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DZIAŁALNOSć PROPAGANDO W A PPS DOLNEGO SLĄSKA 
(1945-1948) 

Celem artykułu jest ukazanie najważniejszych akcji propagando
wych podjętych przez wojewó.dzką instancję PPS we Wrocławiu. Spe
cyficzne warunki dolnośląskie wynikające ze znacznego zróżnicowania 
politycznego i kulturowego napływającej ludności stawiały przed pro
pagandą partyjną specjalnie trudne zadania. Chodziło przecież o skon
solidowanie wokół partii i jej programu przemian możliwie dużej części 
społ�czeństwa. Niezwykle trudno jest precyzyjnie określić efekty działań 
propagandowych, można o nich wnioskować ·jedynie pośrednio, biorąc 
pod uwagę udział ludności w postulowanych przez propagandę działa
niach. Jednak nie wyniki, lecz mechanizmy i sposoby przedstawiania 
najważniejszych problemów są te�atem naszego artykułu. Problematyka 
ta nie została jeszcze opisana, podstawowe więc źródło stanowią doku
menty przechowywane w Archiwum KW PZPR i prasa partyjna. 

Budowę aparatu propagandowego partii rozpoczęto zgodnie z okól
nikiem CKR PPS z dnia 19 IV 1945 r., polecającym powołanie do życia 
we wszystkich wojewódzki.eh komitetach robotniczych wydziału propa
gandy. W lipcu 1945 r. WK PPS we Wrocławiu powołał referaty: pro
pagandy i prasowy. Ich zadaniem miało być szkolenie kadr działaczy 
partyjnych, sprawy prasowe i wydawnicze, agitacja polityczna i szerze
nie podstawowych zasad ideowo-programowych partii 1. Kierownikierp. 
referatu prasowego i propagandowego został mianowany na I Zjeździe 
Wojewódzkim (24 VI 1945) członek WK PPS Bronisław Winnicki. Był 
on równocześnie naczelnym redaktorem „Naprzodu Dolnośląskiego", ·któ
rego pierwszy numer ukazał się 26 VI 1945 r. 2 Z połączenia obu tycfi 
funkcji należy wnioskować, iż podstawą działalności referatu propagan
dowego była prasa partyjna. W Archiwum KW PZPR we Wrocławiu 
nie zachował się żaden .dokument dotyczący organizowania wiecóvz itp., 
a więc można przypuszczać, że akcje te były prowadzone spontanicznie, 
w zależności od lokalnych potrzeb i sytuacji politycznej. 

1 Okólnik nr 15 CKR PPS, Archiwum Komitetu Wojewódzkiego PZPR we

Wrocławiu (cyt. dalej AKW PZPR Wrocław), 36/VIII-6. 

2 PPS śląska działa (Naprzód Dolnośląski - cyt. dalej ND - 26 VI 1945) . 
. 
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II Zjazd Wojewódzki PPS (21-22 X 1945 r.) podjął decyzję przy
stosowania struktur partyjnych do zwiększających się zadań 3

• W miejsce 
istniejących dwu referatów powołano Wydział Polityczno-Propagandowy 
(używano również nazwy Oddział), składający się z trzech referatów: 

szkoleniowego, agitacyjnego i wydawniczego, powstałego w marcu 1946 
r. W strukturze Wydziału zabrakło istniejącego poprzednio referatu pra
sowego, być może dlatego, że jego kierownikiem był naczelny redaktor
organu partyjnego. ,,Naprzód Dolnośląski" redagowały w tym czasie

dwie osoby: B. Winnicki i E. Horowic 4• Kierownikiem Wydziału został
22 X 1945 r. mgr A. Górny. Pierwszymi pracownikami byli: J. Majcher
czyk, Cettelman i W. Dąbrowski s. Stworzenie w miarę stabilnej struk
tury Wydziału zapoczątkowało rozbudowę, a właściwie powstanie refe
ratów propagandy na szczeblu powiatowych i miejskich komitetów, co
nadało propagandzie bardziej zorganizowaną formę. Podstawą stał się
okólnik WK PPS z 14 XI 1945 r. Do zadań referatu należało organizo
wanie obchodów uroczystości państwowych i paTtyjnych, kolportaż pra
sy i materiałów propagandowych, przekazywanie informacji do prasy
miejscowej oraz śledzenie i zdawanie sprawozdań z działalności propa
gandowej innych ugrupowań politycznych s.

Urzędujący od 15 XI 1946 r. nowy kierownik Cz. Kruszewsk� roz
. począł przystosowywanie struktury Wydziału do bieżących potrzeb oraz 
wytycznych CKW PPS. W styczniu 1947 r. ponownie powołano do życia 
referat prasowy. Według instrukcji z 9 I 1947 r. był on zobowiązany 
do prowadzenia kroniki WK PPS, utrzymywania stałego kontaktu z or
ganem partyjnym oraz korespondentami terenowymi, organizowania 
dwa razy w miesiącu konferencji redaikcji z kierownictwem Wydziału 
oraz dostarczania wspólnie z referatem propagandy masowej tekstów do 
kącika radiowego PPS 1 i czuwania nad kolportażem prasy partyjnej. 
Do zadań referatu propagandy masowej należało „organizowanie im
prez o charakterze propagandowym, obsyłanie prelegentami zjazdów 
i wieców masowych, dekorowanie wnętrza gmachów partyjnych, współ
praca w redagowaniu gazetki ściennej" s. 

W lipcu 1947 r. dokonano kolejnej reorganizacji Wydziału, tworząc 
trzy nowe referaty: biblioteczny, oświatowy i świetlicowy. Scentralizo
wano również szkolenie partyjne, powołując obok istniejącego dotych
czas referatu szkolenia Wojewódzką Szkołę Partyjną oraz tworząc sta-

a A. R e i s s, Z problemów odbudowy i rozwoju organizacyjnego PPS. 1944-

1946, Warszawa 1971, s. 168-169. 
4 Pismo WK PPS do CKW PPS z XI 1945 r., AKW PZPR Wrocław, 26/VIII-6.
5 PPS na Dolnym Sląsku. Wykaz pracowników i aktywu, Wrocław 1968. 
6 Okólnik Wydziału Polityczno-Propagandowego WK PPS nr 15 z 14 XI 1945,

AKW PZPR Wrocław, 36/VIII-1. 
7 Instrukcja Wydziału Polityczno-Propagandowego WK PPS z 9 I 1947, AK.W

PZPR Wrocław, 36/VIII-1; Sprawozdanie Referatu Prasowego od II Wojewódzkiego 

Zjazdu PPS do 1 VII 1947, AKW PZPR Wrocław, 36/VIII-2. 

s Okólnik WK PPS z tx 1947, AKW PZPR Wrocław, 36/VIIl-1. 
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nowisko kierownika szkolenia partyjnego. Został nim J. Tarnopolski. 
Obowiązki referatu •szkoleniowego obejmowały prowadzenie Wojewódz
kiej Szkoły Partyjnej, kierowanie masowym szkoleniem partyjnym oraz 
uczestniczenie w organizowaniu kursów międzypartyjnych (PPS, PPR 
i związki zawodowe) i typowanie kandydatów do Centralnej. Szkoły 
Partyjnej. Nowo utworzony referat oświatowy zajmować się miał org{ł
nizowaniem Sekcji Nauczycieli PPS w terenie. 

Referat biblioteczny prowadził sekretariat Wydziału, pod _jego opieką 
pozostawał magazyn materiałów propagandowych, kierował także _pracą 
bibliotek ruchomych. Rok 1948 przyniósł stosunkowo niewielkie zmiany. 
W ramach ujednoli<:ania struktur partii robotniczych zlikwidowano re
ferat świetlicowy, powołano natomiast do życia z dniem 1 IX 1948 r. 
referat szkolenia masowego. Z ramienia sekretariatu WK nad działal
nością Wydziału Polityczno-Propagandowego czuwał II sekretarz 9

• 

Najważniejszymi problemami ówczesnej propagandy wojewódzkiej 
instancji PPS były: kwestia osadnictwa oraz walka polityczna o władzę 
i jedność ruchu· robotniczego. Priorytet problematyki osadniczej był 
w warunkach dolnośląskich oczywisty. Propagandę osadnictwa prowa
dziły zarówno centralne organy partii politycznych, jak i agendy rządo
we. Jej forma i treści były w zasadzie zgodne z tezami głoszonymi przez 
organy centralne 1°. Osadnictwo traktowano jako zadanie ogólnonarodo
we, zarówno pod względem politycznym, jak i gospoda"rczym. Szczegól
nie trudne warunki panujące na Ziemiach Odzyskanych wymagały od 
osadników specjalnych właściwości. Określono je w „Naprzodzie Dolno
śląskim": ,,Muszą tu nadejść ludzie, którzy w stu procentach są zdecy
dowani tu zapuścić korzenie i tu pozostać. Wszelkiego typu objazdowicze 
i kombinatorzy, którzy przyjechaliby w ciągu krótkiego czaisu dorobić 
się majątku, są niepotrzebni ... Chcemy ludzi z otwartą głową i czysty
mi rękoma. W żadnym wypadku nie można traktować skierowania do 
pracy na Ziemiach Odzyskanych jak zesłania do Legii Cudzoziemskiej. 
Praca tutaf jest bez porównania trudniejsza niż gdziekolwiek indziej, 
dlatego też potrzebni są ludzie z pierwszego garnituru, bo na błądzenie 
po omacku nie ma czasu" 11. Propaganda osadnictwa była wielokierun- · 
kowa. Z jednej strony podkreślano patriotyczny - ogólnonarodowy 
aspekt życia i pracy na Dolnym Śląsku 12, z drugiej podjęto propagan-

9 Tamże.
1
° Kogo należy kierować na Ziemie Zachodnie (wywiad Polpresu z premierem 

Rządu Tymczasowego RP tow. Osóbką-Morawskim) (Robotnik - cyt. dalej Rob. -
13 IV 1945); Na Zachód (akcja Związku Samopomocy Chłopskiej) (tamże, 16 IV 
1945); Konieczność i obowiązek (tamże, 24 IV 1945); Marsz na Zachód (tamże, 13 V 
1945); Po pracę i dostatek (Odezwa Centralnego Komitetu Przesiedleńczego) (Rob. 

3i V 1945). 
11 Problem kluczowy (ND, 8-14 VIII 1945). 
12 T. G., Nasze zadania (Gazeta Dolnośląska, 11-17 VII 1945); J. Ko w a l s ki,

Tradycja i teraźniejszość (Nasz Wrocław, 10 VI 1945; 24 VI 1945); J. Ra., Ważna 

sprawa (ND, 21 XI 1945). 
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dową ofensywę przeciw tym wszystkim, którzy Dolny Śląsk chcieli 
traktować jako miejsce szybkiego wzbogacenia się Trwała ona aż do 
1947 r. is

Z problemem tym wiązał; się konieczność polemiki z obiegowymi 
opiniami o Dolnym Śląsku. Prasa PPS starała się obalić mit o dolnoślą
skim eldorado, nie wymagającym żadnych nakładów pracy ze strony 
osadników 14

. Równocześnie zwalczano pogląd o wyludnieniu Dolnego 
Śląska 1s. Obie te opinie utrudniały akcję osiedleńczą. Według organu 
prasowego WK PPS można stwierdzić, iż w 1945 r. zasadniczym zada
niem propagandy osadnictwa było spowodowanie masowego napływu 
osadników. Mniejszą uwagę przywiązywano do wyników ekonomicznych. 
Starano się przede wszystkim przełamać barierę tymczasowości. Pewna 
zmiana tendencji w propagandzie osadnictwa widoczna jest od początku 
1946 r., kiedy to „Naprzód Dolnośląski" rozpoczął druk całej serii porad 
fachowych dla rolników, opracowanych przez Wydział Rolny WK PPS 16. 
Ukazały się również artykuły mówiące o konieczności podniesienia efek
tywności pracy w przemyśle i administracji 17. Problemy osadnictwa 
nie schodziły z lamów prasy w latach 1946 i 1947, ale przestały być one 
sprawą najważniejszą. Miejsce apeli o przybywanie coraz częściej zaj
mują materiały interwencyjne, wskazujące braki w organizacji repatria
cji, nie zawsze sprawne i skuteczne działanie PUR-ów i administracji 
terenowej 1s. Inną znamienną cechą było dostrzeganie ścisłego związku 

I 

między napływem osadników a usunięciem żywiołu niemieckiego 19• Dal-
szy pobyt Niemców na Dolnym Śląsku, wykonywanie przez nich pracy 
zawodowej ograniczało możliwość zatrudnienia Polaków. Dostrzegano 
konsekwencje polityczne tego stanu rzeczy, stąd ostro zwalczano zatrud
nianie niemieckich robotników, powodowane niejednokrotnie chęcią szyb
kiego wzbogacenia się właścicieli warsztatów. Jeszcze w 1947 r. był to 
problem aktualny 20. 

Również w rolnictwie pozostająca wciąż jeszcze ludność niemiecka, 
będąca konkurencyjną tanią silą roboczą, powodowała, · iż niektórzy 

13 Tamże, Kształtuje się nowy typ osadnika (W rocławs ki Kurier Ilustrowany
cyt. dalej WKI - 25 VIII 1947). 

u A. T., Repatriacja, agitacja i rzeczywistość (ND, 3 X 1945). 
1s J. Ko w a 1 ski, Zaludniamy Dolny Śląsk (Nasz Wrocław, 24 VI 1945); Je

stem w Legnicy i żyję (ND, 1 VIII 1945). 
16 Porady dla osadników (ND, 25 I 1946, 1 II 1946, 17 II 1946, 18 II 1946, 13 III

1946, 14 III 1946). 
11 Kształtuje się nowy typ osadnika (ND, 25 VIII 1945) ;, Ludzi, ludzi i jeszcze

raz ludzi. Repatrianci zza Buga najlepszymi pracownikami (WKI, 31 VIII 1947). 
1s Zbyt mało okazujemy serca tym, którzy wracają. W PUR-e repatrianci bez

nadziejnie czekają na mieszkania (WKI, 24 VIII 1947); Z. D a n il o w i cz, Re
patriacja trwa (ND, 5 III 1946). 

19 Zobacz szerzej B. P a s i e r b, Początki przesiedlania Niemców z Dolnego
Śląska (czerwiec-grudzień 1945) (Sobótka, 1964, n r  3-4). 

20 Niemcy opuszczają Dolny Śląsk (WKI, 21 IX 1947).
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polscy osadnicy nie podejmowali pracy, ograniczając się do wynajmo
wania Niemców 21. Wiązała się z tym kwestia używania niekiedy przez 
handlowców w reklamach i informacjach języka niemieckiego. Organ 
WK PPS wyraźnie stwierdza, iż nie jest to sprawa kupiecka, ale przede 
wszystkim polityczna. Szczególnie znamienny jest fakt, iż kampanię 
przeciw. tym negatywnym zjawiskom prowadzono w oparciu o sygnały 
czytelników 22. 

Napływająca ciągle na Dolny Śląsk ludność polska czuła się ograni
czona w swych możliwościach przez pozostających tu jeszcze Niemców. 
Dawała temu wyraz w liczny<:h spontanicznych wiecach, domagając się 
przyspieszenia akcji repatriacji ludności niemieckiej 23. Na lamach „Na
przodu Dolnośląskiego" problem ten znajdował odbicie w formie ukazu
jących się regularnie informacji o przebiegu akcji repatriacyjnej. Infor
mowano, ilu Niemców już wyjechało, ilu jeszcze. czeka· na wyjazd. 
Zarówno w krótkich informacjach, jak i. większych reportażach, np. 
z wyjazdu pó4nilionowego czy milionowego Niemca, podkreślano huma
nitaryzm władz rolskich oraz fakt, że ludność niemiecka bierze udział 
w przygotowaniach do transportu: ,,na placówkach zbiorczych otrzymują 
żywność na 14 dni, mają swój niemiecki komitet będący łącznikiem 
z władzami polskimi" ·24. Podnoszono również niezwykły wysiłek ekono
miczny i organizacyjny podjęty przez władze polskie dla zapewnienia 
wyjeżdżającym humanitarnych ·warunków transportu, co wyrażało się 
np. w zapewnieniu im opieki medycznej na czas przejazdu (nie obejmo
wały tego umowy międzynarowe) 25. 

Kolejnym problemem były sprawy ludności autochtonicznej. Mimo 
iż PPS zdawała sobie sprawę z wagi tego problemu, prasa partyjna 
poświęcała mu stosunkowo niewiele miejsca. Niemniej jednak na pod
stawie zebranych materiałów stwierdzamy, iż widziano problem w całej 
jego złożoności. Podkreślano, że środowisko autochtonów, aczkolwiek 
nieliczne, winno stać się podstawą procesu repolonizacji tych ziem. ,,Na
przód Dolnośląski" postulował szybkie rozwiązanie tego problemu za- · 
równo w sensie prawnym, jak i społeczno-obyczajowym. Chodziło o prze
łamanie barier pomiędzy autochtonami a napływającą ludnością, wyni
kających z różnic obyczajowych, słabszej znajomości języka i kultury 
polskiej. Zasadniczą ideą była konieczność pełnej integracji obu grup. 

21 Kształtuje się nowy typ osadnilca (WI{I, 25 VIII 1947). 
22 Nie ma przebacrenia. Wróg czuwa. O polskość oblicza dolnośląskiego (ND, 

12 IX 1945). 
zs Wysiedlić Niemców z Polski (ND, 18 I 1946); Legnica żąda wysiedlenia 

Niemców (tamże, 23 II 1946). 
24 Zb. B e d n o s z, Es lebe Nationalso!zializmus - reportaż � akcji wysiedlania

Niemców (ND, 25 IV 1946). 
25 Repatriacja Niemców trwa - wywiad z delegatem rządu inż. J. Jaroszkiem

(ND, 26 II 1946). 
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Temu celowi służył cykl artykułów ukazujących życie i działalność Po
loni'i wrocławskiej i dolnośląskiej pod panowaniem niemieckim. Do
strzegano jednak fokt, iż zbytni pośpiech w formalnoprawnym rozwią
zaniu tej sprawy może spowodować przenikanie do społeczeństwa pol
skiego elementu niemieckiego, wrogiego Polsce. Stąd obok informacji 
o przebiegu akcji weryfikacji byłej Polonii znajdziemy apele o za
chowanie czujności 2s.

Szczególnie wiele miejsca poświęcono sprawom autochtonów w listo
padzie 1946 r. w związku z odbywającym się w Warszawie Kongresem 
Polaków Autochtonów. Niemal cały numer „Naprzodu" poświęcono 
wspomnianemu problemowi, omawiając go w skali nie tylko dolnoślą
skiej 21. Równocześnie prowadzono na łamach dziennika akcję ukazującą 
piastowski rodowód Śląska, jego ścisły związek z państwem polskim 
w przeszłości. Popularyzowano historię Wrocławia i regionu. Celowi 
temu służył między innymi cykl artykułów E. Dzieduszyckiej pod wspól
nym tytułem Wrocław prastare miasto polskie 2s i A. Kruszyńskiego 
Odkopujemy przeszłość. Cykl ten prezentował zabytki polskości na Dol
nym Śląsku 29. Odsłanianie śladów polskości wiązało się ściśle z ko
niecznością usunięcia „germańskich naleciałości". Organ J?PS podjął się 
roli jednego z organizatorów akcji usuwania niemieckich napisów z ulic 
dolnośląskich miast i miasteczek so. 

Kolejnym istotnym problemem propagandowym była sprawa jedno
ści i współdziałania ruchu robotniczego. Już w sierpniu 1945 r. władze 
wojewódzkie PPS wyraźnie określiły swój stosunek do bratniej partii 
stwierdzając: ,,program naszej Partii, u którego podstaw leży Manifest 

ko'Fnunistyczny, sprawia, że niy chcemy i możemy pójść zawsze na uczci
wą współpracę z partią marksistowską". Część aktywu PPS obawiała 

26 P. K a c  z m ar e k, Byliśmy, jesteśmy, będziemy (ND, 8 II 1946); Z. D.,

Weryfikacja (tamże, 8 III 1946); [w.) Bor k, Wątpliwości (tamże, 29 III 1946); Kto 

broni byłych Polaków w Niemczech na Ziemiach Odzyskanych (tamże, 6 IV 1946; 

10 IV 1946); S. T., Pełne prawa dla autochtonów (tamże, 12 IX 1946); Czynniki 

miarodajne o kwestii autochtonów na Dolnym Sląsku (tamże, 25 I 1947). H. Pas z., 

Zbliżamy się do autochtonów. Słaba znajomość języka polskiego nie powinna być 

przeszkodą (WKI, 19 VII 1947); Działalność USC oraz weryfikacja autochtonów 

tematem dyskusji plenarnej posiedzenia WRN (tamże, 1 X 1947); S. Ku c z y'ń ski, 

Dzieje walki o utrzymanie polskości we Wrocławiu (ND, 11 XI 1946). 
21 E. P a u k s z t a, O właściwą pozycję ludności autochtonicznej (ND, 11 XI 

1946); J a n k o w s ki, Zagadnienie życia społecznego autochtonów (tamże); 

A. W ar z ok, Marty-rologia ludu polskiego w Niemczech (tamże).
28 E. D z i edu s z y c k a, W-roclaw p-rasta-re miasto polskie (ND, 11 VII 1946, 

24 VIII 1946, 13 X 1946, 21 X 1946, 28 X 1946, 11 XI 1946, 25 XI 1946, 2 XII 1946, 

9 XII 1946, 16 XII 1946, 30 XII .1946, 7 I 1947, 14 I 1947, 27 I 1947, 3 II 1947). 
29 A. Kr us z y ń ski, Odkopujemy p-rzeszłość (ND, 21 IV 1946, 1 V 1946, 9 V 

1946). 
30 Znikną napisy niemieckie z mu-rów Wrocławia. Akcja winna być zakończona 

do 31 bm. (WKI, 20 Vlll 1947). 
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się bowiem, wobec prężności organizacyjnej PPR, utraty samodzielności 
i pozycji, jaką partia osiągnęła na Dolnym Śląsku. Obawy pogłębiał 
fakt, iż w szeregach PPS znajdowały się elementy wuerowskie, na
tomiast w PPR nawet w kierownictwie organizacji wojewódzkiej znaj
dowali się ludzie hołdujący dogmatyczno-sekciarskim poglądom 31. Te 
czynniki spowodowały, iż działania propagandowe PPS skierowane były 
na umocnienie partii zarówno wewnątrz, jak i na arenie p·olitycznej 
Dolnego Śląska. Dlatego nadano niezwykle uroczysty charakter obchodom 
5·3 rocznicy działalności PPS. Akcję tę prowadzono dwutorowo, orga
nizowano wiece i zebrania członków i sympatyków partii, a równocze
śnie dążono do ideowego umocnienia aktywu i członków partii. 

Podstawowym instrumentem realizacji tych zadań miał stać się „Na
przód Dolnośląski", tym bardziej że akcja propagowania czytelnictwa 
literatury socjalistycznej zawiodła 32• W numerze z 21-27 XI 1945 r. 
rozpoczęto druk pracy S. Piaskowskiego Zarys historii polskiego socja

lizmu, 13 jej odcinków ukazało się do końca marca 1946 r. Podobnie 
funkcję propagandową i szkoleniową spełniał opracowany przez D. Ein
stein referat pt. Marksistowskie pojmowanie świata i dziejów, wydru
kowany pod hasłem „53 lata istnienia naszej partii zobowiązują nas do 
wytężonej pracy nad podniesieniem poziomu ideowego jej członków" 33. 

Ukazały się artykuły przypominające i popularyzujące program par
tii, jej podstawy ideowe i obowiązki członków 34

• Szczególnie podkreśla
no obowiązki wynikające z przynależności do partii. Wydano ostrą walkę 
elementom koniunkturalnym, które usiłowały wykorzystać legitymacje 
i stanowiska zajmowane w imieniu partii do realizowania swych osobi

stych interesów s0• 

Wiele uwagi Wydział Polityczno-Propagandowy WK PPS poświęcał 
organizowaniu akcji masowych. Jedną z nich było zakładanie świetlic 
w lokalach MK i PK, ,,by 18 grudnia w rocznicę zabójstwa Narutowicza 
nastąpiło uroczyste ich otwarcie". Uroczysty charakter nadano obcho
dom rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, święta I-ma
jowego, święta Oświaty (3 maja) i wyzwolenia Ziem Odzyskanych 9 ma
ja 36. Kampanie te były wstępem do wyznaczonego na listopad 1946 r. 

81 K. B. J a n o ws k i, Ifsztaltowanie się jedności ruchu robotniczego na Dol

nym Śląsku (1945-1948) (Z pola walki, 1971, nr 3). 
32 J. Si e m  e k, O socjalistyczną książkę (ND, 27 IV 1945, 24 X 1945). 
aa D. Ei n s t  e i  n, Marksistowskie pojmowanie świata i dziejów (ND, 14 XI 

1945, 21 XI 1945). 
M Z. M i t z n e r, Program a rzeczywistość (ND, 15 III 1946); A. T., Obowiązek

a nie przywilej (tamże, 21 X 1945); A. T., K[asa robotnicza trzonem demokracji 

(tamże, 7 XI 1945). 
85 ND, 24 X 1945; T ar n op o 1 s k i, O rzodkiewkach (tamże, 5 IV 1946). 
� Okólnik Wydziału Polityczno-Propagandowego WK PPS nr 22 z 14 IV 1946, 

AK.W PZPR Wrocław, 36NIII-1; Pismo MK PPS z 26 IV 1946, AKW PZPR Wro
cław, 36/VIII-13. 
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miesiąca propagandy PPS. Przebiegał on pod hasłem „PPS Partią pół
milionową", a na Dolnym Śląsku „PPS Dolnego Śląska Partią 75-ty
sięczną". 

Podstawą akcji były imprezy o charakterze masowym. Przewidywa
no uroczyste akademie w związku z X rocznicą śmierci Ignacego Da
szyńskiego. Z tej okazji otwarto we Wrocławiu Powszechny Uniwersytet 
Robotniczy i Powszechną Politechnikę Robotniczą. Odbywały się uro
czyste capstrzyki i zebrania, odsłonięcia sztandarów partyjnych komi
tetów dzielnicowych i większych kół. Komitety terenowe otrzymały 
polecenie stworzenia niezwłocznie kół prelegentów. 

Osobne miejsce w pracach Wydziału zajęła kampania propagandowa 
na rzecz referendum. Toczyła się na łamach prasy partyjnej, równo
cześnie odbywały się akcje masowe w terenie. Początkowo mowa była 
o wyborach sejmowyc.'h. W tym kierunku szla propaganda prasowa. � a
łamach „Naprzodu" otwierał ją tekst ministra S. Matuszewskiego oma
wiający sens nadchodzących wyborów 37

• Przez cały luty i marzec
1946 r. ukazywały się informacje i komentarze omawiające stanowiska
poszczególnych partii politycznych wobec idei bloku sześciu stronnictw.
Ukazywano społeczne korzenie nastrojów opozycyjnych oraz wynikające
z nich niebezpieczeństwo dla jedności państwa i narodu. Tendencje
propagandowe uległy zmianie w momencie, gdy CKW PPS przedstawił
na posiedzeniu Rady Naczelnej projekt zorganizowania jeszcze przed wy
borami referendum ludowego, które „dałoby jas_ną odpowiedź na szereg
zasadniczych zagadnień konstytucyjnych" 38. W prowadzonej od tego
dnia propagandzie prasowej wyraźnie wskazać można pewne okresy.
Do 27 kwietnia, to jest do podjęcia przez KRN decyzji o przeprowadze
niu referendum, podstawowym zadaniem prasy partyjnej, w tym i ND,
było popularyzowanie idei glosowania ludowego oraz wskazywanie wie
lorakich korzyści społecznych i politycznych z niego wypływających.
Informowano szeroko o stanowisku zajętym przęz partie polityczne wo
bec propozycji PPS.

Na gruncie dplnośląskim z inicjatywy PPS i PPR wojewódzka Ko
misja Międzypartyjna Stronnictw Politycznych 8 IV 1946 r. uznała re
ferendum na Ziemiach Odzyskanych za czynnik centralizujący jedność 
narodową. Wspólną akcja propagandowa przebiegać miała pod hasłem: 
,,Referendum stanie się klęską reakcji" 39. W tym okresie wykorzysty
stywano przede wszystkim materiały agencyjne, i to zarówno informa
cyjne, jak i komentarze. Wyzyskano również tekst Uchwały Rady Na-

s1 S. M a t u s z e w s k i, Sens nadchodzących wyborów (ND, 17 II 1946, 19 II 
1946, 20 II 1946, 22 II 1946, 28 II 1946, 2 lil 1946). 

38 ND, 29 III 1946. 
sg Protokół pos iedzenia Wojewódzkiej Komisji Międzyp artyjnej z 8 IV 1946, 

AKW PZPR Wrocław, 36NI-l 7; zob. szerzej Ja n o ws ki, op. cit.; S. Ja n k o w
ski, Glosowanie ludowe na Dolnym śląsku w 1946 r. (Sobótka, 1°967, nr 4). 
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czelnej PPS i przemówienie sekretarza generalnego J. Cyrankiewicza. 
Charakterystyczny był brak wfasnych komentarzy. Po 27 kwietnia roz
poczęło się popularyzowanie ordynacji wyborczej, refer:endum, trybu. 
glosowania oraz _tr:eści zawartych w pytaniach. Prasa nie poświęcała 
wiele miejsca problemom terytorialnym, było bowiem rzeczą oczywistą, 
że osadnicy na trzecie pytanie odpowiedzą „tak". Największą wagę 
przywiązywano do pierwszego pytania. W komentarzach podkreślano, 
iż senat to „hamulec społeczny rozwoju i sprawności kraju . . . Polska 
nie ma czasu ani pieniędzy ... by przywracać do bytu przestarzale insty
tucje" 4o. Dokonywano analizy miejsca i działania senatu w II Rzeczy
pospolitej, wskazując jego zgubny wpływ na życie państwa i narodu. 
Ten etap kampanii zakończono wypowiedzią byłego marszałka Senatu 
prof. dr J. Szymańskiego Odpowiadam „tak" na pierwsze pytanie 41. 
W tym samym numerze po raz pierwszy wydrukowano kartę do gl�so
wania. wraz z instrukcją, jej druk kontynuowano do 30 czerwca. 

Tak mocne postawienie sprawy senatu wiązało się ze wspomnianym 
stosunkiem osadników do kwestii granic, było równocześnie odpowie
dzią na program PSL. Zasadniczy kierunek propagandy PPS skierowa
nej przeciw PSL zawarty został w wypowiedzi S. Piaskowskiego: ,,Zwal
czając kierownictwo nie możemy zrażać do siebie dołów partyjnych 
tego stronnictwa, składających się w więksżości z ludzi nie zorientowa-. 
nych, dokąd podążają ich przywódcy" 42. 

Równolegle z akcją na. łamach prasy trwała ona w terenie. Nad 
propagowaniem głosowania pracował cały Wojewódzki Komitet, nie 
tylko Wydział Propagandy. Powołany z inicjatywy WK PPS Wojewódz
ki Komitet Obywatelski Glosowania Ludowego zatwierdził· odezwę roz-

. plakatowaną następnie w całym województwie. Członkowie tego komi
tetu z S. Piaskowskim na czele uczestniczyli w dziesiątkach wieców 
i masówek. Ogółem w trakcie kampanii propagandowej PPS zorgani
zowała 1550 wieców i 387 zebrań partyjnych. Wydrukowano i rozpro
wadzono 21 tys. haseł i sloganów, 35 tys. kalendarzyków socjalistycz
nych, 12 tys. egzemplarzy broszury S. Piaskowskiego Zarys historii
polskiego socjalizmu oraz 6 tys. egzemplarzy broszury tegoż autora 
15 miesięcy pracy na Dolnym Sląsku. Wydano tekst i nuty Czerwonego
sztandaru 43

• Często na terenie jednego powiatu odbywało się w ciągu 
dwóch tygodni 200-300 wieców. Organizowano zebrania branżowe, od-

40 J. Tar n op o 1 s ki, Pierwsze pytanie (ND,· 2 VI 1946); Jak Niemcy decy

dowali w Polsce o senacie (tamże, 16 VI 1946); Dlaczego 3 X tak? Geneza senatu 

w Polsce (tamże, 18 VI 1946); J. B e I uch - B e I oń s ki, Historia uczy nas, dla

czego trzeba glosować 3 X tak (tamże, 19 VI 1946). 

41 Tak na pierwsze pytanie (ND, 23 VI 1946). 

,2 ND, 6 IV 1946. 
43 Referat organizacyjny I sekretarza WK PPS J. Siemka na Zjeździe Aktywu , 

WK PPS 15 IX 1946 (ND, 18 IX 1946). 
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prawy sołtysów i wójtów, na których członkowie PPS wygłaszali prze
mówienia. Mury i ploty miast i wsi udekorowano plakatami, ulotkami 
i napisami wzywającymi do udziału w referendum. OM TUR z inicja
tywy WK PPS zorganizowała ekipy agitatorów, jeżdżących po całym 
województwie. Wojewódzki Komitet zadbał o to, by agitatorzy wyru
szający w teren byl'i odpowiednio przygotowani, współorganizował wraz 
z Wojewódzkim Urzędem Informacji i Propagandy specjalne kursy, 
zwracając uwagę na ścisły związek problematyki referendum z cało
kształtem życia społeczno-politycznego regionu i kraju 44• Kolejarze pe
pesowcy uruchomili wagony propagandowe. We wszystkich kinach i tea
trach przed seansami wygłaszano agitacyjne przemówienia. Akcję tę 
zapoczątkowano ze Wrocławiu. Wykorzystywano lokalne radiowęzły 
i głośniki, przez które aktywiści partyjni wygłaszali przemówienia i ko
munikaty. Jedną z bardziej oryginalnych form było urządzanie w mniej
szych miastach pochodów pop hasłem udziału w glosowaniu; codziennie 
defilował inny zakład czy instytucja 45. Należy jednak podkreślić, iż 
wojewódzka instancja partyjna i poszczególni �ziałacze zdawali sobie 
sprawę z niedoskonałości stosowanych metod propagandowych. Dlatego 
bardzo mocno podnoszono potrzebę powstania we Wrocławiu rozgłośni 
Polskiego Radia 46. 

Omówiony poprzednio Miesiąc Propagandy PPS był integralną czę
ścią kampanii wyborczej do Sejmu Ustawodawczego. Przygotowanie roz
poczęto od spraw organizacyjnych. WK PPS w dniach 11-15 XI 1946 r. 
prowadził specjalny kurs dla aktywu partyjnego z powiatów. Uczestni
czyło w nim 96 osób, które miały być „przeznaczone" wyłącznie do prac 
związanych z wyborami 47. Tematyka kursu obejmowała szeroko pojętą 
informację polityczną, ze szczególnym podkreśleniem roli i zadań partii 
socjalistycznej. Z absolwentów kursu rekrutować się mieli wyznaczeni 
okólnikiem WK PPS specjalni pełnomocnicy wyborów „po linii partyj
nej'' i „po linii Bloku". Zadaniem tych pierwszych było dopilnowanie, 
by towarzysze powołani do obwodowych komisji wyborczych spełniali 
swe obowiązki. Pełnomocnik musiał na pięć dni przed wyborami zmobi
lizować wszystkich członków partii, powołać w każdym kole męża zau
fania odpowiedzialnego za pracę propagandową koła. Miał również stwo
rzyć przy każdym powiatowym komitecie grupę 5-10 prelegentów ob
sługujących wiece w terenie. 

Pełnomocnik „po linii, Bloku" miał dopilnować, by w tworzonych 

44 Pla n zajęć na II ku rs ie w sprawie referendum, AKW PZPR Wrocław, 
36/VI-20. 

45 J. Sieme k, Dolnośląscy socjaliści wobec referendum (ND, 2 VII 1946). 
4G J. W., Niedocenianie elementów propagandy (ND, 25 I 1946); T. Tul a sie

w i cz , O radiostację. we Wrocławiu (tamże). 
47 Pismo Wk PPS do sekreta rzy PK i MK PPS z 4 XI 1946, AKW PZPR 

Wro cław, 36/VIII-9. 



Działalność propagandowa PPS Dolnego Sląska 81 

podobnie jak w okresie referendum komitetach obywatelskich znalazło 
się możliwie wielu członków PPS, by akcja partii była skorelowana 
z działaniami sojuszników, ale 'nie została przez nich przysłonięta. Jak 
więc widać, PPS starała się zdyskontować akcję wyborczą dla swych 
celów partyjnych. Pełnomocnicy wyposażeni zostali w ogromną władzę, 
mogli zawiesić w prawach członkowskich każdego, kto nie podporząd
kował się ich poleceniom. Byli „najwyższym zwierzchnikiem partii 
w danym powiecie" 48. Na terenie gmin i dzielnic działać mieli „przo
d,ownicy wybor�zy". Ich zadania określał okólnik WK PPS z 11 XII 
1946 r. Przodownik miał zorganizować zebranie wszystkich członków 
partii na swym terenie, wygłosić na nim ref erat przedwyborczy, a na
stępnie każdemu wręczyć „kartę sympatyków". Miały się na niej znaleźć 
nazwiska minimum 5 osób zwerbowanych do głosowania na Blok w wy
niku indywidualnych rozmów. Przodownik miał zapewnić grupom gło
sującym demonstracyjnie pierwszeństwo w spełnieniu aktu wyborczego. 
,,Karty sympatyków'' po wyborach miały zostać przesłane do WK PPS. 

Na każdego członka partii nałożono obowiązek dopilnowania, by oso
by, których nazwiska znalazły się na „karcie sympatyka", rzeczywiście 
oddały swe głosy na listę nr 3 i by czyniły to w sposób demonstracyjny. 
Niespełnienie tych poleceń groziło surowymi sankcjami organizacyjny
mi 49

. Te decyzje organizacyjno-strukturalne stały się bazą dla prowa
dzonej szeroko akcji masowej skierowanej w pierwszym rzędzie do bez
partyjn:ych:. Stosowana metoda indywidualnych rozmów zapewnić miała 
z jednej strony zwycięstwo wyborcze Bloku, z drugiej szło o umocnienie 
pozycji PPS na Dolnym Śląsku. Temu celowi służyła również inicjaty
wa WK PPS wydania specjalnego plakatu wyborczego dla �iem Odzy
skanych, podkreślającego pozycję partii na tym terenie. W ten sposób 
rozumiano i realizowano zasadę „szlachetnego współzawodnictwa" w ra
mach współpracy z PPR so. 

Poważną pomocą dla agitatorów prowadzących indywidualne roz
mowy był ukazujący się na łamach „Naprzodu Dolnośląskiego" cykl 
porad opracowanych przez H. Muszyńską-Emlingerową. Poruszano prze
de wszystkim zagadnienia patri'otycznej jedności narodu, ukazywano 
prawdziwe oblicze i cele· PSL i opozycji nielegalnej, wskazując, iż ich 
działalność służy obcym i wrogim Polsce celom. Prezentowano dotych
czasowe osiągnięcia Rządu Jedności Narodowej w odbudowie zniszczeń 
wojennych oraz podkreślano rolę Dolnego Śląska w realizacji „trzylatki 
sytości". Omawiając problemy wsi podkreślano zasadnicze różnice mię-

48 Okólnik WK PPS nr 130 z 5 XII 1946, AKW PZPR Wrocław, 36/VIII-5. 
49 Okólnik Wydz. Polit.-Prop. nr 140 z 11 XII 1946, AKW PZPR Wrocław,

36NIII-l. 
50 Okólnik Wydz. Polit.-Prop. nr 145 z 21 XII 1946, AKW PZPR Wrocław,

36NIII-1. 
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dzy okresem przedwojennym a obecnym, ukazywano dalszą perspekty
wę rozwoju rolnictwa w sojuszu robotniczo-chłopskim 51. 

Na lamach „Naprzodu Dolnośląskiego" kampania rozpoczęła się już 
we wrześniu- przedstawieniem ordynacji wyborczej. Dopiero jednak od 

listopada nabrała większego rozmachu. W publikowanych komenta,rzach 
podkreślano historyczne znaczenie wyborów. W początkach grudnia 
ukazały się teksty wystąpień członków władz naczelnych partii podno
szących potrzebę jedności działania partii robotniczych. W ą.rugiej po

łowie miesiąca temat ten podjęli przedstawiciele władz wojewódzkich 
PPS. Od 20 XII 1946 r. rozpoczęto prezentację życiorysów i osiągnięć 
kandydatów na posłów. Od początku stycznia 1947 r. cala trzecia ko
lumna została przeznaczona na spr!łWY wyborcze pod ogólnym tytułem 
Wiadomości Wyborcze. Publikowano tam reportaże z akcji przedwy
borczych, ze spotkań kandydatów z wyborcami, stały cykl „Pomoc dla 
agitatora", analizowano i omawiano bardzo dokładnie program wybor
czy Bloku. Wreszcie podawano harmonogram wieców w zakładach prze
mysłowych i instytucjach. W komentarzach drukowanych na pierwszych 
stronach nadal najwięcej uwagi poświęcano sprawie jedności całego 
narodu. Wskazując negatywną rolę PSL również na arenie międzyna
rodowej i kontakty z ośrodkami reakcyjnej emigracji polskiej, propa
ganda ta skierowana była do różnych grup społecznych i zawodowych. 
,,Naprzód" drukował specjalne odezwy do kobiet, sportowców, auto
chtonów. Wykorzystywano .obficie serwis agencyjny, wskazujący na 
rozkład i degrengoladę moralną PSL. Poważnym atutem, zwłaszcza 
w środowiskach starej inteligencji, mogły się okazać listy kierowane 
przez znane osobistości z okresu przedwojennego (np. gen. Żeligowski, 
wnuczka Mickiewicza), a wyrażające poparcie dla dzieła Rządu Jed
ności Narodowej. 

Stosowano niekonwencjonalne· metody oddziaływania na czytelnika. 
13 I 1947 r. po raz pierwszy ukazał się numer gazety z biegnącym na 
ukos przez całą pierwszą stronę czerwonym napisem wzywającym do 
głosowania na „3", od numeru następnego (14 stycznia) rozpoczęto druk 
kartki wyborczej. W okresie poprzedzającym wybory część zwiększo
nego nakładu organu WK kolportowan'O bezpłatnie. 

Wybory były pierwszą akcją polityczną, w której realizacji WK PPS 
posłużył się radiem. Rozgłośnia Polskiego Radia we Wrocławiu od 
stycznia 1947 r. rozpoczęła nadawanie co wtorek o godzinie 14.00 
IO-minutowego „Kącika PPS". Obok komentarza politycznego czy roz
mowy na aktualny temat znajdowały się w nim komunikaty instancji 
wojewódzkiej. Najczęściej były to powtórzenia wysłanych już okólni
ków i instrukcji 52. 

st H. Mu sz yńs ka-Emlingero wa, Pomoc dla agitatora (ND, 8 I 1947, 

9 I 1947, 10 I 1947, 11 I 1947, 13 I 1947, 14 I 1947). 
s2 Kącik radiowy PPS - tekst z 7 I 1947 i 14 I 19:17, AKW PZPR Wrocław, 

36Nill-21. 
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Akcja przedwyborcza zmobilizowała całą partię. Na Dolnym Sląsku 
w 167 obwodach w pracy propagandowej uczestniczyło 16 023 towarzy
szy. Pełnomocników i przodowników wyborczych było 4413. W komite
tach obywatelskich działało 2401 członków PPS, nę.tomiast w obwodo
wych komisjach wyborczych pracowało 484 pepesowców. 6999 osób 
prowadziło agitację indywidualną. Partia zorganizowała 1815 wieców 
i zebrań własnych oraz uczestniczyła w 3142 wiecach Bloku. W okresie 
od 8 do 17 I 1947 r. rozkolportowano 30 750 afiszy i u�otek, 930 tys. 
broszur, 7,5 tys. kalendarzyków PPS 53• Mocnym akordem na zakończe
nie akcji było wyznaczenie na 12 I 1947 r. we wszystkich miastach 
powiatowych wieców przedwyborczych i manifestacji. Tylko we Wro
cławiu odbyło się ich w tym dniu 816 54. 

Taktykę propagandy PPS określało hasło „Pomyśl rzetelnie i buduj 
razem z nami". Zgodnie z nim agitatorzy (PPS) nie mówili na wiecach, 
w jaki sposób należy wroga politycznego zwalczać, ale jak należy go 
„przekonywać o słuszności naszej linii". Takie postępowanie WK uznał 
za „atrakcyjne, najzdrowsze, najsłuszniejsze" 55. Wynikało to z żywio
nych przez część kierownictwa PPS nadziei, iż w wyniku klęski, jaką 
poniosło PSL w referendum, umocni się w tym Stronnictwie opozycja 
antymikołajczykowska, z którą możliwe będzie nawiązanie porozumie
nia. Sądzono, że umożliwi to partii osiągnięcie w przyszłym sejmie 
większdści dającej jej możliwość decydującego wpływu na kształt sto
sunków społeczno-politycznych w kraju �6• Tendencje te przejawiały się 
w PPS już od 1945 r., dopiero jednak w wyniku umowy o jedności 
działania z 28 XI 1946 r. umocniła się wspólparca obu partii. W ślad 
za umową obie instancje wojewódzkie uznały kampanię przedwyborczą 
za „najważniejszy aktualnie czynnik zbliżenia" 57• Mimo umowy wystę
powały zjawiska utrudniające współpracę, jednym z nich był prowadzo
ny w tym samym czasie co akcja wyborcza werbunek członków „przy
bierający w niektórych wypadkach postać rywalizacji o Judzi" 58. 

Przedwyborcza kampania propagandowa była najważniejszą, choć nie 
jedyną prowadzoną przez Wydział Polityczno-Propagandowy w -okr�sie 

53 Sprawozdanie Wydz. Polit.-Prop. z akcji wyborczej z 22 I 1947, AKW PZPR 
Wrocław, 36/VIII-3; nieco ni ższe dane podaje komunikat Wydz. Polit.-Prop. 21 I 
1947 oraz J. Si e mek, Wkład PPS-owców zadecydował o zwycięstwie na Dolnym

Sląsku (ND, 1 II 1947). 
s.i O kólnik Wydz. Polit.-Prop. nr 144 z 21 XII 1946, AKW PZPR Wrocław, 

36/VIII-l; Okólnik Wydz. Polit.-Prop. nr 145 z 21 XII 1946, AKW PZPR Wrocław, 
36/VIII-l; H. Mu s z yńs k a  - Em 1 i n g e r  o w a, Nowa agitacja przyjęta przez

społeczeństwo. Obywatelskie Komitety Domowe sprawniej działają (ND, 17 I 1947). 
55 Si e mek, Wkład PPS-owców ... (ND, 1 II 1947). 
$G B. S y z d e k, PPS a wybory do Sejmu w 1947 roku (Z pola walki, 1964, 

nr 4); zob. szerzej B. S y z d e k, Koncepcje polityczne i społeczno-ustrojowe odro

dzonej PPS (tamże, 1972, nr 3). 
57 Okólnik WK PPS i KW PPR z 11 XII 1946, AKW PZPR Wrocław, 36/VIIl-5. 
58 J a n o w s k i, op. cit. 
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kierowania nim przez Cz. Kruszewskiego. Zadbano o odpowiednią opra
wę propagandową święta I-majowego. Wydział uczestniczył w realizo
waniu akcji ogólnokrajowych, jak zbiórka na pomnik M. Niedziałkow
skiego i na „Oświatę Robotnjczą". Analiza dokumentów z Archiwum 
Kyv PZPR i „Naprzodu Dolnośląski�go" wykazuje, że podstawową rolę 
w realizowaniu wspomnianych kampanii odgrywał referat propagandy 
masowej kierowany przez J. Krauscha. Prasa spełniała w nich funkcję 
pomocniczą, ograniczając się do przedrukowywania odezw władz cen
tralnych i przygotowania specjalnych, śy.,iątecznych numerów pierwszo
majowych (przygotowano jednodniówkę pt. Jednolity front). Podobną 
rolę odgrywał radiowy „Kącik PPS", wyzyskujący w większości teksty 
z prasy centralnej i terenowej. 

Przyczyny zmniejszonej ofensywności prasy w tych kampaniach były 
wielorakie. Bez wątpienia niemały udział w owym przestawieniu ak
centów miała stworzona w styczniu 1947 r. struktura referatu prasowego 
WK. Instrukcja z 9 I 1947 r. nakładała na kierownika referatu obowią
zek wyszukania i utrzymywania łączności z korespondentami terenowy
mi. Teksty miały być przesyłane nie do redakcji, lecz do referatu 
prasowego Wydziału Polityczno-Propagandowego WK. Powodowało to, 
że prasa dysponowała nieaktualnymi już informacjami, co w połączeniu 
z ciągłymi trudnościami w kolportażu zmniejszało jej atrakcyjność. 
Przyczyniała się do tego również konkurencyjność tańszej i aktualnej 
prasy pepeerowskiej. z°darzałó się również, że kierownictwa zakładów 
przemysłowych i instytucji wywierały nacisk na · swych pracowników, 
obligując ich do prenumeraty „Trybuny Dolnośląskiej" 59. 

W tej sytuacji WK podjął decyzję o zmianie profilu pisma. ,,Wro
cławski Kurier Ilustrowany" ,,stał się gazetą popularną, masową - ga
zetą, która poucza, zajmuje i bawi". Jak w ostatnim numerze „Naprzodu 
Dolnośląskiego" stwierdził B. Winn�cki, ,,Naprzód Dolnośląski' taką ga
zetą być nie mógł, ,,nie mógł jednoczyć wszystkich tych warunków, już 
choćby ze względu na swą nazwę i tradycje, które prezentował" 60. 

Zdecydowane zwycięstwo wyborcze Bloku Stronnictw Demokratycz
nych potwierdziło zasadność współdziałania propagandowego. Kolejny 
etap rozpoczął się w wyniku wspólnych obrad egzekutywy WK i KW 
w dniu 21 III 1947 r. Podjęto na nich decyzję o przeprowadzeniu wspól
nych zebrań kół obu partii (przynajmniej raz w miesiącu), prowadzeniu 
wspólnych szkoleń, zacieśnieniu współdziałania we władzach oraz spo-

59 Sprawozdanie z pracy referatu prasowego Wydz. Polit.-Prop. WK PPS za 

okres od 1 II-27 III 1947, AKW PZPR Wrocław, 36/VIIl-18; Sprawozdanie z pracy 

referatu prasowego Wydz. Polit.-Prop. WK PPS za okres od II Zjazdu Wojewódz

kiego do 19 V 1947 r., AKW PZPR Wrocław, 36/VIIl-18; Okólnik Wydz. Polit.

-Prop. WK PPS ·nr 38 z 4 VIII 1947, AKW PZPR Wrocław, 36/VIII-1. 
60 B. W i n n i c k i, Idziemy z postępem (ND, 14 VIII 1947); zob. szerzej R. Go

mer s k i, Prasa wrocławska 1945-1948 (Sobótka, 1969, nr 1) . 
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wodowaniu zbliżenia organizacji młodzieżowych. Decyzje te zostały 
szeroko spopularyzowane na lamach prasy partyjnej. Jednak największy 
nacisk położono na oddziaływanie wewnątrz partii, zwłaszcza przez 
wspólne szkolenia. W myśl zaleceń WK miały być one instrumentem 
zapoznania członków obu partii z zasadami jednolitego frontu, praktycz
nego nawiązania współpracy, jak również usuwania wzajemnych nte
porozumień i nieufności. Wyraźnie zakazywano omawiania spraw ideo
logicznych 61. Pomyślnie rozwijające się współdziałanie uległo zahamo
waniu w wyniku oficjalnego wysunięcia postulatu zjednoczenia obu par
tii w trakcie centralnych obchodów pierwszomajowych. Podniosła się 
temperatura dyskusji ideologicznych. W wyniku decyzji podjętych na 
odprawie sekretarzy wojewódzkich komitetów PPS, która odbyła się 
w Warszawie 10 V 1947 r., objęły one teren całego kraju. Na odprawie 
polecono przeprowadzenie we wszystkich kolach prelekcji· omawiających 
praktykę realizowania jednolitego frontu. Cala akcja była prowadzona 
pod centralnym hasłem „Budujemy i pogłębiamy jednolity front" 62• 
Etap ten zakończyły obrady Rady Naczelnej PPS w czerwcu 1947 r. 
Odrzucono wówczas koncepcje socjaldemokratyczne reprezentowane 
przez część kierownictwa partii. Rada N a czelna nie opowiedziała się 
jeszcze .za jednością organiczną. Stwierdzono jednak wyraźnie: ,,Droga 
PPS wiedzie tylko na lewo. Partner do współpracy znajduje -się tylko 
po lewej stronie barykady" 63• Na gruncie dolnośląskim rozwinięcie 
i skonkretyzowanie tych problemów pr�yniosła narada aktywu woje
wódzkiego obu partii. Narada stwierdzała: ,,określenie różnic między 
naszymi partiami było pierwszym krokiem na drodze do prz,ezwycię
żenia tych różnic, na drodze do przyszłęj jedności organicznej ruchu 
robotniczego w Pol_sce" ·64. Użycie terminu jedność. organiczna było no
vum w stosunku do decyzji Rady Naczelnej. 

Widomym przejawem poprawiania się atmosfery były przygotowa
nia do uroczystych obchodów Święta Odrodzenia. Okólnik WK PPS 
z dnia 16 VII 1947 r. nakazywał każdą zabawę, organizowaną z udzia
łem możliwie największej liczby- zespołów artystycznych, poprzedzić 
krótkim referatem. Należało w nim wskazać, iż „zasady Manifestu

PKWN znajdują swe potwierdzenie. w praktyce .. Uwypuklić, że wkład 
walki i myśl� obozu demokracji polskiej wprowadził państwo na tory 

61 Okólnik Wydz. Polit.-Prop. WK PPS nr 26 z 31 III 1947, AKW PZPR Wro

cław, 36/VIII-1. 
62 Instrukcja CK:W PPS z 14 V 1947, AKW PZPR Wrocław, 36/VIII-6; Instruk

cja Wydz. Polit.-Prop. z 22 V 1947, AKW PZPR Wrocław, 36/VIII-1. 
63 Uchwala Rady Naczelnej PPS z 30 VI 1947 (Przegląd Socjalistyczny, 1947, 

nr 7/8). · 
64 Określenie· różnic między PPS a PPR pierws;iym krokiem na drodze do 

porozumienia. Rezolucja wspólnego aktywu PPS i PPR we Wrodawiu (WKI, 20 VII 

1947). 
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konstruktywnej odbudowy i sprawiedliwości społecznej. Podkreślić zna
czenie jednolitego f_rontu robotniczego oraz że jedność działania robotni
ków i chłopów umożliwiła dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie poli
tycznej, wewnętrznej i organizacyjno-gospodarczej. Wykazać, że w dą
żeniu do urzeczywistnienia założeń demokracji ludowej świat pracy 
podjął ostrą walkę ze spekulacją, sabotażem i zwyżką cen. Zrobić krótki 
bilans osiągnięć na terenie Ziem Odzyskanych. Oraz że planowanie 
w gospodarce wpływa na szyb'ką odbudowę zniszczonego kraju i odbu
dowę człowieka. Podkreślić zabezpieczenie przed możliwością powtórnej 
agresji niemieckiej przez system naszych sojuszów, w szczególności ze 
Związkiem Radzieckim". Ten sam okólnik polecał zorganizować specjal
ne kioski z wydawnictwami socjalistycznymi kolportowanymi również 
bezpłatnie. Tereny zabaw polecano dekorować aktualnymi hasłami po
litycznymi 65. 

Specjalnie wiele uwagi przywiązywała instancja wojewódzka do prac 
przygotowawczych do 27 Kongresu PPS. 01:iok działań organizacyjnych 
polegających na zapewnieniu transportu i zorganizowaniu warunków 
socjalnych dla delegatów podjęto intensywną kampanię propagandową. 
Na lamach WKI od 1 XII 1947 r. zaczęły się ukazywać artykuły przed
stawiające historię i dorobek partii. Obok nich pojawiały się hasła wzy
wające członków partii do wzmożonej działalności na r2ecz państwa, 
narodu, partii i Kongresu. Od 12 grudnia niemal wszystkie szpalty WKI 
poświęcone były Kongresowi. Przedstawiono bardzo szczegółowy pro
gram zjazdu, prezentowano jego uczestników, publikowano rozmowy 
z członkami władz partyjnych. Czytelnicy codziennie byli informowani 
o przebiegu obrad i wszystkich imprez towarzyszących temu wielkiemu
wydarzeniu. Ukazywały się fotoreportaże przedstawiające uczestników
Kon�resu w trakcie pracy i na ulicach odświętnie udekorowanego mia
sta. Witając Kongres na łamach WKI J. Siemek podkreślił, iż PPS na
Dolnym Śląsku jest drugą co do wielkości organizacją terenową. W tym
też kierunku szły komentarze prasowe, szczególnie podnoszące dorobek
organizacji dolnośląskiej. Obok prasy wykorzystywanQ również elementy
propagandy wizualnej. Instrukcja CKW z � XII 1947 r. nakazywała de-
korację wszystkich lokali partyjnych do gminnych włącznie. Inna in
strukcja określała bardzo dokładnie sposób wykorzystania specjalnego
kongresowego plakatu 66

• Zadbano o to, by Polskie Radio przeprowa
dziło transmisję z otwarcia Kongresu. Bardzo mocnym akcentem koń
czącym obrady wrocławskiego Kongresu były imprezy przewidziane na
dzień 17 XII 1947 r. O ich ogromie świadczyć może fakt, że dla przy-

-

es Instrukcja Wydz. Polit.-Prop. z 3 VII 1947, AK.W PZPR Wrocław, 36/VII-6; 
Okólnik Wydz. Polit.-Prop. nr 43· z 16 VII 1947, AK.W PZPR Wrocław, 36/VIII-1. 

ss Instrukcja Wydz. Polit.-Prop. CKW PPS z 28 XII 1947, AKW PZPR Wro
cław, 36/VIII-6; Okólnik CKW PPS nr 116 z 5 XII 1947, AKW PZPR Wrocław, 
36/VIII-6. 

... 
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wiezienia uczestników manifestacji zmobilizowano 22 pociągi. ,,W Hali 
Ludowej odbyło się wielkie zgromadzenie pod hasłem »Silna PPS :
to. silna Polska«" 67• Było to hasło całej kampanii propagandowej. 
W okresie pokongresowym spopularyzowanie jego uchwal stało się pod
stawowym zadaniem propagandy partyjnej. Robiono to poprzez we
wnętrzne szkolenia oraz masowe wiece 68. 

Kongres nie opowiedział się za organizacyjnym zjednoczeniem obu 
partii robotniczych, przyspieszył jednak proces ewolucji ideowej PPS. 
Na Dolnym Sląsku jej przejawem były rezolucje podjęte przez aktyw 
WK PPS na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Wojewódzkiej PPS dnia 
21 III 1948 r. Podkreślono, iż zjednoczenie obu partii musi nastąpić na 
płaszczyźnie ideologii marksistowskiej, co wymaga zdecydowanego od
cięcia się od prawicowego socjalizmu zachodniego i dalszego zaostrzenia 
„ideologicznej i organizacyjnej walki w szeregach PPS z prawicowym 
oportunizmem i wuerenowską dywersją" 69. ,,Klimat czujności" powodo
wał, iż znacznemu rozszerzeniu uległo pojęcie „prawica", o ile poprzednio 
obejmowało ono ludzi rzeczywiście związanych z WRN-em, o tyle obec
nie zaczęto je stosować wobec tych wszystkich członków PPS,. którzy 
wyrażali wątpliwości co do terminu zjednoczenia czy też sposobu jego 
realizacji 10. 

· Decyzje podjęte przez władze naczelne obu partii w dniu 3 IV 1948 r.
spowodowały,' iż na lamach WKI ukazał się szereg tekstów omawiają
cych warunki i znaczenie jedności organicznej partii robotniczych. 11 IV 
1948 r. WKI przyniósł wiadomość o wspólnym posiedzeniu aktywów 
wojewódzkich obu partii, teksty oraz omówienia wygłoszonych prze

mówień. Instancja wojewódzka PPS uznała, iż dotychczas stosowane 
przez redakcję WKI sposoby propagowania i przedstawiania życia partii 
są niewystarczające wobec zbliżających się wydarzeń. Odtąd miał on 
znacznie więcej miejsca poświęcać sprawom partii, osiągnięciom w od
budowie, współzawodnictwu pracy. W ciągu kwietnia ukazało się szereg 
informacji o odbywających się wspólnych zebraniach pepesowców i pe
perowców z różnych środowisk zawodowych i organizacji społecznych. 
Wiele miejsca poświęcono jedności ruchu młodzieżowego oraz informa
cjom o przebiegu zbiórki na budowę Wspólnego Domu Zjednoczonej 
Partii. 

67 Pod hasłem silna PPS to silna Polska pracować będzie Kongres (WKI,

12 XII 1947). 
68 Sprawozdanie Wydz. Polit.-Prop. WK PPS za luty 1948 r., AKW PZPR 

Wrocław, 36NII1-3. 
69 Wojewódzka Rada PPS Dolnego Sląska stwierdza konieczność jedności orga

nicznej oraz walki z oportunizmem i WRN-owską dywersją w partii. PPS wniesie 
najwyższą wartość do zjednoczonego ruchu robotniczego (WKI, 22 III 1948).

70 J. S z c z e b 1 ew s ki, Przygotowania organizacyjne do zjednoczenia PPR
i PPS (Z pola walki, 1966, nr 4). 
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W organie PPS dominowała tematyka związana ze współzawodnic
twem pracy. Przedstawiano sylwetki uczestników, reportaże z zakładów 
przemysłowych Dolnego Śląska, coraz częściej również wykorzystywano 
fotoreportaż. Szczególnie mocno akcentowano motywy, 'którymi kiero
wali się uczestnicy ruchu współzawodnictwa, a zwłaszcza sprawę nieda
lekiej już jedności organicznej. 

Stosunkowo niewiele miejsca WKI poświęcił IV Zjazdowi Wojewódz
kiemu (20-21 VI 1948 r.). Ukazywały się informacje w dniach obrad, 
ale zjazd nie był poprzedzony silną kampanią prasową. Ruszyła ona 
dopiero 18 VI 1948 r., a były to przede wszystkim informacje o podej
mowanych przez robotników inicjatywach produkcyjnych na cześć 
zjazdu. 

Wrocławski Kurier Ilustrowany wiele miejsca poświęcał zbliżającej 
się Wystawie Ziem Odzyskanych. Przygotowania do niej omawiano 
w stałej rubryce. W dniu otwarcia Wystawy ukazał się specjalny numer 
dziennika poświęcony w całości osiągnięciom gospodarczym Ziem Odzy
skanych, a szczególnie Dolnego Śląska. Przez cały lipiec 1948 r. Wystawa 
była tematem dominującym. Niejako w cieniu jej odbywał się Światowy 
Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju. Proporcje te znajdują swe 
odbicie na szpaltach WKI. Choć problemom przygotowań i przebiegu 
Kongresu poświęcano sporo uwagi od 2 VII do 31 VIII 1948 r., widać 
jednak wyraźnie, iż wiodącą problematyką jest Wystawa Ziem Odzy

skanych, którą należy traktować jako jeden ze sposobów propagowania 
zjednoczenia ruchu robotniczego (wykładnikiem tendencji do uczynienia 
z wystawy argumentu propagandowego jest instrukcja CKW nakazująca 
komitetom partyjnym wszystkich szczebli organizowanie masowych wy
cieczek na wystawę 71). 

Decyzje podjęte przez Radę Naczelną PPS 22 IX 1948 r. były szeroko 
komentowane i popularyzowane przez prasę. W publikowanych tekstach 
zwalczano tendencje centrowe na wszystkich szczeblach. Rozliczano dzia
łalność ludzi odsuniętych od kierowniczych stanowisk w partii. Argu
mentacja na rzecz odsunięcia „e.Jsmentów prawicowych" z partii była 
mało przekonywająca. Nadrabiano to szermując samoistnymi hasłami 
propagandowymi, co było widoczne w tytułach prasowych, nieraz mają
cych niewiele wspólnego ze znajdującymi się pod nimi tekstami. 

Od początków października 1948 r. zaczęły ukazywać się informacje 
o przebiegu akcji składania samokrytyki przez pojedynczych działaczy
i cale kola partyjne. Kolo PPS przy redakcji WKI stwierdzało samo
krytycznie: ,,przejście »Naprzodu Dolnośląskiego« na gazetę informacyj
ną »Kurier Wrocławski« w warunkach ówczesnej działalności WK nawet
przy nieudolnej organizacji kolJ)ortażu partyjnego uważać należy za

11 Pismo Wydz. Polit.-Prop. CKW PPS do wszystkich WK, PK, MK, GK PPS

z 14 VIII 1948, AKW PZPR Wrocław, 36NI1I-6. 
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niesłuszne, tym bardziej że ... Kurier stal się pismem dla elementu 
kołtuńskiego, drobnomieszczańskiego, schlebiając upodobaniom dolnoślą
skiego wstecznictwa i nie przeciwstawiając się infiltracji ideologii bur
żuazyjnej" _12. Ta niewątpliwie krzywdząca pismo ocena uwarunkowana 
była przemianami ogólnej sytuacji politycznej zarówno w Polsce, jak 
i pozostałych krajach rozpoczynających budowę podstaw socjalizmu. Nie
jednokrotnie bezkrytycznie usiłowano wcielać w życie rozwiązania 
modelu radzieckiego 73. W ramach trwającego od 2 października do 15 
grudnia miesiąca pogłębienia przyjaźni polsko-radzieckiej ukazywały się 
cykle artykułów prezentujących ustrój ·państwa radzieckiego, organy 
władzy państwowej, dzieje WKP(b). 

Od 29 IX 1948 r. na łamach WKI rozpoczęło się prezentowanie de
legatów na Kongres Zjednoczeniowy. Zbliżający się Kongres stal się 
podstawowym tematem w ciągu listopada i połowy grudnia. 13 XI 
1948 r. WKI zamieścił projekt statutu Zjednoczonej Partii Klasy R�
botniczej. W trakcie trwania Kongresu obszernie informowano czytelni
ków o jego pracach. Kampanię prasową zamykały dwa ostatnie numery 
WKI z 14 i 15 XII 1948 r. w całości poświęcone Kongresowi, osiągnię
ciom gospodarczym P�lski, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Ślą
ska, dolnośląskich organizacji partyjnych oraz bohaterom pracy. 

Oddziaływanie propagandowe prasy było poważnie ograniczone. Nie
sprawny kolportaż powodował, iż pisma centralne w pierwszych latach 
niemal nie docierały do czytelników. Sytuacja zmieniła się w okresie 
przygotowań do referendum. Od 17 II 1946 r. ,,Naprzód Dolnośląski" 
zaczął ukazywać się codziennie. Kłopoty z kolportażem trwały jednak 

nadal. J. Siemek na Zjeździe aktywu wojewódzkiego PPS we wrześniu 
1946 r. stwierdził: ,,Wiem dobrze, że kolportaż jest slaby, częstokroć 
skandaliczny. Nie zawsze wina leży po stronie administracji. Przy in
spekcji terenu spotkaliśmy się z wypadkami magazynowania setek 
egzemplarzy gdzieś po szafach. Zaległości z tego tytułu w WK wynoszą 
155 tys. zł" 74. 

W celu spopularyzowania prasy podejmowano szereg inicjatyw orga
nizacyjnych zmierzających do uatrakcyjnienia gazet. We wrześniu 1946 r. 
podpisano umowę o realizacji dolnośląskiej mutacji „Chłopskiej Praw
dy", istniała ona jednak tylko dwa miesiące. Z inicjatywy WK PPS 
,,Tydzień Robotnika" miał mutację dolnośląską, zlikwidowaną w paź
dziern,iku 1948 r. 15 Okólnik WK PPS z listopada 1948 r. ·polecał powia-

72 M. E 1 c z e w  s k i, O czystość szeregów partyjnych organizacji doinośiąskiej

(WKI, 3 X 1948). 
73 Zob. szerzej B. S y z d e k, Zjednoczenie PPR i PPS - powstanie PZPR 

(sprawy ideowe i etapy przygotowań) (Z pola walki, 1968, m- 4). 
74 Referat organizacyjny I sekretarza WK PPS J. Siemka na Zjeździe Aktywu

WK PPS 15 IX 1946 r. (ND: 18 IX 1946). 
75 Pismo WK PPS do sekretarza prasowego CKW z dnia 11 X 1948, AKW PZPR 

W1·oclaw, 36/VIII-6. 
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towym sekretarzom partii i kolporterom powołanie „korespondentów 
robotników z większych zakładów pracy, robotników rolnych oraz chło
pów, których zadaniem będzie podawanie ważniejszych wydarzeń z życia 
partii, wyścigu pracy, życia gospodarczego, rozwoju gospodarki wiej
skiej". Instrukcja określała nie tylko o czym, ale i w jaki sposób winni 
pisać korespondenci, nakładała na nich obowiązek dostarczania redakcji 
minimum jednego reportażu miesięcznie 76

• Liczono, że w ten sposób 
zwiąże się prasę z terenem, że będzie ona chętniej nabywana i czytana. 
Inną formą wykorzystania słowa drukowanego w propagandzie partyjnej 
był wydawany od września 1947 r. Biuletyn WK PPS. Ukazywał się co 
miesiąc i miał dawać dokładny obraz działań partii. Dominowały w nim 
materiały szkoleniowe. Obok nich ukazywała się nieregularnie skrzynka 
partyjna będąca próbą nawiązania bezpośredniego dialogu z masami 
członkowskimi. Mimo wyżej wspomnianych inicjatyw nadal nie ulegał 
poprawie kolportaż prasy i broszur wydawanych przez władze centralne 
i terenowe. Choć liczby_ wzrastały, we wszystkich sprawozdaniach Wy
działu Polityczno-Propagandowego z 1948 r. znajdujemy uwagi o tym, 
że kolportaż działa źle, że musi być usprawniony. 

Podstawą jednak działań propagandowych prz.ez cały czas prowa
dzenia akcji zjednoczeniowej były zebrania masowe i szkolenia we- .. 
wnętrzne. W kwietniu 1948 r. odbyło się 98 zebrań aktywów powiato
wych obu partii oraz 250 zebrań masowych w za,kladach pracy .. w ze
braniach uczestniczyło 268 tys: słuchaczy, we Wrocławiu WK przepro
wadził 184 odprawy i posiedzenia aktywu wojewódzkiego. 

Decyzje Rady Wojewódzkiej z 18 IV 1948 r. szły w kierunku: doko
nania istotnych zmian personalnych na wszystkich szczeblach, oczysz
czenia szeregów partii z elementów prawicowych, zwalczania nastrojów 
likwidatorskich, zacieśnienia współpracy wszystkich. instancji. Szczegól
nie podkreślano konieczność przeprowadzania wspólnych szkoleń. Pole
cono spowodować zwiększenie uczestnictwa członków PPS w ruchu 
współzawodnictwa pracy i walki o dyscyplinę. Wiele uwagi poświęcono 
sprawom wsi, na której według oceny RW nastąpiło wzmożenie dzia
łalności propagandowej sił reakcyjnych. Przeciwdziałać jej miały Rady 
Chłopów Socjalistów 11

. 

Święto pierwszomajowe przebiegało pod hasłem „Zacieśnianie jed
nolitego frontu to droga do jedności organicznej". Podnosiły to wspólne 
hasła CKW i KC. Instrukcja w sprawie obchodów Święta Pra_cy wydana

76 Okólnik Wydz. Polit.�Prop. WK PPS z IX 1948, AKW P�PR Wrocław, 

36/VIII-1. 
11 K. Sań dek, Nowe zadania Rad Chłopów Socjalistów. Muszą zniknąć ci,

którzy sieją zamęt na wsi i hamują odbudowę kraju (WKI, 18 IV 1948); Woje
wódzka Rada PPS uchwaliła pełne jednomyślne poparcie dla prac Komitetu Wo

jewódzkiego (tamże, 19 IV 1948); PPS-owcy Dolnego Sląska idą w zwartych sze

regach na spotkanie jedności (tamże, 25 IV 1948). 
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przez WK i KW nakazywała przeprowadzenie wspólnej kampanii pro
pagandowej i wspólnych obchodów. Polecono zorganizować manifestacje 
pod ujednoliconymi szturmówkami, zakazano kategorycznie rótnicowa
nia przynależności partyjnej. Akademie miały otrzymać bogatą oprawę 
artystyczną, niosącą jednoznaczne treści polityczne. 30 kwietnia odbyło 
się około 50· takich wieców 18. Podobne treści zawierał numer świąteczny 
WKI przynoszący również teksty pióra przedstawicieli władz wojewódz
kich PPR. Łamy prasy partyjnej stanęły otworem przed działaczami 
bratniej partii. Organizowano zbiorową prenumeratę organów obu in
stancji wojewódzkich. 

W kampanii masowej na rzecz jedności partii robotniczych wyko
rzystano obchody Święta Odrodzenia, stało się ono dowodem potwier
dzającym dojrzałość polityczną, sprawność organizacyjną obu partii, ma
nifestowało siłę procesów jednoczeniowych. W czerwcu 1948 r. 148 pre
legentów WK uczestniczyło w 484 zebraniach populary�ujących tezy 
ideowe przyszłej Zjednoczonej Partii. Na tych zebraniach nagradzano 
również przodowników pracy. WK rozdał 10 tys. kompletów książek 
w formie nagród 79. Jednym z elementów przygotowań do zjednoczenia, 
również w sferze propagandowej, była zakończona 30 VI 1948 r. akcja 
weryfikacji członków PPS. Nie zakończy1:a ona procesu oczyszczania 
szeregów partyjnych. Jeszcze w październiku i listopadzie 1948 r. łamy 
WKI pełne będą informacji o odbywających się zebraniach partyjnych, 
na których podejmowano decyzje o wykluczeniu z partii rzeczników 
WRN oraz „elementów klasowo obcych". W Archiwum KW PZPR za
chowało się 127 rezolucji podjętych przez kola. ;f?PS w listopadzie 1948 r.,

a skierowanych przeciw członkom władz naczelnych 'WRN 80. 
Propaganda masowa nabrała szczególnego znaczenia w czasie trwania 

Kongresu Zjednoczeniowego. Instrukcja z 9 XII 1948 r. wydana przez 
WK i KW polecała przygotowanie dekoracji świetlic, zapewnienie odpo
wiedniej liczby głośników umożliwiających zbiorowe słuchanie transmi
sji z obrad Kongresu. Zgodnie z tą instrukcją w momencie ogłoszenia 
aktu o zjednoczeniu partii rozlec się miały na całym Dolnym Sląsku 
syreny fabryczne, we wszystkich zakładach i instytucjach odbyć się 
miały masówki, na których miano uchwalić rezolucje skierowane póź
niej do ,Prezydium Kongresu. Wieczorem polecono organizować zabawy 
taneczne, capstrzyki oraz pochody uliczne 81. 

78 Wspólna instrukcja WK PPS i KW PPR do wszystkich PK i KP w sprawie 
obchodów l· Maja, AK.W PZPR Wrocław, 36/VIII-5. 

79 Sprawozdanie Wydz. Polit.-Prop. WK PPS za czerwiec 1948 r., AKW PZPR 
Wrocław, 36/VIII-2. 

·80 Rezolucja w sprawie przywódców WRN (wzór), AKW. PZPR Wrocław,
36/VIII-14. 

81 Wspólna instrukcja Wydziału Polit.-Prop. WK PPS i Wydz. Prop. KW PPR 
z 9 XII 1948 r., AK.W PZPR Wrocław, 36/VIIl-l. 
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Podsumowując należy stwierdzić, iż w propagandzie zjednoczenia 
partii robotniczych wyróżnić możemy dwa okresy. Do lutego-marca 
1948 r. propaganda PPS wyraźnie głosiła zasady jednolitego frontu przy 
zachowaniu odrębności organizacyjnej, zgodnie z hasłem „PPS była, jest 
i będzie potrzebna narodowi polskiemu". Obowiązywało ono zarówno 
w prasie partyjnej, jak i 'w działaniach masowych. Od marca 1948 r. 
głoszono już „Jedność organiczną". O ile cezura ta jest łatwo dostrze
galna w prasie, o tyle w działaniach masowych, po których nie pozostało 
zbyt wiele dokumentów, jest ona trudniej uchwytna. Wydaje się jednak,. 
iż §koro prarsa w zasadniczy sposób zmieniła tendencje propagandowe, 
musiał podobny proces nastąpić w działaniach masowych. O wadze, jaką 
władze partyjne przywiązywały do akcji masowej prowadzonej poprzez 
zebrania dyskusyjne, świadczy fakt, iż 'Specjalny okólnik WK polecał 
prelegentom sporządzać sprawozdania· z przebiegu tych zebrań. Miały 
one informować o liczbie uczestników oraz o najważniejszych proble
mach poruszanych w dyskusji 82• Włączenie w masowe działanie propa
gandowe organizacji zawodowych i społecznych w połączeniu z kon�ek
wentnie prowadzoną propagandą prasową spowodowało, iż problem 
zjednoczenia ruchu robotniczego stał się sprawą najistotniejszą, nie 
tylk(i) dla członków partii, ale dla całego społeczeństwa. 

Pisząc o działaniach propagandowych podejmowanych przez partię 
polityczną należy odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań. Przede 
wszystkim, do kogo propaganda jest kierowana, jakie funkcje ma speł
niać, wreszcie czy jest skuteczna? 8S W wypadku propagandy PPS na 
Dolnym Śląsku stwierdzić należy, iż w ,pierwszym okresie, to jest· do 
zakończenia wyborów do Sejmu Ustawodawczego, kierowana była do 
całego społeczeństwa. Podkreślała konieczność zachowania jedności na
rodu wobec ogromu zadań. Np. propaganda osadnictwa, udziału w re
ferendum czy wyborach kierowana była w myśl decyzji władz partyj
nych do całego narodu. Po zwycięskim natomiast dla lewicy zakończeniu 
tych akcji politycznych propagandę jedności partii robotniczych zwró
cono przede wszystkim do klasy robotniczej. W stosunku do środowiska 
robotniczego spełniała propaganda partyjna funkcję integrującą. Wska
zywała przede wszystkim cele P?lityczne. Sprawy ekonomiczne, zawsze 
obecne, były wyraźnie na drugim planie. Przedstawiane przez nią, inter
pretowane, a niejednokrotnie inspirowane fakty polityczne służyły prze
de wszystkim kształtowaniu świadomości politycznej i ideowej. Ten 
drugi cel starano się zrealizować przede wszystkim poprzez szkolenia. 
Zdawano bowiem sobie sprawę, że w trudnych warunkach na Ziemiach 

82 Okólnik Wydz. Polit.-P rop. WK PPS n r  44 z 1948 r., AKW PZPR Wrocław, 

36/VIII-1. 

83 Szerzej: J. Ma z u r  e k, Z teorii propagandy socjalistycznej, Warszawa 1947; 

L. W o j  t as i k, Psychologia propagandy politycznej, War szawa 1975; M. Szul

e z e  w ski, Propoganda polityczna, Warszawa 1972.
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Odzyskanych do partii przyszło wielu ludzi, dla których pojęcia socja

lizm, klasa społeczna itp. były pustym dźwiękiem. Stąd silny nacisk 
instancji wojewódzkiej na sprawy kształcenia świadomości politycznej. 
Szczególnie nasiliła się ta tendencja w trakcie akcji prowadzącej do 
zjednoczenia partii. Przemiany zarówno w sferze stosunków międzyna
rodowych, jak wewnątrz kraju powodowały konieczność wzmocnienia 
wychowawczej funkcji propagandy partyjnej. Była to propaganda sku
teczna, mobilizowała ludzi, zarówno do podejmowania postulowanych 
przez partię decyzji o charakterze konstytucyjno-prawnym, jak i wzmo
żonego wysiłku w sferze ekonomiczno-gospodarczej. Propaganda par

tyjna miała w ten sposób niemały udział w pomyślnej realizacji odbu
dowy i rozbudowy państwa. 

DIE PROPAGANDISTISCHE TXTIGKEIT 

DER POLNISCHEN SOZIALISTISCHEN P ARTEi (PPS) IN NIEDERSCHLESIEN 

Die Problematik der propagandistischen Tatigkeit der niederschlesischen �o
jewodschaftlichen Parteiinstanz war durch die politische Situation bestimmt. Die 
wichtigste Aufgabe der Jahre 1945-1946 war, einen massenhaften Zuzug von An
siedlern zu bewirken sowie die Frage der autochthonen und der deutschen Bevol
kerung zu losen. In den nachsten Jahren wurde mehr Aufmerksamkeit dem Pro
blem der Zusammenarbeit zwischen den Arbeiterparteien geschenkt. In diesem 
Sinne wirkte die Parteiinstanz in den Werbeaktionen fur die Volksabstimmung und 
die Sejmwahlen mit. 

Die propagandistische Tatigkeit entwickelte sich auf zwei Ebenen: in der 
Parteipresse (,,Naprzód Dolnośląski", spater „Wrocławski· Kurier Ilustrowany") und 
in Massenaktionen. Sie en-eichte ihre gri:isste Intensitat im Kampfe urn den neuen 
Staatstyp. Bis Mitte 1947, d.h. bis zur Bestimmung der Grund_lagen der Gesellschafts
ordnung war die Propaganda der PPS an die samtliche Bevolkerung Niederschle
siens gerichtet; die Hauptaufgabe war, den moglichst grossten Teil dieser Bevol
kerung fur das Programm der Arbeiterparteien zu gewinnen. An die Arbeiter
klasse und das Parteimilieu vor allem war dagegen der Propagandafeldzug fiir die 
Vereinigung der Arbeiterparteien gerichtet. 

Generall kann festgestellt werden, dass die vom Wojewodschaftskomitee der 
PPS entwickelte Propaganda eine· integrierende Funktion sowohl in der Arbeiter
klasse als auc.h in der ganzen niederschlesischen Bevolkerung erfiillte. 




