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STRONNICTWO DEMOKRATYCZNE NA DOLNYM SLĄSKU 
W 1945 R. 

Pionierski okres działalności Stronnictwa Demokratycznego na Dol
nym Śląsku związany jest z dwoma wydarzeniami: podpisaniem przez 
Wincentego Rzymowskiego Manifestu PKWN, zawierającego m. in. pro
gram powrotu ziem zachodnich i północnych do Polski, oraz Deklaracją 

SD z 28 IX 1944 r., wyrażającą afirmację programu władzy ludowej. 
Nie mniej istotnym faktem było wydanie dnia 15 IV 1945 r. wspólnej 
odezv.ry władz naczelnych PPR, PPS, SL i SD w sprawie ziem zachod
nich, w której zapisano: ,,Cała ziemia poniemiecka przejdzie w ręce 
pravmych dziedziców - chłopów polskich. Cale rzemiosło obejmą rze
mieślnicy - Polacy. Cały handel znajdzie się w rękach polskich kupców 
... Na zachód - po zwycięstwo - idzie Armia Polska. Na zachód -
śladem żołnierzy - idziemy wszyscy, społeczeństwo całe, jako wzorowi 
gospodarze, mądrzy organizatorzy" 1

. 

Podpisując powyższe dokumenty władze naczelne Stronnictwa włą
czyły się tym samym w nurt życia politycznego całego obozu demokra
tycznego na Dolnym Śląsku, któremu „przyświecała głęboka świadomość, 
że od tego zależy przyszłość kraju. Historyczny egzamin, przed którym 
stanęły naród i państwo polskie na ziemiach nadodrzańskich i nadbał
tyckich, decydował o sile i dobrobycie całego narodu, stawał się spraw
dzianem polskości faktycznej Ziem Odzyskanych, czynnikiem decydują
cym o pozycji Polski na arenie międzynarodowej, jej wkładem do dzieła 
zabezpieczenia pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego" 2•

Podstawowym zagadnieniem kształtującego się wówczas na ziemiach 
zachodnich życia politycznego był problem dalszego kierunku powojen
nego rozwoju Polski. Mimo że nie powstała tu żadna inna partia politycz
na poza tymi, które działały już na dawnych ziemiach polskich, jednak, 

1 Odezwa KC PPR, CKW PPS, NKW SL i ZG SD w sprawie ziem zachod
nich z dnia 15 IV 1045 r. (Stronnictwo Demokratyczne, cz. I, Wybór dokumentów 

z lat 1944-1949, Warszawa 1968, s. 420). 
2 M. Or ze cho wski, Rola partii w przeobrażeniach społeczno-politycznych

na Dolnym Śląsku i w ksztaltowanin jedności narodowej (Nad Odrą i Nysą Łu
życką 1947-1970, pod red. M. Orzechowskiego, Wrocław 1971, s. 11__,12). 
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co słusznie zauważa N. Kołomejczyk 3
, można dostrzec na tych terenach 

pewną odrębność życia politycznego, wyrażającą się specyfiką genezy, 
a następnie działalności organizacji politycznych i społecznych. 

Na odmienność tę składały się dwa elementy: 
- powstanie partii politycznych związane było z budową aparatu

administracji państwowej i falą osadnictwa; 
� założycielami partii i stronnictw politycznych byli niemal wyłącz

nie członkowie grup operacyjnych przybywający za oddziałami Armii 
Czerwonej. 

Wraz z ustaniem działań wojennych na Dolny Sląsk ruszyła fala 
osadnictwa. Stanowiła ona mozaikę demograficzną, składającą się z re
patriantów, przesiedleńców i reemigrantów. Masowe procesy migracyjne 
spowodowały przemieszanie się różnych poglądów i racji politycznych, 
co w konsekwencji spowodowało „powstanie wielu komplikacji w dzia
łalności politycznej i organizacyjnej partii demokratycznych, z drugiej 
strony stwarzało sprzyjające warunki dla politycznej aktywizacji społe
czeństwa, jego wewnętrznej konsolidacji na gruncie wspólnego udziału 
w zasiedlaniu i odbudowie życia polskiego na ziemiach zachodnich" 4

• 

Powyższe fakty otwierały szerokie możliwości działania partiom demo
kra tycznym, zwłaszcza zaś Stronnictwu Demokratycznemu, które z racji 
swego zaplecza socjalnego (rzemieślnicy, kupcy i inteligencja), jak zau
waża B. Pasierb, miało potencjalnie największe możliwości aktywizacji 
po1itycznej. Jako partner tworzącego się bloku okazało się jednak naj
słabsze, a jego budowa organizacyjna przebiegała wolniej niż pozosta
łych partii 5. 

W strukturze dolnośląskiego społeczeństwa inteligencja nie była gru
pą liczną, jednakże ze względu na organizatorską funkcję w życiu spo
łecznym niezwykle ruchliwą. Przykładem aktywności jest m. in. zespól 
naukowo-kulturalny prof. S. Kulczyńskiego, jednego z twórców Stron
nictwa na Dolnym śląsku, którego część czynnie włączyła się w nurt 
życia politycznego 6

. 

Natomiast odmiennie zachowało się dobromieszczaństwo, rzemieślni
cy i kupcy, pozostając bierne wobec zachodzących zmian. Zjawisko to 
wynikało, jak się wydaje, z kilku faktów. Wśród tej warstwy w począt
kowej fazie osadnictwa stosunkowo mocno ujawnił się brak zaufania do 
nowej władzy, mający swe źródła w stanie świadomości tkwiącej w „na-

a N. Kołom ej czy k, Niektóre problemy rozwoju partii poiitycznych na zie
miach zachodnich w latach 1945-1946 (Z pola walki, 1964, nr 2, s. 15,6-157); te n
ż e, Z problemów życia politycznego na ziemiach zachodnich w latach 1945-1947
(Polska Ludowa, Warszawa 1964, s. 189-1H2).

4 Kołom ej czy k, Niektóre problemy ... , s. 165. 
6 B. Pasierb, Zycie polityczne na Dolnym śląsku 1945-1950, Wrocław 1977,

s. 148. 

o Tamże, s. 58.
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turalny" jeszcze sposób w Polsce przedwrześniowej. Nie bez znaczenia 
był również fakt, na co zwracał uwagę Pełnomocnik Rządu RP w spra
wozdaniu z września 1945 r., ofensywnie działających w tym środowisku 
grup spekulanckich 7• 

Z tego względu założycielami i członkami pierwszych komórek Stron
nictwa byli ludzie wywodzący się z napływającej tu stopniowo inteligen
cji, np.: prof. S. Kulczyński i dr A. Knot we Wrocławiu, prof. M. Ła
będzki w Legnicy, kpt. M. Kwaśniak w Jeleniej Górze, mgr K. Giece
wicz w Namysłowie. Potwierdzeniem tej tezy jest wspomniany już wy
żej dokument, w którym czytamy, że SD „działa wyłącznie w miastach 
wśród inteligencji pracującej. Liczebnie przedstawia się bardzo słabo ... 
komórki organizacyjne posiada zaledwie w kilku miastach" 8• 

W tym miejscu można by postawić pytanie, dlaczego działalność 
Stronnictwa spotkała się z tak małym rezonansem społecznym. Odpo
wiedź odnajdujemy w cytowanym już sprawozdaniu, w którym zwraca 
się uwagę na istotny czynnik determinujący bierność polityczną napły
wających osadników, a mianowicie „stosunkowo krótki pobyt i specy
ficzncść warunków, w jakich żyje ludność polska na tym obszarze, nie 
pozwala jej jeszcze w swej masie na interesowanie się zagadnieniami 
społecznymi i politycznymi w tym stopniu, jak to można obserwować 
w województwach centralnych, gdzie warunki ekonomiczne i społecz
no-polityczne ulegają szybszej stabilizacji" 9. 

Nlimo tych obiektywnych trudności życie polityczne zaczęło rozwijać 
się bezpośrednio za przesuwającym się frontem. Już 8 IV 1945 r. przy
jechał ze swoją grupą do Trzebnicy mgr S. Piaskowski jako Pełnomoc
nik Rządu. Wraz z nim przybył również H. Rydzewski, dyrektor Banku 
Spółdzielni Zarobkowych w Kielcach, oraz indywidualnie członkowie 
i działacze SD 10.

Na podstawie zachowanych archiwaliów trudno określić, jakie pełno
mocnictwa posiadał H. Rydzewski w zakresie organizacji zrębów Stron
nictwa na Dolnym Śląsku, czy miał jedynie powołać pierwsze koło, czy 
też zorganizować okręgowe władze partyjne, zwłaszcza że jak wynika 
z listu Czesława Wernika do Centralnego Komitetu SD, był on właśnie 
założycielem pierwszego koła na Dolnym Śląsku 29 IV 1945 r. 11 Opisuje 

7 Sprawozdanie miesięczne Pelnomocnilrn Rządu RP za miesiąc wrzesień 1945 r. 
z Okręgu Administracyjnego Dolnego Sląska, Sprawozdania sytuacyjne VII (1945-
T 1946 r., Wojewódzkie Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Urząd Wojewódzki 
Wrocławski {dalej WAP UWW), sygn. VI/28, s. 32. 

8 Tamże.
u Tamże. 
10 S. P i as k o ws k i, Początki władzy ludowej na Dolnym Śląsku (Z pola wal

ki, 1964, nr 2, s. 227). 
11 J. Mizia, J. Cichocki, B. Pasierb przyjmują datę 27 IV 1945 r. jako dziel'l

utworzenia pierwszej komórki SD na Dolnym Sląsku w Trzebnicy. Zob. J. Mi z i a, 
Stronnictwo Demokratyczne na Dolnl}m śląsku w latach 1945-1948 (Zeszyty Hi-
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w nim następujące okoliczności tego wydarzenia: ,,postanowiłem stwo
rzyć komórkę SD ... Udałem się do wojewody Piaskowskiego i przedsta
wiłem mu mój projekt. Wojewoda przyjął projekt z entuzjazmem i pole
cił przystąpić zaraz do organizowania. Podzieliłem się tą wiadomością 
z kolegami oficerami, którzy wrócili z oflagów. Jeden z nich wykaligra
fował kilka afiszy oznajmujących o organizacyjnym zebraniu SD 
O oznaczonej godzinie sala zapełniła się chętnymi do wstąpienia do SD. 
Zagaiłem zebranie, powołałem na przewodniczącego zebrania byłego dy
rektora Banku Spółdzielni Zarobkowej w Kielcach [H. Rydzewskiego -
przyp. R. S.], właśnie jedynego członka SD na terenie Trzebnicy, który 
z kolei zaproponował na członków zarządu osoby wg listy sporządzonej 
przeze mnie" 12. 

Zebranie odbyło się w lokalu Stronnictwa Ludowego. Tymczasowy 
Zarząd SD ukonstytuował się w składzie: prezes - Rydzewski, wice
prezes - W. Jurcewicz, sekretarz - F. Żyłko, skarbnik - W. Sadowski. 
Niezależnie powołano Komisje w składzie: Rewizyjną - A. Kurkowski, 
S. Orliński, W. Rabiej; Porozumiewawczą - W. Wierzbicki, J. Remi
szewski; Weryfikacyjną - J. Bozek, S. Siudak 13

. 

Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu wyznaczył pełnomocników 
do organizowania kół Stronnictwa w poszczególnych powiatach i wydał 
legitymacje. Jednym z pierwszych, który ją otrzymał, był Kazimierz 
Gieccwicz. O początkach swojej działalności pisze on w następujący spo
sób: ,,Dnia 29 kwietnia, przechodząc ulicą ... uj rzalem napis: Stronnictwo 
Demokratyczne. Natychmiast się tam udałem. Zastałem kilka osób dy
skutujących nad sprawą wyjazdu w teren ... Odbyłem z obecnymi go
dzinną rozmowę na temat założeń programu SD oraz planów działania. 
Wypełniłem deklarację i otrzymałem tymczasową legitymację oraz upo
ważnienie do działania na terenie powiatu Namysłów" 14• 

Efektem pracy pełnomocników były pierwsze komórki Stronnictwa 
na Dolnym Sląsku. 1 VI 1945 r. z inicjatywy Giecewicza powstało koło 

storyczno-Polityczne Stronnictwa Demokratycznego, 1967, nr 3, s. 102); J. Ci
eh o c k  i, Stronnictwo Demokratyczne na Dolnym Śląsku, Warszawa 1980, s. 10; 

B. Pasie r b, Rok pierwszy 1945-1946, Wrocław 1972, s. 60. Natomiast pismo
Tymczasowego Zarządu SD w Trzebnicy do Pełnomocnika RP na Okręg Admini
stracyjny Dolnego Sląska w Trzebnicy z 29 IV 1945 r., Centralne Archiwum His
toryczne Stronnictwa Demokratycznego w Warszawie (dalej CAH SD), Wydział
Organizacyjny WK Wrocław 1945-1947, sygn. 81, wymienia datę 29 IV 1945 r.
jako dzień utworzenia pierwszego koła. Potwierdza to wypowiedź Cz. Wernika
w „Kurierze Polskim", nr 89 17 IV 1971 r.

12 Odpis listu Cz. Wernika do CK SD w Wraszawie z 1 X 1963 r., Dokumen
tacja XXV-lecia SD na Dolnym Sląsku. Archiwum Wojewódzkiego Komitetu 
Stronnictwa Dl'mokratycznego we Wrocławiu (dalej A WK SD). 

1s Pismo Tymczasowego Zarządu SD w Trzebnicy, Du Pełnomocnika RP ... , 
CAH SD. 

14 K. G i c ce w i cz, W Namysłowie (Trudne dni, t. I, s. 441). 
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w Namysłowie, wkrótce przekształcone w Powiatowy Komitet skupiający 
2 koła miejskie, 9 kół wiejskich, 1 oddział gromadzki oraz 2 koła środo
wiskowe - leśników i kolejarzy 15. 

Zniszczenia wojenne Wrocławia, jak też zamierzone początkowo wy
łączenie go w osobną jednostkę administracyjną na prawach wojewódz
twa spowodowały, że siedzibę władz administracyjnych przeniesiono do 
Legnicy, mając na uwadze jej centralne położenie i stosunkowo niewiel
kie straty, jakie poniosło to miasto 16• Wraz z władzami urzędu okręgo
wego z Trzebnicy przeniosła się również część działaczy SD do Legnicy, 
aby tu przygotować erntralną siedzibę Stronnictwa na Dolny Śląsk, resz
ta rozjechała się w teren wraz z Pełnomocnikami Obwodowymi Rządu 
(początek czerwca). 

W połowie czerwca uzupełniono Zarząd kilkoma aktywistami z te
renu Legnicy, przy czym funkcję sekretarza powierzono T. Brzeziń
skiemu, a skarbnika J. Zgid 17_ 

Nieudolność organizacyjna, samozwańczy charakter oraz brak kon
taktów z kierownictwem centralnym w Warszawie stały się w niedługim 
czasie - jak pisze w swym sprawozdaniu Brzeziński - przedmiotem 
krytyki ogółu członków. Dlatego też część działaczy, ,,którym idea de
mokracji leży na sercu, postanowiła ... utworzyć Podkomitet Wojewódz
kiego Zarządu w Legnicy do reprezentowania Stronnictwa w siedzibie 
województwa" 18. W skład Podkomitetu weszli: J. Podoba, P. Baran,
T. Brzeziński, J. Zgid, M. Łabędź, S. Olszewski 19

. 

Dopiero na I Walnym Zebraniu (22 IX 1945 r.) prezes Rydzewski
poinformował o utworzeniu we Wrocławiu koła z prerogatywami Za
i·zqdu Okręgu. Przyjqto także wniosek, aby koło w Legnicy obj?,ło swym 
zasięgiem miasto i powiat. Natomiast Zarząd Komitetu SD w Legnicy 
do czasu wyborów, tj. do 1 I 1946 r., miał pełnić funkcję Komitetu Or
ganizacyjnego 20. 

Drugim ośrodkiem, który rozpoczął działalność na terenie Dolnego 
Śląska, była Jelenia Góra, gdzie 22 VII 1945 r. utworzone zostało kolo 
SD z udziałem 16 członków, w tym m. in. F. Zyłki z Trzebnicy, S. Przy
bylskiego z Krakowa i kpt. M. Kwaśniaka z Częstochowy. Pierwsze ze
branie Komitetu Organizacyjnego SD odbyło się 1 VIII 1945 r. w Domu 

16 T. Stęp i c ó, Zac::<;lo si:; na ruinach (Kurier Polski, nr 89. J 7 IV 19711; 
zob. takie Pasierb, Rok pierwszy ... , s. 60; Mi z i a, op. cit., s. 10. 

16 P i a S k O WS k I, O)J. cit., S. 227. 
17 Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgowego SD w Legnicy z 15 VIII 

19•1.) r., CAH SD. 
18 Protokół posiedzenia Podkomitetu Wojewódzkiego Zarządu Stronnictwa De

mokratycznego w Legnicy z 6 IX 1945 r., Dokumentacja ... 1945 r., AWK SD. 
19 Tamże. 

io Protokół I Walnego Zebrani.i SD w Legnicy z 22 lX 1945 r., Dukumen
bl'jn ... 1915 r., s. 331, A WK SD. 
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Żołnierza. Referat organizacyjny wygłosił B. Musiał na temat kierunków 
działalności Stronnictwa oraz konieczności współpracy ze wszystkimi 
ugrupowaniami politycznymi. Wyłoniono następnie wspólny dla miasta 
i powiatu zarząd. Prezesem wybrany został Kwaśniak, wiceprezesem -
Przybylski, sekretarzem - Gleczman 21. 

Jak na początek działalności było to koło bardzo liczne. W paździer
niku 1945 r. obejmowało już 150 członków. Komitet zorganizował też 
koła terenowe: w Cieplicach, Straupicach, Krzyżatce, Chojnostach, Pi
sarzewcu 22. Doceniono również znaczenie zabezpieczenia socjalnego człon
ków na etapie ich pozyskiwania (otwarto m. in. dom wypoczynkowy 
w Szklarskiej Porębie, zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przy
jeżdżającym na ziemie zachodnie). Zarząd Okręgu we Wrocławiu, po
pierając powyższe inicjatywy, nie wyraził jednak zgody na wydawanie 
na tym terenie własnego pisma 23. 

W cztery miesiące póżniej (1 XII 1945 r.) odbyło się pierwsze wal
ne zebranie, na którym wybrano nowy Zarząd Miejski i Powiatowy 
w Jeleniej Górze w składzie: S. Przybylski - prezes, E. Lewandowski, 
S. Korzycki - wiceprezesi, J. Różański - sekretarz, Cz. Tomczyński -
skarbnik 24

. 

Wrocław był trzecim dużym ośrodkiem organizującym zręby SD na 
Dolnym Śląsku. Z chwilą wyzwolenia miasta przybyły tu pionierskie 
grupy naukowe, wśród których znaleźli się późniejsi założyciele i dzia
łacze Stronnictwa. W pierwszych dniach maja przyjechali m. in. dr Knot 
oraz z Krakowa 26-osobowa grupa pod kierunkiem prof. Kulczyńskiego. 
W mieście znajdował się już dr Zubik, przywieziony wcześniej do tu
tejszego obozu hitlerowskiego 25

. 

Z inicjatywy Jerzego Marusieńskiego, posiadającego mandat kra
kowskiego komitetu SD, odbyło się 16 VIII 1945 r. zebranie organiza
cyjne koła w sali rektoratu Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Ross
markt 7 (obecnie ul. Szajnochy). 

Spotkanie prowadził prof. Kulczyński, referat inauguracyjny wygło-

u Protokół odbytego pierwszego zebrania Komitetu Organizacyjnego SD z l 
VIII 1945 r. w Jeleniej Górze, Dokumentacja ... 1945 r ., s. 340, A WK SD; Pismo 
Zarządu Powiatowego i Miejskiego SD w Jeleniej Górze z 1-3 X 1943 r., tamże, 

f. 328; por. też M. I w a nek, Zycie polityczne i społeczne w Kotlinie Jeleniogór
skiej 194S-1948, Jelenia Góra 1982, s. 76.

22 Sprawozdanie Zarządu Okręgu SD we Wrocławiu z 7 XI 1945 r. uraz Pismo

Zarządu Powiatowego i Miejskiego SD w Jeleniej Górze z 13 X 19-15 r., Doku� 

mentacja ... 1945 r., s. 1100 i 328, AW KSD. 

23 Protokół posiedzenia Zarządu Okręgu SD we Wrocławiu z 16 X 1945 r., 

tamże, s. 20. 

u Pismo Zarządu Miejskiego i Powiatowego SD w Jeleniej Górze do Zarządu 

Okręgu we Wrocla,viu 7 XI 1945 r., tamże, s. 324. 
� S. Ku I czyń ski, Grupa naukowo-kulturalna (Trudne dni, t. I, s. 107-

137) oraz Kalendarz wrocławski 1965 r., Wrocław 1965, s. 113.
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sil Marusieński, omawiając w nim cele i zamierzenia Stronnictwa, spra
wy repolonizacji Wrocławia, opieki nad osadnictwem i młodzieżą oraz 
działalność kulturalno-oświatową. Jednocześnie wybrano Tymczasowy 
Zarząd Koła z przewodniczącym S. Kulczyńskim: wiceprzewodniczącymi 
zostali: Marusieński, S. Podgórski (wiceprezydent m. Wrocławia) i red . 
. Jan Rozgórski, sekretarzem - red. Krystyna Wirszyłło, skarbnikiem -
Jan Piprek zn_

Na drugim posi2dzeniu · Zarządu Koła (18 VIII 1945 r.) ustalono 
przede wszystkim tematykę rozmów S. Kulczyńskiego i K. Wirszyllo 
w Zarządzie Głównym, dotyczącą m. in. legalizacji Koła Okręgowego na 
województwo dolnośląskie oraz uzyskania subwencji na prowadzenie 
działalności polityczno-propagandowej. Zarząd omówił ponadto formy 
współpracy z innymi partiami oraz zasady udziału w Miejskiej i Krajo
\.Vej Radzie Narodowej. Dokonano jednocześnie podziału funkcji między 
członków Zarządu: sekcję młodzieżową powierzono W. Bartyńskiemu, 
natomiast terenową J. Rozgórskiemu, odczytową - J. Piprekowi. orga
nizacji pomocy dla przyjeżdżających członków Stronnictwa - W. Kna
pińskiemu. Kierownictwo komisji osiedleńczej objął E. Zubik, kwalifi
kacyjnej _dla przydziału lokali hanc:Uowych i przemysłowych oraz nadzór 
nad lokalem Kola Zimny, a Marusieński opiekę nad Związkiem Spół
dzielni Powszechnych „Społem". Ostatniego oddelegowano też do Ko
misji Międzypartyjnej wraz z Podgórskim 27

. 

Jak wynika z pism rozesłanych do placówek terenowych 28 oraz ze 
sprawozdania Zarządu Okręgu SD we Wrocławiu z 5 X 1945 r. 29, Tym
czasowy Zarząd Koła przekształcony został, za zgodą Zarządu Głównego 
w Warszawie, w Wojewódzki Zarz�id SD we Wrocławiu. \V ten sposób 
zakończył się okres istnienia dwu ośrodków dyspozycyjnych Stronnictwa 
na Dolnym Śląsku. 

Na podstawie udokumentowanej korespondencji wiadomo, że SD roz
wijało się także w mniejszych ośrodkach. Do 24 IX 1945 r. istniały już 
koła w powiatach: jeleniogórskim, wałbrzyskim, trzebnickim, namysłow
skim i legnickim 30

, a 29 września działały następne w Oleśnicy, Brzegu 
i Kłodzku 31

• 

W celu popularyzacji ideologii Stronnictwa oraz pozyskiwania sym
patyków i członków Zarząd Wojewódzki postanowił rozpocząć szerszą 

t6 Protokół zebrania (;rganizacyjnego Koła SD we Wrocławiu z 16 VIII 1945 r.,
Dokumentacja ... 1945 r., �- 14-15, A WK SD. 

27 Protokół nr 2 posied�nia Zarządu SD z 18 VIII 1945 r., tamże, s. 16. 
2s Pismo do Zarządu SD, m. in. w Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Trzebnicy,

tamże, s. 51-52, 53. 
29 Sprawozdanie Z,il'Z,Jdu Okręgu SD we Wrocławiu za rn-c wrzesień z 5 X 

1945 r., tamże, s. H 
•° Korespondencja wychodząca za 1945 r., tamże, s. 51-55. 
si Okólnik nr 1 Zarządu Okrqgowego z 29 IX 1945 r., tamże, s. 19.
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akcję propagandową poprzez nawiązywanie kontaktów z takimi instytu
cjami, jak: Dyrekcja Kolei, Izba Rzemieślnicza, Izba Przemysłowo-Han
dlowa, Dyrekcja Akcyz i Monopoli oraz Dyrekcja Poczt. Niezależnie zo
bowiązano również koła powiatowe do organizowania działalności wer
bunkowej 32

. Wzmocnieniu akcji agitacyjnej miało służyć rozplakatowa
nie 200 afiszy z treścią: ,,Zapisz się na członka Stronnictwa Demokra
tycznego. Dom własny: Wrocław, ul. Marszałka Stalina 4", o których 
wydrukowanie zwrócono się pismem z 17 X do Wydziału Propagandy 
i Informacji 33

. Utworzono także Komisję Weryfikacyjną (w składzie: 
Kulczyński, Marusieński, Rozgórski, Knopiński, Zimny), której zadaniem 
było przyjmowanie kandydatów do Stronnictwa. Dla usprawnienia pra
cy postanowiono przyjmować w poczet członków wszystkich, których de
klaracje zostaną podpisane przynajmniej przez jednego z działaczy Za
rządów 34

• 

W wyniku tych inicjatyw w październiku Zarządowi Wojewódzkiemu 
podlegało już 9 kół z 495 członkami, w tym 6 miejskich: we Wrocławiu 
ze 100 członkami, w Brzegu z 22, w Kłodzku z 50, w Trzebnicy z 30, 
w Wałbrzychu z 50, w Oleśnicy z 20. Liczebność kół powiatowych ukła
dała się następująco: w Jeleniej Górze było 150 członków (z oddziałami 
w Cieplicach, Straupicach, Krzyżatce, Chojnostach, Pisarzewcu, Szklar
skiej Porębie), w Legnicy 30 i w Namysłowie 43 35. Na koniec roku 
stan organizacyjny zwiększył się o dalsze 2 koła: Kolejowe we Wrocła
wiu i Miejskie w Krzyżatcc, każde liczące po 40 członków. Wobec ubycia 
2 członków w PK Namysłów ogólna liczba członków wynosiła 573 oso
by zgrupowane w 11 kołach 36. 

Szybszy rozwój organizacyjny hamowały obiektywne trudności wy
nikające z braku deklaracji, statutów, literatury propagandowej, pienię
dzy oraz perturbacje komunikacyjne 37• Ponadto, na co zwraca uwagę 
w sprawozdaniach Pełnomocnik Rządu na Okręg Administracyjny Dol
nego Śląska, na rozwój bazy członkowskiej miało także wpływ ogra
niczenie werbunku wyłącznie do inteligencji, nie przygotowany do tego 
rodzaju działalności aparat organizacyjny oraz brak, przede wszystkim 

82 Protokół posiedzenia Zarządu Okręgu SD we Wrocławiu z 16 X 1945 r.,
tamże, s. 20. 

3� Pismo Wojewódzkiego Zarządu SD do Wydziału Propagandy i Informacji 
we Wrocławiu z 17 X 1945 r., tamże, s. 87. 

84 Protokół posiedzenia Komisji Weryfikacyjnej SD z 26 IX ,1943 r., tamże, 
s. 18.

85 Sprawozdanie Zarządu Okręgu SD we Wrocławiu z 7 XI 1945 r. za m-c paź
dziernik, tamże, s. 100. 

36 Sprawozdanie Zarządu Okręgowego we Wrocławiu z 4 I 1946 r., Wydział 
Organizacyjny ... , CAH SD. 

37 Okólnik nr 1 Zarządu Okręgowego z 29 IX 1945 r., s. 19, por. też Spra
wozdanie Zarządu Okręgowego we Wrocławiu z 7 XI 1945 r., s. 100. 
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w terenie, ,,choćby jednej osoby sztandarowej i ... ludzi zdolnych do 
aktywu partyjnego" 38

. 

W ten sposób, wprawdzie nie bez pewnych przeszkód, Stronnictwo 
zaczęło organizować sieć kół, angażując się do działalności społeczno-po
litycznej na Dolnym Śląsku. Jego działacze brali udział w wielu komi
sjach problemowych, które uzupełniały w tym okresie szczupły jeszcze 
aparat administracyjny. Z wrześniowego sprawozdania Zarządu Woje
wódzkiego wynika 39

, że Stronnictwo reprezentowane było w Zarządzie 
Miejskim, w Komisji Osiedleńczej, w Radzie Oddziałowej „Społem", 
w Obwodowym Komitecie Opieki nad Zdemobilizowanymi Żołnierzami 
oraz w opiece społecznej i PCK. 

W ciągu następnych kilku miesięcy SD oddelegowało swoich przedsta
wicieli do pozostałych Komisji, tj. Ziemskiej, Artykułów Tekstylnych 
i W alki z przestępczością 40.

Wraz z wyzwoleniem Dolnego Śląska zainaugurowana została dzia
łalność naukowa. Przystąpiono niezwłocznie do organizacji wrocławskich 
uczelni - Uniwersytetu i Politechniki, których rektorem mianowany 
został prof. Kulczyński H. Wspqłorganizatorami życia naukowego byli 
m. in. prof. K. Stefko, który zabezpieczał i porządkował biblioteki praw
nicze, zorganizował Wydział Prawa pozostając jego pierwszym dzieka
nem, a następnie pierwszym rektorem Wyższej Szkoły Handlowej; prof.
E. Geppert, założyciel i pierwszy rektor Wyższej Szkoły Sztuk Plastycz
nych; dr J. Piprek, współuczestnik odbudowy gmachu Uniwersytetu,
twórca polskiej germanistyki; dr E. Zubik, biolog, kierownik referatu
transportowego w okresie odbudowy Politechniki i Uniwersytetu (póź
niejszy dziekan Wydziału Przyrodniczego); dr A. Knot, organizator Bi
blioteki Uniwersyteckiej, i wielu innych !2• 

O szczególnym klimacie tamtych dni i roli, jaką odegrali naukowcy 
w scalaniu ziemi dolnośląskiej z Macierzą, wspomina B. Iwaszkiewicz, 
podkreślając, że „był o coś symbolicznego, coś, co zdeterminowało rolę 
szkolnictwa wyższego i nauki we Wrocławiu nie tylko jako czynnika in
tegrującego w procesie powstawania społeczeństwa dolnośląskiego, ale 
i ich rolę miastotwórczą - w tym zespoleniu, w tej symbiozie, w tym 

38 Sprawozdanie Zarządu Okręgowego we Wrocławiu za m-c wrzesień 1945 r., 
s. 74. 

sg Sprawozdanie miesięczne Pełnomocnika Rządu RP za m-c wrzesień 1945 r., 
s. 32.

40 Dokumentacja za 1945 r., AWK SD. 

u B. I w as z kie w i cz, Dwudziestolecie szkól wyższych (Rocznik Wrocławski, 
t. XIV, 1970, s. 26). 

42 L. Bogu n i a, 30 lat nauki i szkolnictwa wyższego we Wrocławiu (Kalen
darz wrocławski 1975, Wrocław 1975, s. 110-112); Protokół uroczystego Plenum 
WK SD oraz MiPK SD we Wrocławiu z okazji XXV lecia powrotu ziem zachod
nich i północnych do Macierzy, Plena i narady IX kadencji, t. II, zał. nr 5, Doku
mentacja... 1969-1971, A WK SD. 
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równoczesnym pojawieniu się wraz z grupą administracyjną grupy orga
nizatorskiej w dziedzinie nauki. Stało się to jedną z przyczyn bujnego 
rozwoju naukowego i kulturalnego środowiska wrocławskiego, rozwoju 
niejednokrotnie \.Vyprzedzającego odbudowę materialną miasta" 43

. 

Istotny wkład wnieśli również działacze Stronnictwa w organizowa
ni'2 v.rymiaru sprawiedliwości i adwokatury. W pierwszej 6-osobowej gru
pie prawników, która przybyła do Wrocławia, byli m. in. Franciszek 
Blahuta, wiceprezes Sądu Okręgowego, i Marian Grendys, intendent. 
W terenie tworzyli sądownictwo tacy działacze, jak: Edward Łapiński 
z Legnicy, Stanisław Sojka w Sycowie, Marian Orłowski w Kłodzku, Ka
zimierz Rotha w Strzelinie czy Tadeusz Dziedzicki w Jeleniej Górze 41• 

W centrum zainteresowania dolnośląskiej organizacji SD znalazły 
się też zagadnienia gospodarcze. Wynikało to z jednej strony z realizacji 
programu przedstawionego w Deklaracji Zarządu Głównego, w której 
wyrażono pogląd, że rzE:miosło stanowi jeden z elementów służących 
odbudowie zniszczonego kraju 45, z drugiej zaś ze specyficznych warun
ków, w jakich znaleźli się pierwsi osadnicy na Ziemiach Odzyskanych. 
Przybywająca tu ludność polska była „całkowicie zaabsorbowana troską 
znośnego urządzenia się w nowych warunkach bytowania, na co zwraca 
uwagę Pełnomocnik Rządu, zbyt mało poświęca uwagi i zainteresowa
nia problemom nie związanym w jej mniemaniu bezpośrednio z chle
bem. Toteż słusznie organizacje polityczne działające na Dolnym Sląsku 
wplotły do swoich zadai1 i celów obowiązek zainteresowań gospodar
czych, w tej świadomości, iż są to argumenty w chwili obecnej i na 
tym terenie o niezwykle ważkim znaczeniu'' 46

• 

Wysiłek oraz inicjatwy Stronnictwa dotyczyły od samego początku 
spraw i potrzeb wynikających z troski o niesienie pomocy rzemiosłu 
i tworzenie odpowiednich warunków do jego rozwoju. 

Przyjeżdżający rzemieślnicy w ciągu tylko 1945 r. uruchomili 5796 
zakładów, w tym na terenie Wrocławia 532 H_ Jednocześnie następowała 
organizacja władz samorządowych. Już 7 lipca powstaje jako pierwszy 
we Wrocławiu Cech Piekarzy, a 14 lipca Cech Rzeźników i Wędliniarzy. 
Nie było sprawą przypadku, że te właśnie cechy zainicjowały działal
ność samorządową rzemiosła. Jak pisze T. Szarota, ,,Konieczność zaspo-

4a I w as z kie w i cz, op. cit., s. 25. 
u A. Dąbrowski, Dwudziestopięciolecie prawnictwa na Dolnym Sląsku 

(Kalendarz Wrocławski 1971, Wrocław 1971, s. 266); J. Mizia, Stronnictwo De

mokratyc;me na Dolnym Ślq8ku (Zeszyty Historyczno-Polityczne SD, 1967, nr 3, 

s. 114-115).

46 Deklaracja Zarządu Gtównego SD opublikowana w Lublinie w dzienniku

,.Rzeczpospolita" 28 IX 1944 r., (Stronnictwo Demokratyczne w Polsce Ludowej, 

$. 22). 
40 Sprawozdanie miesięczne Pełnomocnika Rządu RP za m-c wrzesień 1945 r., 

s. 31.
n K. Z y l ko, Rzemiosło na DoLnym S!qsku (Kalendarz Wrocławski 1971, s. 278).
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kojenia najbardziej podstawowych potrzeb napływającej ludności pol� 
skiej i pozostałej niemieckiej zmuszały wręcz do jak najszybszego otwie
rania placówek zajmujących się wyżywieniem ludności. Zapotrzebowanie, 
jak to zawsze się dzieje, zrodziło koniunkturalne możliwości jego wy
korzystania" 48

. W sierpniu przybyli z zadaniem zorganizowania Izby Rze
mieślniczej K. Lazar, J. Chmielewski, A. Bartel i S. Manowiecki. We 

wrześniu organizuje się cech wrocławskich kominiarzy z mistrzem ko
miniarskim, członkiem SD, Tarna,wskim. W listopadzie tego roku uru
chomiono biuro Wrocławskiej Izby Przemysłowo-Handlowej z delegatu
rami w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu. Jej pierwszym dyrekto
rem był Jan Blum, a jego zastępcami Celestyn Galasiewicz i Eugeniusz 
Szczurek 49

. 

Realizacja zamierzeń podjętych przez Stronnictwo Demokratyczne 
byłaby częstokroć niemożliwa bez współpracy międzypartyjnej. Pisze 
o niej ówczesny wojewoda wrocławski, S. Piaskowski, w swoich pamięt
nikach: ,,Poświęceniu i ogromnemu wysiłkowi setek ludzi zawdzięczamy
to, że przełamaliśmy przeszkody, jakie piętrzyły się na naszej drodze,
pomimo że nie obyło się bez ofiar w ludziach. Decydującym czynnikiem
umożliwiającym realizację tych naszych dążeń była codzienna i szczera
współpraca obu partii robotniczych z pozostałymi stronnictwami, ludo
wym i demokratycznym" 50

• 

Podstawową formą współpracy były posiedzenia Komisji Porozu
miewawczych Partii i Stronnictw Politycznych. Spotkania odbywały się 
kolejno w siedzibach poszczególnych partii - PRL, PPS, SL i SD. 
Z ramienia Stronnictwa do Wojewódzkiej Komisji Porozumiewawczej 
oddclcgowuni zostali J. Marusicński, S. Podgórski i J. Piprck zi. Pr�ed
miotem. jej prac była problematyka polityczna i gospodarcza, szczególnie 
zaś wiele uwagi poświęcono osadnictwu, zaopatrzeniu ludności wiejskiej 
w części zamienne do maszyn i urządzeń rolniczych oraz pomocy socjal
nej pionierom 52

. 

ts T. Szarot a, Osadnictwo miejskie na Dolnym Śląsku w latach 1945-1948,
Wrocław 1969, s. 237-238. 

4u J. Mi z i a, Referat wygioszony z okazji Akademii Wojewódzkiej XXV lecia
Stronnictwa Demokratycznego we Wrocławiu w dniu. 9 X 1963 r., Dokumentacja 
XXV-lecia SD na Dolnym Sląsku, AWK SD; Z y ł ko, op. cit., s. 278-279.

5o S. pi as ko wski, Te lata najmilej u;spominam {Trudne dni, t. I, Wrocław
1960, s. 385-386}. 

si Protokół Zarządu Okręgowego SD we Wrocławiu z 18 X 1945 r., Dokumen
tacja ... 1945 r., A WK SD. 

52 Protokoły zebrania MiGdzypartyjnego Komitetu Akcji Realizacji Swiadczeń 
Rzeczowych z 22 XI i 28 XI 1945 r., Komisja Międzypartyjna od 1 do 28, 1945 r.,
Archiwum Wojewódzkie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego; Protokół posie
dzenia MiGdzypartyjnej Komisji Porozumiewawczej we Wrocławiu z 21 IX 1945 r., 
Dokumentacja... 1945 r ., s. 163, A WK SD. 
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Podjęto też akcje związane z rozdziałem świadczeń rzeczowych w po
szczególnych powiatach, gminach i gromadach. W tym celu partie poli
tyczne wystosowały w październiku ·1945 r. wspólny apel wzywający 
rolników do lepszej pracy na otrzymanej ziemi. Zawarte w nim stwier
dzenia podkre.ślają, że chłop polski „umie gospodarować, że potrafi wy
żywić ludność miast ... W \Vykonaniu tych obowiązków nie może brak
rn1c chłopa dolnośląskiego, pioniera na tych piastowskich ziemiach. Mimo 
ż.e sytuacja gospodarcza na wsi jest c,iężka, chłop musi wykazać, że nie 
jest mu obojętna sprawa wyżywienia całej ludności, że zasada współpra
cy i wspólnego dźwigania ciężarów odbudov,:ującego się państwa poczy
tuje sobie za święty obowiązek" 53. 

Komisja była więc czynnikiem inspirującym działania poszczegól
r,ych partii politycznych, zwłaszcza zaś dokładała starań w zakresie 
realizacji i kontroli polityki państwowej w sferze społeczno-gospodarczej, 
w zespoleniu ziem nadodrzańskich z resztą kraju. 

Wyrazem pozytywnej działalności Komisji w terenie była m. in. 
ocena Pełnomocnika Rządu w Jeleniej Górze, który w swoim sprawozda
niu stwierdził: ,,Pomiędzy partiami polityGznymi dochodzi do coraz ści
ślejszego porozumienia, a obrazem tego są wspólne posiedzenia komisji 
międzypartyjnych, ponieważ wszyscy rozumieją, że najżywotniejsze spra
wy dobra miasta można załatwić tylko solidarnie. Z inicjatywy Starosty 
Grodzkiego wprowadzono Komisję Międzypartyjną jako organ kontrol
HY i dorudczy w:sz(;dzic tam, gdzie najcz<,ścicj wystąpujq kolizje intere
sów, tj. w sprawach mieszkaniowych i przydziałów lokali dla dobrego 
handlu" 5J_ 

Wraz z rozwojem życia społecznego i napływem osadników, ludzi na 
cigół młodych, nurtującym problemem stało się stworzenie organizacji 
młodzieżowej pozostającej pod wpływem Stronnictwa Demokratycznego. 
Była to konieczność, gdyż SD, chcąc liczyć na dalszy rozwój swoich 
szeregów, bardziej skutecznie uczestniczyć w działalności nie tylko poli
tycznej, musiało zapewnić sobie w niedalekiej przyszłości młode kadry. 
Stąd też wynika szczególne znaczenie, jakie przywiązywały do tego za
gadnienia władze centralne i wojewódzkie Stronnictwa. 

Formalnie Związek Młodzieży Demokratycznej powołany został do 
życia uchwałą Zarządu Głównego SD 1 VI 1945 r. 55 Wcześniej jednak,
w Statucie SD z lutego tego roku, przewidziano możliwość tworzenia 

�3 Ode:.:wa Wojewódzkiej Komisji Mi�dzypartyjnej we Wrocławiu, Obywatele,

Rolnicy, Chiopi, z października 1945 r., Dokumentacja ... 1945 r., s. 108, A WK SD. 
s, Ze sprawozdania pełnomocnika Rządu RP na miasto Jelenia Góra o sytuacji 

ogólnopolitycznej za listopad z 6 XII 1945 r. (Polska Ludowa. Materiały i studia,
t. II, Warszawa 1963, s. (152).

55 Okólnik nr 6 z 20 IX 1945 r. Zarządu. Głównego SD w sprawie: kandyda

tów do oroaniztLjącej się Rady Naczeinej Stronnictwa, powołania ZMD oraz da

nych organizacyjnych (Stronnictwo Demokratyczne w Polsce Ludowej, s. 45). 
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organizacji młodzieżowej integralnie związanej ze Stronnictwem, okre
ślając ogólne zasady wzajemnych stosunków 56. 

Pierwsze próby utworzenia organizacji młodzieżowej no Dolnym Ślą
sku podjęto w sierpniu 1945 r. w Legnicy. Jednak wskutek przeniesie
nia się władz wojewódzkich do Wrocławia inicjatywa ta nie została zrea
lizowana 57• Na pierwszym organizacyjnym posiedzeniu koła we Wrocła
wiu, które odbyło się jeszcze w tym samym miesiącu, konieczność po
Vvolania organizacji młodzieżowej postulował Marusieński 58. 

Z chwilą ukazania się Okólnika nr 6 Zarządu Głównego SD z 20 IX 
1945 r. polecającego Zarządom Okręgowym powoływanie organizacji 
ZMD 59, Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu przystępując do tworzenia 
Związku wydał okólnik, w którym nakazuje Zarządom Kół wydzielić, 
„o ile tego dotychczas nie uczyniono, spośród swoich członków młodzież 
i powołać tymczasowe Zarządy Miejskie i Powiatowe" 60• 

Pierwsze zebranie odbyło się 25 X 1945 r., przewodniczył mu z ra
mienia Stronnictwa dr Bartyński, który wygłosił prelekcję na temat 
ideologii SD, celów i zadań Związku oraz odczytał okólnik Zarządu 
Głównego o utworzeniu ZMD. Powołano także Tymczasowy Zarząd 
Związku w składzie: Kazimierz Lis - prezes, Kazimierz Wituszyński -
wiceprezes, Ada Broda - sekretarz, Bolesław Miazga - skarbnik. Na 
inauguracyjnym posiedzeniu nowo wybranego Zarządu omówiono pro
gram prac i zwrócono uwagę na konieczność nawiązania kontaktu z Za
rządem Głównym ZMD oraz innymi organizacjami młodzieżowymi 61.

Brak jednak niezbędnych funduszy, małe doświadczenie w pracy po
litycznej młodych działaczy skutkowały niewielkimi efektami organiza
cyjnymi i doprowadziły w sierpniu 1946 r. do zawieszenia działalności 
Związku 62. 

Efektywność funkcjonowania SD na Dolnym Śląsku w pierwszym 
roku istnienia trudno poddać jednoznacznej ocenie. Było ono najmniejszą 
partią polityczną tych ziem i mimo stosunkowo ekspansywnej akcji pro
pagandowej osiągnięcia organizacyjne trudno uznać za imponujące. Bazą 

li6 Statut Stronnictwa Demokratycznego z 28 II 194:; r. (tamże, s. 26). 
57 L. Lech, Związek Młodzieży Demokratycznej (Polski ruch młodzieżowy na 

Dolnym Śląsku, Wrocław 1979, s. 116); J. Mi z i a, Przyczynek do dziejów Związku 
Młodzieży Demokratycznej na Dolnym Śląsku (Pokolenia, 1971, nr 4, s. 55). 

58 Protokół zebrania organizacyjnego Koła SD we Wrocławiu z 16 Vlll 1945 r., 
Dokumentacja ... 1945 r., s. 15, A WK SD. 

59 Okólnik nr 6 z 20 IX 1945 r ... , s. 46. 
60 Okólnik nr l Zarządu Okr�gowego SD we Wrocławiu z 29 IX 1945 r., Do

kumentacja ... 1945 r., s. 19, A WK SD. 
81 Protokół nr 8 z organizacyjnego posiedzenia Związku Młodzieży Demokra

tycznej z 25 X 1945 r., tamże, s. 24. 
52 Pismo Zarządu Okręgowego ZMD we Wrocławiu do Zarządu Okręgowego 

SD we Wrocławiu z 29 XI ·1945 r., tamże, s. 256; Cichocki, Dąbrowski, J u
ch n o wski, op. cit., s. 1-8-19. 
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społecznego oddziaływania stała się głównie inteligencja. Nie objęto 
jednak swym zasięgiem całego rzemiosła ani środowisk młodzieżowych, 
co wynikało ze . znacznego ich rozproszenia. 

Powyższa sytuacja nie miała jednak istotnego wpływu na działalność 
w innych sferach. Stronnictwo aktywnie włączyło się w proces repolo
nizacji Dolnego Śląska. Brało czynny udział w pracach szeregu komisji 
zaró,vno administracyjnych, jak i międzypartyjnych, których jednym 
z podstawowych celów było m. in. udzielanie pomocy socjalnej i mate
rialnej pierwszym osadnikom. Członkowie SD wnieśli znaczny wkład 
w rozwój polskiej kultury i oświaty. Nie zabrakło ich też w organizowa
niu zrębów wymiaru sprawiedliwości. Dzięki wysiłkowi działaczy Stron
nictwa powstały pierwsze instytucje samorządowe rzemiosła, stworzono 
także sprzyjający klimat dla jego rozwoju. Włączając się w nurt prze
cbrażeń ustrojowych, w zasiedlanie, zagospodarowywanie i scalanie ziem 
nadodrzańskich z Macierzą, Stronnictwo Demokratyczne stało się tym 
samy1n istotnym elementem rodzącego się polskiego życia politycznego 
na Dolnym Sląsku. 

STRONNICTWO DEMOKRATYCZNE (DEMOKRATISCHE PARTEI) 

IN NIEDERSCHLESIEN IN JAHR 1945 

Dle Pionierperiocte cter Aktivitat der Demokratischen Partei in Niederschlesien 
bt mit zwei Ereignissen verbunden: mit der Unterzeichnung durch W. Rzymowski 
des Manifests des Polnischen Komitees der Nationalen Bejreiung, in dem u.a. das 
Prograrnm der Ri.ickkehr der West- und Nordgebiete an ·Polen enthalten war und 
mit der Deklaration der Demokratischen Partei vom 28.9.1•944, die eine Anerken
nung des Programms der Volksmacht ausdruckte. 

Die erste Parteigruppe der Dernokratischen Partei enstand 29.4.1945 in Trzeb
nica, in demselben Jahr wurden Gruppen in anderen grosseren Stadten gebildet, 
u.a. in Namysłów, Legnica, Jelenia Góra sowie in Wrocław, wo sie am 5.10.1945
in das Woiwodschaftskomitee unter Vorsitz von Professor S. Kulczyński umge
staltet wurde. Indem die Woiwodschaftsinstanz nach Sicherung des Zuflussus des
jungen Kaders in der nachsten Zukunft strebte, berief sie am 25!10.1945 Związek
Młodzieży Demokratycznej (Bund Demokratischer Jugend).

Nach der Befreiung der niederschlesischen Gebiete von Hitlerokkupation wur
den die Aktivisten der Demokratischen Partei Mitorganisatore der Hochschulen in 
Wrocław, sie 1eisteten Hilfe den ankommenden Siedlern, bauten das okonomische 
Leben wiederaui. 

Grundform der zwischenparteilichen Zusammenarbeit zwischen PPR (Polni
sche Arbeiterpartei), PPS (Polnische Sozialistische Partei) und SD (Demokratische 
Partei) waren damals Sitzungen der Verstandigungskommission der Parteien und 
Politischen Gruppierungen. 

Das Ergebnis der Aktivitat der Demokratischen Partei war schon im ersten 
Jahr der Arbeit der aktive Beitrag ihrer Mitglieder an dem Prozess der Repolo
nisierung, an der Entwicklung polnischer Kultur, Wissenschaft und Aufklarung, 
Gcrichtsbarkeit so\vie Selbs.tverwaltungseinrichtungen polnischen Handwerks. Wa
hrend die Demokratische Partei an Ordnungsverwandlungen jener Epoche teilnahm, 
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markierte sie dadurch ihrcn Platz im Prozess des entstehenden politischen Lebens 
in Niederschlesicn. Im Artikel wurden Dokumentc aus dem Bestand des Histo
rischen Zentralarchivs der Dcmokratischen Partei in Warszawa, des Staatlichen 
Woiwodschaftsarchivs, Woiwodschaftsarchivs der Volkspartci sowie des Woiwod
schaftsarchivs des Komitees der Demokratischen Partei in vVroclaw bem,tzt. Un
abhangig davon waren die Arbeiten von M. Orzechowski, N. Kolomejczyk, B. Pa
sierb, T. Szarota und M. Iwanek behilflich. 




