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UCZESTNIKOW 

Data zjednoczenia dwu partii robotniczych: Polskiej Partii Robotni
czej i Polskiej Partii Socjalistycznej (15 XII 1948), powstanie zjedno
czonej partii - PZPR, było przełomowym momentem w życiu państwa 
ludowego, całego narodu. W powojennej historii w połowie grudnia 
l 948 r. zamyka się pewien etap dziejów ruchu robotniczego, jego rozbi
cia ideowego i organizacyjnego, a zarazem otwiera się nowy okres. W na
szych uwagach chcemy przedstawić autentyczny materiał wspomnienio
wy, jaki zostawili uczestnicy Kongresu z Dolnego Śląska, oraz pokazać 
zasadnicze momenty na drodze prowadzącej do zjednoczenia. Jest zro
zumiałe, że próbujemy się odwołać de.: dolnośląskich przykładóvv z życia 
i działalności partii robotniczych. 

W 20-lecie zjednoczenia partii robotniczych odbyło się w KW PZPR 
we Wrocławiu spotkanie byłych działaczy reprezentujących Dolny Śląsk 
na Kongresie Zjednoczeniowym. W spotkaniu wzięli m. in. udział: Jan 
Abramczyk (PPR), Eugenia Bartczak (PPR), Tadeusz Braszka (PPR), 
Jan Cioroch (PPS), Stanisław Dymczyk (PPR), Ignacy Gorzkowski (PPR), 
Ludwik Karolczak (PPR), Marian Lisiak (PPR), Michał Majka (PPR), 
Edward Paszke (PPS), Robert Sikora (PPS), Jan Skraba (PPS), Halina 
Szuwalska (PPS). Tyle zaledwie osób udało się odnaleźć spośród 170 de
legatów wybranych w listopadzie 1948 r. na konferencjach partyjnych. 
Spotkanie miało roboczy charakter: przypomnienie i utrwalenie wspo
mnień z przebiegu i atmosfery Kongresu Zjednoczeniowego. Co zapa
miętali jego uczestnicy, co. najbardziej utkwiło w ich pamięci, jak in
terpretują problem jedności partii po tych latach? 

Jest rzeczą zrozumiałą, że przede wszystkim zapamiętali niepowta
rzalną atmosferę Kongresu. Kongres Zjednoczeniowy trwał 7 dni. Po
przedziły go zjazdy obydwu partii robotniczych, podejmujące rezolucje 
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połączeniowe. Kongres rozpoczął obrady 15 XII 1948 r. w auli Politech
niki Warszawskiej z udziałem 1539 delegatów 1 oraz przedstawicieli władz 
Stronnictwa Ludowego, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa 
Demokratycznego, Stronnictwa Pn.cy, delegacji reprezentujących trzy
dzieści partii komunistycznych świata na czele z przedstawicielami 
WKP(b), KPF, SED. W obradach w charakterze gościa wzięła także udział 
·Zofia Dzierżyńska, stale mieszkająca w Moskwie. Do Prezydium Kon
gresu napłynęło ponad 8 tys. depesz z pozdrowieniami dla uczestników
obrad, wyrażających entuzjazm z racji jedności ruchu robotniczego.
M. in. Wrocławski Oddział Uczestników Walk o Wolność Hiszpanii, ,,Dą
browszczaków", wysłał na ręce B. Bieruta depeszę zawierającą zapew
nienie „chęci walki o Polskę Socjalistyczną, o zniszczenie faszyzmu na
całym świecie" 2• W trakcie trwania Kongresu przez salę obrad przeszły
dziesiątki delegacji ze wszystkich krańców Polski, reprezentujących
wszystkie stany i zawody: górników, kolejarzy, chłopów, młodzież, pi
sarzy, artystów itd. W imieniu wrocławskiego Pafawagu witał Kongres
Stanisław Kozłowski, przodownik pracy, który złożył meldunek o wy
konaniu przez załogę zobowiązań przedkongresowych zarówno produk
cyjnych, jak i remontów domów robotniczych, budowy urządzeń socjal
nych itp. Poinformował również o zwycięstwie Pafawagu we współza
wodnictwie z kopalnią „Victoria" w Wałbrzychu.

W dyskusji nad referatami zabierali także głos przedstawiciele Dol
nego Śląska. Helena Ciepielowa, sekretarz b. WK PPS, mówiła o pracy 
w środowisku kobiet, Bolesław Dybowski, przedstawiciel chłopów dol
nośląskich - o przeobrażeniach wsi, Ludwik Karolczak, sekretarz b. Ko
mitetu Kopalnianego PPR „Biały Kamień" w Wałbrzychu - o stosunku 
górników do zjednoczenia partii robotniczych i o potrzebie współpracy 
organizacji partyjnych z kierownictwem zakładów i radami zakładowymi. 
Prz_emawiał również Władysław Matwin, ówczesny I sekretarz b. KW PPR. 
Uczestnicy Kongresu podkreślali, że hasło zjednoczenia ruchu robotnicze
go było najpiękniejszym hasłem w okresie ich działalności w ruchu ro
botniczym (L. Karolczak) 3

• W masach robotniczych i wśród młodzieży 
panowało powszechne przekonanie, że „nareszcie się skończyła ta dwoi
stość: wy i my. Teraz będziemy razem, będziemy jednością" (M. Lisiak) 4. 

Atmosfera Kongresu była niezwykle poważna i podniosła. Pewne 
momenty szczególnie utkwiły w pamięci uczestników. ,,Pamiętam, jak 

1 „Gazeta 'Robotnicza", 22 XII 1948.
2 Tamże, 16 XII 1948. 
3 Ludwik K a ro 1 cz a k, Wspomnienie, Archiwum KW PZPR we Wrocławiu 

(daJej skrót: AKW), sygn. 2-68, s. 1. 
4 Marian Lis i a k, Wspomnienie, AKW, sygn. 269, s. 5.
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w czasie wygłaszania koreferatu 16 grudnia o podstawach ideologicz
nych przez Józefa Cyrankiewicza poprosił o głos w pilnej sprawie to

warzysz Zawadzki, informując, że w tej chwili nadeszła wiadomość, że 
Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza zajęła Pekin. To co się wówczas 
działo na sali, trudno by było zrozumieć człowiekowi, który tego nie wi
dział. Owacjom i wiwatom nie było końca, a od oklasków poważnie póź

niej bolały dłonie. Drugi taki, przynajmniej dla mnie, ciekawy moment, 
kiedy towarzysz Cyrankiewicz (w tym dniu jako przewodniczący obrad) 
udzielił głosu delegatowi niemieckiemu Dehlemowi. Sala na moment za
marła, a trzeba pamiętać, że był t0 jeszcze okres, kiedy mimo woli na 
dźwięk samej mowy niemieckiej człowiek dostawał skurczu serca, mimo 
tego że zdawaliśmy sobie sprawę, że język niemiecki to nie tylko język, 
którym posługiwał się krwawy zbir z trupią główką, ale także język 
Marksa i Engelsa, język Goethego i Gutenberga, i że właśnie niemieccy 
komuniści podjęli trud i duży wysiłek w dziele naprawy ha6.by, jaka spa
dła w okresie Hitlera, i dlatego właśnie mimo tego pierwszego odruchu 
wystąpienie Dehlema zostało na zakończenie przyjęte z dużym aplau
zem" 5

• 

Ze szczególnie wielkim entuzjazmem przyjęta została przez delega
tów perspektywa rozwoju gospodarczego Polski: ,,Wsłuchiwaliśmy się 
w tę perspektywę uprzemysłowienia kreśloną na mapie świetlnej. Muszę 
wam powiedzieć, że jak zobaczyłem tę mapę - to ogłupiałem. Pomyśla
łem sobie, czy nam starczy sił na to, czy to czasem nie jest na wyrost. 
A jednak to zostało nawet przekroczone, czyli ten nasz entuzjazm nie 
był na wyrost·· o. 

Kongresowi Zjednoczeniowemu towarzyszyło ogólne zainteresowanie, 
co znalazło wyraz zwłaszcza w Czynie Przedkongresowym. Wartość jego 
oceniano na około 6 miliardów złotych. W tym doniosłym nastroju dele
gaci Kongresu wmurowali kamień węgielny pod przyszłe mauzoleum 
żołnierzy radzieckich na Polach Mokotowskich wzdłuż alei Żwirki i Wi
gury w Warszawie oraz akt erekcyjny w fundamenty Wspólnego Domu 
Zjednoczonej Partii. 

Idea współpracy PPR i PPS zrodziła się jeszcze w latach okupacji 
hitlerowskiej. Dyktowała ją konieczność konsolidacji wysiłków lewicy 
rewolucyjnej wobec okupanta hitlerowskiego. Z chwilą wyzwolenia kra
ju zmieniły się warunki działania. Partie wyszły z podziemia i za na
czelne zadanie uznały budowę i umc1cnianie władzy ludowej, realizację 
planu przeobrażeń społecznych oraz repolonizację ziem zachodnich. Za
równo PPR, jak i PPS uznały te zadania za wspólne, a w terenie krze-

s Robert Sik o r  a, Wspomnienie, AKW, sygn. 271, s. 7. 
6 Lis i a k, op. cit., s. 7.
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pła i umacniała się codzienna współpraca. Na Dolnym Śląsku pierwsze 
zorganizowane formy współpracy partii robotniczych zanotowano w lip
cu 1945 r. W ówczesnej siedzibie władz wojewódzkich w Legnicy 16 
lipca odbyła się pierwsza wspólna narada aktywu PPR i PPS, w czasie 
której zgłoszony został wniosek o powołanie Wojewódzkiej Komisji 
Współpracy Partii Robotniczych 7

• Pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej 
Komisji Współpracy odbyło się w Legnicy 21 VIII 1945 r. z udziałem 
J. Warwasa, J. Siemka, Z. Fijałkowskiego z ramienia PPS i S. Koło
dzieja, S. Januszewskiego, J. Gutmana z ramienia PPR. Przyjęto też
wówczas formę przewodnictwa obrad i odbywania posiedzeń w lokalach
partyjnych oraz tryb powoływania powiatowych komisji współpracy.
Ustalono również, iż uchwały podjęte na posiedzeniach za zgodą przed
stawicieli obydwu partii będą wiążące, pod warunkiem, że żadna z nich
nie będzie stosować nacisku, by podejmowano uchwały niezgodne z linią
kierownictwa drugiej partii.

,,Już przed Referendum zastanawialiśmy się nad tym, z kim współ
pracować ... Łączyliśmy się z tymi najbar.dziej bojowymi, zdecydowa
nymi, światłymi PPS-owcami w sensie pojmowania założeń naukowego 
socjalizmu. Wkładaliśmy wówczas duży wysiłek w szkolenie, poznawa
nie istoty marksizmu-leninizmu . . . spotykaliśmy się dość często 
z PPS-em, ażeby dyskutować sprawy istoty dyktatury proletariatu, sto
sunku do Związku Radzieckiego, do przekształcania społeczeństwa w spo
łeczeństwo socjalistyczne" s. Współpraca wyrażała się nie tylko w odby
waniu wspólnych posiedzeń komisji różnych szczebli, naradach środo
wiskowych aktywu czy codziennych kontaktach zmierzających do usta
lenia składów osobovv:ych kierownictw zakładów, władz związkowych, 
Samopomocy Chłopskiej itp. Warunkiem siły klasy robotniczej była jej 
jedność działania. Osiągnięcie tej zwartości było celem współpracy mię
dzypartyjnej. Tarcia i nieporozumienia, jakie zaczęły się zarysowywać, 
wypływały z tradycji PPS i PPR oraz roli, jaką partie te spełniały 
w systemie partyjnym. ,,Nasze hasło w KPP było: poprzez rewolucję 
do dyktatury proletariatu. W nowych warunkach te sprawy wyglądały 
inaczej. Mandaty trzeba było grzecznie dzielić na więcej partii, współ
pracować z innymi partiami. Ale jednocześnie trzeba było być konsek
wentnym" 9

. Często ambicje i rozgrywki personalne przeradzały się 
w tarcia międzypartyjne. Zdarzały się też nieporozumienia wywoływane 
przez ludzi będących w ogóle poza p�rtiami, zainteresowanych w osłabie
niu więzi międzypartyjnej. 

7 Protokół wspólnego posiedzenia członków aktyw·u PPS PPR, AKW, sygn. 

lN/20. 
a Li s i a k, op. cit., s. 3-4. 
9 Jan Abramc zyk, Wspomnienie, AKW, sygn. 234, s. 4. 
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W połowie 1946 r. wystąpiły w łonie PPS tendencje centrystyczne. 
Źle interpretowano w tej partii hasło „jedność narodu" oraz ,,równorzęd
ność", za którymi się kryła chęć osłabienia PPR. ,, Towarzysze z PPS po
winni zrozumieć - wyjaśniało kierownictwo PPR - że jednolity front 
nie na tym polega, aby kierownictwo obydwu partii przeprowadzało stale 
korektę w obsadzie aparatu państwowego w zależności od przypływu lub 
odpływu członków danej partii ... Obydwie nasze partie, jako współrzą
dzące, są odpowiedzialne za pa_ństwo. Codziennie dajemy dowody, że za
gadnienie państwowe traktujemy po państwowemu, a nie po partyjne
mu"10. Tym problemom poświęcone było wrześniowe plenum KC PPR 
w 1946 r. Plenum zwróciło uwagę na niesłuszne podejście części aktywu 
PPS do zagadnienia jednolitego frontu klasy robotniczej i sprowadzanie 
jegc istoty do personalnego podziału funkcji. Na Dolnym Śląsku np. w lu
tym 1946 r. było w administracji 15:J członków PPR, 219 członków PPS, 
w marcu 1947 r. 609 członków PPR, a 690 PPS. Pretensje więc były nie
uzasadnione. Niektórzy dolnośląscy działacze PPS tak oceniają po latach 
ówczesną sytuację: ,,PPS była bardzo liczna na Dolnym Śląsku, ale zda
wano sobie sprawę z tego, że ideologicznie PPR jest głębsza, dalej sięga 
od PPS, że wiele błędów pokutowało w PPS, jak choćby nacjonalizm, 
ta mrzonka o wielkiej Polsce itd. Pod wieloma względami radykalizm PPR 
sięgał znacznie głębiej niż PPS-u. Bano się, że wskutek tej ideologii 
PPR-u będziemy prowadzeni za rączkę, a nie pod rączkę" 11. 

W procesie zbliżania międzypartyjnego duże znaczenie miała podpi
sana 28 XI 1946 r. pomiędzy KC PPR i CKW PPS Umowa o Jedności 
Działania Klasy Robotniczej. Powstała ona w wyniku już istniejącej 
współpracy obydwu partii w terenie i stanowiła początek nowego jej eta
pu. Jej zacieśnienie było niezbędne wobec zbliżających się wyborów do 
Sejmu. W Umowie mówi się, że „obie partie robotnicze, PPR i PPS. 
uznają za konieczne zacieśnienie współpracy i solidarne działanie we 
wszystkich dziedzinach życia społecznego i państwowego" 12. Był to 
okres, kiedy poważnie wzrosły wpływy obydwu partii. Na Dolnym ślą
sku w końcu 1946 r. było 34 768 członków PPS oraz 60 016 członków 
PPR. Najważniejszym zadaniem na przełomie 1946 i 1947 r. było rozbi
cie PSL i reakcyjnego podziemia w kampanii wyborczej do Sejmu Usta
wodawczego. Klęska tych ugrupowań i zwycięstwo bloku demokratycz
nego stworzyły przesłanki dalszego rozwoju oraz rozszerzenia przeobra
żeń społeczno-ustrojowych. Dojrzewały warunki do utworzenia jedno
litej, marksistowskiej partii robotniczej. Oceniając współpracę między-

10 W. Go mułka, Nasze stanowisko (Trybuna Dolnośląska, 20 VIII 1946).
11 Edward Pas z k e, Wspomnienie, AKW, sygn. 46, s. 3. 
12 Tekst umowy między PPR i PPS, 28 XJ 1946, AKW, sygn. 1/V/20.
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partyjną egzekutywa KW PPR we V.'rocławiu uznała, że „jednym z naj
ważniejszych zadań obu organizacji partyjnych w chwili obecnej jest 
pełna realizacja umowy zawartej 28 listopada 1946 r .... nieprzerwane 
i systematycznie umacnianie i rozbudowa więzów braterskiej współpra
cy, łączących obie partie" 13

• Na tym samym posiedzeniu ustalono, że 
przynajmniej raz w miesiącu, niezależnie od prac Komisji Współpracy, 
będą się odbywać posiedzenia komitetów lub egzekutyw partyjnych 
wszystkich instancji oraz kół. Treścią zebrań miały być aktualne zagad
nienia życia politycznego oraz formy wspólnego rozwiązywania zagad
nień będących przedmiotem współpracy. Omówiono rówmez zasady 
współpracy w przygotowaniu wyborów do rad zakładowych, wspólne 
szkolenie oraz współpracę organizacji młodzieżowych. Mówiąc o rozwo
ju organizacyjnym partii, postanowiono werbować nowych członków. 
Zdarzały się wypadki „przeciągania" członków z jednej partii do dru
giej. ,,Były koncepcje, iż część towarzyszy z PPS-u chciała przejść do 
PPR-u. To nie było słuszne. W rozmowach z PPR-owcami stawialiśmy 
to zagadnienie, rozstrząsaliśmy je. Ale gdyby towarzysze z PPS-u prze
chodzili do PPR-u, to właściwie kto w PPS-ie robiłby jednolitofrontową 
robotę" 14

. Tak komentuje ten problem w swoich wspomnieniach jeden 
z działaczy PPS. Potwierdzenie tych uwag znajdujemy w uchwale egze
kutywy KW PPR nakazującej „wstrzymać akcję przechodzenia lewicy 
PPS do naszej partii" 1s. 

W kwietniu 1947 r. plenum KC PPR wysunęło hasło bezpośrednich 
przygotowań do zjednoczenia partii robotniczych. Poprzed�ć je miała 
szeroka dyskusja dotycząca perspektyw i metod dalszego budownictwa 
socjalistycznego, a także przełamanie oporu i niechęci do zjednoczenia 
ze strony nie tylko prawicowych, lecz również i centrowych kół PPS. 
R. Sikora wspomina, że „w sposób niedostateczny towarzysze rozumieli
jeszcze rolę i znaczenie przyszłej partii - stąd też przebijała nuta bier
ności i wyczekiwania, co wyraźnie odczuwało się w tonie wypowiedzi.
Przykłady były wyraźnym sygnałem, że ten nowy wiatr, któremu na
imię jedność organiczna, nie wszędzie jeszcze dotarł, że istnieją jeszcze 
różne grupki i grupeczki, które nie widząc dla siebie miejsca w przy
szłej partii, usiłują zasiać dezorientację i zamieszanie" 16

. W kwestiach 
ideologicznych i taktyki istniały pewne różnice w poglądach PPR i PPS. 
Część działaczy PPS w sposób mechaniczny przeciwstawiała dyktaturze 

13 Uchwala połączonych egzekutyw WK PPS i KW PPR, 21 III 1947, .AJ.(.W, 
sygn. l/V/20.

14 Sik o r a, op. cit., s. 8. 
15 Protokół posiedzenia egzekutywy KW PPR, 6 IV 1948, AJ.(.W, sygn. l/IV/1. 
16 Sik or a, op. cit., s. 3. 
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proletariatu formy demokracji. Stąd rodziły się obawy przed nadmier
nym centralizmem władzy państwowej. Grupy te widziały w dyktaturze 
proletariatu zaprzeczenie zasad demokratyzmu. W zakresie teorii eko
nomicznych PPS głosiła poglądy o równorzędnym rozwoju trzech sekto
rów: państwowego, spółdzielczego i prywatnego, przy czym szczególną 
rolę przypisywano spółdzielczości 17

. W kwestii rolnej zarysowały się 
różnice zdań również w łonie samej_ PPR Na tym tle m. in. po uchwale 
Biura Informacyjnego Partii Komunistycznych i Robotniczych o po
wszechnej kolektywizacji doszło do sformułowania tezy o tzw. odchyle
niu prawicowo-nacjonalistycznym w PPR. 

Ważnym krokiem na drodze eliminacji błędnych koncepcji PPS sta
ły się obrady Rady Naczelnej PPS z 30 VI 1947 r. oraz obrady XXVII 
Kongresu PPS z grudnia 1947 r. Uchwały Rady i Kongresu stwarzały 
dalsze możliwości zbliżenia międzype.rtyjnego. Uchwały Rady Naczelnej 
odbiły się szerokim echem wśród członków obu partii robotniczych. Dali 
oni temu wyraz na wspólnych naradach, które odbyły się we Wrocławiu 
z udziałem aktywu z całego Dolnego Sląska oraz w poszczególnych po
wiatach województwa. W jednej· rezolucji podjętej na naradzie powiato
wej w Jeleniej Górze czytamy: ,,Uchwały Rady Naczelnej PPS ... ze
brani uważają za zasadnicze wytyczne w kierunku konsolidacji ruchu 
robotniczego. Wprowadzenie w życie tych uchwał wzmocni współpracę 
obu partii dla ostatecznego scementowania jednolitego frontu klasy ro
botniczej. Zebrani stanowczo i konsekwentnie dążyć będą do oczyszcze
nia swych szeregów partyjnych z elementów szkodliwych i karierowi
czowskich. Ukrytych i jawnych przeciwników współpracy PPR z PPS 
zebrani uważają za wrogów i szkodników klasy pracującej, narodu, pań
stwa polskiego. Zebrani zdecydowani są podjąć bezkompromisową walkę 
z wpływami antyradzieckimi reakcyjnej WRN-owskiej kliki, zwalczając 
jednocześnie przejawy sekciarstwa partyjnego, i zobowiązują się wy
rzucić poza nawias życia partyjnego nie chcących zrozumieć zasad de
mokracji ludowej, dla istnienia której jednolitość działania obydwu par
tii robotniczych jest głównym fundamentem" 1s. 

Podczas dyskusji i w podejmowanych rezolucjach aktyw popierał 
uchwały Rady zmierzające do eliminowania z PPS jednostek przeciw
nych jednolitemu frontowi. Próbował jednak równocześnie szukać przy
czyn trudności w zakresie współpracy międzypartyjnej 19. 

17 Pa s z k e, op. cit., s. 3-4. 

LS Rezolucja aktywu PPS i PPR w Jeleniej Górze, 24 VIII 1947, AK.W, sygn. 

1/VII/45. 
19 Rezo lucja powzięta na wojewódzkiej naradzie aktywu PPS i PPR we Wro

c łaWiu 19 VII U947, AKW, sygn. 1/V/20; także: Protokół zebrania aktywu PPS 

i PPR w Byst rzycy, 'll7 VII 1947, tamże, sygn. 3/V/3; Protokół wspólnej konfe-
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Dodatkowym czynnikiem integrującym partie robotnicze na Dolnym 

Śląsku była realizacja zadań w zakresie repolonizacji. W dyskusji pod
noszono też problem internacjonalizmu i patriotyzmu. Pokonując szereg 

trudności aktyw w codziennej działalności wypracował formy współ
pracy. 

Wyrazem dalszego zbliżenia międzypartyjnego było wspólne posiedze

nie KC PPR i CKW PPS 13 IX 1947 r., na którym omówiono najistot
niejsze problemy polityki międzynarodowej i wewnętrznej, zwłaszcza 

zagadnienia gospodarcze kraju. Z okazji rocznicy podpisania umowy 
o jedności działania pomiędzy PPR i PPS w okresie 26-29 listopada
1947 r. odbywały się masowe wspólne zebrania bilansujące roczną współ
pracę partii robotniczych. Oceniając ten okres trzeba stwierdzić, że
współpraca partii robotniczych odegrała pozytywną rolę w walce o wpro
wadzenie reform demokratycznych, w likwidacji podziemia gospodarcze
go, w rozwoju produkcji i w ideologicznym zbliżeniu 20

. 

W dniach 14-17 XII 1947 r. odbył się we Wrocławiu XXVII Kon
gres PPS. Zatwierdził on umowę o jedności działania z listopada 1946 r., 
wskazując perspektywę jedności organicznej. Na tle Kongresu, jego prze
biegu i postaw poszczególnych działaczy zarysowały się pewne różnice 
w oficjalnej ocenie ze strony przywódców PPS i PPR z woj. wrocław
skiego. Oceniając jego przebieg Stanisław Piaskowski, przewodniczący 
WK PPS na Dolnym Śląsku, mówił, że Kongres wykazał całkowicie osła
bienie prawicy w partii i zdecydowaną przewagę linii jednolitofronto
wej. Podobnie ocenił Kongres Artur Starewicz, ówczesny I sekretarz 

KW PPR, na posiedzeniu Komisji Współpracy PPR i PPS 21
. Na posie

dzeniu Sekretariatu KW PPR stwierdził on, iż jeszcze nie została osiąg
nięta jedność organiczna obu partii 22

• Choć podczas Kongresu miały 
miejsce wystąpienia przedstawicieli lewicy PPS, były to jednak wystą
pienia słabe i właściwie przewagę mieli przedstawiciele „centrum". Kon
gresowi PPS towarzyszyło zbyt małe zainteresowanie PPR i zbyt słaba 

rencji aktywistów PPS i PPR w Lubaniu, 6 VII 1947, tamże, sygn. 36/VI/13; Rezo
lucja aktywu PPR i PPS powiatu świdnickiego, 24 VIII 1947, tamże, sygn. 1/VII/45. 

20 Rezoh1cja WK PPS iKW PPR w rocznicę umowy o jedności działania i współ
pracy między PPR i PPS, 21 XI 1947, AK.W, sygn. l/V/45; także: J. L e w k o
wi c z, Osiągnięcia jednolitego frontu na Dolnym Śląsku (Trybuna Dolnośląska, 
29 XI 1947). 

21 Protokół posiedzenia Komisji Współpracy PPR i PPS, 2 I 1948, AK.W, sygn. 
l/V/20; także Wrocław pod znakiem jednolitego frontu (Trybuna Dolnośląska, 26 I

1948). 
22 Protokoły posiedzeń i uchwały Sekretariatu KW PPR, '17 XII 1947, AK.W, 

sygn. 1/V /1.
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aktywność jednolitofrontowców z PPS 23
. W wyniku Kongresu PPR po

stanowiła wzmóc werbunek do partii i wzmocnić się organizacyjnie. 
Decydującym zwrotem na drodze do jedności ruchu robotniczego 

było przemówienie J. Cyrankiewicza, sekretarza generalnego CKW PPS, 
na posiedzeniu Rady Stołecznej PPS w marcu 1948 r. Oświadczył on, że 
hasło jedności organicznej jest najbliższym i konkretnym zadaniem PPS. 
Decyzje KC PPR i CKW PPS o rozpoczęciu bezpośrednich przygotowań 
do połączenia partii robotniczych zostały uzasadnione w artykule W. Go
mułki pt. Na nowym etapie, opublikowanym w „Głosie Ludu" z 20 III 
1948 r. Za zjednoczeniem wypowiedziała się 23 IV 1948 r. również Rada 
Naczelna PPS. 24 III 1948 r. Sekretariat CKW PPS i Sekretariat KC 
PPR wydały okólnik określający zadania współpracy międzypartyjnej 
na nowym etapie, z zaleceniem odbywania raz w miesiącu wspólnych 
zebrań, upowszechniania wspólnego szkolenia oraz przekształcenia komi
sji współpracy w operatywne organa. 

Zgodnie z tymi zaleceniami przez cały Dolny Śląsk przeszła fala 
wspólnych zebrań w zakładach pracy, w gminach, miastach, wśród akty
wu powiatowego oraz „szóstek współpracy", w których wyrażano popar
cie dla uchwał Komitetów Centralnych partii robotniczych i deklarowa
no dalsze umocnienie więzi międzypartyjnej. Świadczyło to o przejściu 
od tak zwanego jednolitego frontu do jedności organicznej. Na wsi pew
na część prawicowych pepesowców chciała za wszelką cenę przeciwsta
wić się połączeniu 24

• Nie ulega wątpliwości, że wystąpienia przywódców 
obu partii robotniczych wpłynęły decydująco na zmianę sytuacji w PPS. 
Przedtem za jednolitym frontem wypowiadały się przede wszystkim ma
sy robotnicze, przeciwko niemu zaś -· element drobnomieszczański, a na
wet część aktywu partyjnego. S. Piaskowski i J. Siemek uznali jeszcze 
przed wystąpieniem J. Cyrankiewicza, że najlepiej będzie wystąpić za 
jednością organiczną i jak najszybciej doprowadzić do zjednoczenia. Sta
nowisku temu pozostali wierni i po Kongresie. 

Pozornie różnice zdań na temat jedności zaczęły się zacierać 2s. 

W praktyce w PPS - jak stwierdzono może zbyt ostro na posiedzeniu 
Sekretariatu KW PPR - ,,dotychczasowe linie podziału między prawicą 
i lewicą zacierają się. Tworzą się nowe linie podziału: Nie kto za jed
nością i kto przeciw, ale za jaką jednością. Czy razem z całym balastem 
peeselowskim i wuerenowskim, czy przez walkę z prawicą i kołtuń-

23 Ocena sytuacji PPS na Dolnym śląsku w styczniu 1948 r., Archiwum KC 
PZPR Warszawa {dalej skrót: AKC), sygn. 295/VII/115. 

24 Sprawozdanie Wydziału Rolnego KW PPR za okres od 10 III-10 IV 1948 r.,
AK.W, sygn. l/IX/2. 

25 Protokół posiedzenia i uchwały Sekretariatu KW PPR, 12 III 1948 r., AKW,
sygn. l/V/1. 
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stwem" 2s. W związku z tym po Kongresie dał się zaobserwować odpływ 
członków z PPS. Liczba członków zmniejszyła się w wyniku weryfika

cji i porządkowania ewidencji. ,,Przed CKW ukrywana jest prawda o sta
nie Partii. Legenda o 110-tysięcznej organizacji PPS jest fałszerstwem, 

które wyszło na jaw w trakcie weryfikacji, liczba członków nie przekra
cza 60 tysięcy" 21. 

Na posiedzeniu Sekretariatu KW PPR 24 III 1948 r. przedmiotem 

dyskusji była sytuacja w PPS w woj. wrocławskim. ,,Postanowiono ... 
doprowadzić do zmiany całego kierownictwa WK, rozwinąć szeroką kam
panię jednościową w terenie, naprawić w terenie zniekształcenia linii 
w zagadnieniu przepływu PPS do nas" 2s. Zmiany w składzie władz wo
jewódzkich PPS zatwierdzone zostały na posiedzeniu Wojewódzkiej Ra
dy 17 IV 1948 r. Na dużą skalę nastąpiły zmiany personalne we wła
dzach powiatowych 29

. ,,Można dzisiaj z perspektywy minionych 20 lat 
postawić pytanie, czy wszystkie decyzje ówczesnego WK wykluczenia 

bądź skreślenia, czy też odsunięcia od pracy partyjnej wtedy były słusz
ne. Na pewno popełniono wiele błędów i w zbyt gorączkowym pośpiechu 
zrobiono też i krzywdę całemu szeregowi osób, szczególnie na skutek 
często niedostatecznie sprawdzonych zarzutów. Ale generalnie trzeba 
stwierdzić, że przeprowadzona kampania zamknęła drogę do PZPR kup
com, restauratorom oraz tej części sfer urzędniczych, których interesy 
z partią były na tyle wspólne, na ile dawały szanse na określone posady 
i związane z tym dochody materialne. Podobnie zresztą kształtowało się 
to i w PPR" (R. Sikora) 30_ Zmiany były uzgadniane na posiedzeniach
„szóstek politycznych" i były wyrazem przygotowań do jedności. ,,Czas 

połączenia zakreślamy sobie na półtora roku i w tym okresie czasu mu
simy tak wzmocnić naszą Partię, byśmy byli w stanie wchłonąć robotni
cze masy PPS-u bez szkody dla naszej ideologii. Główne zadanie polega 
w tej chwili na gruntownym przesunięciu w układzie sil do rozpętania 
walki z prawicą PPS. W bieżącej chwili ustosunkowanie się sił w klasie 
robotniczej nie sprzyja natychmiastowej jedności" 31_ Tak oceniał sy
tuację polityczną Sekretariat KW PPR. Postawił on na wzmocnienie le-

26 Tamże. 
27 Sprawozdanie o sytuacji w PPS województwa wrnclawskiego, 22 III 1948 r., 

AKW, sygn. 1/V/20. 

23 Protokoły posiedzeń i uchwały Sekretariatu KW PPR, 24 III 1948 r., AKW, 

sygn. 1/V /1. 

29 Sprawozdanie polityczne \VK PPS we Wrocławiu, IV 1948 r., AKW, sygn. 

36/VI/3. 

30 S i k  o r a, op. cit., s. 4. 
31 Protokoły< posiedzeń i uchwały Sekretariatu KW PPR, 12 III 1948 r., AKW, 

sygn. 1//V /1. 
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wicy PPS i udzielenie jej pomocy w przejęciu kierownictwa w WK PPS. 

Powziął też decyzję o rozpoczęciu kampanii „wieców jednościowych" ze 
specjalnym uwzględnieniem wielkich zakładów przemysłowych. Zebra
nia odbywały się w podniosłym nastroju. Pewna grupa członków PPS 
wyrażała jednak żal za tradycjami partii, twierdząc: ,,Czy się będzie 
mówić o jedności organicznej, czy nie, wszystko jedno, trzeba iść do 
PPR". 32

• 

21 III 1948 r. KC PPR i CKW PPS wydały wspólny okólnik o przy

gotowaniach do zjednoczenia. 3 IV 1948 r. odbyło się posiedzenie kierow

nictw obu partii, na którym przyjęto uchwałę o przygotowaniach do 

zjednoczenia i budowie Wspólnego Domu Zjednoczonej Partii ze składek 
zebranych wśród członków. W obliczu zjednoczenia obu nurtów polskie

go ruchu robotniczego podstawowym zagadnieniem było opracowanie 

założeń ideowo-programowych PZPR i nakreślenie dalszych dróg bu

downictwa socjalistycznego. Dyskusja nad założeniami programowymi 

zjednoczonej partii została przejściowo zahamowana na skutek zarówno 
sytuacji międzynarodowej, jak i wewnętrznej kraju. 

W tym okresie nastąpiło zaostrzenie sytuacji międzynarodowej, co sta

wiało przed krajami socjalistycznymi potrzebę zacieśnienia współpracy. 
Wyrazem tego było utworzenie we wrześniu 1947 r. Biura Informacyj
nego Partii Komunistycznych i Robotniczych. Działalność Biura Infor
macyjnego została jednak sprowadzona do roli czynnika ingerującego 
w wewnętrzne sprawy poszczególnych krajów i partii obozu socjalistycz
nego, co znalazło m. in. wyraz w podjęciu uchwały o kolektywizacji wsi 
we wszystkich krajach demokracji ludowej (w czerwcu 1946 r.) i w przy
jęciu rezolucji O sytuacji w Komunistycznej Partii Jugostawii. 

Rok 1948 zmieniał nie tylko oblicze PPS. Zmiany, jakie dokonywały 
się w jej szeregach, zależały w pewnym sensie od procesów zachodzą
cych również w PPR. Plenum lipcowe, a następnie sierpniowe KC PPR 
podjęły dyskusję i sformułowały tezę o tzw. odchyleniu prawicowo-na
cjonalistycznym. Równocześnie nowe kierownictwo PPR w zmienionych 
warunkach podjęło kontynuację prac nad organicznym zjednoczeniem 
obu partii. 

Przygotowania do połączenia organizacji oraz scalania majątku par
tyjnego rozpoczęto po wydaniu 19 VI 1948 r. przez CKW PPS i KC PPR 
okólnika. Okólnik zalecał powołanie Komisji Organizacyjno-Technicz
nych. Zadaniem Komisji było opracowanie wniosków dla Wojewódz
kich Komisji Współdziałania dotyczących ujednolicenia struktury orga
nizacyjnej obu partii, przeprowadzenie inwentaryzacji i scalenie majątku 
oraz opracowanie wniosków dotyczących jego racjonalnego wykorzysta-

32 AKW, sygn. 1/V/20. 
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nia na potrzeby PZPR. W skład Komisji weszło po trzech przedstawi
cieli z każdej partii, m. in. drudzy sekretarze komitetów wojewódzkich 
bądź kierownicy wydziałów oraz aktywiści zorientowani w sprawach 
personalnych i finansowo-gospodarczych. Komisje Organizacyjno-Tech
niczne ukonstytuowały się i powołały pełnomocników do 1 VII 1948 r., 
a inwentaryzację przeprowadziły do 15 VIII 1948 r. 33 

Na wspólnym posiedzeniu KC PPR i CKW PPS 3 XI 1948 r. przy
jęty został projekt statutu organizacyjnego. W 10 dni później projekt 
statutu został opublikowany i poddany powszechnej dyskusji. W listopa
dzie odbyły się konferencje powiatowe PPR i PPS, w czasie których 
wybrano delegatów na Kongres Zjednoczeniowy. Na Dolnym Śląsku wy
brano 110 delegatów z PPR i 60 z PPS 34. Wybory delegatów odbywały 
się według klucza: jeden delegat na 1000 członków partii. Skład uczest
ników konferencji wiernie odzwierciedla skład społeczny kół PPR i PPS. 
W momencie zjednoczenia PPR na Dolnym Śląsku liczyła 115 014 człon
ków, PPS 63 521. Ogółem PZPR Dolnego Śląska w grudniu 1948 r. zrze
szała 178 535 członków. Robotników w PZPR było 101 057, robotników 
rolnych 7870, chłopów 28 492, pracowników umysłowych 36 867, rze
mieślników 3901, kupców 348 35

• Skład społeczny zjednoczonej partii 
kształtował się podobnie jak PPR. Robotnicy stanowili w niej 620/o. Pol
ski ruch robotniczy zjednoczył się po długoletnim okresie rozłamu. ,,Zjed
noczył się w okresie, gdy władzę w Polsce po obaleniu panowania kapita
lizmu sprawują już przeszło cztery lata masy pracujące pod przewodem 
klasy robotniczej. 

Zjednoczył się w okresie, gdy świat cały podzielony jest na dwa obo
zy; z jednej strony potężny, zespolony obóz antyimperialistyczny ze 
Związkiem Radzieckim na czele, obejmujący narody radzieckie, kraje de
mokracji ludowej, rewolucyjny ruch robotniczy w krajach kapitalistycz
nych oraz rewolucyjne ruchy narodowowyzwoleńcze w krajach kolonial
nych i półkolonialnych, z drugiej strony pełen sprzeczności wewnętrz
nych obóz imperialistyczny, obóz zaborczości i wstecznictwa, ucisku 
i ciemnoty, obóz, któremu przewodzi kapitał amerykański. 

Z j e d n o c z y ł si ę n a  g r u n c i e  ws p ó l n i e  p r o w a dzo
n y c h w a 1 k, w s p ó 1 n e j o c e n y d o ś w i a d c z e ń p r z e s z
ł o ś c i, w s p ó 1 n e g o s t a n o w i s  k a w e w s z y s t k i  c h z a g  a d
n i e n i a c h t e r a ź n i e j s z o ś c i, n a g r u n c i e w s p ó 1 n e j 

33 Okólnik CKW PPS i KC PPR o powołaniu Komisji Organizacyjno-Technicz

nych przy Wojewódzkich Komitetach Współdziałania, 19 VI 1948, AKW, sygn. 

lM/2-0. 
34 AKC, sygn. 237/lr-10, k. 21t3�272. 
35 Ankiety statystyczne KW PZPR we Wrocławiu, AKW, sygn. 74/VI/1a2. 
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i d e o l o g i i  i w s p ó l n e g o  c e l u  - u r z e c z y w i s t n i e n i a  
s o c j a 1 i z m u" 36. 

Dla uczczenia Kongresu Zjednoczeniowego rozpoczęto na apel górni
ków kopalni „Zabrze" ruch współzawodnictwa zmierzający do przedter
minowego wykonania planów produkcyjnych i znacznego ich przekrocze
nia. Przygotowania do Kongresu Zjednoczeniowego zmierzały do oży
wienia politycznego kół partyjnych, uaktywnienia prelegentów, prasy. 
Na zebraniach dyskutowano znaczenie zjednoczenia ruchu robotniczego 
w Polsce. 

W myśl zaleceń pisma Wojewódzkiego Komitetu Współdziałania PPR 
i PPS w drugim dniu po zakończeniu Kongresu Zjednoczeniowego we 
wszystkich powiatach 23 grudnia odbyły się posiedzenia komitetów po
wiatowych PZPR. Ich porządek dzienny przewidywał: 

l. ukonstytuowanie władz PZPR;
2. zatwierdzenie składu podległych komitetów i
3. sprawozdanie z przebiegu akcji scaleniowej kół i opracowanie pla

nu dalszej akcji. 
W zasadzie już wcześniej KW PPR wspólnie z WK PPS przygotowy

wał skład personalny komitetów powiatowych. W trakcie zebrań w po
wiatach następowały jednak zmiany. Nie przekraczały one 10-150/o 
składu osobowego komitetów. W okresie 21-23 grudnia odbywały się 
zebrania kół fabrycznych, w których PZPR liczyła ponad 500 członków, 
28 grudnia - zebrania kół liczących 500 członków. W zakładach, w któ
rych PZPR miała poniżej 500 członków, posiedzenia odbywały się 29 
i 30 grudnia 37. 

Komitet Wojewódzki PZPR powstał 23 grudnia. W jego skład weszło 
45 osób. Na pierwszym posiedzeniu wyłoniona została egzekutywa liczą
ca 15 osób, w tym 4 członków z byłej PPS 38. 

Rozpoczynał się nowy etap w życiu partii, klasy robotniczej, historii 
Dolnego Śląska. 

DER VEREINIGUNGSKONGRESS IN DEN ERINNERUNGEN 

SEJNER TEILNEHMER 

Der Artikel behandelt den Vereinigungsprozess der Arbeiterparteien in Polen. 

Besondere Aufmerksamkeit schenkt der Verfa.sser den Parteiorganisationen in Nie

de·rschlesien. Gesrtlitzt auf reiches Archivmaterial und Erinnerungen von Partei-

36 Deklaracja ideowa PZPR (Podstawy ideologiczne PZPR, wyd. 3, Warszawa 

1951, s. 129). 

37 Pismo Wojewódzkiego Komitetu Współdziałania PPR i PPS, 9 XII 1948 r.,

AKW, sygn. lNi/20; także: Sprawozdanie KW PZPR z przebiegu łączenia komitetów 

powiatowych PPR i PPS, 25 XII L948 r., AKW, sygn. 74/VI/32. 
as Władze wojewódzkie PZPR (Gazeta Robotnicza, 24-26 XII 1948). 
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funktionaren-Teilnehmern des Vereinigungskongresses im Jahre 1948 schildert der 

Autor auf dem Hintergrund dieses umwalzenden Ereignisses die Geschichte der 

in den Jahren der faschistischen Okkupation begonnenen Zusammenarbeit zwi

schen den Parteien der Arbeiterklasse. Die Zusammenarbeit zwischen der Polni

schen Arbeiterpartei (PPR) und der Polnischen Soziali.śtischen Partei (PPS) ent

faltete sich nach dem Kriege im Verlauf der gesellschaftlichen Umgestaltungen und 

politischer Aktionen (Referendum, Vorbereitung zu den Sejm--Wahren) und fi.ihrte 

zur Unterzeichnung des Vertrags liber die Akitionseinheit der Arbeiterklasse (28.No

vember 1946). 




