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POCZ;\TKI POLSKIEJ PARTII ROBOTNICZEJ NA DOLNYM 8LJ\SKU 
W 1945 ROKU 

Problem ziem zachodnich w polityce Polskiej Partii Robotniczej byl 
juz wielokrotnie przedmiotem dociekan naukowych. W pracach M. Orze
chowskiego i N. Kolomejczyka 1 znajdujemy odpowiedz na pytania: jak 
rodzila si� koncepcja powrotu ziem nad Odrq i Baltykiem do Polski, 
dzi�ki jakim czynnikom realizacja tej koncepcji byla mofüwa, jakq rol� 
odegrala PPR w zasiedleniu i zagospodarowaniu ziem zachodnich i p6!
nocnych. 

Zgodnie z programem powrotu polskich ziem na zachodzie i nad Bal
tykiem zawartym w deklaracji PPR O co walczymy z 1 III 1943 r., a na
st�pnie z listopada 1943 r. z chwilq ich wyzwalania przyst�powano do 
osadnictwa i organizowania administracji polskiej. 

Osadnictwo bylo jednym z najwazniejszych zagadnien panstwowych, 
od kt6rego zalezalo w duzym stopniu tempo zagospodarowania ziem za
chodnich. 

Juz 3 II 1945 r. ,,Dziennik Krakowski" w artykule W sprawie wyjazdu 

na S!qsk pisal: ,,Polski Zwiqzek Zachodni komunikuje, ze na podstawie 
decyzji wladz osoby chc<1ce wyjechac na SI<1sk muszq wczesniej zareje
strowac si� w PZZ. kt6ry na zapotrzebowanie Wojskowej Grupy Ope
racyjnej kolejno kieruje zgloszonych do poszczeg6lnych miejscowosci na 
wyzwolonych terenach. 

Wspomniana instytucja nie zaleca samowolnego wyjezdzania na Slqsk, 
az do czasu unormowania stosunk6w. W obecnej chwili wyjezdzaj<1 
w pierwszym rz�dzie sily fachowe, kt6rych obecnosc jest tarn konieczna. 
Wyjazd wszystkich innych musi ulec chwilowemu odroczeniu, niemniej 

1 M. 0 r z e c h o w s k i, Koncepcja granic zachodnich w programie dzialalno§ci 

PPR i lewicy Tewolucyjnej na emigracji ($lijski Kwartalnik Historyczny „Sob6tka", 

dalej: Sob6tka, R. XVII/1962/, nr 2a); t e n Z e, PPR w walce o zasiedlenie i za

gospodarowanie Dolnego Slqska (Rocznik Wroclawski, t. VI, 1962); t e n z e, Kon

cepcje repolonizacji ziem zachodnich i p6lnocnych z okresu II wojny §wiatowej 

(Sob6tka, R. XIX, 1964, nr 3--4); N. K o l o m e j c z y k, Ziemie zachodnie w dzia
lalnoSci PPR, Poznafi. 1967. 
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jednak obowi&zkiem wszystkich chcqcych przeniesc si� na Dolny Sl&sk 
jest rejestracja w PZZ" 2

. 

W tym okresie zachodnia granica Polski nie byla jeszcze ostatecznie 
ustalona. Rozmowy przeprowadzane przez przedstawicieli Zwi&zku Ra
dzieckiego i mocarstw zachodnich w Teheranie i Jalcie pozwalaly s&dzic, 
ze granice Polski ustalone zostanq zgodnie z programem obozu polskiej 
lewicy. Osiedlanie ludnosci polskiej na ziemiach zachodnich i p6lnocnych 
mialo stworzyc fakty dokonane i udowodnic, ze Polska jest w stanie te 
ziemie zagospodarowac. 

Waznym elementem tej akcji bylo zapoznanie spoleczenstwa ziem 
dawnych Polski, a zwlaszcza tych wojew6dztw, kt6rych cz�sc ludnosci 
miala byc przesiedlona nad Odr� i Baltyk, z problematykq Ziem Odzy
skanych. 

Kazimierz Piwarski na lamach organu Wojew6dzkiego Komitetu Ro
botniczego PPS w Krakowie pisal: ,,kazdy Polak, a w szczeg6lnosci id&cy 
na teren ziem zachodnich, winien uswiadomic sobie, jakie posiadamy 
prawa do owych ziem, gdzie z popioliiw i zgliszcz trzeba b�dzie odgrze
bywac slady dawnej polskosci, oczyszczac z nalotu germanskiego prastare 
dzielnice piastowskie" '· 

W kwietniu w Krakowie pod przewodnictwem prodziekana Wydzialu 
Rolniczego Uniwersytetu Jagiellonskiego prof. Stefana Schmidta powo
lano kurs naukowo-informacyjny o ziemiach zachodnich. W programie 
kursu znalazly si� m. in. takie tematy, jak: Trzy zasadnicze linie polityki 
paiistwa w naszej historii, Polski duch zachodni, Na Ziemi Piast6w. Za
interesowanie kursem bylo ogromne 4• 

W drugiej polowie kwietnia prasa opublikowala Odezw� stronnictw 
demokratycznych do spoleczenstwa polskiego. ,,Wracamy na ziemie, skqd 
nasz lud. Stworzymy na nich pot�g�, by tryskaly wiecznie zywym zr6d
lem mocy naszego narodu, by bily gorqcymi sercami patriotiiw pol
skich" s - glosila odezwa, wzywaj&c do osiedlania na Ziemiach Odzy
skanych. 

W kieleckim, katowickim, krakowskim, rzeszowskim i innych woje
w6dztwach prasa zamieszczala systematycznie artykuly pod znamiennymi 
tytulami: Wracamy nad Odr� i Nys�, Slqsk Dolny wzywa Kielczan, Sily 
robocze na Dolny Slqsk, Dolny Slqsk czeka na Polak6w •, Chlopi na za

ch6d - ziemia czeka, Ta ziemia jest naszq wlasnosciq, Partie robotnicze -

2 „Dziennik Krakowski". Krak6w 3 II 1945. 
3 „Naprz6d", Krak6w 25 III 1945. 
4 „Dziennik Polski, Kraköw 4 IV 1945. 
5 „Dziennik Polski", Krak6w 18 IV 1945; .,Trybuna Robotnicza", Katowice 

21 IV 1945. 

8 "Dziennik Kielecki''i Kielce 5 i 19 IV, 8 i 15 V 1945. 



Pocz'llki PPR na Dolnym Sl'lsku 351 

frontem do akcji przesiedleiiczej ', Slqsk - skarbnica bogactwa narodo
wego •. Celem ich byto doprowadzenie do swiadomosci spoleczenstwa pol
skiego, ze repolonizacja ziem zachodnich i p6lnocnych, obj"cie ich w po
siadanie i zagospodarowanie jest jednym z naczelnych zadan panstwa 
i calego narodu. Przez wieki kierowano uwag" spoleczenstwa na wsch6d, 

na integracj" ziem etnograficznie niepolskich, przelamanie tradycyjnego 
sposobu myslenia bylo wi"c nader waznym problemem. 

Chlopi wojew6dztwa krakowskiego na I Zjeidzie Zwiqzku Samopomocy 
Chlopskiej apelowali do Zarzf\du Wojew6dzkiego o rozpocz"cie zorganizo
wanej, masowej akcji przesiedlenczej, przede wszystkim z powiat6w zni
szczonych dzialaniami wojennymi i tej cz"sci ludnosci, kt6ra odczuwata 

gl6d ziemi 9• 
Organ PPR w Radomiu pisal, ze „zorganizowanie wyjazdu na zach6d 

to w obliczu obecnej przelomowej chwili obowif!zek naszego narodu. Wy
pelnienie tego obowif!zku zadecyduje o przyszlosci i wielkosci Polski, 
d.latego nalezy poswi"cic mu nalezytq uwag", nalezy zmobilizowac wszyst
kie dost"pne sity, aby ziemie nadodrzanskie byty zabezpieczone dla nas 
i spolszczone" 10. 

W marcu przystqpiono w wojew6dztwie katowickim i kieleckim do 
tworzenia specjalnych grup operacyjnych. Ich zadaniem bylo zabezpie
czenie zaj"tych przez wojsko teren6w, utrzymywanie statego kontaktu 
z wladzami polskimi i radzieckimi, organizowanie punkt6w przej"cia dla 
nast"pnych grup pionier6w. Cz"sc grup wracala, aby informowac o wyni
kach i kierowac dalsze grupy osadnik6w. 

Akcjq repatriacyjnq i osiedlenczq kierowaly specjalne komitety, po
wstajf!ce z inicjatywy PPR z udzialem aktywist6w wszystkich stronnictw 
demokratycznych. W toku tej akcji wylonity si<;: r6znorodne trudnosci, na 
kt6re zwracal uwag<;: np. ,,Gtos Pracy": ,,Pomijajf\c juz koniecznosc wsp6t
pracy w komitetach przesiedlenczych wszystkich partii i organizacji spo
lecznych i gospodarczych, konkretnie malo si<, zrobilo, aby zach<,cic ludzi 
do wyjazdu, a jeszcze mniej, by wyjazd ten zorganizowac, umozliwic, 
przyspieszyc, nadac mu form<, masowosci ... organizacje polityczne na 
front! 

Wzmocnic akcj<, propagandowf\. Niech akcja przesiedlencza b"dzie jed
nym z pierwszych zadan lokalnych organizacji partyjnych. Kontrolowac 
Komitety Przesiedlencze (PUR), ozywic je. Nie zf\dac cud6w. Niech tylko 
wprowadzajq w czyn wytyczne czynnik6w rzf!dZf\cych" u_ 

1 „Glos Pracy", Krak6w 1 V, 11 i 18 XI 1945. 
8 „Dziennik Rzeszowski", Rzesz6w 14 V 1945. 
• ,,Glos Pracy", 24 IV 1945. 
10 „Swit", pismo PPR w Radomiu, 6 V 1945. 
u "Glas Pracy", 29 VII 1945. 
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Niedostateczna propaganda problematyki ziem zachodnich, trudnosci 
komunikacyjne, niewlasciwie zorganizowane punkty etapowe i wadliwa 
organizacja op6znialy akcj,: osadniczq. Prasa wojew6dztw, z kt6rych lud
nosc wyjezdzala na Dolny Slqsk, wprowadzala stale rubryki informacyjne 
dla wyjezdzajqcych na zach6d. Zawarty w nich byl opis poszczeg6lnych 
miejscowosci, polozenie, stan zniszczen, rodzaj przemyslu, chlonnosc, po
szukiwani pracownicy. Prasa zwracata takze uwag,:, ze osadnictwo musi 
miec charakter planowy, zorganizowany, skupiac jednostki pionierskie 
o mocnym charakterze, nie ulegajqce demoralizacji. 

Przekonywanie spoleczenstwa i agitacja za wyjazdem na ziemie za
chodnie byly waznq cz,:sciq dzialalnosci PPR, kt6ra sformulowala program 
powrotu Polski nad Odr,: i Battyk oraz pozostalych partii ksztaltujqcego 
si,: bloku demokratycznego. 

R6wnoczesnie z pierwszymi grupami operacyjnymi osadnik6w przy
jezdzaly na Dolny Slqsk grupy operacyjne PPR. Jedna z nich, wywodzqca 
si,: z aktywu woj. katowickiego w skladzie: J6zef Baran, Stanislaw Kolo
dziej, Kazimierz Kapitanski, Stanislaw Karpala, Alojzy Kr6lik, Kazimierz 
Malecki, Kazimierz Samerdyk, Czeslaw Sikora, Stanislaw Sikora, Pawel 
Stefan, Stanislaw Szl,:k, przybyla 8 kwietnia do Wroclawia-Lesnicy. Dru
ga grupa, w kt6rej skladzie byli m. in.: Stanislaw Bqk-Dzierzynski, Bole
slaw Dziubdziela, Witold Janiszewski, Tadeusz Nowacki, Kazimierz Or
czykowski, Piotr Patrzalek, Aleksander Plutecki, Wojciech Tabaka, Augu
styn Urban, Wende (brak imienia), przybyla z Kiele 20 kwietnia do Trzeb
nicy razem z Pelnomocnikiem Rzqdu na Okr,:g Administracyjny Dolnego 
Slqska, Stanislawem Piaskowskim. Trzecia grupa z Janem Orlowskim, 
zwana partyzanckq, przybyla mniej wi,:cej w tym samym czasie. 

Komitet Centralny przywiqZUjqc ogromnq wag,: do przej,:cia i zagos
podarowania ziem zachodnich i p6tnocnych na Plenum w dniu 26 V 1945 r. 
podjql uchwal,:, kt6rej fragment brzmiat: ,,scisle wypelniac instrukcj,: 
Wydzialu Organizacyjnego KC, kt6ry okresli dla kazdego komitetu woje
w<idzkiego t,: liczb,: cztonk6w partii, jaka musi byc przerzucona w spos6b 
zorganizowany na Ziemie Odzyskane, aby zapewnic stworzenie demokra
tycznego trzonu dla nowo budujqcej si,: administracji na Ziemiach Odzy
skanych" 12.Uchwata przewidywala przerzucenie 25 000 cztonk6w partii, 

12 PPR. RezoLucje, Odezwy, Instrukcje, Ok6lniki KC, Warszawa 1959, s. 159. 

W Memoriale dla Ministerstwa Ziem Odzyskanych Polski Zwüizek Zachodni za

rzuca, Ze nie wypracowano jasno sprecyzowanego, dlugofalowego planu politycz

nego dz.ialania na ziemiach zachodnich. ,,Partie politycz.ne stanowiqce podstawf: po

litycznq dzialania pailstwa i bezpo.Srednio dzialajqce politycznie, wydaj,l si� nie 

posiadaC poza og6lnymi wytycznymi szczeg6lowo rozbudowanego programu za

chodniego w ramach swych og6lnopolitycznych program6w". Potwierdzeniem tego 

zarzutu miala byC niewlaSciwa polityka personalna na Ziemiach Odzyskanych. 

Teoretycznie zdawano sobie spraw�. Ze potTzebni tu byli ludzie najbardziej cenni, 
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z tej liczby na Dolny Slq5k 8200: z rzeszowskiego 600; z krakowskiego 
4000; z kieleckiego 1800; z füiskiego 1800. 

Wi�kszosc skierowanych stanowili robotnicy, rolnicy, aktyw i czlonko
wie PPR, kt6rych staz partyjny si�gal okresu mi<:dzywojennego i okresu 
okupacji. Na uwag� zasluguje tresc skierowari. Ich autorami byly komi
tety PPR z Polski Centralnej, oddzialy PPR w Belgii i Francji oraz Wy
dzial Personalny KC PPR. 

Skierowanie z KC z najwczesniejsz11 dat11 18 VI 1945 r. zawiera 5 na
zwisk absolwent6w Centralnej Szkoly Partyjnej: Zygmunta Kowalskiego, 
Aleksandra N ajdekiera, J 6zefa U sarkowicza, Feliksa Zaluskiego, Piotra 
Chrusciela, Eugenii Bednarek. Piotr Chrusciel zostal skierowany do Wal
brzycha i pelnil tarn funkcj� I sekretarza Komitetu Miejskiego PPR "· 
Niekt6re skierowania, zwlaszcza indywidualne, okreslaly stanowisko, na 
kt6rym nalezalo skierowanego zatrudnic, np. ,,Komunikujemy, ze tow. 
Aleksander Barchacz zostal s�ierowany na Dolny Sl11sk celem obj�cia 
pracy po linii administracyjnej na terenach przemyslowych i przygra
nicznych" 14. 

R6wniez Komitet Centralny skierowal 7 VIII 1945 r. Stanislawa Janu
szewskiego na stanowisko II sekretarza KW PPR oraz Waclawa Kraskiego 
i Michala Kusiaka na stanowiska kierownik6w wydzial6w w KW: ,,Tow. 
Kusiak jest starym aktywist11, lecz b�dqc przez 6 lat jericem wojennym, 
zostal oderwany od dzisiejszej rzeczywistosci, wobec tego winniscie mu 
udzielic jak najdalej id11cej pomocy" 15• 

Kornitet Wojew6dzki zobowi11zany byl do informowania wladz wyz
szych o zatrudnieniu skierowanego aktywu. Zdarzaly si<: bowiem wypadki, 
ze kierowani nie zglaszali si� lub nie podejmowali proponowanej pracy. 
Niekt6re z pism komitet6w wojew6dzkich · i powiatowych uzasadnialy 
mozliwosci wykorzystania. czlonk6w do pracy partyjnej. W jednym z ta
kich pism z 11 IV 1945 r. Komitet Powiatowy PPR w J�drzejowie pisal: 
„Zaswiadcza si�, ze tow. Fert Franciszek, ur. dnia 25 XI 1922 r., jako 
trzeci sekretarz (Wydzial Przemyslowy) Komitetu Powiatowego PPR 
w J<:drzejowie bral czynny udzial przy organizowaniu PPR na terenie 

twardzi, zahartowani, a kierowano wlaSnie slabych i nie zawsze wla.Sciwych. Sto
sowanie tzw. klucza przy obsadzaniu starostw i innych urzE:d6w r6wnieZ nie zda
walo egzaminu, gdyi: pomijano przydatnoSC kandydata do pelnienia odpowiedniej 
funkcji (Archiwum KW PZPR we Wroclawiu, dalej: AKW, sygn. 1/VII 43). 

1a Tami.e, sygn. l/XVf/93. 
a Tami:e, pismo z 17 VII 1945. 
i;; Tami:e; Stanislaw Januszewiki w okresie VIII - X 1945 r. II sekretarz KW 

PPR, X 1945 r. - III 1947 r. 1 sekretarz KW PPR; Waclaw Kraski, kierownik Wy
dzialu Przemyslowego KW PPR IX 1946 r. - XII 1948 r.; Michal Kusiak, ikierow
nlk Wydzia!u Rolne�o KW PPR VII 1946 r. - Xll 1948 r. 
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powiatu j"drzejowskiego. Przy pracy tej wykazal wielkie zdolnosci orga
nizacyjne i zmysl polityczny. Jako wielkiego aktywist" i zaufanego czlon
ka PPR poleca si" takowego i prosi o udzielenie mu wszelkiej pomocy. 
Niniejsze zaswiadczenie wydaje si" w celu przedstawienia wladzom cywil
nym i partyjnym PPR na terenach nowo wyzwolonych" 16. Franciszek 
Fert zostal skierowany przez wladze partyjne do pracy w Komitecie Po
wiatowym PPR w Lubaniu i Bystyrzycy od sierpnia 1945 r. do maja 
1948 r. w charakterze instruktora, a nast"pnie II sekretarza. 

Komitet Wojew6dzki PPR w Kielcach, kt6ry skierowal na Dolny Slqsk 
najwi"kszq liczb" czlonkow PPR, w jednym ze skierowaJ\. z 18 VII 1945 r. 
pisal: ,,Zgodnie z instrukcjq KC wysylamy do Waszej dyspozycji tow. 
Misikiewicza Zygmunta, pow. PiJ\.cz6w. Prosimy Komitet Wojew6dzki 
Slqska Dolnego o powiadomienie nas o zatrudnieniu i rozmieszczeniu par
tyjnym naszego towarzysza" ". 

Cz"sc aktywu kierowana byla w rama,ch realizacji zaleceJ\. Komitetu 
Centralnego, cz"sc sama deklarowala ch"c wyjazdu w poszukiwaniu gos
podarstw rolnych, pracy. Byli jednak i tacy, kt6rych do wyjazdu na Zie
mie Odzyskane zmuszalo zagrozenie ze strony band reakcyjnych. ,,Kieru
jemy do Waszej dyspozycji tow. Pawlikowskiego Mariana, kt6ry nie moze 
zostac na terenie naszego wojew6dztwa, gdyz jest zagrozony przez reakcj". 
Prosimy go zatrudnic na terenie waszego wojew6dztwa" '"· 

Przygotowujqc grupy czlonk6w partii do wyjazdu na Dolny Slqsk ko
mitety wojew6dzkie porozumiewaly si<: z Komitetem Wojew6dzkim, w6w
czas jeszcze w Legnicy, ktorego przedstawiciel przewozil ich wlasnym 
transportem. Nie zawsze jednak spelniano te warunki, skoro 6 IX 1945 r. 
Komitet Wojew6dzki w Katowicach pisal „Zgodnie z umowq z majorem 
Bartoszem przygotowalismy grup" 26 tow. tow. na wyjazd dnia 5 IX br. 
Do dzisiaj nikt nie przyjechal, zmuszeni jestesmy wyslac na koszt Komi
tetu Wojew6dzkiego Dqbr.-Slqskiego. Post"powanie majora Bartosza jest 
nieodpowiedzialne. Przy takim zalatwianiu nie mozemy posylac ludzi 
i ponosiC koszt6w podr6i:y" 19. 

Zdarzalo si<, tez, ze wysylano ludzi przypadkowych, malo znanych. 
Nie bez uzasadnienia pisal Stanislaw Januszewski w „Trybunie Wolnosci", 
ze „wojew6dztwa centralne, kt6re winny zgodnie z instrukcjq Komitetu 
Centralnego kierowac na ziemie zachodnie 10 procent og6lnej liczby czlon
k6w partii, znajdujqcych si" na ich terenach, stosujq nieslusznq, godzqcq 
w dobro organizacji, a silq faktu i paJ\.stwa polityk" kierowania na zach6d 

16 Tam:ie. 
17 Tam:ie. 
1a Tam:ie. 

19 TamZe. 
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elementu partyjnego najslabszego, najmniej wyrobionego .... Skutki tego 
swiadomego wyzbywania si� element6w najslabszych a przetrzymywanie 
!udzi mocnych, kt6rzy by z wielk,i ochot,i jechali na ziemie zachodnie, 
skoroby ich tylko puszczono - odczuwa mocno wlasnie SJ,isk Dolny" '°·

Podstawow,i bol,iczk,i byl wlasnie brak Judzi, odpowiedniego aktywu 
partyjnego. Niekt6rzy wykruszali si�, ulegaj,ic pokusie latwego zycia, 
uprawiania tzw. szabru 21. 

Mimo usilnych poszukiwan trudno dac peln,i odpowiedz, w jakim 
stopniu uchwala Plenum KC z maja i ok6lnik z 2 VI 1945 r. zostaly zrea
Jizowane. Zgromadzone w Archiwum Komitetu Wojew6dzkiego PZPR 
we Wroclawiu wykazy i skierowania zawieraj,i ·4918 nazwisk czlonk6w 
PPR, kt6rzy w Jatach 1945-1948 przybyli na Dolny Sl,isk. W 1945 r. do
tyczy to 460 nazwisk. 

Liczba. czlonkOw PPR przybylycb na Dolny $1<1,sk w okresie 194�1948 !2 

Wojew6dztwo 

Bydgoskie 

Bialostockie 

Katowickie 

Kieleckie 

Krakowskie 

Lubelskie 

L6dzkie 

Olsztyflskie 

Pozna6.skie 

Rzeszowskie 

Warszawskie 

J.dallskie 

Razem: 

Liczba 

faktycznie 

przybylych 

183 

22 

480 

1359 

967 

151 

447 

17 

329 

154 

792 

14 

4918 

Liczba 

maj&cych 

przybyC do 

1 Vill 1945 r. 

1800 

1800 

4000 

600 

8200 

Nalezy przyj,ic, ze nie zachowaly si� wszystkie wykazy i skierowania. 
Nie wszyscy czlonkowie zglaszali si� w Wydziale Personalnym KW. Skie
rowania zawieraj,ice dane personalne, potwierdzenie przynaleznosci par-

!O Problemy organizacji Dolnego Stqska (Trybuna WolnoSci, 15 IX 1945). 

u W 1945 r. wykluczeni z partii zostali m.in. I sekretarz KP PPR w Lubinie 

Marceli Sternik za naduZycia w kasie partyjnej; I sekretarz KP PPR w Lw6wku 

J6zef Bakun za kradzieZ i pijaflstwo; Stanislaw Goziok - sekretarz kom6rki 

w Gr6dku za pijaii.stwo i ,,szaber"; Henryk Nyga - II sekretarz KP PPR w Klodz

ku za „szaber" oraz 9 innych czlonk6w za podobne wykroczenia (Trybuna Dolno

slijska, Wroclaw 20 VIII, 10 IX, 12 XI 1945). 
t! Na podstawie wykaz6w i skierowan zgromadzonych w AKW. 
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tyjnej oraz umotywowanie wyjazdu, traktowano z pewnosciq jako pod
stawowy dokument, niezb�dny przy zatrudnieniu. 

W interesujqcym nas szczegcilnie okresie 1945 r. dane dotyczq 460 
czlonkciw: z rzeszowskiego - 3, krakowskiego - 58, kieleckiego - 143, 
katowickiego - 56, KC PPR - 67, Centralnej Szkoly Partyjnej - 5, 
z Warszawy i wojewcidztwa warszawskiego - 29, innych wojewcidztw -
71, z Francji i Belgii - 28. W poszczegcilnych miesiqcach 1945 r. przy
bylo czlonkciw ": 

.,. 

•C u 
•C 

•C ·s "' •C 

·n
" 

" ·� ·�
= ·� Brak Miesiq_c -� " 

·e
" 

i 
" " 

:;l � 
"' daty 

... " ·a " � e 
c'.:l 

" � :.1 ::i iii :!: "" ;:i C, 

Liczba cz!onk6w I b. d. 1 b. d. 1 500 1 945 1 b. d. 1 3000 1 6298 1 6855 1 9965 1 

Liczba skierowan 1 23 1 12 1 11 1 56 l 116 1 64 1 33 1 76 1 44 1 25 

Przybywajqcy aktyw i cztonkowie PPR stanowili trzon Komitetu Wo
jewcidzkiego PPR i komitetciw powiatowych. Kierowano ich tez do innej 
pracy. Od lipca 1945 do 30 IV 1946 r. skierowano do UB - 198 oscib, 
MO - 197, ZWM - 9, na gospodarstwa - 25, do administracji na funkcje 
starostciw, wicestarostciw i wcijtciw - 68, do pracy w przemysle w tere
nie - 207, do pracy w komitetach partyjnych - 19, do urz�dciw panstwo
wych i instytucji - 158, do panstwowych zjednoczen i przemyslu -
292 24_ 

Uchwycenie w calosci procesu kierowania aktywu na Dolny Slqsk i jego 
zatrudnienie nie b�dzie z pewnosciq mozliwe. Jedno jest pewne, ze z wielu 
obiektywnych przyczyn tkwiqcych wewnqtrz partii i jej liczebnosci na 
ziemiach dawnych Polski realizacja zalecen KC nie byla mozliwa 25, Nie 
mozna wi�c zgodzic si� z twierdzeniem B. Szerer ", ze do konca 1945 r. 
liczba przybytych znacznie przekroczyla zaplanowanq, a jeszcze w sierpniu, 
a nawet w ostatnim kwartale 1945 r. cztonkowie „starzy" przybywajqcy 

" Wykazy i ankiety statystyczne KW PPR (AKW, sygn. 1/XV/93, 1/VI/33). 
Zamieszczona w zestawieniu za miesic:\C listopad liczba czlonk6w PPR w woje
w6dztwie wroclawskim nie jest zgodna z zestawieniem czlonk6w PPR w poszcze
g61nych powiatach na s. 356 i 361. R6Znica wynosi 6. Zar6wno og6lna liczba, jak 
i dane dla poszczeg6Inych powiat6w wynotowane zostaly z ankiet statystycznych 
KW PPR (AKW sygn. JVV!/33). 

2" Tami.e, sygn. l/XV/3. 
2s K o l o m e j c z y k, op. cit., s. 126. 
26 B. S z e r  e r, Potska Partia Robotnicza na Dolnym Stqsku (wybrane zagad

nienia), s. 5, powielane (Biblioteka KW PZPR we Wroclawiu, nr inwentarza 
S/198). 
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z ziem centralnej Polski stanowili 60-70°/o przyrostu liczbowego na Dol
nym Sh1sku. 

Najbardziej miarodajnym zr6dlem w tym zakresie jest referat spra
wozdawczy wygloszony na I l(onferencji KW PPR we Wroclawiu 4 VI 
1946 r. Pierwszy sekretarz KW Stanislaw Januszewski stwierdzil w nim, 
ze na 22 996 czlonk6w na przelomie maja i czerwca 1946 r. 3000 przybylo 
juz z legitymacjami PPR. Swiadczy to o tym, ze „Partia nasza w przy
gniatajiicej swej masie wyrosla z elementu osadniczego, kt6ry tutaj wstii
pil w szeregi partyjne" "· 

Wykazy zawierajiice 4918 nazwisk czlonk6w PPR przybylych z innych 
wojew6dztw w latach 1945-1948 zblizone bylyby do rzeczywistej liczby. 
Ale przeciez chodzilo o przerzucenie 8200 czlonk6w PPR w okresie tylko 
do 1 VIII 1945 r. Z zestawionych powyzej fakt6w wynika, ze plan w tym 
zakresie nie zostal zrealizowany. 

Skierowany aktyw byl inicjatorem tworzenia komitet6w i kom6rek 
partyjnych z elementu osadniczego. Na brak odpowiedniego aktywu 
PPR-owskiego zwracano wielokrotnie uwag� na posiedzeniach Egzekutywy 
i Plenum KW, na naradach. Zaciiizylo to w duzym stopniu na wynikach 
pracy Komitetu Wojew6dzkiego PPR, jak i komitet6w powiatowych. 

W systemie rziidow w Polsee PPR odgrywala kierowniczii rolE, w soju
szu z PPS i pozostalymi stronnictwami demokratycznymi. W praktycznej 
dzialalnosci PPR na Dolnym Sliisku oznaczalo to nie tylko trosk� o two
rzenie instancji i kom6rek partyjnych, ale takze administracji, samorziidu, 
przejmowanie zaklad6w przemyslowych, osadnictwo. Sekretarze i akty
wisci partyjni w poszczeg6lnych powiatach wychodzili do transport6w, 
rozprowadzali je w powiecie, zalatwiali prac�, przydzial inwentarza i gos
podarstw. Aby pelnic t� rol�, musieli to byc ludzie wyrobieni politycznie, 
operatywni i zaangazowani w pracy, ofiarni. Takich byla wi�kszosc. Zda
rzali si� eo prawda i tacy, kt6rzy wracali z Dolnego Sliiska, ulegajiic glo
szonemu haslu „szabruj, bo i tak tu nie zostaniesz'1. 

Po wyzwoleniu Dolnego Sliiska PPR zapocziitkowala swojii dzialalnosc 
utworzeniem 20 IV 1945 r.2• kola przy Urz�dzie Pelnomocnika RP na 

27 Referat sprawozdawczy na I Konferencji KW PPR (AKW, sygn. 1/1/1). 
Frapujqcym zagadnieniem nie tylko dla historyköw, ale i dla socjolog6w jest 
problem motyw6w wst�powania do PPR na z.iemiach zachodnich. Czy nast�powalo 
ono w wyniku radykalizacji spoleczeti.stwa, podobnie jak na ziemiach dawnych 
Polski, czy innych, czy wynikalo z chE:ci zamanifestowania pozytywnego stosunku 
do programu PPR w kwestii ziem zachodnich itd.? 

2.a Artykul M. Wojciechowskiego w „Polityce", 29 I 1966 r., sklania do 
zrewidowania dotychczasowego poglqdu o okresie powstawania PPR na Dolnym 
$lqsku. Z zamieszczonego w tym numerze fragmentu Biuletynu G16wnego Urz�du 
Bezpieczeflstwa Rzeszy w Berlinie z czerwca 1944 r. wynika, Ze PPR dzialala we 
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Okr,;g Administracyjny Dolnego S!iiska w Trzebnicy. Sekretarzem kom6rki 
zostal Kazimierz Orczykowski, czlonkami Egzekutywy Stanislaw Biik
-Dzierzynski i Aleksander Plutecki "· Jak wynika z zachowanych doku
ment6w, grupa kieleckich peperowc6w pe!nila do 9 V 1945 r., do czasu 
przybycia do Trzebnicy I sekretarza Stanislawa Kolodzieja, rol,; Komitetu 
Wojew6dzkiego. 

W dniu 15 VI 1945 r. ukonstytuowal si� w Legnicy Komitet Woje
w6dzki w skladzie: Stanislaw Kolodziej - I sekretarz, Stanislaw Szl�k -
II sekretarz, Zygmunt Gersiri - III sekretarz, Alojzy Kr6lik - Wydzia! 
Personalny KW, Edward Zaborowski - Wydzial Propagandy KW, Danuta 
Ko!odziejowa - sekretarka KW, J6zef Baran - Wydzial Zawodowy KW, 
Antoni Galinski - I sekretarz KM Legnica, Waclaw Imiolek Sliwa - szef 
WUBP, Kazimierz Orczykowski - wicewojewoda, Boleslaw Dziubdziela -
UWW, Augustyn Urban - Urzqd Ziemsk.i, Jan Iwanski - Grupa Prze
myslowa KERM, Aleksa:nder Wachniewski - prezydent Miasta, Piotr 
Patrza!ek - Komisja Osiedlencza, W!adyslaw Mazur - KW MO, J6zef 
Driizkiewicz - Wydzia! Gospodarczy KW, Mieczys!aw Nowak - II sekre
tarz KM Legnica a-0. 

Przed Komitetem wysun�ly si� olbrzymiej wagi zagadnienia: udzial 
w tworzeniu panstwowosci polskiej, rejestrowanie przybywajiicych czlon
k6w i tworzenie sieci kom6rek i komitet6w partyjnych. Od liczby czlon
k6w i wtasnej pr�znosci organizacyjnej zalezny by! udziat i pozycja w ca
!oksztalcie nowo powstajiicego na Dolnym Sliisku gospodarczego i spo
!eczno-politycznego zycia. 

Zgodnie ze statutem Komitet Wojew6dzki posiada! swoje instancje 
i aparat wykonawczy. Rol� najwyzszej wtadzy partyjnej spelniala Kon
ferencja Wojew6dzka zwo!ywana w porozumieniu z KC nie rzadziej niz 
raz w roku. Zatwierdzala ona sprawozdanie KW, wybierala wladze oraz 
wytyczata najwazniejsze kierunki pracy wojew6dzkiej organizacji partyj
nej. Na Dolnym Sliisku odby!y si� dwie konferencje: 4 VI 1946 i 11-12 
V 1947 r. Mi�dzy konferencjami najwyzszii wladzii partyjnii w wojew6dz
twie bylo Plenum Komitetu Wojew6dzkiego zwolywane raz na 2-3 mie
siiice. Pierwsze Plenum odbylo si� 18 VII 1945 r. 

Na biezqco pracii partii kierowala Egzekutywa KW. Na jej czele stal 
I sekretarz. Egzekutywa zbierala si� przeci�tnie raz na dwa tygodnie. 
Mi�dzy posiedzeniami Egzekutywy pracii aparatu partyjnego kierowal Se
kretariat, w kt6rego sklad wchodzili sekretarze KW i niekt6rzy kierownicy 

Wroclawiu w okresie okupacji hitlerowskiej. W dostE:pnych w Polsee Zr6dlach 

brak bli:Zszych danych na ten temat. 
211 Wspomnienie B. Dzn..tbdzieli (AKW, sygn.' 36). 
30 TamZe, sygn. 1/XV /6. 
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wydzial6w. Nad prawidlow11 polityk11 KW czuwala Wojew6dzka Komisja 
Rewizyjna wybierana na Konferencji KW. 

Instancje wojew6dzkie realizowa!y swoj'I polityk<, przy pomocy apa
ratu, kt6ry dzieli! si<, na wydzia!y. Wydzia!y zajmowaly si<, pracq par
tyjn'I w poszczeg6lnych srodowiskach i pracq problemowq. Wydzialy: 
Przemyslowy i Personalny, powstaly w lipcu 1945 r., w sierpniu Wydzia!y 
Propagandy i Rolny. Pozostale, jak np. Komunikacyjny, Zawodowy, Ko
biecy, Administracyjno-Samorzqdowy, Oswiaty i Kultury, powstawa!y 
w 1946 r., a nawet 1948 r.31. 

Komitet Wojew6dzki, skladaj'ICY si<, poczqtkowo z kilku os6b, przysh\
pi! do organizowania komitet6w powiatowych i miejskich. Jako jeden 
z pierwszych powstal 9 maja Komitet Miejski w Legnicy i 19 maja we 
Wroclawiu, 31 maja Komitet Powiatowy w Trzebnicy, 16 czerwca Komitet 
Miejski w Walbrzychu i Komitet Powiatowy w Olawie. W zasadzie do 
konca wrzesnia 1945 r. siec komitet6w powiatowych i miejskich obj<,la 
caly Dolny S]qsk. W sumie powstalo 38 komitet6w 32• 

Nast<,pnie przystqpiono _do tworzenia kom6rek partyjnych na wsi, w fa
brykach i urz<,dach. Pierwsze kom6rki powstawaly w komitetach partyj
nych i urz<,dach. By!y to np. kom6rki w Komitecie Wojew6dzkim PPR 
(25 cz!onk6w), w Wojew6dzkim Urz<,dzie Pelnomocnika RP na Okr<,g Ad
ministracyjny Dolnego S!qska, przy Grupie Ekonomicznej Rady Ministr6w 
(6 czlonk6w), w Powiatowym Urz"dzie Pelnomocnika RP w Legnicy i Wo
jew6dzkim Urz"dzie Bezpieczenstwa (58 czlonk6w) "· Wedlug dost,:pnych 
zr6del liczba czlonk6w PPR w czerwcu 1945 r. wynosila 500. 

Podsumowaniem wst"pnego okresu dzialalnosci PPR w wojew6dztwie 
wroc!awskim by!a narada w dniu 15 lipca, w kt6rej uczestniczyli obok 
aktywu Komitetu Wojew6dzkiego sekretarze z 22 komitet6w powiatowych. 
Partia w tym czasie liczy!a 995 cz!onk6w i 188 kandydat6w zorganizowa
nych w 78 kom6rkach. Uczestnicy narady podkreslili koniecznosc nawi&
zania kontaktu z wszystkimi komitetami partyjnymi, r6wnomiernego roz
mieszczenia aktywu w terenie, wi�kszego zainteresowania si� sprawami 

osiedlenczymi, akcjq zniwnq. 
Najwi"cej miejsca poswi"cono jednak problematyce politycznej. I se

kretarz KW Stanislaw Kolodziej podkreslil swoistosc warunk6w pracy na 
Dolnym Sl'lsku. ,,Zadaniem naszym na tym terenie jest utrwalic polskosc, 
wciqgnqc wszystkie uczciwe elementy do pracy, zeby zmontowac mocny 

at Struktura KW PPR opracowana zostala na podstawie wst�pu do inwentarza 

zespolu akt KW PPR we Wroclawiu. 
3:i: Sprawozdanie Wydzialu Organizacyjnego KW PPR za wrzesier'l 1945 r. 

(AKW, sygn. l/V/3). 
33 Sprawozdanie Wydzialu Personalnego KW PPR z 15 VIII 1945 (tami.e, 

sygn. l/XV/3) 
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blok frontu narodowego. Wyciqgamy _do wszystkich r�k�, kt6rzy chcfl 
szczerze wsp6lpracowac w dziele odbudowy panstwa polskiego" 34

• 

Pewne elementy oceny pracy partyjnej w wojew6dztwie przynioslo 
r6wniez Plenum KW z 18 lipca. Zabierajqcy glos w dyskusji stwierdzili, 
ze komitety powiatowe nie funkcjonujq wlasciwie, pracujq bez plan6w 
pracy i odpowiednich ludzi. 

Okres po lipcowej naradzie aktywu wojew6dzkiego i plenarnym posie
dzeniu byl okresem wyt�zonej pracy organizacyjnej i politycznej. Zapo
czqtkowana zostala stala wsp61praca z PPS i pozostalymi stronnictwami 
politycznymi. 16 lipca powolana zostala Komisja Wsp6lpracy PPR i PPS. 

W lipcu 1945 r. przed wladzami dolnoslqskimi wylonila si� sprawa 
zniw. Osadnicy nie byli jeszcze w stanie przeprowadzic tej akcji. Z po
mocq przyszly organizacje partyjne i mlodziezowe wojew6dztw krakow
skiego, rzeszowskiego i s]qsko-dqbrowskiego. Z wojew6dztw tych przybyly 
na Dolny Sl<1sk specjalne brygady: z krakowskiego - 2000 os6b, rzeszow
skiego - 400, s]flsko-dqbrowskiego - 2513 "· 

Akcja zniwna zostala podsumowana na plenarnym posiedzeniu KW 
we wrzesniu. Plony zebrano z 600 000 ha. Wydajnosc z 1 ha wynosila 
600 kg. Dla pokrycia potrzeb ludnosci ilosc ta byla wysoce niewystarcza
jqca, tym bardziej ze cz�sc zboza trzeba bylo przekazac stacjonujqcemu 
wojsku na Dolnym SJ11sku, gl6wnie Armii Czerwonej. 

Warunkiem polepszenia zaopatrzenia w chleb bylo sprawne przepro
wadzenie po akcji zniwnej akcji siewnej. Akcj� t� Komitet Wojew6dzki 
uznal za centralne zagadnienie, czyni11c odpowiedzialnym za jej przepro
wadzenie I sekretarzy komitet6w powiatowych "· 

Komitet Wojew6dzki i podlegle mu komitety przywi11zywaly duz<1 
wag� do pracy propagandowej zmierzajqcej do podniesienia poziomu ideo
logicznego czlonk6w. W tym celu organizowano kursy dla referent6w 
propagandowych oraz odczyty. Tresciq odczyt6w byly w wi�kszosci sto
sunki polsko-radzieckie. 

Waznym wydarzeniem w zyciu PPR na Dolnym Sl<1sku byl w pazdzier
niku zjazd sekretarzy komitet6w miejskich i powiatowych. Sekretarze 
z poszczeg6lnych komitet6w skladali sprawozdania zawieraj<1ce informacje 
o ilosci czlonk6w PPR, PPS, SL, SD oraz ZWM. M6wili tez o sytuacji 
politycznej w swoich powiatach. 

Referat o sytuacji politycznej wyglosil I sekretarz KW Stanislaw Ja
nuszewski. Obok problem6w polityki mi�dzynarodowej om6wil szeroko 
sytuacj� w ruchu ludowym, zwlaszcza ze byl to okres powstawania PSL. 
Mocno zaakcentowal, ze nie mozna traktowac PSL-u w calosci jako reakcji 

34 Protokoly z odpraw w KW PPR (tamZe, ..sygn. l/VI/9). 
35 „Dziennik Rzeszowski", Rzesz6w 8 VIII 1945. 
36 „Trybuna DolnoSlqska", Wroclaw 3 IX 1945. 



Pocz�tki PPR na Dolnym Sl�sku 361 

polskiej. W jego szeregi wsti:powalo wielu chlop6w ma!o- i sredniorolnych 

i duzo inteligencji pracujf!cej. Okreslajf!C taktyki: wobec PSL sekretarz 
podkreslil, ze PPR w scis!ym sojuszu z PPS winna udzielac wydatnej 

pomocy SL, prowadzic bezwzgli:dnf! walki: z szabrownictwem i korupcjf!, 

wzmacniaC wlasne szeregi 37. 

Stanis!aw Januszewski m6wil tez o dalszym usprawnianiu akcji osied

lenczej, uruchamianiu przemys!u i koniecznosci intensywniejszej dzialal

nosci komitet6w powiatowych. Liczba cz!onk6w PPR w tym czasie znacz

nie wzrosla. We wrzesniu )945 r. wynosila 3000, a w pazdzierniku wzrosla 
do 6298. Dalszy wzrost ilustruje zestawienie ": 

1

0g61em 

I 

W tym 

1 Data c��;- rob. 1 chi. 1 intel. og61em I fabr. 1 ::i�� l
w

d�:��-1 ����-

Liczba kom6rek 

[[;1�:r
k

I m: 1 m! 1 �m 1 :m I m l lit 1 �!� 1 m 1 �� 

Dia poszczeg6lnych powiat6w pelne dane o liczbie czlonk6w pochodzq 
dopiero z listopada 1945 r.: 

L
p, I 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Nazwa powiatu 

Boleslawiec 
Brzeg 
Bystrzyca 
Dzierioni6w 
G!og6w 
G6ra 
Jawor 

1 
Licz

ba 

41 
184 

50 
175 

57 
156 
570 

Jelenia G6ra Korn. Pow. 401 
Jelenia G6ra Korn. Miejski 145 
Klodzko 487 
Ko:iuch6w 
Legnica Korn. Pow. 
Legnica Korn. Miejski 
Lubin 
Kamienna Göra 
Lubal1 
Lw6wek 
Milicz 
Namysl6w 

104 
130 
150 

71 
130 
150 
184 
427 

80 

Lp
. 

f 
Nazwa powiatu 

20 OleSnica 
21 O!awa 
22 Strzelin 
23 Syc6w 
24 Szprotawa 
25 Sroda 
26 Swidnica Korn. Pow. 
27 Swidnica Korn. Miejski 
28 Trzebnica 
29 Walbrzych Korn. Pow. 
30 Walbrzych Korn. Miejski 
31 Wol6w 

32 Wroclaw Korn. Pow. 
33 Wroclaw Korn. Miejski 
34 Z<ibkowice 
35 Zgorzelec 
36 Zlotoryja 
37 Zagari 
38 Zary 

Razem: 

1 
Licz

ba 

339 
128 
190 
117 
108 
213 
207 
240 
260 
120 
128 

69 
174 
369 
205 

95 
69 
60 
78 

1 6861 
Liczebnosc kom6rek partyjnych nie by!a zbyt duza. Komitet Woje-

" Protokoly z odpraw w KW PPR (AKW, sygn. l/VI/9). 
38 Ankiety statystyczne KW PPR (tam:Ze

1 
sygn. 1,I/VJ/33). 
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w6dzki b�d&c w stadium organizacji nie posiadal dostatecznej ilosci srod
k6w lokomocji, by! malo operatywny i nie nawi&zywa! l&cznosci z po
szczeg6lnymi powiatami. Poza tym w pierwszych dniach i tygodniach 
dzia!alnosci Komitet Wojew6dzki zwracal szczeg6ln& uwag� na udzia! PPR 
w pracach administracyjnych i gospodarczych. Posylal tarn najlepszy 
aktyw. W duzym stopniu odbilo si� to na pracy komitet6w i kom6rek 
partyjnych. 

Stosunkowo male upartyjnienie osadnik6w wynikalo nie tylko z nie
dostatecznej pracy organizacyjnej, ale r6wniez z pogl&d6w niekt6rych 
sekretarzy. Glosili oni, ze partia nie musi byc liczebna, jej cz!onkowie 
winni byc natomiast elementem pewnym, swiadomym. Uwazali, ze PPR 
winna miec charakter kadrowy, a nie masowy 39• Z tym bl�dnym pogl&
dem polemizowano i zwalczano go. W rezultacie w grudniu 1945 r. liczba 
czlonk6w PPR wynosi!a 9965. W stosunku do liczby 500 w czerwcu 1945 r. 
byl to wzrost eo najmniej dziewi�tnastokrotny. Najwi�kszy procent sta
nowili robotnicy - 48,2°/o, nast�pnie chlopi - 36,80/o. Inteligencja sta
nowi!a 15,1°/o <-0. 

Rozmieszczenie czlonk6w w wojew6dztwie wed!ug danych z listopada 
1945 r. bylo dosc charakterystyczne. Najwi�cej czlonk6w PPR bylo w6w
czas w Jaworze - 570, Klodzku, Miliczu, Jeleniej G6rze ponad 400, Oles
nicy i miescie Wroclawiu ponad 300. Ponad 200 cz!onk6w by!o w Srodzie 
Sl&skiej, Swidnicy, Trzebnicy, Z&bkowicach. Powyzej stu bylo w Brzegu, 
G6rze, w Jeleniej G6rze, Kamiennej G6rze, Kozuchowie, Legnicy, Lubaniu, 
Lw6wku, Dzierzoniowie, Szprotawie, Sycowie, Walbrzychu, w powiecie 
wroclawskim, w pozostalych ponizej stu. 

Rozmieszczenie czlonk6w PPR zmienilo si� znacznie w 1946 r. W czerw
cu 1946 r. najbardziej liczebnq byla PPR we Wroclawiu - 3403 czlon
k6w, w Dzierzoniowie - 1825, w Walbrzychu - 1218. 

W okresie powstania PPR bardziej liczebne byly kom6rki w powiatach 
roiniczych. Wi&zalo si� to z faktem, ze rozw6j PPR w przemysle uzalez
niony byl od termin6w przejmowania kluczowych zaklad6w od Armii 
Czerwonej i od termin6w ich uruchamiania. 

Interesuj&ce jest por6wnanie liczby czlonk6w PPR w wojew6dztwie 
z liczb& cz!onk6w PPS, a nawet SL. Z braku pelnych danych, zwlaszcza 
dla PPS, i SL, mozna tego por6wnania dokonac w odniesieniu do lipca, 
wrzesnia i grudnia 1945 r.•1 

ag P.rotokoly z odpraw w KW PPR (tamZe, sygn. l/VI/9). 
40 Partia w cyfrach od I do II Zjazdu, wy d. KC PPR, Warszawa 1948, s. 1, 

16-19. 
41 Dane z ankiet statystycznych KW PPR (AKW, sygn. 1/VI/33); B. Pas i e rb, 

Poczqtki PPS na Dolnym Stqsku (Sob6tka, R. XXI, 1966, nr 4, s. 693-694); t e n Z e, 

Powstanie i poczqtki dzialatnoSCi SL na Dolnym Slqsku, kwiecieri - sierpien 1945 

(Sob6tka, R. XXIII, 1968, nr 3, s. 447). 
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Organi-1 Lipiec Wrzesiell Grudzieii 
zac1a 

-�1 
945 3000 9965 

PPS 3420 4003 16584 

SL 2835 b. d. b. d.

Dane dotycz&ce liczby czlonk6w PPS S'! niezwykle trudne do spraw
dzenia. Z wielu posrednich zr6del mozna wywnioskowac, ze byly one 
nieco zawyzone. Faktem jest r6wniez, ze PPS przezywala jeszcze wi�ksze 
trudnosci organizacyjne niz PPR, bowiem PPR byla bardziej zwarta orga
nizacyjnie i ideowo. 

Jednym z wielu przyklad6w wplyw6w poszczeg6lnych partii i stron
nictw byl sklad partyjny pelnomocnik6w obwod6w lub starostw 42: 

Hose 1 obw. 
Data Przynale.Zno§C partyjna: 

PPR PPS SL SD brak 
danych 

56 3V 45 17 20 16 1 
41 10 VI 45 13 11 14 3 
39 VIII 45 15 13 10 

Obsada pe!nomocnik6w, zast�pc6w, pozmeJ starost6w, wicestarost6w, 
burmistrz6w, prezydenta miasta Wroclawia byly przedmiotem obrad Ko
misji Wsp6lpracy i Komisji Mi�dzypartyjnej. W p6zniejszym okresie byl 
to r6wniez problem obsady personalnej rad narodowych, kierownik6w 
wydzia!6w personalnych w zakladach pracy, rad zakladowych, lawnik6w. 

Przyst�puj&c do reaktywowania polskiego. zycia na 'Dolnym Sl&sku 
Stanislaw Kolodziej m6wi!: ,,Jestesmy tutaj jak zolnierze wyslani na front, 
zostaly nam powierzone posterunki i w zaleznosci w jakim stopniu my 
si� potrafimy wywi&zac, tak b�dzie wygl&dac nasza polskosc na tym te
renie'1 43. 

Ludzie, kt6rzy mieli zrealizowac te wielkie zadania, byli dzialacze KPP, 
PPR, ofiaroi, ale nie maj&cy doswiadczenia w pracy administracyjnej, 
napotykali wiele trudnosci. Kieruj&c si� cz�sto instynktem klasowym 
potrafili je pokonac. 

u J. Mi c h a I s k a, Obejmowanie wladzy na Dolnym Slqsku przez polskq 
administracjt: w 1945 r. (Sob6tka, R. XXI, 1966, nr 4, s. 642-646). 

" Protoko!y z odpraw w KW PPR (AKW, sygn. l/VI/9). 
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AUFÄNGE DER POLNISCHEN ARBEITERPARTEI IN NIEDERSCHLESIEN 

IM JAHRE 1945 

Die Artikel bespricht die Agitation in der Presse einiger Woiwodschaften für 

die Ansiedlung auf den Westgebieten, analysiert die Ergebnisse des Beschlusses 
des ZK der P AP vom Mai 1945 über die Überweisung von 8200 Mitgliedern der 

PAP nach Niederschlesien und berichtet von der Tätigkeit der PAP im Jahre 1945. 
Auf Grund der Verzeichnisse und anderer Dokumente, die im Archiv des Bezirks

komitees der PAP in Wroclaw aufbewahrt sind, wurde die Zahl von 4918 Mit
gliedern festgestellt, die sich in den Jahren 1945---1948 in der Woiwodschaft Wro

claw angesiedelt hatten und den Kern der PAP auf diesem Terrain bildeten. 

Die Tätigkeit der P AP in Niederschlesien wurde mit der Gründung eines 

Mitgliederkreises der PAP in Trzebnica (20. IV. 1945) beim Amt des Bevollmäch

tigten der polnischen Regierung für den Verwaltung,s bezirk Niederschlesien ein

geleitet. Am 9. V. 1945 ist das Bezirkskomitee der PAP enststanden. Es hat sich 

an der Festigung des polnischen Staatswesens auf diesem Gebiet aktiv beteiligt. 

Im Juni 1945 zählte die PAP in Niederschlesien 500 Mitglieder, im Dezember 

desselben Jahres bereits 9965. 

Der Artikel weist auf die wichtigsten Fragen der politischen Arbeit hin, wo

mit sich die P AP in den folgenden Jahren befasste. Die Zusammenarbeit mit der 

Polnischen Sozialistischen Partei (PPS) und der Volkspartei (SL) sowie die Taktik 
gegenüber der Polnischen Volkspartei (PSL) bestimmten die Richtung der po

litischen Tätigkeit der PAP in dieser Zeit. 




