skromniej przedstawiały się głosy w dyskusji nad okresem powojen
nym. I one jednak poszerzyły bardzo znacznie problematykę zawartą w referatach. 
Wiele miejsca zajęła przy tym sprawa budowy aparatu administracyjnego. J. Zię
tek wyróżnił dwa okresy, pierwszy, trwający do połowy 1945 r., i drugi, rozpo
czynający się od chwili wejścia w skład Rządu Mikołajczyka. Mówca zwrócił 
uwagę, że zarówno sprawy budowy aparatu administracyjnego na Śląsku, jak
1 inne problemy tego terenu były tematem licznych rozważań w I Armii Wojska 
Polskiego na długo przed wyzwoleniem. W pierwszym okresie napotykano liczne 
trudności przede wszystkim w zakresie kadr. Należało odbudować aparat pań
stwowy w Zagłębiu Dąbrowskim i na Górnym Śląsku, zbudować go od nowa 
na Opolszczyźnie, wciągając do niego jak najszerzej miejscową ludność. W drugim 
okresie nastąpiła aktywizacja sił reakcyjnych. Postawiło to Partię przed koniecz
nością obrony zdobyczy dokonanej rewolucji. Wszystkie te zadania zostały wyko
nane dzięki szerokiemu poparciu śląskiego społeczeństwa.

O sprawach tworzenia aparatu administracyjnego mówiło także wielu innych 
dyskutantów, m. in. W. Kubica, Z. Syga, Kantyka. Niektórzy zajęli się problemami 
bardziej szczegółowymi. A. Bubik np. omówił rolę sądownictwa, T. Kaszper — 
odbudowę życia kulturalnego i szkolnictwa, zwracając uwagę na studia przygo
towawcze, J. Ligęza — zagadnienia kulturalne.

Liczne głosy dotyczyły odbudowy życia gospodarczego i reform społecznych. 
Sprawy te znalazły odbicie przede wszystkim w wystąpieniach Z. Wiśniewskiego 
i M. Grabanii. Uzupełnili oni w pewnej mierze dane referatów.

Odbudowa życia gospodarczego i aparatu władzy ludowej na Śląsku napoty
kała liczne przeszkody i trudności. Znalazło to odzwierciedlenie w całym szeregu 
wystąpień. Wiele cennych materiałów o walce z podziemiem przytoczył J. Chle- 
bowczyk, A. Stawarz i W. Herman. Podano cały szereg liczb obrazujących nasilenie 
działalności reakcji, zwłaszcza na Śląsku Cieszyńskim. Wskazano przy tym na 
powiązanie podziemia z działalnością PSL, dokonano analizy warunków działal
ności band. J. Chlebowczyk np. podkreślił, że posiadały one charakter na wpół 
polityczny, na wpół kryminalny. Wpływy podziemia jednak, z wyjątkiem Cie
szyńskiego, były na Śląsku znacznie słabsze niż w innych rejonach Polski, co zna
lazło odbicie w toku całej dyskusji.

Specyficznie śląski problem Volkslisty po wyzwoleniu poruszył J. Koraszew- 
ski. Podobnie jak R. Panic podkreślił on, że Partia od pierwszej chwili doceniła 
wagę tego problemu i zajęła wobec niego właściwe stanowisko. Wyrazem tego 
była polityka realizowana przez Partię po wyzwoleniu Śląska spod władzy oku
panta. Mówca wskazał, że PPR nie podchodziła do tej sprawy mechanicznie i ro
biła wszystko, by problem Volkslisty rozwiązać jak najszybciej. Taka postawa



pozwoliła Partii zdobyć zaufanie społeczeństwa i jeszcze bardziej zacieśnić więź 
z masami.

Sprawę przemian gospodarczych od strony teoretycznej podniósł z kolei P. Ga- 
lenko. Zwrócił on uwagę, że PPR musiała wypełnić dwa zadania. Po pierwsze, 
zdobyć władzę, po drugie, przeprowadzić zasadnicze reformy ekonomiczne. Zadania 
te zostały wykonane, od połowy bowiem 1945 r. zdecydowaną przewagę w eko
nomice posiadały stosunki socjalistyczne.

Inne wystąpienia dyskusyjne dotyczyły możliwości i potrzeb badawczych oraz 
warsztatu naukowego. Z postulatami w tym zakresie wystąpił m. in. W. Jakób- 
czyk, S. Wałach, J. Ligęza, J. Pierzchała i inni. Z pełnym poparciem spotkał się 
postulat poszerzenia bazy źródłowej. S. Wałach np. powiedział, że dopiero w czasie 
sesji zrozumiał, jak doniosłe znaczenie posiada gromadzenie relacji i wspomnień 
uczestników wydarzeń. J. Ligęza postulował potrzebę podjęcia badań nad rolą, 
jaką odegrała Partia w odbudowie życia kulturalnego na Śląsku, J. Pierzchała 
upominał się, by w badaniach ukazywać w całej pełni rolę człowieka, co między 
innymi powinno znaleźć swój wyraz w opracowaniu biografii wybitnych działa
czy Partii.

Dyskusję podsumował prof. Kazimierz Popiołek, wskazując na doniosłość Sesji 
w zakresie badań nad dziejami Polskiej Partii Robotniczej.

W obradach uczestniczyły liczne instytucje naukowe, z kraju i z zagranicy, 
uczestnicy walki z okupantem i działacze partyjni. W czasie obrad wykazano 
ogromny wysiłek, jaki włożyła Partia i dzieło wyzwolenia Śląska, i pokazano 
osiągnięcia w pierwszych latach budowy nowego ustroju. Warto przy tym pod
kreślić, że zgodnie z postulatem członka Biura Politycznego i I sekretarza KW 
PZPR w Katowicach, E. Gierka, nie zamazywano prawdy o tym trudnym okresie 
życia Partii, wskazywano na piętrzące się trudności, nie unikano ciężkich proble
mów. Jakkolwiek więc wiele jeszcze spornych problemów w dalszym ciągu czeka 
na rozwiązanie, w ogólności Sesja — i to można powiedzieć już obecnie — speł
niła pozytywnie swoje zadania.

B o l e s ł a w  G a r y g a

VIII SESJA RADY NAUKOWEJ TOWARZYSTWA ROZWOJU ZIEM ZACHODNICH 
POŚWIĘCONA ZAGADNIENIOM DEMOGRAFICZNYM I SOCJOLOGICZNYM 

ZIEM ZACHODNICH I PÓŁNOCNYCH

W dniach 11 i 12 maja 1962 r. w Legnicy w gmachu Miejskiego Domu Kultury 
odbyła się kolejna, ósma, sesja plenarna Rady Naukowej TRZZ, w czasie której 
wygłoszono pięć referatów i przedstawiono kilkanaście komunikatów z badań 
prowadzonych na ziemiach zachodnich.

Oto referaty i zawarte w nich najważniejsze tezy:
Janusz Z i ó ł k o w s k i  (Poznań): Struktura ludności i dynamika przeobrażeń 

ludnościowych na ziemiach zachodnich i je j aspekty socjologiczne. 7,7 min lud
ności ziem zachodnich w granicach naszego państwa w r. 1960 świadczy o znacznie 
wyższym stopniu demograficznego i ekonomicznego wyzyskania tych ziem niż 
w okresie niemieckim. Na ziemiach zachodnich mieszkają ludzie młodzi (w wieku 
do 15 lat 39,4% wobec 33,4% na ziemiach dawnych). Liczba ludności miejskiej 
jest tutaj wyższa niż za panowania niemieckiego (4,3 min. wobec 4,2 min) i sta
nowi 55,8% całej ludności tych ziem (wobec 45,2% na ziemiach dawnych). Migra
cje, struktura wieku i wiążący się z nią przyrost naturalny — to charakterystyczne


