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WSPÖLPRACA PPR I PPS DOLNEGO SLI\SKA W OKRESIE 
WYBORÖW DO SEJMU USTAWODAWCZEGO W 1947 ROKU 

Pocz<1tki wladzy ludowej na Dolnym 8lqsku nierozerwalnie zwif!zane 
byly z wyzwalaniem tych teren6w przez Armi� Radzieckf\ i Wojsko Pol
skie. Zniszczenia i og6lne zdewastowanie przemy,slu, bud)"l1k6w miesz
kalnych i biurowych, niesprawna komunikacja oraz brak polskiej Jud
nosci osiadlej, kt6ra stanowilaby oparcie dla nowo tworzonej wladzy, 
komplikowa,ly ten proces. Cennym i wazkim wkladem w budowanie pier
wszych zr�b6w panstwowosci polskiej byla ·pomoc okazywana przez do
,w6dztwo Armii Czerwonej ekipie „pionier6w", na kt6rej czele stal Pelno
mocnik Rzqdu RP na Okr�g Dolnego 8lf\ska mgr Stanislaw Piaskowski 1• 

";N tej trudnej i skomplikowanej sy,tuacji istotnf\ rol� odgrywal element 
ludzki, z jakim przyszlo obejmowac w polskie posiadanie tereny odzyska
ne, b�df\ce w <W-ielu wyipadkach Mekkf\ !udzi pragnf\cych si� szybko zbo
gacic. Mimo wi�c drobiazgowego doboru ·kandydat6w werbowanych do 
ekip wysylanych na ziemie zachodnie wielu z nich, ,,kt6rzy zwyci�sko 
wyszli z pr6by walki i wytrwalosci w okresie okupacji, tutaj gdy zaistnia
la moznosc szybkiego i pozornie bezkarnego w:?Jbogacenia si�, pr6by tej 
nie wytrzymalo i zalamalo si� moralnie" 2. Stf\d pierwszorz�dne znaczenie 
,niala scisla i zgodna wsp6lpraca PPR, PPS, SL, SD, kt6ra sw6j sens 
i uzasadnienie 2inajdowala w koniecznosci rozwif\zywania konkretnych za
dan i problem6w, jakie wylanialy si� przed wladzf\ ludowfl, oraz potrzeba 
;,amanifes-towania polskosci na Dolnym 8lf\sku. Podstawf\ ,,jednego stron
niotwa politycznego - stronnicbwa Polak6w na Dolnym 8lqSku" ' byla 
wsp61praca i wsp61dzialanie obu partii robotniczych - PPR i PPS, ce
mentowane nie formalnymi umowami, lecz dyrE!ktywf\ ,,budowania nowej 

1 S. Pi a s k o w s k i, Poczqtki wladzy ludowej na Dolnym Slqsku (Z pola wal

ki, 1964, nr 2, s. 225). 

r S. P i a s k o w s k i, PietnaSeie miesif:cy na Dolnym Slqsku, WK PPS, Wroclaw 

1946, s. 7. 

1 TamZe, s. 9. 
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rzeczywistosci na tych ziemiach" 4• Momentem przelomowym stalo si� 
powolanie 16 VII 1945 r. w Legnicy, 6wczesnej siedzibie w!adz Dolnego 
S!11ska, Wojew6dzkiej Komisji Wsp6tpracy partii robotniczych, w jej slad 
analogicznych komisji szczebla powiatowego i miejskiego 5• 

Donioslosc wsp6tpracy PPR i PPS jako elementu cementuj11cego so
jusz stronnictw demokratycznych byla doceniana w szeregach obu partii 
robotniczych. Uzasadnionemu niepokojowi wobec prob rozbicia ruchu lu
dowego, siania nieufnosci i niech�ci w obr�bie stronnictw sojuszniczych 
daje wyraz oswiadczenie Wojew6dzkiej Komisji Wsp6lpracy PPR i PPS 
z dnia 17 IX 1945 r., w kt6rym stwierdzono m. in.: ,,Szczeg6lnie na Dol
nym Sl11sku jednosc chlopska i sojusz robotniczo-chlopski na!bierajq spec
jalnego znaczenia i sq jedyn11 gwarancj11 ugruntowania polskosci na pra
starych ziemiach piastowskich oraz jedynym warunkiem realizacji pro
gramu obozu polskiej demokracji na tych terenach" 6

• 

Decyduj11cym wi�c czynnikiem dla umocniania i utrwalania mlodej 
w!adzy ludowej na Dolnym Sl11sku, dla kierunku rozwoju stosunk6w spo
!eczno-ekonomicznych i politycznych byl sojusz i wsp6!praca PPR i PPS. 
Od tego bowiem, jak ksztaltowaly si�, jakim ulegaly przemia1nom i per
turbacjom wzajemne stosunki i konti,lcty mi�zy tymi partiami, zalezal 
w duzym stopniu ostateczny efekt obejmowania i repolonizacji ziem przy
wr6conych Polsee. J ednolity front, scisle, zgodne i szczere wsp6ldzialanie 
partii robotniczych stanowito podstaw� Bloku .Stronnictw Demokratycz
nych i gwarancj� istnienia i rozwoju Polski demokratycznej, w kt6rej 
nie by!oby miejsca dla sit reakcyjnych '· 

Obok jednak element6w zblizaj11cych obie partie, przeswiadczenia 
o koniecznosci umacniania pozycji Bloku, utrwalania polskosci na zie
miach zachodnich, tradycji jednolitofrontowych i wsp6lnej codziennej 
pracy istnia!y czynniki utrudniaj11ce wsp6!prac�. Pod warstw11 zadraznien 
i konflikt6w, b�dqcych udzialem szczeg6lnie sredniego aktywu partyjne
go, mniej wyrobionego i przygotowanego do �ealizowania zasad jedno
litego frontu, kry!y si� konkretne i gl�bokie r6znice w tradycji, zasadach 
ideowo-programowych i organizacyjnych. Wprawdzie byly one stopnio
wo przezwyci�zane przez wladze obu partii, jednakze zwyci�stwo takiej 
czy innej koncepcji mia!o decyduj11ce 21naczenie dla dalszych przeobrazen 
ustrojowych, gospodarczych i spolecznych. Wyrazem zasadniczych r6znic 

4 T. Ga 1 i 11 s k i, BudowaliSmy r'azem (,,Jednolity front" - Jednodni6wka PPR 

i PPS, Naprz6d Doln0Slc1ski - dalej skr6t: ND - 1 V 1947). 

s Archiwum Komitetu Wojew6dzkiego PZPR we Wroclawiu (dalej skr6t: AKW 

Wroclaw), 36/Vl/16, WK PPS do KW PPR, 12 IV 1946. 

11 0Swiadczenie PPR i PPS Dolnego Slqska przeciw rozbi;aniu ruchu ludowego 
(Trybuna Dolnosl11ska - dalej skr6t: TD - 24 IX 1945). 

1 S. Jan u s z e w s k i, Jednolity front robotniczy (TD, 19 XI 1945). 
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dzieliicych partie robotnicze byly ujawniajiice si<: tu i ciwdzie konflikty 
mi<:dzy dzialaczami partyjnymi, przybierajiice cz<:sto charakter personal
ny, subiektywny, ktcirych wplyw na ksztaltowanie wzajemnych stosun
k6w w wielu wypadkach przemozny. 

Na koncepcji PPS w sprawie jednolitego frontu powaznie zawazyla 
obawa przed utratii samodzielnosci i suwerennosci oraz pozycji, jak,i 
PPS zdobyla na Dolnym Sliisku, eo wyrazalo si<: w podkreslaniu zasady 
r6w:norz�nosci w uprawnieniach z PPR •. Wynikalo to - jak mozna 
siidzic ze zrozumialej w tej sytuacji nieufnosci wobec organizacyjnej pr<:z
nosci oraz zdecydowania PPR w d,izeniu do poszerzenia pocziitkowo 
szczuplych wplyw6w na Dolnym Sliisku '· Naturalnii konsekwencjq tego 
dzialania byly konflikty, ktcire tendencyjnie rozdmuchiwane i wyolbrzy
miane z pewnosciii nie przyczynialy si<) do poprawy sytuacji 10. Ostatecz
nie w aktualnie uksztaltowanej sytuacji przemogly wzgl<:dy taktyczne 
- koniecznosc eliminowania mi�zy wspcilpracujiicymi partiami rciznic 
przynoszqcych jedynie korzysci ugrupowaniom diiziicym do rozbicia jed
nosci ruchu robotniczego 11 i przechwycenia wladzy. Drog<) do przeciw
dzialania tym negatywnym zjawiskom PPR widziala w coraz scislejszym 
wiiizaniu si<: z czlonkami PPS, udzielaniu im pomocy w oczyszczaniu sze
regciw partyjnych z element6w „przypadkowych i rozbijackich" z jedno
czesnym prowadzeniem walki przeciwko sekciarstwu we wlasnej partii 12. 

Opracowaniu zasad koord)'l!lacji dzialania i zaciesnienia wsp6lpracy 
w ramach jednolitego frontu poswi<:cone bylo zebranie aktywu PPS 
i PPR Wroclawia odbyte 27 I 1946 r., w kt6rym uczestniczyli W. Gomulka 
i H. Mine 13• Podobny charakter miala wsp6lna narada aktywistciw fa
brycznych Wroclawia, na kt6rej poruszono kwestie wsp6ldzialania na te
renie zaklad6w przemyslowych miasta 14. Swi<:to 1 Maja 1946 r. stalo si<: 
na Dolnym Sliisku okazjii do zamanifestowania dotychczasowych sukce
s6w b<:diicych efektem jednosci dzialania partii robotniczych. We Wrocla-

s AKW Wroclaw, 36/I/1, Dyskusja na II Konferencji PPS Dolnego Slctska 
21-22 X 1945. 

e PPR pod koniec 1945 r. liczyla 9965 czlonk6w - Partia w cyfrach, Warsza� 
wa 1948, tab. nr 1; w PPS na przelomie 1945/1946 r. bylo 16 584 czlonk6w - AKW 
Wroclaw, 36NI/3, Sprawozdanie za czas od 1 I 1946 do 28 II 1946 r. z 16 III 1946 r. 

10 AKW Wroclaw, 36NI/16, PK PPS Kamienna G6ra do WK PPS 5 III 1946 
o utrudnianiu przez PPR wsp6lpracy; PK PPS Szprotawa do _ WK PPS 9 I 1946, 
talti.e WK PPS do KW PPR 12 IV 1946 o podaniu przez przedstawicieli PPR pod 
dyskusji:: Wojew6dzkiej Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Politycznych decyzji 
wczeSniej uzgodnionej przez Wojew6dzkc1 KomisjE: Wsp6lpracy PPR i PPS. 

11 JednoSC robotnicza (TD, 10 VIII 1946). 
12 I Konferencja KM PPR Wroclaw 12 V 1946 (TD, 14 V 1946). 
11 O jednoSci klasy robotniczej (TD, 4 II 1946). 
" Zebranie aktyw6w PPR i PPS (TD, 2 IV 1946). 

7 - Sob6tkn XXIV 1 7:. 4 
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wiu w pochodzie wzi�lo udzial okolo 30 000 ludzi 15• Doniosle znaczenie dla 
umocnienia wi,;zi szerokich kr�g6w obu partii mialo referendum ludowe. 
Wy,niki glosowania na Dolnym Slqsku okazaly si,; najleps2e w kraju, eo 
niewqtpliwie podnioslo autorytet partii wiodqcych - PPR i PPS, kt6re 
w okresie akcji referendalnej przejawialy w por6wnaniu z innymi par
tiami najwiE:ksz'I zywotnosc i energi,; 16• 

Dalszemu rozwini,;ciu i ugruntowaniu form W1Sp6lpracy i wsp6ldziala
nia PPR i PPS sluzyla realizacja uchwal Rady Naczelnej PPS z 25 VIII 
1946 r., kt6ra precyzowala stanowisko partii w kwestii jednolitego frontu 
klasy robotniczej oraz stosunek do Bloku Wy,borczego Stronnictw Demo
kratycznych. Uchwaly spotkaly si,; z bardzo przychylnym i zyczliwym 
przyj�ciem ze strony PPR, mimo ze nie zapowiadaly w spos6b kategorycz
ny zerwania pertraktacji z PSL. Oceniajqc wyniki posiedzenia RN PPS 
,,Trybuna Doln,oslq5ka" z 3 IX 1946 r. pisala: ,,Obie paPtie robotnicze Se\ 
partiami jedinej klasy robotniczej i ich jednosc dzialania nie opiera si,; na 
takich czy innych kombinacjach, lecz ma swe korzenie gl�bokie we wsp61-
nocie cel6w, we wsp6lnocie interesu klasowego zasadniczej masy ich 
czlonk6w" "· Bylo to jednoczesnie wezwanie do zdecydowanego wystq
pienia przeciw reakcji, a opowiedzenia si� za blokiem "4". Na zbliZenie 

stanowisk w kwestii bloku wyborczego powaimy wplyw miala mowa 
J. Byrnesa podwazajqcego ostatecznosc grani•cy na Odrze i Nysie. Odpo
wiedzi'I byly wsp6lnie organizowane wiece i zebrania protestacyjne "· 

W procesie umacniania wsp6lpracy PPR i PPS Dolnego Slqska istotne 
znaczenie mialo zebranie aktywist6w obu partii powiatu wafürzyskiego 
w dniu 6 X 1946 r., w kt6rym uczestniczyli I sekretarz KW PPR S. Ja
nuszewski i przewodniczqcy WK PPS S. Piaskowski. Wystqpienia czolo
wych dzialaczy partyjnych uscislaly i konkretyzowaly zasady wsp6hlzia
lania dolnoslqskich organizacji i stanowily wytyczn'I wsp6lpracy w przy
szlosci. Zebranie to - jak mozna przypuszczac - bylo wyrazem zblizenia 
stanowisk obu partii, b�dqcego wynikiem z jednej strony zdobywa,nia 
wplyw6w w PPS przez ugrupowania lewicowe jednolitofrontowe, z dru
giej zas strony konsekwencjq ostrej krytyki, jakiej poddalo Plenum 
KC PPR z 18 IX 1946 r. przejawy sekciarstwa i pr&by komenderowania 
w stosunku do innych partii 19• Nie wyolbrzymiajqc znaczenia tych nega-

15 Olbrzymia manifestacja 1-majowa we Wroclawiu (TD, 3/4, V 1946). 
16 S. Jan k o w s k i, Glosowanie ludowe na Dolnym SZqsku (Slqski Kwartalnik 

Historyczny So b6tka, XXI, 1967, nr 4, s. 558). 
" Jednolity front (TD, 3 IX 1946). 
18 Wiece mieszkallc6w odbyly si� m. in. we Wroclawiu, Jaworze i Obornikach, 

ND, 14 IX 1946. 
10 B. S y z de k, PPS a wybory do Sejmu w 1947 r. (Z pola walki, 1964, nr 4, 

S. 82). 
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tywnych zjawisk, naleiy stwierdzic, ie w PPS istnialy powazne i wie
lokrotnie uzasadnione opory wobec prob podwaiaj<1cych zasady suweren
nosci poszczeg61nych partii 20 oraz system wielopartyjny w Polsee. St<1d 
dla wlasciwego k,;ztaltowania stosunk6w mi�dzypa,,tyjnych konieczne bylo 
podj�cie przez PPR akcji zmierzajqcej do eliminowania tych pogl<1d6w 21, 

a przede wszystkim likwidowania dogmatyczno-sekciarskich przegi�c. Ze
branie przerodzilo si� w manifestacj� jednosci obu partii robotniczych. 
Udzial w nim wei�lo 5000 cclonk6w PPR i PPS powiatu wa<llbrzyskiego 22• 

Wobec odmowy PSL p6jscia w wyborach do Sejmu we wsp61nym bloku 
PPS Do!nego S!<1ska zadeklarowala „Zwalczac PSL na kazdym kroku" "· 
Jednoczesnie I sekretarz KW PPR S. Januszewski poddal zdecydowanej, 
acz przyjacielskiej krytyce poglqdy b�d<1ce konsekwencj'! koncepcji zapre
zentowanej przez E. Os6bk�-Morawskiego na lamach „Robotnika" w cy
klu artykul6w pt. Kto podniesie sztandar jednosci narodu 24• R6wniez bez 
odpowiedzi nie pozostalo cz�ste podkreslanie przez PPS tradycji walk 
niepodleglosc,wych i spolecznych. Stwierdzono mianowicie, ie PPR nie od
iegnuje· si� od przejmowan:ia od BPS najlepszych tradycji walk niepodle
glosciowych, jednakie sluszne jest, aby i PPS w swej dzialalnosci „na
wi<1zywala do najwspanialszych tradycji walk niepodleglosciowych i kla
sowowyzwoleitczych naszego poprzednika Komunistycznej Partii Polski. 
Byloby pi�kne i celowe, gdyby Polska Partia Socjalistyczna w dzisiejszej 
swej dzialalnosci nawüizywala i czerpala twardosc i hart, umilowanie 
gor<1ce jednolitego frontu, przywiqzanie najgl�bsze do sojuszu robotniczo
chlopskiego z przepi�knych tradycji PPR" "· 

Wprawdzie wsp6lne zebrani<e akty,wis1t6w wallbrzyskich organizacji par
tyjnych mialo charakter lokalny, ale masowy udzial, a nade wszystko 

.wyst<1pi<enia czolowych przy.w6dc6w PPR i PPS Dolnego Sl<1ska w spra
wie tak wazkich problem6w, jak blok wyborczy, wzajemne stosunki par-

� 

20 Wroclaw 15 IX 1946 r. - aktyw wojew6dzki PPS, na kt6rym sekretarz ge

neralny CKW PPS J. Cyrankiewicz powiedzial m. in. ,,Jednolity front to sojusz 

r6wnorz�dnych partii PPS i PPR, jest podstawq tego wszystkiego, eo w Polsee bu

dujemy. R6wnorz�dnych, to znaczy bez podejrzel1 wzajemnych, bez hegemonii, bez 

nielojalnoSci, bez dogmatu nieomylnoSci w kt6rejkolwiek partii", ND, 17 IX 1946. 
21 Straszenie monopartyjno.§ciq to obludny chwyt reakcji. Demokracja ludown 

to system wielopartyjny (TD, 4 IX 1946). 

" TD, 8 X 1946. 

u I Wsp6lny Zjazd Powiatowy .PPS i PPR (ND, 9 X 1946). 

u I sekretarz KW PPR S. Januszewski m6wil m. in.: ,,By to zwyciesbwo byto 

pelne, trzeba nam, by sztandar jednoSci narodu niosla nie ta czy inna partia, lecz 

by ni6sl go caly ob6z demokratyczny, caly Nar6d Polski", TD, 8 X 1946. 

H Tam.Ze. Sam Piaskowski czeSciowo ustosunkowal sie do tego postulatu, 

stwierdzajijc, Ze „PPS w oparciu o PPR rozpoczela marsz do demokracji", ND, 

9 X 1946. 
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tyjne, a taki:e w kwestiach hlldqcych dotychczas przedmiotem kontro
wersji, pozwolily na poprawienie atmosfery i stworzenie wlasciwego grun
tu dla ozywiertia kon,taktow organizacyjn,ych i persona1nych. To zas 
umozliwilo „bezwstrzq5owo" przyj(lc umowll o jednosci dzialania i podjqc 
scislq wsp6tpracll i wsp61dzialanie w akcji wyborczej zapoczqtkowanej 
w paidzierniku 1946 r. 

W oparciu o dotychczasowe wsp6lne· doswiadczenia walki o konse
kwentnq realizacjll reform spoleczno-ekonomicznych, politycznych i og61-
nodemokratycznych w szeregach PPR i PPS umacnialo sill przeswiadcze
nie, ze gwarancj(l rozwoju Polski, jej dobrobytu i pozycji milldzynarodo
wej jest Blok Wyborczy Stronnictw Demokratycznych blld(lcy wyrazem 
m(ldrosci politycznej 2,. Zblokowanie sill partii demokratycznych w wy
borach na czele z PPR i PPS stworzylo mozliwosci skupienia spoleczen
stwa wok6l najistotniejszych zagadnien panstwowych trudnego okresu od
budowy i zagospodarowywania Dolnego S!qska 27• Jednoczesnie pozwolilo 
na wyeliminowanie zbytecznych i szkodliwych walk wyborczych 28• Zgod
nosc w podstawowych problemach panstwowych i politycmych, ·wynika
j(lca z pokrewienstwa ideowego, wsp6lnoty reprezentowanych interes6w 
klasy robotniczej ; zbieznosci zasadnlczego celu - socjalizmu 2, byla 
czynnikiem cemeniuj(lcym wsp6tpracll i wsp6!dzia!anie obu partii robotni
czych w jednolitym froncie jako pod·stawq Bloku Demokrart;ycznego 30, 

R6wnie naturalnym eo zasadniczym momentem wp!ywajqcym na 
umocnienie przekonania o koniecznosci zgodnej wsp6!pracy by!o zagro
zenie pozycji obozu demokraiycznego przez wsp6lnego przeciwnika -
PSL. Dzialanie PSL zmierzajqce do rozbicia i skl6cenia milldzy sobq PPR 
i PPS spotka!o sill ze zdecydowanym odporem ze strony czo!owych dzia
laczy pal'tii. PSL lic,iy!a na r6znice dziel(lce obie partie w nieM6rych 
sprawach oraz na ludzi niechlltnych z r6znych wzgllld6w procesowi zbli
zenia, ahy nastllpnie stworzyc Willkszosc antypeperowsk'I, lct6ra zaprze
pasci!aby dotychczasowe zdobycre 31, 

Dla PSL jako legalnej opozycji zmierzajqcej do zahamowania prze-

111 Odezwa Wojew6dzkiego Komitetu Obywatelskiego Wybor6w do Sejmu (ND 

12 XII 1946). 
17 A. G6rny, kierownik Wydzialu Polityczno-Propagandowego WK PPS we Wro

clawiu, na Konferencji MK PPS Wroclaw 17 XI 1946 (ND, 19 XI 1946). 
2s S. Piaskowski na aktywie PPS i PPR Dolnego Slqska 12 XII 1946 {ND, 

14 Xll 1946). 

u S. Piaskowski na Konferencji Powiatowej PPS Szprotawa 24 XI 1946 (ND, 

26 XI 1946). 
ao S. Piaskowski na aktywie PPS i PPR Dolneao Slqska 12 XII 1946 (ND, 

14 XII 1946). 

31 A. St a r e w i c z, PrzekreSlone rachub11 i zawodne Srodki (TD, 11 XII 1946). 
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µlian strukturalnych i politycznych, do przechwycenia wladzy i na tej 
podstawie budowy panstwa o charakterze burzuazyjno-demokratycznym 
oraz dla ludzi w partiach robotniczych, szczeg6lnie w PPS, kt6rzy ulegliby 
argumentacji i naciskom przyw6dc6w PSL, nie moglo byc miejsca w zyciu 
politycznym kraju "· Formalna opozycja - PSL, stanowiqca naturalne 
zaplecze ugrupowaii wstecznych i konserwatywnych w miar� zaostrzania 
si� walki o model polityczno-ustrojowy, musiala silq rzeczy ujawnic SW'I 
wrogosc wobec przemian i reform dokonanych przez ob6z demokracji. 
Pod wplywem tych wydarzeii stanowisko PPS w w�zlowych problemach 
politycznych ulegalo dalekiej radykalizacji. Oznaczalo to zrozumienie ko
niecznosrci uszczuplainia w pewnych WY'Padkach praw i swob6d obywa
teJgkich, a nawet uniemozliwienia dzialalnosci sil antydemokratycznych, 
kt6rymi w wyniku wrogiej dzialalnosci okazaty si� kr�gi przyw6dcze 
PSL "· W konsekwencji wi�c odejscie od zasad abstrakcyjnej, og6lnohu
maniitarnej demokiracji in,legralnej uznano r6wniez w PPS :z,a konieczne 
w imi� obrony wtadzy ludowej wyrazajqcej najszerszy interes spoleczny. 

Donioslq rol� w procesie umacniania wsp6tpracy mi�dzy PPR i PPS 
odegrala umowa o jednosci dziatania z dnia 28 XI 1946 r. zawarta mi�dzy 
centralnymi instancjami partyjnymi. Otwierata ona nowy rozdzial w prak
tyce jednolitego frontu klasy robotniczej. Jej bezposredni wplyw na 
wzajemne kontakty i stosunki wyrazal si� zar6wno w jednolitym i zgod
nym traktowaniu reakcji, jak i ozywieniu pracy partyjnej oraz w ideowo
organizacyjnym zblizeniu partii. Zwyci�stwo sil jednolitofrontowych 
w PPS walnie przyczynito si� do zaciesnienia i pogl�bienia wsp6lpracy 
i wsp6tdzialania na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Wtadze PPR 
i PPS Dolnego S!11ska w slad za umowq o jednosci dziatania uznaty akcj� 
wyborczq do Sejmu Ustawodawczego „przeprowadzon11 w najbardziej 
scistym politycznym i organizacyjnym zespoleniu terenowych organizacji 
PPS i PPR" za najwazniejszy aktualnie czynnik zblizenia 34. 

M6wiqc o wsp6lnej akcji przedwyborczej do Sejmu Ustawodawczego 
nie spos6b nie ustosunkowac si� do tego, eo utrudniato i hamowalo wsp6!
prac�. Niew,;tpliwie wiele czynnik6w mialo nadal charakter przejsciowy 
- byty mozliwe do przezwyci�zenia w toku dalszego wsp6tdziatania. Inne 

" AKW Wroclaw, 36Nlll/5, Ok6lnik KW PPR i WK PPS Wroclaw, 11 XII 1946. 

n J. Pietrusiiiski, II sekretarz WK PPS, w ramach Kqcika Radiowego PPS 

14 I 1947 r. powiedzial: ,,Tworzymy demokracjE; ludowq, jesteSmy w stadium jej 

realizacji, ale uwazamy, Ze nie moZemy poz,woliC w imiE; dobra Polski i tejZe demo

kracji, aby na przywilejach demokratycznych korzystali nie szczerzy demokraci, ale 

faszySci, a nawet ludzie nieuSwiadomieni czy glupi. Byloby to zaprzeczeniem de

mokracji, a nie jej budowq". AKW Wroclaw, 36/VIII/21; takZe artykut Swobod·y 

demokratyczne a wybory (ND, 24/25 XI 1946). 

" AKW Wroclaw, 36Nlll/5, Ok6lnik WK PPS i KW PPR, 11 XI! 1946. 
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wymagaly szerokiej pracy uswiadamiajqcej i propagandowej, kt6ra zli
kwidowalaby wzajemn'l nieufnosc, a czasem i niech�c. Wsp61pracy - jak 
si� wydaje - nie ulatwialo podkreslanie przez dzialaczy PPS „pionier
stwa" tej partii na Dornym Si'lsku 35, a ta!kze dlugoletniej historii i zaslug 
w dziedzinie tworzenia nowego ustroju, eo mialo sluzyc za podstaw� Z'l
dan r6wnorz�dnosci w prawach z PPR ". J ednakze ilosc tych wystqpien 
powaznie zmalala w poröwnaniu z okresem sprzed pazdziernika 1946 r., 
a zwlaszcza przed zawarciem umowy o jednosci dzialania. Stosowanie 
w dalszym ciqgu podobnej argumentacji wynikalo albo z nastawienia nie
kt6rych dzialaczy szczebla centralnego 37, albo tez z ch�ci rozszerzenia 
kr�gu odbiorc6w propagandy wy,borczej, gdy,z dla wielu z nich PPS ucho
dzila za parti� mozliw'l do e,kceptacji i poparcia. Nast�puje widoczna 
zmiana .w pojmowaniu r6wnorz�dnosci, kt6ra obecnie przestaje wylqcznie 
oznaczac röwnosc w prawach - dotyczyc ma to w r6wnym stopniu obo
wiqzk6w w pracy zawodowej i polityc.mej, tak aby czlonkowie obu partii 
ponosili jednakowe ci�zary j ofiary 38• Kolejnym momentem utrudnia
jqcym wsp6Iprac� byl prowadzony r6wnoczesnie z akcj'l wyborczq Wer
bunek czlonk6w, kt6ry przybieral w niekt6rych wypadkach postac walki 
i rywalizacji o lude.i 39• W wa.runkach zaostrzonej walki z prawiq ro
dzilo to wiele ni-epotrzebnych zadraznien w obozie lewicy 40. W atmo
sferze gorqcej walki poJi.tycznej wielokrotnie uznano za i<onieczne po
dejmowanie dzialania rprewencyjnego, kttöre mialo na celu ograniczenie 
mo:i:liwosci wywierania wplywu na wydarzenia prz-ez ludei niepewnych 
pod wzglE)dem politycznym 41. 

Nadal wi� we wsp61pracy konieczne bylo eliminowanie czynnik6w 
i'l utrudniajqcych - prze:i:ytk6w drobnomieszczanskiej, WRN-owskiej 
ideologii w PPS, ·sekciarstwa i dogmatyzmu w PPR wlqcznie z usuwa
niem winnych z szereg6w partyjnych. Odsuwanie elemeni6w szkodli
wych i likwidowanie sporöw w drodze mediacji bylo tym bardziej po-

as A. Görny ... na Konferencji MK PPS Wroclaw 17 XI 1946 (ND, 19 XI 1946). 

36 Uchwala Wojew6dzkiego Zjazdu PPS-owc6w samorzqdowcöw, Wroctaw 

20 X 1946 (ND, 22 X 1946). 

37 Por. S. S z w a l b e, NajwaZniejsze zadania (ND, 23 XI 1946), gdzie autor 

stwierdzat konieczno.SC realizacji linii kierownictwa PPS mimo trudnoSci ze strony 

PPR; J. Ho ch w e 1 d, Trzy sprawy (ND, 16 I 1947), podkre.Slal, :ie PPS jest gwa

rantem niepodlegtoSci, sprawiedliwoSci spolecznej, wolnoSci obywatelskiej. 
as S. Piaskowski na aktywie PPS i PPR Dolnego Slqska 12 XII 1946 (ND, 

14 XII 1946). 

89 AKW Wroclaw, 36/VI/3, Charkterystyka Dolnego Slqska, 20 I 1947. 
40 TamZe. 
41 TamZe. 
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trzebne, ze ich tolerowanie i pobudzanie sluzylo jedynie silom antyde
mokratycznym 42• 

Wsp61ne akcje wyborcze, dla kt6rych doniosle znaczenie miala umo
wa o jednosci dzialania, stworzyly mozliwosci ozywienia konfakt6w 
i wzbogacenia form wsp6lpracy PPR i PPS Dolnego Slqska. Decyduj'!C'l 
rol� w wypracowywaniu wsp6lnych ustalen odgrywala Wojew6dzka Ko
misja Wsp6lpracy PPR i PPS w skladzie: S. Januszewski, J. Gutman, 
W. Matwin z PPR oraz S. Piaskowski, J. Siemek, J. Pierusinski z PPS 43. 
U�godnione na szczeblu wojew6dzkim decyzje srtanowily podstaw� kon
kretnego dzialania w zakresie realizacji jednolitego frontu klasy robotni
czej, jak i wsp6lnej polityki wobec stronnictw 2Jblokowanych. W wyniku 
tych mi�dzypartyjnych ustalen bylo mozliwe przedstawien·ie Wojew6dzkiej 
Komisji Porozumiewawczej Stronniciw Politycznych wsp61nego projektu 
skladu Wojew6dzkiego Komitetu Obywatelskiego Bloku Stronnictw De
mokratycwych i Zwiqzk6w Zawodowych, kt6rego przewodniczqcym zostal 
S. Piaskowski. R6wniez projekt skladu okr�gowych i obwodowych komisji 
wyborczych uprzednio ustalila Komis ja Wsp6lpracy «. W slclad okr�go-. 
wych komisji wyborczych wchodzili czlonkowie PPR, PPS, SL, SD, SP, 
PSL „Nowe Wyzwolenie" i przedstawiciele Wojska Polskiego. Obj�li oni 
nast�pujqce funkcje: przewodniczqcych komisji 1 - PPR, 1 - PPS, 
1 - SD, 1 - SL; zast�pc6w przewodniczqcych 2 - PPR i 2 - PPS; 
czlonk6w 1 - PPR, 1 - PPS, 4 - SD, 2 - SL, 4 - WP; zast�pc6w 
czlonk6w 2 - PPR, 2- PPS, 2 - SP, 2 - PSL „NW" 45. 

Szerszy zasi�g mialy wsp6lne odprawy aparatu etatowego i aktywu 
PPR i PPS••, na kt6rych dzialacze terenowi otrzymywali wytyczne 
w kwestiach wzajemnych stosunk6w i wsp61pracy. Niejednokrotnie przy
bieraly one form� wsp61nych instrukcji i ok61nik6w wojew6dzkich instan
cji partyjnych. Instrukcja KW PPR i WK PPS z dnia 12 XII 1946 r. sta
nowila uzupe!,nienie rezolucji odprawy aktywu PPR i PPS Dolnego Sl'lska 
odbytej dnia 12 XII 1946 r. we Wroclawiu i zalecala zdecydowane prze
ciwstawianie si� wplywom PSL poprzez a·ktywizowanie spoleczenstwa do 
jawnego glosowania oraz zobowi'lzywala wszystkich czlonk6w PPR i PPS 
da scislej wsp6lpracy w organizacji wiec6w, propagandy i czynnosci wy-

42 AKW WToclaw, 36/VI/3, Charakterystyoka ... 
43 AKW Wroclaw, 36/111/1, Protok6l Plenum WK PPS, 22 I 1947. 

H AKW Wroclaw, 36/VI/21, Sprawozdanie WK PPS z akcji wyborczej w ra
mach Bloku, 25 I 1947. 

,s AKW Wroclaw, 1/V/35, Sklad okn;gowych komisji wyborczych. 

" 19 XI 1946 r. - konferencja wojew6dzka sekretarza PPR i PPS, AKW Wro
claw, 1/V/35, Plan - kalendarz ak,cji wyborczej KW P.PR we Wroclawiu; 12 XII 
1946 r. - odprawa aktywu PPR i PPS Dolnego Slqska, ND, 14 XII 1946. 
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borczych 47. Dominuj&C'I form& akcji wyborczej byly zebrania czlonk6w 
obu partii, jakie odbyly si� m. in. we Wroctawiu 12 XII"· w Legnicy 
1 XII••, w Dzier:i:oniowie 29 XII50, w Kamiennej G6rze 24 XI 1946 r." 
Ich ·celem bylo zaipoznanie czlonk6w partii z decyzjami wladz paPtyjnych 
i ustalenie wsp6lnego dzialania w kampanii wyborczej. 

Wiece ludnosci miast, wsi, gromad, zebrania pracownik6w fabryk 
i urz�d6w odbywaj&ce si� z inicj,atywy partii robotmiczych przePodzily 
si� w manifestacj� sily i jednosci narodowej. Wsp6lne wyst&pienia dzia
laczy panstwowych i spoleczno-politycznych, przedstawicieli PPR i PPS 
ugruntowaly pozycj� jednolitego frontu wsr;6d ludnosci Dolnego Sl&ska. 
Szczeg6lnie mocnym akcentem byly wiece ludnosci na rzecz Bloku stron
nictw Demokratycznych zorganizowane dnia 22 XII 1946 r. w nieomal 
wszystkich miastach powiatowych l&cznie z Wroctawiem. Wiece te zosta
ly obslu:i:one przez czolowych dzialaczy szczebla centralnego i wojew6dz
kiego 52• Zakonczeniem akcji wiecowej na Dolnym Sl&sku byla mani
festacJa mieszkanc6w Wroctawia 18 I 1946 r. z udzialem ministra Ziem 
Odzyskanych, sekretarza generalnego KC PPR W. Gomulki "· W ramach 
'tej akcji odbyto 3142 zebrania i wiece przedwy,borcze organizowane przez 
Blok Stronnictw Demokrntycznych i Zwi&zki Zawodowe 54. 

Interesuj&C'I form& agitacyjm\ stosowan& wsp6lnie przez obie partie 
byla propaganda domowa, do kt6rej wl&czal si� m. in. post�powy kler 
katolicki wzywaj&cy do oddawania gloo6w na !ist� nr 3 55. Udzial przed
stawicieli kleru pozwalal docierac z argumentacjq wyborcz& do wielu wa
haj&cych si� wyborc6w, dla kt6rych propaganda partyjna mogla byc 
z r6:i:nych wzgl�d6w nie do przyj�cia. Partie robotnicze realizujqc zasady 
wsp6lpracy i wsp6ldzialania wytyczone umow& o jednosci dzialania 
w okresie kampanii przodowaly w organizacji propagandy i prac przed
wyborczych 56. 

Ludnosc Dolnego Sl&ska, wchodz&cego w sklad niedawno odzyskanych 

" AKW Wroclaw, 36/VIIl/5 i 36/Vl/ll, Ok6lniki WK PPS i KW PPR z 11 XII 

1946 I 12 XII 1946. 

,s Aktyw odbyl si� z inicjatywy S. Piaskowskiego i J. Siemka, TD, 14 XII 1946. 

" ND, 10 XII 1946. 
so TD, 4 I 1947. 

" TD, 4 XII 1946. 

" TD, 22/23 XII 1946. 

" ND, 19/20 I 1947. 
s, AKW Wroclaw, 36NII1/3, Sprawozdanie Wydzialu Polityczno-Propagandowego 

WK PPS z akcji wyborczej, 22 I 1947. 

" TD, 5/6, I 1947; ND, 10 I 1947, 
se Wroclaw w obliczu wybor6w, 1'D, 5/6 I 1947; AKW Wroclaw, 36NI/21, Spra

wozdanie WK PPS z akcji wyborczej po linii Bloku, 25 I 1947. W akcji wyborczej 

z 3-kami PPR wsp6lpracowalo 4413 czlonk6w PPS, . tam:Ze, 36/VIII/3, Sprawozdanie 

Wydzialu Polityczno-Propagandowego WK PPS, 22 I 1947. 
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ziem piastowskich, byla szczeg6lnie wrazliwa ,na zmian� atmosfery poli
tycznej. St,id dominuj,icym elementem propagandy wyborczej oznaczaj,i
cym stabilizacj� stosunk6w spoleczno·politycznych bylo haslo: ,,Ty!ko 
Blok Stronnictw Demokratycznych moze zapewnic 'nienaruszalnosc granic 
zachodnich" "· Nieprzypadkowo· wi�c na czolo argumentacji wyborczej 
partie robotnicze wysun�ly stwierdzenie, ze „jedynie polsk,i list,i na Dol
nym Slq5ku jes.\ lista Bioku Jednosci Narodowej" 58• Wag� wybor6w pod
kreslal fakt przyst,ipienia do Bloku Wyborczego, w przeciwienstwie do 
Polski cenj;ralnej, Stronnictwa Pracy i Polskiego Stronnictwa Ludowego 
,,Nowe Wyzwolenie'', eo mialo byC wyrazem „rozumu politycznego" 59. 

Wprawdzie z uwagi na ich !iczebnosc nie mialo to wi�kszego znaczenia 
w ksztaltowaniu si� ostatecznych wynik6w wybor6w 60, niemniej jednak 
wywarlo zrozumialy wplyw psychologiczny na wyborc6w. Udzial tych 
partii w akcji wyborczej byl niewielki, r6wniez mniejszy w por6wnaniu 
z partiami robotniczymi byl wklad SL i SD scisle wsp6ldzialaj,icych od
powiednio z PPR i PPS "· SL licz,ice 10 000 czlonk6w 6' zmobilizowalo do 
akcji wyborczej 1956 czlonk6w, kt6rych udzial byl niewielki "; SD ma
j,ice 15 000 ,czlonk6w 6• zmobilizowalo 438 czlonk6w, kt6rych aktywnosc 
byla „znikoma" 65• Partie robotnicze wobec pozostalych stronnictw demo
kratycznych zastosowaly taktyk� ich aktywizowania i mobilizowania "· 
Mobilizacja sil i srodk6w partii zblokowanych w akcji wyborczej wy
magala w oparciu o jednolity pogl,id zgodnego dzialania, kt6re zmierzalo 
do wyeliminowania i niedopuszczenia do dzialalnosci wsp6lnego prze
ci wnika. Z inicjatywy PPS Wojew6dzka Komisja Porozumiewawcza skie
rowala do komisji powiatowych pismo polecaj,ice zerwanie wszelkich 
konta!ct6w oraz wspolpracy p_olitycznej i spol·ecznej z organizacjami 
PSL 67. 

s7 W. Gomulka na wiecu mieszka1ic6w Wroclawia 18 1 1947. (ND, 19/20 I 1947). 
" Rezolucja aktywu PPS i PPR Dolnego Slqska 12 XII 1946, (ND, 14 XII 1946). 

" TD, 5/6 I 1947. 
50 WK PPS w charakterystyce Dolnego SlQska 20 I 1947 r. ocenil liczebnoSC 

SP na 50 czlonk6w, PSL „Nowe Wyzwolenie" - 10 000 czlonk6w, AKW Wroclaw, 
36/VI/3. 

01 AK Wroclaw, 36/VI/21, Sprawozdanie WK PPS z akcji wyborczej w okresie 
od 14 XI 1946 do 20 I 1947. 
/ 6t Por. przyp. 60. 

68 Por. przyp. 61. 
t4 Por. przyp. 60. 
6s Por. przyp. 61. 
88 AKW Wroclaw, 1/V/35, Nasza koncepcja ... (Notatki prowadzQcego narad� akty

wist6w wyborczych PPR, bez daty}; tamZe, 36/VI/11, Ok61nik WK PPS i KW PPR, 
12 XII 1946. 

a1 AKW Wroclaw, 36/VIl/12, Wojew6dzka Komisja Porozumiewawcza do ko
misji powiatowych, 21 XI 1946. 
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Podstawq tak zgodnego wystqpienia Wojew6dzkiej Komisji Porozumie
wawczej byly wczesniejsze ustalenia PPS i PPR, kt6re u2>na!y PSL za 
sil� destrukcyjn<1 i antypolskq, b�dqcq „lega1nq nadbud6wkq reakcyjnego 
podziemia" "· Wsp6lne d,z;ialanie pozwolifo, SJto.sujqc rtaktyk� izolowania 
i rozbijania o,,ganizacyjnego, a takze prao� uswiadamiajqCq i politycznq 
w spoleczenstwie, nie dopuscic do wyboru zadnego kandydata PSL 69• 
PSL sposr6d 740 793 glos6w uzyskala 54 707, oo stanowi!o 7,50/o. Najwi�
cej glo.s6w na !ist� PSL pad!o w okr�gu obejmujqcym miasto i powiat 
Wrocla•w - na 124 321 stronnictwo to uzyska1o 14 271 glos6w (11,60/o) 70• 

Dzialalnosc PSL cozbitego organizacyjnie " ·ograniczyla si� do potajem
nego kolportowania u1otek i numerk6w wyborczych ok,reslaj11cych numer 
listy wyborczej PSL "· PSL w wyborach do Sejmu Usitawodawczego po
nios!a druzgocqcq porazk�. O.z-naczalo to, ze naply,wowa ludnosc Dolnego 
Slq5ka pragnie spolmju, sfa•bilizacji i utrwalenia pohskosci na ty,ch zie
miach. Gwarancjq realizacji tych dqzen mialo byc wyeliminowanie s2>ko
dliwej wa�ki politycznej o wladz�. 

Wsp6ldziahmie i wsp61praca PPR i PPS w kampanii wyborczej nie 
wyklucza!y samodzielnych akcji, kt6re pozwolily na wykorzystanie we
wn�trznych i organizacyjnych rezerw, iradycji, doswiadczen oraz mozli
wosci docierania do w!asnych sympatyk6w. Dzia!alnosc partii w okresie 
poprzedzajqcym wybory posiada wiele cech specyficznych, okreslaj<1cych 
ich walory i mozliwosci. Obie partie staraly si� 2lmobilizowac do akcji 
wyborczej wszystkich swych cz!onk6w. Mobilizacja sta!a si� miarq sily 
partii 73• Efektem mobilizacji byl masowy udzial czlonk6w partii w pra
cach komitet6w obywatelskich, komi>sji okr�gowych i obwodowych, ekip 
propaga-ndowych, w organizacji i obsludze wiec6w. W sumie PPS zmo
bilizowala do akcji wy,borczej 16 023 74 na 44 430 czlonk6w ", gdy nato-

'" S. Piaskowski na aktywie PPS i PPR ... 12 XII 1946 (ND, 14 XII 1946). 
GD Wyniki wyborOw na Dolnym Slqsku (ND, 22 I 1947). 
70 AKW Wroclaw, l/V/37, Tabele wy,nik6w glosowania do Sejmu. 
71 W oparciu o dost�pm\ bazE: ir6dlowq trudno okreSliC rzeczywiste wplywy 

PSL na Dolnym Slqsku w momencie wybor6w. WK PPS ocenil liczebnoSC tej partii 
na 20 000 czlonk6w, AKW Wroclaw, 36/VI/3, Charakterystyka Dolnego $1qska, 20 I 
1947. 

72 AKW Wroclaw, 36/VI/21, Sprawozdanie WK PPS z akcji wyborczej od 
14 XI 1946 do 20 I 1947. 

73 Kornunikat mobilizacyjny PPR (TD, 19 XII 1946); Mobilizacja czlonk6w PPS 

(ND, 8 I 1947 i 19/20 I 1947) oraz 5 komunikat6w w ramach Ki:icika Radiowego 
PPS 7 I 1947, AKW Wroclaw, 36/VIII/21. 

74 AKW Wroclaw, 36/VI/21, Sprawozdanie WK PPS z akcji wyborczej od 
14 XI 1946 do 20 I 1947. 

75 Por. przyp. 71. 
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miast PPR 40 241 na 51 527 ezlonk6w 76• Mimo powa2myeh rozbieznosei 
w spraworoawezosei dotyezqeej udzialu ez!onk6w obu partii 77 uznac na
lezy, ze PPR wyprzedzala PPS pod wzgl�dem organizaeyjnego wyko
rzystania swoieh mozliwosei, eo wyrazi!o si� m. in. w obj�eiu wi�kszosei 
kluezowyeh funkeji w aparaeie wyborezym. Na 291 obwodowyeh komisji 
wyborezyeh byto 59 ezysto peperowskieh (20,560/o), ezysto pepesowskieh 
zas, wed!ug danyeh PPR, 19 (6,90/o) "; funkeje przewodniezqeyeh pelnilo 
215 ez!onk6w PPR i oko!o 34 ez!onk6w PPS"· 

Koneepeja PPR w sprawie wy,bor6w eharakteryzowala si� zdeeydowa
niem w dqzeniu do rozszerzenia wplyw6w swoieh i Bloku oraz zmobilizo
wania i wykorzystania w akeji wyborezej sil wlasnyeh ; sojusznik6w. Te
mu eelowi sluzyla dzialalnosc agitaeyjna i propagandowa wl<1eznie ze 
stosowaniem naeisku i si!y 80, kt6re mialy w drodze -1ronkretnyeh i konse
kweninych zabieg6w wyeli'minowac i utrudnic dzialanie PSL 18• Istotnym 
elementem dzialania PPR obok taktyki bylo organizaeyjne zabezpieeze
nie i konsekwentne reali'zowanie wezesniej niz w PPS opraeowanyeh 
plan6w i zamierzen "· PPR w akeji wyborezej scisle wsp6lpraeowala 
z organami MO •i UB, ktore zabezpieezaly lokale wyboreze i udzielaly da
leko id<1eej pomoey dzialaczom i aktywi,stom tej pa'l'tii "'· Wyprzedzanie 
PPS przez PPR w zakresie prae organizaeyjnyeh i zabezpieezajqeyeh 
akej� wyborez<1 wy,nikalo m. in. z wezesniej otrzymanyeh instrukeji i za
leeen instaneji nadrz�dnyeh, eo pozwalalo aparatowi etatowemu i akty
wowi partyjnemu na podejmowanie szybkieh i zdeeydowanyeh akeji "· 

Generalnie oeeniaj<1e wklad PPR w praee przedwyboreze nalezy 

1, AKW Wroclaw, lN/35, Sprawozdanie iloSciowe KW PPR z akcji wyborczej. 
Stan czlonk6w na 1 XII 1946. 

77 PPR zmobilizowala do akcji wyborczej 14 669 czlonköw, AKW Wroclaw, 
36/VIII/3, Sprawozdanie Wydzfalu Polityczno-Propagandowego WK PPS, 22 I 1947. 

78 AKW Wroclaw, 1/V/35, Sklad komisji obwodowych wyboröw wedlug przyna
leZno.Sci partyjnej. 

78 AKW Wroclaw, l/V/38, Ankiety obwodowych komisji wyborczych. Dane 
o czlonkach PPS niepelne. 

so AKW Wrodaw, 36/VI/21, Sprawozdanie WK PPS z akcji .wyborczej od 14 XI 
1946 do 20 1 1947. 

si AKW Wroclaw, 1/V/35, Nasza koncepcja ... 
92 PPR akcjE: wyborczq rozpoczE:la 10 XI 1946, AKW Wroclaw, 1/V/35, Plcln

-kalendarz akcji wyborczej KW FFR; PPS - 15 XI 1946, tamZe, 36/VI/21, Spra
wozdanie WK PPS z akcji wyborczej od 14 XI 1946 do 20 I 1947. 

83 AKW Wroclaw, 36NI/21, Sprawozdanie WK PPS z akcji wyborczej; tamZe, 
1/V/36, Sprawozdanie instruktora powiatowego PPR na obw6d namyslowski do 
16 XII 1946; tamZe, 44/VI/2, Sprawozdanie PK PPS Kamienna G6ra. Sytuacja 
og61na powiatu 31 I 1947. 

84 AKW Wroclaw, 36/VI/21, Sprawozdanie WK PPS z akcji wyborczej od 14 XI 
1946 do 20 I 1947; ta"lZe, 36/VI/22, Sprawozdanie PK PPS bez daty. 
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stwierdzic, ze dzialalnosc partii charakteryzowala si� konsekwentnym po
dejmowaniem decyzji, jasno sprecyzowam\ koncepcjii dzialania oraz wy
korzystaniem wszelkich mozliwych srodk6w, jakie :majdowaly si� do jej 
dyspozycji. Decydujqcym elementem tej dzialalnosci byla organizacyjna 
spr�zystosc i sprawnosc 85 oraz dyscy,plina i ·spoistosc szereg6w parlyj
nych. Czynniki te obok post�powej ideologii okreslaly sil� ·partii typu ko
munistycznego, jakii byla PPR. 

W odr.6znieniu od PPR, PPS realiwwa!a w pracy wyborczej koncep
cj� oparlq na tradycjach parlamerutarnych, kt6rej dominujiicym elemen
tem byla propaganda wizualna, prasowa i radiowa oraz agitacja majiica 
na celu przekonywanie odbioro6w paprzez wlasciwie dobranii argumenta
cj�. W okresie od 20 do 27 XI i od 28 XI do 3 XII 1946 r. PPS zorganizo
wala kursy przedwyborcze, na lct6rych przeszkolono 96 aktywist6w. Pro
gram kursu obok historii, zasad polityczno-ustrojowych i organizacyjnych 
PPS obejmowal problematyk� ekonomicznii, socjologic:mq i filozoficznii, 
a takze zagadnienia propagandy {prasa, radio, technika propagandy) 86• Za
sady propagwndy i okresy jej szczeg6lnego nasilenia ·czy zfagodzenia oraz 
zalecenia unikania banalnych hasel i argumentacji zostaly dkreslone spe
cjalnii instrukcjii 87• Szczeg6lnie wazne miejsce w propagandzie wyborczej 
odgrywaly prasa i radio. Obok wi� wydawania dziennika „Naprz,6d Dol
no.sliiski" WK PPS korzystal r6wniez z propagandy radiowej w ramach 
Kiicika Radiowego PPS nadawanego od 13 XII 1946 r. w odst,:pach 
cotygodniowych "· PPS zorganizowala 1815 zebrari. i wiec6w przedwybor
czych, zebrala 219 721 podpis6w na !ist� Bloku Sitronnictw Demokratycz
,nych 89 na og6lnii lic�b� 532 168 zebranych ,podpis6w '°· Znamienny r6w
niez d1a kieruruku dzialania PPS w akcji wyborczej byl ko,portaz mate
rial6w propagandowych. Pal'tia ta rozkolportowala w sumie 1 028 750 
afiszy, hasel, ulotek, broszur i innych ma,terial6w propagandowych "· 

Mimo pocziitkowych optymistycznych zalozeri. udzial PPS w akcji wy
borczej · ujawnil pewne slabosci organizacyjne i braki w zakresie dyscy
pliny partyjnej, kt6rych przejawem byly wypadki niewykonywania 

85 Zwyci�stwo nie przyszlo samo (ND, 28 I 1947). 
· se AKW Wroclaw, 36/VII/12, Listy obecnoSci na kursach. 
81 AKW Wrocl.aw, 36/VI/21, Instrukcja przedwyborcza nr 1 Pelnomocnika CKW 

PPS d/s propagandy wyborczej, wplyw 13 XII 1946. 
88 AKW Wroclaw, 36/VIII/21, Teksty da K<1cika Radiowego PPS. 
81 AKW Wroclaw, 36/VI/21, Sprawozdanie WK PPS z akcji wyborczej ad 14 XI 

1946 do 20 1 1947. 

110 AKW Wroclaw, l/V/38, Zestawienie podpisOw na !ist� Bloku. 
111 AKW Wroclaw, 36/VI/21, Sprawozdanie WK PPS z akcji wyborczej od 14 XI 

1946 do 20 I 1947; PPR rozprowadzila 644 100 sztuk materialOw propagandowych, 

tamie, IN/3:J, Sprawozdanie ilo.Sciowe KW PPR z akcji wyborciej. 
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polecen instancji wojew6dzkiej dotyczqcych pe!nego zmobilizowania cz!on
k6w do akcji "· Powaznym mankamen<tem popepesowskiej pracy przed
wyborczej byly op6inienia w ko1porta:im „Na,przodu Dolnoslqskiego", gdy 
organ K!W PPR „Tll'ylbuna Dolnos!'l5ka" by! dostarczany regularnie, 
a w dniu wybor6w ro2lprowadzany be2lptatnie 93• Trudno ustalic na pod
stawie dost�nego materialu ir6dfowego, czy wypadki bl!'aku dyscypliny 
zdarzaly si� cz�sto, niemniej jednak ich wyst�wanie bylo symptoma
tyczne dla strukltury PPS - partii g!�boko tkwiqcej w tradycji socjal
demokrnty=ej, w kt6rej instyitucja czlorika, ,sympatyka ,i wyborcy 
w pewnych okolicznosciach byla nieokreslona. Pociqga!o to za sobq brak 
aktywnosci wielu grup cz!onloowskich. 

Wybory do Sejmu Ustawodawczego w dniu 19 I 1947 r., poprzedzone 
szerokq akcjq popularyzacyjnq wsp6lnego programu wyborczego stron
nictw demokratycznych oraz pracq politycznouswiadamiajqcq, odby!y si� 
na Dolnym Slqsku w atmosferze spokoju i powagi, przy manifestacyjnym 
udziale mieszkanc<iw miast i wsi, przy czym oko!o 830/o wyborc6w g!o
sowalo jawnie 94

• Wielu „wyciqgalo kartk� z »3« i spokojnie na oczach 
wszy,stkich wk!ada!o jq do koperiy" ••. Na og6]nq liczb� 732 520 g!os6w 
waznych na !ist� Bloku stronnictw Demokratycznych pad!y 677 793 g!o
sy, eo stanowi!o 92,50/o, na PSL zas 54 707 (7,50/o) glos6w ••. Mimo og6lnej 
s!abosci PSL spowodowanej brakiem wi�kszego oparcia wsr6d ludnosci 
Dolnego S!qska stronnictwu temu dalo si� w dw6ch wypadkach doprowa
dzic do manifestacyjnego g!osowania na swoje listy. Tak g!osowa!a grupa 
student6w we Wroc!awiu i ludnosc gromady Kosciuszko w powiecie by
strzyckim 97• W sumie na Dolnym S!qsku do Sejmu Ustawodawczego wy
brano 33 posl6w, z czego poszczeg6lne partie wchodzqce w sk!ad Bloku 
Stronnictw Demokratycznych otrzymaly nast�pujqcq ilosc mandat6w: 
PPR - 8, PPS - 9, SL - 9, SD - 3, SP - 1, PSL „NW" - 1, Wojsko 
Polskie - 2 98• Sukces Bloku na Dolnym S!qsku byl tym donioslejszy, 
ze wyniki wybor6w okaza!y si� korzystniejsze od wynik6w og6lnokra-

" AKW Wroclaw, 55/VI/10, WK PPS do P i MK PPS, luty 1947. 
ta AKW Wroclaw, 36/VIII/22, PK PPS Jelenia G6ra do WL PPS, 15 II 1947. 
114 AKW Wroclaw, 36/VIII/3, Sprawozdanie Wydzialu Polityczno-Propagandowego 

WK PPS z akcji wyborczej, 22 I 194.7. 
n ND, 21 I 1947. 
911 AKW Wroclaw, 1/V/37, Tabele wynik6w glosowania. 
07 AKW Wroclaw, 36/VI/21, Sprawozdanie WK PPS z akcji wyborczej od 14 XI 

1946 do 20 I 1947. 
ts Wyniki wybor6W na Dolnym $lqsku (ND, 22 I 1947). Wydaje siE:, ±e PPR 

uzyskala 9 mandat6w, poniewaZ kandydat ok·r. nr 38 - Legnica, Kuroczko zostal 
uz,nany na li.Scie kandydat6w zatwierdzonej przez CKW PPS, NKW SL, CK SD i KC 
PPR 20 XII 1946 (AKW Wroclaw, l/V/35) oraz na liscie kandydat6w (ND, 29/30 XII 
1946) za ikandydata PPR, gdy w wynikach wybor6w (ND, 22 I 1947) za przedstawi
ciela SD. 



568 Karol B. Janowski 

jowych, poniewaz na og6lm1 Jiczb,: 11 244 873 glos6w waznych na !ist,: 
Bloku padlo 9 003 682, eo stanowilo 80,10/o; na PSL - 1154 847 (10,30/o), 
pozostale glosy na SP, PSL „NW" i inne 99• 

Wygrane wybory obozu demokracji na czele z PPR i PPS byly wy
razem pozytywnego stosunku zdecydowanej wi,:l<szosci spoleczenstwa do 
dokonanych reform ustrojowo-politycznych Rz<1du Jednosci Narodowej, 
a w odniesieniu do Dolnego S!<1ska oznaczaly opowiedzenie si,: za stabi
Jizacjq polityczn<1 i. utrwaleniem polskosci na ziemiach zachodnich. Tak 
jednak wielkie zwyc:i�two bylo mozliwe dzi,:ki sukcesom w zakresie 
umocnienia i ugruntowania praktyki jednolitofrontowej oraz zgodnosci 
i;lzialania w akcji wyborczej, w lct6rej PPR i PPS wzajemnie si,: uzupel
nialy 100. Swiadomosc wsp6Jnej sHy ujawnionej przez obie partie robotni
cze w toku kampanii wyborczej stworzyla przeslanki dla scislejszej wsp61-
pracy w zakresie rozwiqzywania spraw politycznych i gospodarczych 
oraz organizacyjnego zblizenia na zasadach wzajemnego zaufania i zyczli
wosci. W wyni'ku zaktywizowania tysi,:cy czlonk6w obu partii dzialaj<1-
.cych zgodnie i jed1101icie 11ast<1pilo ozywienie zycia wewn<1trzpaI'tyjnego 
i wzajemnych •kontakt6w. Rezultatem tego byl wzrost autorytetu klasy 
robotniczej w narodzie, powstala realna szansa poci<1gni,:cia za sobq wi,:k
szosci spoleczenstwa wraz z czlonkami partii sojuszniczych. Jednoczesnie 
nieodl<1cznym elementem sukces6w osiiiganych przez ob6z demokratyczny 
w walce o post,:powe przemiany i reformy bylo wzrastajqce zrozumienie 
koniecznosci kontynuowania i wzbogacania form i metod wsp6lpracy 
partii reprezentujqcych dotyclrczas dwa nurty w polskim ruchu robotni
czym 101. Oparciem dla optymistycznych prognoz dotycziicych da.Jszego 
rozwoju wsp6lpracy byla wyratna poprawa w .\rakcie kampanii wy,bor
czej stosunk6w mi<:dzy przodujqcymi partiami 102• Wsp61praca w akcji 
wy,borczej okazala si<: praktyczn<1 realizacjii i rozwini,:ciem umowy o jed
nosci dzialania przeniesionej na grunt specyficznych warunk6w dolno
sl<1skich, w kt6rych zasadniczym czynnikiem cementujqcym - obok ide
ologii, W1Sp6lnych zasad i cel6w - byla potrzeba umae11iania zywiolu 
polskiego. Naturalna tendencja do 2>blizenia obu partii w imi<: wsp6lnych 
ideal6w byla silniejsza od zdarzajiicych si,: tu i 6wdzie wypadk6w sek
ciarstwa i wzajem11ej nieufnosci, kt6re wielokrotnie rozdmuchiwane 
i pot<:gowane doprowadzaly do konflikt6w. Konflikt6w majqcych - dodac 
trzeba - CZ<l5tokroc swe zr6cilo w roinicy temperament6w i nawyk6w po-

111 N. K o l o m e j c z y k, B. S y z de k, Palska w latach 1944-1949, Warszawa 

1968, s. 166. 

1oo Zwycif:stwo nie przyszlo samo (ND, 22 1 1947). 
101 O jedno.Sci dzialania (ND, 16 I 1947). 
102 Zob. J. Siemek na Plenum WK PPS 22 I 1947, AKW Wroclaw1 36/111/1. 
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szczeg6lnych dzia!aczy partyjnych. Ich wi�c istota - obok obiektywnych 
przyczyn - miala w wielu wypadkach charakter subiektywny. 

W trakcie wsp6lnie podejmowanych przedsi�wzi�c roslo wsr6d czlon
k6w obu partii d,izenie do 7,bJizenia, do wzajemnego poznania w toku nie 
tylko dzialalnosci, ale r6wniez w trakcie swobodnej dyskusji i wymiany 
pogl,id6w 103. W osrodkach, w kt6rych z wielu wzgl�ow wsp6lpraca po
przednio nie ukladala si� najlepiej, podejmowano skuteczne pr6by na 
rzecz zblizenia i wsp6lnego dzialania PPR i PPS. Sporadyczne przed 
rozpocz�ciem akcji wyborczej spotkania i kontakty przybraly w trakcie 
jej trwania masowy i cz�sto regularny charakter 104. Przekonanie o ko
•niecznosci scislej wsp6lpracy bylo udzialem nie tylko instancji partyj
nych, ale r6wniez szeregowych czlonk6w, w toku wsp61pracy nast�powalo 
zaciesnianie wi�z6w l,icz,icych obie partie. Zrozumiale si� wi�c stalo, ze 
podczas tej pracy nast�powac b�zie przejmowa.nie po.zytywnych ele
ment6w ze struktury, ze specyfiki organizacyjnej partnera 1°'.

Czy szansa b�,ica prost,i konsekwencj,i umowy o jednosci dzialania, 
powstala w toku akcji wyborczej, zostanie wykorzystana, zalezalo w du
zym stopniu od dalszych konkretnych posuni�c realizuj,icych w praktyce 
ducha i liter� umowy. Szczeg6lne znaczenie dla ksztaltowania si� stosun-
k6w i wzajemnego zblizenia mialo wsp6lne posiedzenie egzekutywy 
KW PPR i WK PPS, na kt6rym podj�to uchwa!� wytyczaj,ic,i na przy
szlosc zasady wsp6lnego dzialania. Uchwa!a z dnia 21 III 1947 r. uzna'la 
za najwainiejsze „nieprzerwane i systematyczne umacnianie i rozbudow� 

wi�z6w braterskiej wsp6lpracy l,icz,icych obie partie" 10•. Dalej przewi
dywala rozszerzenie W"!'6lnych spotlkar\. i zebrar\. przez na!oienie na 
wszystkie organizacje partyjne abowi,izku odbywania regularnych ze
brar\. i scislej wsp61pracy w wyborach do wladz 7,wi,izk6w zawodowych. 
Polecono r6wniez tworzenie wsp6lnych szk61 partyjnych. Akcja werbun
kowa, kt6r,i partie aktualnie prowadzily, nie mogla prowadzic do rywa
lizacji i konflikt6w mi�dzypartyjnych. 

Akcja wyborcza do Sejmu Ustawodawczego stala si� dla obu partii 
okazj,i do zaciesnienia jednolitego frontu klasy robotniczej, jej wykorzy
stanie mialo istotne ·znaczenie dla wsp6!dzialania PPR i PPS. Waga wy-

163 25 X 1946 we Wroclawiu powstal klub dyskusyjny wroclawskiego aktywu 

PPS i PPR, TD, 27/28 X 1946. 
104 Wroclaw 5 1 1947 - narada nauczycieli PPR i PPS miasta, w tym samym 

dniu wiec przedwyborczy kolejarzy, kt6ry zgromadzil 3000 os6b, TD, 8 I 1947; zebra

nie wyborcze czlonk6w PPR i PPS wedlug kalendarza, ND, 3 I 1947. 
10s PPS w akcji wyborczej wzorowala sir;; na roz.wiclzaniach organizacyjnych 

PPR, AKW Wroclaw, 36/VI/21, Sprawozdanie WK PPS z akcji wyborczej od 14 XI 

1946 do 20 I 1947. 

"' Uchwala ... (ND, 23/24 III 1947). 
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.borow polegala na wzbogaceniu form i metod wsp6lpracy oraz ozywieniu 

wzajemnych kontakt6w i stosunk6w organizacyjnych, eo prowadzilo da 

usprawnienia praktyki jednolitego f.rontu, a w konsekwencji da zjedno

czenia. 

DIE ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN QER POLNISCHEN ARBEITERPARTEI UND 

DER POLNISCHEN SOZIALISTISCHEN· PARTEI IN DER ZEIT DER 

SEJMWAHLEN IN JAHRE 1947 

Das Bündnis zwischen der Polnischen Arbeiterpartei (PPR) und der Polnischen 

Sozialistischen Partei (PPS) begann in Niederschlesien schon in der Zeit der Über

nahme dieses Gebietes durch Polen. Die Zusammenarbeit der beiden Arbeiterpar

teien bildete die Grundlage der Nationale Front1 
die unter Beteiligung der übrigen 

demokratischen Parteien - der Bauernpartei (SL) und der Demokratischen Partei 

(SD) - gegründet wurde. Den Reformen, die durch das demokratische Lager 

eingeleitet wurden, widersetzten sich die reaktionären Kräfte, die sich um die 

Polnische Bauernpartei (PSL) scharten. Die Sejmwahlen sollten nun über die Ge

sellschaftsordnung in Polen entscheiden. 

Die PAP und die PSP unternahmen auf Grund eines Vertrags über die Aktion

seinheit eine gemeinsame Wahlkampagne. In den Wahlen am 19. Januar 1947 er

zielte der Block der demokratischen Parteien einen grossen Sieg. Auf die Liste 

des Blocks wurden 677 793 Stimmen abgegeben, was 92,50/o aller gültigen Stimmen 

betrug, die Polnische Bauernpartei bekam dagegen nur 54 707 (7,50/o) Stimmen. Die 

Wahlkampagne bereicherte die Methoden und Formen der Einheitsfront der Arbei

terklasse, was in der Folge zur Vereinigung der PAP und der PSP geführt hatte. 




