
BRONISLAW PASIERB 

POWSTANIE I POCZ�TKI DZIALALNOSCI STRONNICTWA LUDOWE
GO NA DOLNYM SLJ\SKU (KWIECIEN-SIERPIEN 1945) 

Zorganizowane formy zycia politycznego na ziemiach odzyskanych 
powstawaly wra.z z procesem ich obejmowania przez wladze polskie 
w 1945 r. Zalqzkami organizacji politycznych byly tzw. grupy admi
nistracyjne, zlozone z przedstawicieli czterech partii demokratycznych. 
W skladzie ekip administracyjnych dla Dolnego Slqska montowanych 
w Kielcach znalezli si�· r6wniez czlonkowie i dzialacze Stronnictwa 
Ludowego 1. 

Na wst�pie warto zauwazyc, ze badania nad dziejami ruchu ludo
wego na Dolnym Slqsku w latach 1945-1949 nie ruszyly dotychczas 
z martwego punktu. Praktycznie nie nie wiemy zar6wno o poczqtkach 
Stronnictwa Ludowego, jak i o zachodzqcych w nim przeobrazeniach 
ideowych oraz organizacyjnych 2. 

Szkic ten jest pierwszq pr6bq zarysowania dziej6w ruchu ludowego 
na Dolnym Slqsku w pierwszych miesiqcach jego istnienia, pr6bq w wie
lu miejscach zapewne dyskusyjnq. Przy opracowywaniu tematu auto
rowi udalo si� dotrzec do material6w centralnych; jak r6wniez lokalnych, 
wytworzonych przez wojew6dzkie instancje Stronnictwa Ludowego 3. Nie-

1 W. R y s, Rys powstania Stronnictwa Ludowego na Dolnym Slqsku, referat 
wygloszony na I Zjezdzie SL w Legnicy 16 VIII 1945 r., Archiwum Wojew6dz
kiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego we Wroclawiu, material 
nie uporzqdkowany (dalej skr6t: AZSL, Wr., m. n.). 

2 Dotychczas jedynie S. Bartosz opracowal kilka wybranych zagadnien z hi
storii SL, gl6wnie na podstawie wlasnych wspomnien. Autor w tym miejscu 
chcialby wyrazic slowa podzi�kowania za udost�pnienie maszynopisu pracy wraz 
z niekt6rymi dokumentami. S. B a r t o s z, Historyczny rozw6j Stronnictwa Ludo

wego na Dolnym Slqsku w latach 1945-1948, maszynopis, Wroclaw 1965. 
3 Skladam w tym miejscu serdeczne podzi�kowania pracownikom WK ZSL 

we Wroclawiu za umozliwienie korzystania z tych akt. 
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zwykle cenne okazaly si� tak:ze materialy b. Urz�du Bezpieczenstwa 
Publicznego 4. 

20 IV 1945 r. pierwsza ekipa administracyjna z Kiele przybyla na 
Dolny Slqsk do Trz.ebnicy, a wsr6d niej kilku czlonk6w Stronnictwa 
Ludowego. 25 IV 1945 r. dzialacze Stronnictwa Ludowego zorganizowali 
zebranie i wybrali pierwszy Tymczasowy Wojew6dzki Zarzqd Stron
nictwa Ludowego na Dolny Slqsk. Jego prezesem zostal Wladyslaw Rys, 
I wiceprezesem Antoni Walasek, II wiceprezesem Stanislaw Przondo, 
sekretarzem Piotr Szymczyk, skarbnikiem Michal Podolski. R6wnoczesnie 
wydelegowano Zbigniewa Bartla, Antoniego Walaska i Wladyslawa Rysia 
jako przedstawicieli Stronnictwa w Mi�dzypartyjnej Komisji Poro,zumie
wawczej 5• W ten spos6b Strcmnictwo Ludowe rozpocz�lo pionierski okres 
swojej dzialalnosci. 

Zadania, jakie stan�ly przed wladzami polskimi w tym czasie, byly 
r6znorodne i niezwykle skomplikowane. Sprawq pierwszoplanowq bylo 
osadzenie w najkr6tszym czasie jak najwi�kszej liczby polskich osad
nik6w. Udzial wsi w akcji osadniczej, a co za tym idzie - i zorganizo
wanej sily politycznej, jakim bylo Stronnictwo Ludowe, byl sprawq 
szczeg6lnie istotnq i pilnq. Na. rol� chlop6w osadnik6w wskazywala 
odezwa czterech stronnictw demokratycznych z kwietnia 1945 r. ,,Idzcie 
smialo na zach6d. Podchwytujcie inicjatyw� Zwiqzku Samopomocy 
Chlopskiej i w spos6b zorganizowany wyruszajcie w drog�. W wielkim 
dziele spolszczenia zachodnich rubiezy okazq Warn pomoc organy ad
ministracji publicznej. Kazdy czlopek demokratycznych partii i kazdy 
komitet gminny, powiatowy i wojew6dzki stronnictw demokratycznych 
wezmie udzial w akcji przesiedlenczej. Co zdob�dzie po1ski zolrrierz, to 
zaorze polski chlop" 6

• 

Naczelnym zadaniem wladz Stronnictwa w tych przelomowych chwi: 
lach stala si� sprawa mobilizacji czlonk6w i sympatyk6w SL dla rea
lizacji programu zasiedlenia i zagospodarowania ziem zachodnich. ,,Nie 
wolno nam, ludowcom, byc teraz biernymi widzami - czytamy w pis-

4 Sq to szczeg61nego rodzaju akta historyczne, wymagajqce duz j dozy kry
tycyzmu, ale niezb�dne do konfrontacji z innymi przekazami historycznymi. Za 
duze zrozumienie i okazanq pomoc skladam w tym miejscu wszystkim pracowni
kom Archiwum KW MO serdeczne podzi�kowania. 

5 Zarzqd Wojew6dzki Stronnictwa Ludowego na Okr�g Dolnego Slqska do 
Pelnomocnika Rzqdu na Okr�g Administracyjny Dolnego Slqska w Trzebnicy 
z 26 IV 1945 r. Archiwum Pansllwowe M. Wroclawia i Woj. Wroclawskiego, Urzqd 
Wojew6dzki Wroclawski (dalej skr6t: AP Wroclaw, UWW), nr tymcz. 12, bp.; 
por. R y s, op. cit. 

s Odezwa czterech Stronnictw Demokratycznych (Zielony Sztandar, 22 IV 1945). 
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mie ok6lnym Naczelnego Komitetu Wykonawczego SL - lub przygod
nymi uczestnikami rozpocz�tej gigantycznej pracy przy budowie Nowej, 
Niepodleglej i Demokratycznej Polski Ludowej". Wladze naczelne SL kla
dly szczeg6lny nacisk na koniecznosc udzialu swoich czlonk6w w pracy 
organizacyjnej, powolujqc si� na przyklad pr�znosci organizacyjnej partii 
robotniczych 7

• Instrukcje wladz naczelnych SL domagaly si� od podle
glych instancji ozywienia pracy organizacyjnej, zwi�kszenia liczby „swia
domych czlonk6w", organizator6w. ,,Musimy planowo i konsekwentnie 
zmierzac do tego - czytamy w ok6lniku NKW SL z 9 VI 1945 r. -
by kazdy czlonek Stronnictwa Ludowego byl czynnym jego dzialaczem. 
T o j e s t n a j w a z n i e j s z e o b e c n i e z a d a n  i e o r g a n i z a
c y j n e, j a k i e s t o i p r z e d w s z y s t k i m  i z a r z q d a m  i n a
s z y c h k o m 6 r e k o r g a n  i z a c y j n y c h [podkr. moje - B. P.]" 8• 

W tak pomyslanej akcji organizatorskiej waznq rol� mialo odegrac 
przygotowanie aktywu na specjalnych kursach, seminariach itp.9 Zale
cenia wladz centralnych SL zwracaly uwag� na koniecznosc „przepro
;wadzenia masowej akcji uswiadamiajqcej", obejmujqcej jak najszersze 
masy chlopskie. J ej zasadniczym celem miala byc popularyzacja pro
gramu chlopskiego i polityki rzqdu ludowego. Wladze naczelne Stron
nictwa zobowiqzywaly ogniwa terenowe do organizowania wiec6w lu
dowych, zjazd6w, i konferencji dzialaczy ludowych, szczeg6lnie przed 
zniwami. Wskazywano zwlaszcza na mozliwosc wyzyskania w tej kam
panii znanych dzialaczy ludowych, posl6w do Krajowej Rady Naro
dowej itp.10 

Za fundamentalnq zasad� swego istnienia i dzialania Stronnictwo 
Ludowe uznawalo koniecznosc harmonijnej wsp6lpracy z innymi stron
nictwami i partiami politycznymi w ramach komisji mi�dzypartyjnych. 
,,Do zadan Komisji Mi�dzypartyjnej - glosil ok6lnik NKW SL -
nalezy nie tylko likwidowanie powstalych w terenie nieporozumien mi�
dzypartyjnych, ale przede wszystkim uwzgh:dnianie pracy na terenie 
rad narodowych i Zwi1=1zku Samopomocy Chlopskiej oraz typowanie 
ludzi na stanowiska w administracji politycznej i gospodarczej". Praca 
Komisji na zasadzie „r6wni z r6wnymi" miala gwarantowac realizacj� 
tych zadan" 11. 

7 0 czynnq postaw(? naszych czlonk6w (Pismo ok6lne NKW SL z 1945 r., 

AZSL, Wr., m. n.). 

e O karnosc i dyscyplin<? organizacyjnq (Ok6lnik nr 5 NKW SL z 9 VI 1945 r., 

tamze). 
9 Sekretarz Generalny NKW SL do Zarzqdu Wojew6dzkiego SL w Trzebnicy 

(b. daty), tamze. 
10 Pismo NKW SL (b. daty), 1945 r., tamze.
11 Ok6lnik NKW SL z maja/czerwca 1945 r., tamze.
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Po zorganizowaniu si� w Trzebnicy tymczasowych wladz wojew6dz
kich Stronnictwa jego prace w pierwszych tygodniach ograniczaly si� 
do spraw biezqcych, jak urzqdzenie lokalu, hotelu itp. Wojew6dzki Za
rzqd podjql takze dzialalnosc propagandowq, inicjowal szereg spotkan, 
konferencji i imprez;- Czlonkowie Stronnictwa uczestniczyli w pierw
szych na Dolnym Slqsku uroczystosciach 1 i 3 Maja. 5 maja staraniem 
wladz wojew6dzkich SL zorganizowano w Trzebnicy pierwszy odczyt 
dla ludnosci polskiej pt. Dolny Slqsk i jego granice. Obchodzono r6w
niez uroczyscie kapitulacj� Wroc!lawia (7 V 1945 r.) oraz zakonczenie 
wojny (9 V) 12. 

7 VI 1945 r. tymczasowe wladze SL przeniosly si� do Legnky. Z po
wodu trudnosci lokalowych dopiero w lipcu zorganizowano ostatecznie 
biura WZ SL, stol6wk�, dom noclegowy, swietlic�. W polowie sierpnia 
biuro WZ skladalo si� z kierownika (Jan Kownacki), referenta gospo
darczego (Henryk Jankowski), referenta prasowego, informacji i pro
pagandy (Tadeusz Przychodzki) oraz referenta sp6ldzielczego ZSCh. Po
nadto przy Wojew6dzkim Zarzqdzie powolano dwuosobowy wydzial or
ganizacyjny (kierownik Stefan Dqbrowski i instruktor Andrzej Strojny). 
Jako sily biurowe pracowaly dwie kancelistki, intendent gmachu i kie
rownik stol6wki. Lqcznie Wojew6dzki Zarzqd SL zatrudnial 13 os6b 13. 
Aktyw Stronnidwa pelnil r6wnoczesnie odpowiedzialne funkcje w ad
ministracji. Sekretarz WZ SL P. Szymczyk byl zast�pcq Pelnomocnika 
Rzqdu na 'Okr�g Administracyjny Dolnego Slqska, W. Rys - naczel
nikiem Wydzialu Osiedlenczego, I wiceprezes WZ A. W alasek pelnil 
funkcj� naczelnika Wydzialu Aprowizacji i Handlu, skarbnik WZ 
M. Podolski byl kierownikiem Oddzialu Budzetowo-Gospodarczego. Po
nadto w polowie sierpnia 1945 r. 13 czlonk6w Stronnictwa Ludowego
zajmowalo stanowiska pelnomocnik6w obv,rodowych, jeden byl prezy
dentem miasta, siedmiu zast�pcami pelnomocnik6w obwodowych. Wielu
czlonk6w SL pelnilo funkcje burmistrz6w miast nie wydzielonych, w6j
t6w, soltys6w itp.14

Stosunkowo dlugi okres organizowania si� wladz wojew6dzkich SL, 
kilkakrotna zmiana siedziby, nieliczna garstka organizator6w uczestni
CZqca czynnie w pracach administracyjnych, jak r6wniez og6lne trud
nasci pierwszego okresu odbijaly si� ujemnie na efektach prac Stron
nictwa, na rozbudowie jego sieci organizacyjnej. Pierwsze zarzqdy po
wiatowe i kola terenowe Stronnictwa powstajq w maju 1945 r. 

12 R y s, op. cit.
13 Tamze. 
14 Tamze; por. J. Mi ch a 1 s k a, Administracja na Dolnym Slqsku (8lqski 

Kwartalnik Historyczny Sob6tka, nr 4, 1966, s. 641-646, Aneksy). 
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7 V 1945 r. z inicjatywy Jana Kuciewicza zawiqzano pierwsze kolo 
w gromadzie Przyczyna Dolna w powiecie wschowskim. W ciqgu mie
siqca zdolano w powiecie wschowskim zalozyc 9 nast�pnych k6l, zrze
szajqcych 320 czlonk6w. Stosunkowo pomyslny rozw6j w powiecie 
wschowskim 1s zawdzi�zalo Stronnictwo w gl6wnej mierze staroscie 
Wschowy, zywo interesujqcemu si� sprawami ruchu ludowego, oraz pa
tronatowi Powiatowego Zarzqdu SL w Lesznie, kt6ry dostarczyl „po
trzebnych wskaz6wek i material6w organizacyjnych". W powiecie 
wschowskim powstalo r6wniez pierwsze na Dolnym Slqsku kolo Samo
pomocy Chlopskiej 16. 

17 V 1945 r. powstal Tymczasowy Zarzqd Powiatowy SL w Srodzie 
Slqskiej. Jego prezesem zostal Michal Lukasik, sekretarzem Docharski, 
a czlonkami Zarzqdu J6zef Herman, Tadeusz Kisiel, Wladyslaw Piwo
warczyk i Roman Lyczak 17• 

27 V 1945 r. z inicjatywy wicestarosty sycowskiego Stanislawa Cie
slika dokonano wyboru Tymczasowego Zarzqdu Powiatowego SL. J ego 
prezesem zostal, podobnie jak w innych wypadkach, inicjator zebrania 
S. Cieslik 1s.

Z propozycjq zalozenia organizacji Stronnictwa w Lubinie wystqpil
Pelnomocnik Obwodowy J erzy Garncarczyk. 3 VI 1945 r. wybrano tym
czasowy zarZqd z prezesem J anem Kunczysem. Pelnomocnik Rzqdu 
przyrzekl w czasie zebrania „w miar� mozliwosci dac jednakowe sub
wencje pieni�zne dla wszystkich stronnictw politycznych" 19. 

Z pewnymi oporami przebiegal proces powstawania Stronnictwa 
w powiecie namyslowskim. 17 VI 1945 r. czlonkowie Stronnictwa i Sa
mopomocy Chlopskiej wybrali wladze powiatowe. Jednakze w ich sklad 
weszli ludzie zupelnie przypadkowi, bez znajomosci zasad statutowych 
Stronnictwa 20. 

15 Sprawozdanie Pelnomocnika Rzc1du na Okr�g Administracyjny Dolnego 

Slqiska S. Piaskowskiego za okres 15 V-15 VI 1945 r. AP Wroclaw, UWW, 
nr tymcz. 4, bp. Por. M i c h  a I s k a, Dzialalnosc partii politycznych na Dolnym 

Slqsku w okresie 15 V 1945 - I 1947 w swietle sprawozdan wladz administracji 

panstwowej (Polska Ludowa, t. II, 1963, s. 147). 
16 Sprawozdanie organizacyjne Tymczasowego Zarzc1du Powiatowego SL na 

powiat wschowski z 11 VI 1945 r., AZSL, Wr., m. n. 
17 Protok6l organizacyjny zebrania SL w Srodzie Sic1skiej z 17 V 1945 r., 

tamze. 
1s Protok6l zebrania organizacyjnego SL w Sycowie z 27 V 1945 r., tamze. 
19 Protok6l ·pierwszego organizacyjnego zebrania SL w Lubinie z 3 VI 194G r., 

tamze. 
20 Zarzc1d wybrano w skladzie: prezes Boleslaw Nowacki, sekretarz Florian

Goch, zast�pca Ignacy Kolerski, skarbnik Maria Lipc6wna oraz 2 czlonk6w za

rzc1du Adam Dudek i Kowalski. Wybrano takze Prezydium PZSL, w kt6rego sklad 
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W czerwcu (29 VI 1945 r.) wybrano powiatowe wladze Stronnictwa 
Ludowego w Slawie Slqskiej 21, w poczqtkach lipca w Bystrzycy 22, Zlo

- toryi 23, Kamiennej G6rze 24, Legnicy 2s, Zaganiu 26, Miliczu 27, Trzeb
nicy 2s, Olawie 29 i Walbrzychu 3o. W sierpniu 1945 r. powstaly powia-

weszli r6wruez czlonkowie PPR (Protok6l pierwszego Walnego Zjazdu SL i Sa
mopomocy Chlopskiej w Namyslowie 17 VI 1945 r., tamze). 

21 Prezesem zostal Marian Mis, I zast�pcq J6zef Filipowski, II zast�pcq Piotr 
Adamczewski, sekretarzem Stefan Langner, skarbni,kiem Maksymilian Heynat 
(Protok6l organizacyjny PZ SL w Slawie Sl. 29 VI 1945 r., tamze). 

22 Wybrano trzyosobowy zarzqd powiatowy. P:ezesem zostal Boleslaw Twar
dowski, zast�pcq Janina Podkowska, sekretarzem Tadeusz Wachalka (Protok6l 
zebrania organizacyjnego SL w Bystrzycy 1 VII 1945 r., tamze). 

23 Prezesem zostal Jan Sokolowski, I wiceprezesem Eustachiusz Roszko, II wi
ceprezesem Adolf Michalczyk, sekretarzem Zygmunt Michalski, skarbnikiem Ta
deusz 

0

Szczepaniak (Protok6l zebrania· organizacyjnego SL w Zlotoryi 1 VII 1945 r., 
tamze). 

24 Zebranie zorganizowal wicestarosta K. Wyroslak. Wybrano Zarzqd. Preze
sem zostal Piotr Winski, sekretarzem J6zef Lason, skarbnikiem Hieronim Arczy
kowski. Jest rzeczq znamiennq, ze caly Zarzqd dopiero w czasie zebrania zapisal 
si� na czlonk6w SL (Protok6l zebrania organizacyjnego SL w Kamiennej G6rze 
2 VII 1945 r., tamze)_ 

2s Kola w Legnicy skupialo praktycznie aktyw Wojew6dzkiego Zarzqdu SL. 
Obejmowalo swym zasi�giem mia,sto i powiat Legnic� (Protok6l zebrania organi
zacyjnego SL w Legnicy 2 VII 1945 r., tamze. Por. List� obecnosci na zebraniu 
organizacyjnym, tamze). 

2s „W naszym Obwodzie, tj. w Zaganiu, dni� 1 lipca zrobilem zebranie Stron-
. nictwa orientacyjne, na kt6rym bylo obecnych dwadziescia kilka os6b. Wszyscy 

z nich oswiadczyli, iz Sq sympatykami naszego Stronnictwa . . .  <;::zlonk6w naszego 
Stronnictwa w Obwodzie jest tylko 3-ch" (Pismo zast�pcy Pelnomocnika Rzqdu 
w Zaganiu do Wojew6dzkiego Zarzqdu SL w Legnicy z 4 VII 1945 r., tamze). 

21 Zebranie zwolano z inicjatywy delegata WZ SL. Prezesem zostal Zygmunt 
Szczepaniuk (Protok6l posiedzenia organizacyjnego SL w Miliczu 5 VII 1945 r., 
tamze). 

2s Prezesem zostal Wieslaw Jezierski, wicestarosta Trzebnicy, wiceprezesem 
Wladyslaw Bernat, II wiceprezesem dr Jerzy Popiel, sekretarzem Maria Majkow
ska, skarbnikiem Jan Krawiec (Protok6l nr 1 zebrania Zarzqdu Powiatowego SL 
w Trzebnicy 19 VII 1945 r., tamze). 

29 Zebranie zwolano z inicjatywy starosty Wladyslawa Gorazda. Prezesem zo
stal Marceli Stan, sekretarzem Zdzislaw Wojtanowicz, I zast�pcq J6zef Drab, 
II zast�pcq Ludwik Smykal, skarbnikiem Michal Dancewicz, ,,asesorem" Stanislaw 
Kolodziejczyk (Protok6l organizacyjny zebrania SL w Olawie 22 VII 1945 r., 
tamze). 

"o Na zebraniu byl obecny prezes WZ SL W. Rys i sekretarz WZ P. Szymczyk. 
Wybrano PZ SL w skladzie: prezes dr Jan Bilek, I wiceprezes inz. Wladyslaw 
Materny, II wiceprezes Zdzislaw Jastrz�bski, sekretarz J6zef Stefanski, skarbnik 
Irena Nowc1kowska (Protok6l zebrania organizacyjnego SL na miasto i powiat 
Walbrzych 29 VII 1945 r., tamze). 
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towe zarzqdy w Zqbkowicach 31, Wolowie 32, Jaworze 33, Kozuchowie 34 

i Klodzku 35. Jednoczesnie dokonywano reorgariizacji juz istniejqcych 
tymczasowych wladz powiatowych. Tak bylo np. w Lubinie, gdzie wy
brany w czerwcu wrzqd trzeba bylo zmienic, poniewaz „przestal iistniec, 

albowiem prezes i wiceprezes ze wzglE:d6w r6znych opuscili powiat 
Lubin" 36. Podobnie bylo w Walbrzychu 37 i Zqbkowicach 38. 10 VIII 
1945 r. powstalo kolo SL we Wroclawiu, obejmujqce zar6wno miasto, 

jak i powiat. Prezesem zostal Wladyslaw Zielinski, I wiceprezesem 
Eustachy Leskiewicz (wicestarosta na powiat Wroclaw), II wicepreze
sem Zygmunt Marchlewski, sekretarzem Zygmunt Batecki, skarbnikiem 

J6zef Milek. Siedzibq kola byl hotel „Polonia" 39
• W sierpniu dokonano 

wyboru tymczasowych wladz powiatowych stronnictwa w Jeleniej G6-
rze 40. Mniej wü;cej w tym samym czasie zawiqzalo siE: kolo miejskie 

SL w Wolowie 41• W sierpniu powstal szereg k6l gromadzkich, gmin-

Ji "sprawozdanie z dotychczasowej dzialalnosci SL na powiat za,bkowicki 
z 4 VIII 1945 r., tamze. 

,32 Prezesem zostal Stanislaw Kalandyk, starosta powiatowy, I _zast�peq Marian 
Czwertynski, II zast�pca, Marian Jan Wo:i:niak, sekretarzem Wladyslaw Malarski, 
skarbnikiem Karol Brzezinski (Protok6l pierwszego zebrania organizacyjnego SL 
w Wolowie 4 VIII 1945 r., tam:i:e). 

,33 Zebranie odbylo si� z inicjatywy kierownika Wydzialu Organizacyjnego WZ 
SL Stefana Da,browskiego. Wybrano Zarza,d w skladzie: prezes Aureliusz Pia,tkow
ski, wiceprezes Czeslaw Poczta, sekretarz Adam Rodyk, skarbnik Stefan Nowacki, 
czlonek Zarzqdu Marian Dymitruk (Protok6l zebrania organizacyjnego SL w Ja
worze 4 VIII 1945 r., tam:i:e). 

'34 Na pierwszym zebraniu obecnych bylo 28 os6b, w tym czlonek WZ SL 
A. Walczak. Wybrano Zarzqd SL z prezesem Zygmuntem R6:i:yckim (Protok6!
zebrania organizacyjnego SL w Ko:i:uchowie 5 VIII 1945 r., tamze).

J5 Prezesem zostal Stanislaw Bialecki, sekretarzem Antoni Paprocki, skarbni
kiem Wojciech Zakrzewski (Protok6l zebrania organizacyjnego SL w Klodzku 
5 VIII 1945 r., tam:i:e). 

�6 Nowy Zarza,d powolano w skladzie: prezes Stanislaw Przondo, Pelnomocnik 
Rzqdu, wiceprezes Adam Szymanski, sekretarz Roch Kowalski (Protok6l drugiego 
zebrania organizacyjnego SL w Lubinie 6 VIII 1945 r., tamze). 

,37 Sprawozdanie z konferencji prezes6w i sekretarzy k61 gminnych i gro
madzkich SL w Walbrzychu 7 VIII 1945 r., tam:i:e. W czasie tego zjazdu wybrano 
ju:i: statutowe wladze powiatowe. 

,3s Prezesem zostal Boleslaw Wykurz, sekretarzem Czeslaw Urbanski, skarbnt·· 
kiem Leon Nycz, czlonkami Zarzqdu Justyn Stachurski i Walenty Klonowski 
(Protok6l zebrania organizacyjnego SL w Zqbkowicach 9 VIII 1945 r., tam:i:e). 

J9 Protok6l zebrania organizacyjnego SL we Wroclawiu 10 VIII 1945 r., tam:i:e. 
40 Prezes Henryk Krzeminski, wiceprezes Jan Jablonski, sekretarz Stanislaw 

Dlugosz, skarbnik Henryk Dqbrowski (Protok61 zebrania organizacyjnego SL 
w Jeleniej G6rze 12 VIII 1945 r., tam:i:e). 

41 Prezesem kola miejskiego SL zostal Alfred Morawski, wiceprezesem Jan 
Golowacz, sekretarzem Mikolaj Rze:i:nik, skarbnikiem Czeslaw Jasiiiski (Protok6l 
zebrania organizacyjnego kola SL w Wolowie 14 VIII 1945 r., tam:i:e). 
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nych, miejskich, m. in. w powiecie sycowskim 42, Nowej Rudzie 43, po
wiecie namyslowskim 44, sredzkim 45. 

Jak wynika z przytoczonych fakt6w, nasilenie pracy organizacyjnej 
przypadlo na sierpien 1945 r., zwlaszcza na pierwszc:i jego polow�. Wi.,1-
zalo si� to z przygotowaniami do I Zjazdu Wojew6dzkiego Stronnictwa 
Ludowego na Dolnym Slc:isku, zapowiedzianego na 16 VIII 1945 r.46 

Powstanie Stronnictwa Ludowego na Dolnym Slc:isku, organizowanie 
pierwszych k6l, powolywanie tymczasowych wladz powiatowych doko
nywalo si� na fali niespotykanego zapalu i entuzjazmu. Do pracy przy
chodzili r6zni ludzie, cz�sto dzialacze ruchu ludowego z okresu mi�dzy
wojennego i czas6w konspiracji. Oni tez tworzyli grup� czolowego akty
wu, nielicznc:i, ale czynnie zaangazowanc:i w pracach administracji, 
w dzialalnosci oswiatowej i kulturalnej itd. Ludziom zazwyczaj pozo
stawalo niewiele czasu na dzialalnosc organizacyjnc:i: Oswiadczali oni 
wprost, jak np .. starosta wolowski, ze „nie rozpoczc:il pra·cy organizacyjnej 
z powodu braku czasu" 47• Atmosfera tamtych dni sprzyjala wyzwalaniu 
entuzjazmu i zapalu do pracy u ludzi nowych, cz�stokroc bez wi�kszego 
przygotowania i doswiadczenia, kt6rzy pragn�li dzialac i spr6bowac 
swoich sil i umiej�tnosci organizacyjnych. Trudno dzis ustalic, ile bylo 
w tym romantyzmu, a ile zapalu i patriotyzmu chlopskiego. Bardzo 
cz�sto ludzie samorzutnie dostrzegali potrzeb� organizowania si�. Jeden 
z nich np. w pismie do Wojew6wdzkiego Zarzc:idu SL, powolujc:ic si� 
na znajomosci z sekretarzem WZ SL w Krakowie oraz na swojq prac� 
w organizacjach ludowych, prosil „o laskawe porozumienie si� ze mnc:i, 
o ile moznosci w dniach najblizszych, w kwestii utworzenia oddzialu
Stronnictwa Ludowego we Wroclawiu. Statuty i inne druki - pisal -
znajdujq si� u mnie" 48• Inni nie szukali nawet kontaktu z wladzami
wojew6dzkimi, o kt6ry bylo wtedy trudno, lecz sami podejmowali prac�
organizacyjnq. W przedstawianych wladzom wojew6dzkim SL spra
wozdaniach przesylali protokoly organizacyjne zebran, spisy czlonk6w,

42 Protok6l zebrania organizacyjnego ·SL w gromadzie Szczodre, pow. sycowski,
12 VIII 1945 r., tamze. 

43 Protok6l zalozenia kola miejskiego SL w Nowej Rudzie 19 VIII 1945 r., 
tamze. 

44 Sprawozdanie PZ SL w Namyslowie z 19 VIII 1945 r., tamze. 
45 Sprawozdanie z dzialalnosci PZ SL w Srodzie Sl. z 10 VIII 1945 r., 

tamze. 
46 Pismo WZ SL o zwolaniu I Zjazdu Wojew6dzkiego SL z 8 VIII 1945 r., 

tamze. 
47 Protokol rozmowy ze starostq Wolowa S. Kalandykiem z 1 VIII 1945 r., 

tamze. 
48 Pismo Prokuratora Sqdu Okr�gowego we Wroclawiu mgra W. Zieliti.skiego 

do Prezesa WZ SL W. Rysia z 24 VII 1945 r., tamze. 
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a nawet wzory wlasnych, zast�pczych legitymacji, wyjasniajqc przy tym, 
ze zrobili to dlatego, poniewaz nikt dotqd „dzialalnosciq organizacyjnq 
SL nie interesowal si�" 49

• Na tempo i rozmach pracy organizacyjnej SL· 
oddzialywal niewqtpliwie takze przyklad partü rabatniczych, dobrze pa
j�ta rywalizacja i konkurencja. Cz�sto padejmowali si� pracy w SL lu
dzie bez znajamosci elementarnych nawet zasad statutu. Dose szybko 
rezygnawali z pracy sami albo byli zast�powani innymi. Ta zr6znico
wana spolecznie i palitycznie grupa organizator6w oczekiwala od wladz 
wojew6dzkich Strannictwa ustawicznej pamocy, instrukcji, parad itp. 
„Prasz� uprzejmie a przyslanie nam regulaminu strannictwa, instrukcji 
oraz kilku zarzqdzen i parad" - pisal zast�pca Pelnamacnika Rzqdu 
w Zaganiu w lipcu 1945 r.50 W pismie Pawiatawega Zarzqdu SL w Leg
nicy do WZ SL czytamy z nutq pretensji: ,,Komunikujemy, ze z chwi
lq zlecenia nam przez Zarzqd Wojew6dzki abawiqzku zalazenia kala SL 
dnia 10 VI 1945 r. uzyskalismy jednaczesnie zapewnienie, ze atrzymamy 
jednoczesnie material prapagandowy, organizacyjny oraz eo najmniej 
dw6ch pracownik6w stalych" 51. 

Wladze wajew6dzkie nie dysponawaly poczqtkowo etatowq kadrq 
instruktor6w, nie bylo odpawiednich instrukcji, brakowalo nawet sta
tutu. Jedynq instrukcjq byly wlasciwie egzemplarze „Zielonego Sztan
daru". 

Wszystkie trudnosci i niedomagania pierwszego etapu pracy wply
waly niewqtpliwie ujemnie na ilosc i jakasc czlonk6w. Nie dysponu
jemy, niestety, materialem statystycznym z pierwszych miesi�cy 1945 r. 
Zachawaly si� jedynie sparadyczne sprawozdania zarzqd6w pawiata
wych, da kt6rych nalezy podchodzic niezwykle ostraznie i krytycznie. 
Nawet sama przynaleznosc do Stronnictwa nie jest latwa do ustalenia. 
Czy mozna uznawac (a zwykle uznawana) sympatyk6w lub uczestnik6w 
jego zebrania za zdeklarawanych czlonk6w Strannictwa? Zbyt latwe 
i praste hyly kryteria stawiane w poczqtkowym okresie hawa wst�pu
jqcym do Stronnictwa. Zwykle wystarczala dobra wala i to, ze si� bylo 
palskim asadnikiem 52. 

Analiza ilasciawego skladu Strannictwa Ludawega da palawy sierp
nia 1945 r. jest niezwykle skamplikawana. Z kilku zr6del wiadama, ze 
najliczniejsza byla arganizacja Strannictwa w pawiecie wschowskim. 

49 Notatka pracownika WZ SL z rozmowy z B. Wykurzem z Zqbkowic Sl.

z 5 VIII 1945 r., tamze. 
50 Pismo Zast�pcy Pelnomocnika Rzqdu w Zaganiu do WZ SL z 4 VII 1945 r., 

tamze. 
51 Pi,smo PZ SL w Legnicy do WZ SL z 23 VII 1945 r., tamze.

�2 Por. np. protok6l zebrania organizacyjnego SL w Zlotoryi z 1 VII 1945 r., 

tamze. 
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Wedlug sprawozdania Tymczasowego Powiatowego Zarzqdu SL z 11 VI 
1945 r. organizacja powiatowa liczyla 320 czlonk6w, skupionych w 9 ko
lach 53. Na okolo 400 czlo'nk6w szacujq jq zr6dla Polskiej Partii Socja
listycznej 54. W innych powiatach, np. Namyslowie, podawano niepraw
dopodobne wprost licy;by czlonk6w. W polowie czerwca 1945 r. wedlug 
jednego zr6dla mialo ich byc okolo 850 55, a wedlug innego 15, co wy
daje si� bardziej prawdopodobne 56• W Sycowie na pierwszym zebraniu 
(27 V 1945 r.) dokonano zapisu czlonk6w, ale nie wiemy, ilu ich bylo 57• 

W Lubinie natomiast protokolant zebrania odnotowal, ze 3 VI 1945 r. 
byro obecnych 12 czlonk6w SL i 8 sympatyk6w 5s. W Bystrzycy na 
zebraniu 1 VII 1945 r. ,,obecnych bylo 8 os6b" 59• Dla niekt6rych po
wiat6w zachowaly si� imienne listy czlonk6w SL. Tak np. w powiecie 
olesnickim 15 VIII 1945 r. mialo byc 1000 czlonk6w SL 60. Z pewnq 
dozq prawdopodobieii.stwa mozna przyjqc, ze na Dolnym Slqsku w po
lowie sierpnia 1945 r. moglo byc okolo 2-3 tys. czlonk6w Stronnictwa 
Ludowego (por. tab. 2). 

W por6wnaniu z innymi stronnictwami i partiami politycznymi, np. 
z Polskq Partiq Socjalistycznq, liczqCq w tym czasie 3500 czlonk6w 61

, 
Polskq Partiq Robotniczq - 900 czlonk6w 62

, ta liczba jest bardzo realna. 
Potwierdzajq to takze wykazy wladz bezpieczeii.stwa, kt6re obliczaly 
w ko.rncu czerwca 1945 r. liczb� czlonk6w SL na okolo 2000 os6b, PPS _:_ 
1800 os6b i PPR okolo 700 os6b 63, 

53 Sprawozdanie organizacyjne Tymczasowego PZ SL na powiat wschowski 
z 11 VI 1945 r., tamze.

54 Sprawozdanie S. Piaskowskiego za okres 15 V-15 VI 1945 r., AP Wroclaw, 
UWW, nr tymcz. 4, bp.

55 Protok6l pierwszego walnego Zjazdu SL i Samopomocy Chlopskiej w Na
myslowie z 17 VI 1945 r., AZSL, Wr., m. n.

56 Protok6l zebrania organizacyjnego SL w Namyslowie z 17 VI 1945 r.,

tamze. 
57 Protok6l zebrania organizacyjnego SL w Sycowie 27 V 1945 r., tamze. 
58 Protok6l pierwszego zebrania organizacyjnego SL w Lubinie 3 VI 1945 r., 

tamze. 
59 Protok6l zebrania organizacyjnego SL w Bystrzycy z 1 VII 1945 r., tamze. 
5o Wykaz czlonk6w SL w powiecie olesnickim z 15 VIII 1945 r., tamze. 
51 Sprawozdanie z dzialalnosci politycznej WK PPS za okres 1 Vl-1 VIII 

1945 r. Archiwum Komitetu Wojew6dzkiego PZPR we Wroclawiu (dalej skr6t:
AKWr.), 36/Vl/3, bp. Por. B. P a s  i e rb, Poczqtki Polskiej Partii SocjaUstycznej

na Dolnym Siqsku (Slqski Kwartalnik Historyczny Sob6tka, nr 4, 1966, s. 693, 
tab. 1). 

62 Ankieta Statystyczna do miesi�cznego sprawozdania Komitetu Wojew6dz
kiego PPR w Legnicy do 15 VII 1945 r., AKWr., lNI/33, bp.

63 Sprawozdanie dekadowe Wojew6dzkiego Urz�du Bezpieczeiistwa Publiczne
go (20-30 VI 1945), Archiwum Komendy Wojew6dzkiej MO we Wroclawiu (dalej 
skr6t: AKWMO, Wr., m. n.). 
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Trudno jest r6wmez ustalic sklad spoleczny pierwszych czlonk6w 
i sympatyk6w Stronnictwa Ludowego na Dolnym Slqsku. Mozna jed
nak zaryzykowac tez� o przewadze inteligencji pochodzenia chlopskiego, 
okreslajqcej kierunek pracy Stronnictwa. Jej rodow6d, doswiadczenie 
polityczne, zwlaszcza z okresu wojny, wywodzily si� ze Stronnictwa 
Ludowego „Roch", Batalion6w Chlopskich i „Wici". Sklad spoleczny 
wladz wojew6dzkich i wielu instancji powiatowych oraz ich polityczna 
orientacja daly o sobie znac w momencie kryzysu ruchu ludowego, 
zwiqzanego z powstaniem Polskiego Stronnictwa Ludowego. 

Powstanie wladz wojew6dzkich Stronnictwa Ludowego, tworzenie 
sieci k6l i zarzqd6w powiatowych byly w pierwszym okresie sprawq 
najwazniejszq, ale nie wyczerpywaly caloksztaltu dzialalnosci Stron
nictwa. 

Szczeg6lnq uwag� zwracalo Stronnictwo na akcj� osadniczq, trak
tujqc jq jako wazny fragment „wyscigu partii politycznych w stosunku 
do osadnik6w", kt6ry zalezalo za wszelkq cen� wygrac 64. Pr6bowano 
organizowac na stacjach dyzury dla opieki nad przybywajqcymi osadni
kami, postulowano w Legnicy na stacji utworzyc kuchnie polowe, dom 
noclegowy, wywiesic tablic� informacyjnq z adresem Wojew6dzkiego 
Zarzqdu SL 65• Dzialacze Stronnictwa niezaleznie od wlasnych inicjatyw 
wlqczali si� do prac prowadzonych przez wladze administracyjne 66• Poza 
akcjq osadniczq SL uczestniczylo m. in. w pracach Grupy Przemyslo
wej 67, Wydzialu Kultury i Sztuki 68, w organizacji Towarzystwa Przy
jazni Polsko-Radzieckiej 69. 

Dzialalnosc powiatowych zarzqd6w Stronnictwa ograniczala si� 
w pierwszym okresie raczej do organizacyjnego umocnienia k6l i zarzq
d6w. Musialy one przezyc okres potrzebny do „lepszego' poznania si� 
wzajemnego" 70

• Duzo czasu pochlanialy prace przy urzqdzaniu biur, sto-

64 Protok6l zebrania organizacyjnego Kola SL w Legnicy z 2 VII 1945 r., 
AZSL, Wr., m. n. Por. Wsp6lpraca (Naprz6d Dolnofü1ski, 8-14 VIII 1945 r.). 

6s Tamze; por. R y s, op. cit.
66 Pismo Pelnomocnika Rzitdu na Okr�g Administracyjny Dolnego Slitska do 

W;z SL w Legnicy z 14 VI 1945 r., AZSL, Wr., m. n.; tak:ze Pismo Wydzialu 
Osiedlenczego Urz�du Pelnomocnika Rzitdu na Okr�g Administracyjny Dolnego 
Slitska do WZ SL z 28 VII 1945 r., tamze. 

67 J. S t  a n  i s z e w s k i, Sprawozdanie z udzialu w obradach Zjazdu Pelno

mocnik6w Powiatowych dla Spraw Gospodarki z lipca 1945 r., tamze. 
6B Pismo Wojew6dzkiego �ydzialu Kultury i Sztuki do WZ SL z 1 VIII 1945 r., 

tamze. 
69 Zaproszenie na zebranie organizacyjne Towarzystwa Przyjazni Polsko-Ra

dzieckiej w Legnicy 2 VII 1945 r., tamze. 
10 Wyst11pienie Prezesa WZ SL W. Rysia w czasie zebrania organizacyjnego 

SL w Legnicy 2 VII 1945 r., tamze. 
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l6wek, swietlic itp., a wi�c sprawy materialno-bytowe 71• Mozna przy
jqc, ze najtrudniejszy dla SL okres skonczyl si� w czerwcu 1945 r. 
W zwiqzku z nasileniem akcji osadniczej zwi�kszyly si� r6wniez mo
zliwosci oddzialywania Stronnictwa. ,,Musimy zaznaczyc, ze wi�kszy 
naplyw ludnosci do ,powiatu - czytamy w pismie PZ SL w Trzebnicy 
z 23 VII 1945 r. -- zaznaczyl si� dopiero w ostatnich 4 tygodniach, tak 
ze poprzednio nie bylo ani celowe, ani mozliwe rozpoczynac pracy orga
nizacyjnej" 72• Niekt6re instancje powiatowe SL czynnie wlqczyly si� do 
akcji osadniczej. ,,Gl6wnym naszym zadaniem byla sprawa osadnictwa 
wiejskiego, a po cz�sci miejskiego" - czytamy w sprawozdaniu PZ SL 
w Zqbkowicach. W tym celu organizowano nie tylko zebrania, ale wy
sylano „swych przedstawicieli do wojew6dztw centralnych w celu wer
bowania osadnik6w na tutejsze tereny. W rezultacie sprowadzilismy 
okolo 114 os6b i osiedlilismy� ich w tutejszym powiecie" 73• 

Poza sprawami osadnictwa mozna takze odnotowac wysilki zmierza
jqce do organizowania k6l Zwiqzkti Samopomocy Chlopskiej, sp6ldziel
czosci wiejskiej 74 oraz pr6by montowania organizacji mlodziezowej 
,,Wici" 75

• Waznym fragmentem dziej6w Stronnictwa Ludowego na Dol
nym Slqsku jest jego wsp6lpraca z innymi partiami i stronnictwami. 
Pierwsze kontakty dzialaczy partii politycznych na szczeblu wojew6dz
kim si�gajq okresu montowania ekip administracyjnych 76

• Nowo po
wstajqce wladze SL -jak juz wspomniano - na pierwszym posiedzeniu 
wybraly swych delegat6w do Mi�dzypartyjnej Komisji Porozumiewaw
czej 77• 

Widocznym rezultatem wsp6lpracy w okresie trzebnickim bylo zor
ganizowanie 21 V 1945 r. pierwszego na Dolnym Slqsku swi�ta ludo
wego 78

• Poczqtkowe tygodnie wsp6lpracy oceniane zostaly pozytywnie 
prfez partie robotnicze. Wojew6dzki Komitet PPS w Trzebnicy dono
sil 24 V 1945 r. wladzom centralnym swej partii, ze „na tutejszym 

. n R y s, op. cit. 
72 Pismo PZ SL w Trzebnicy do WZ SL w Legnicy z 23 VII 1945 r., AZSL, 

Wr., m. n. 

73 Sprawozdanie z dotychczasowej dzialalnosci SL w powieciE:: Zqbkowickim 
z 4 VIII 1945 r., tamze. 

74 Protokoly zebran organizacyjnych w Legnicy, Wschowie, Zqbkowicach, tam
ze. Por. Protok6l zalozenia organizacji ZSCh. w Bierutowie, pow. olesnicki, 

5 VIII 1945 r., tamze. 
75 Udalo si� odnalezc jeden protok6l pierwszego organizacyjnego zebrania

,,Wici" w Legnicy z 2 VII 1945 r., tamze. 
7• Por. przyp. 1. 
77 Por. przyp. 5. 
78 Sprawozdanie WZ SL z obchod6w Swi�ta Ludowego z 21 V 1945 r., AZSL, 

Wr.,m. n. 
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terenie wsp6lpraca stronnictw istnieje zadowalajqca" 79• Podobnie wla
dze wojew6dzkie Polskiej Partii Robotniczej w memoriale do KC PPR 
w maju 1945 r. ocenialy wsp6lprac� ze Stronnictwem Ludowym wyzej 
nawet jak z bratniq PPS 80• Od ulozenia zresztq stosunk6w mi�dzy par
tiami robotniczymi zalezala wlasciwa atmosfera wsp6lpracy calego blo
ku demokraty,cznego. Stosunek partii robotniczych do SL decydowal 
z kolei o ukladzie sil politycznych na korzysc jednej albo drugiej partii. 
Dzialacze PPR stali na stanowisku wciqgni�cia do wsp6lpracy wszyst
kich tych uczciwych ludzi, kt6rzy „chcq szczerze wsp6lpracowac w dzie
le odbudowy panstwa polskiego" 81• Podobne stanowisko zajmowali 
dzialacze PPS, choc podkreslali r6znice taktyczne 82• Dlatego tez wladze 
partii robotniczych zywo interesowaly si� wzajemnymi stosunkami z SL, 
dostrzegaly najdrobniejsze nawet niedopowiedzenia i uniki ze strony 
partnera. Np. protokolant Egzekutywy KW PPR zanotowal, ze w czasie 
I Zjazdu Wojew6dzkiego PPS (24 VI 1945 r.) sekretarz CKW PPS „ani 
slowem nie wspomnial o wsp6lpracy z PPR, a m6wil duzo o wsp6l
p:racy z SL" 83. Truizmem jest twierdzenie, ze o wlasciwych stosunkach 
wewnqtrz Bloku Stronnictw Demokratycznych decydowali ludzie. 
Swiadczy o tym wsp6ldzialanie partii i stronnictw w terenowych ogni
wa,ch w powiecie, gminie, gromadzie. Tak np. w Trzebnicy w czerwcu 
1945 r. z inicjatywq zebrania mi�dzypartyjnego wystqpil Komitet Po
wiatowy PPR. Na zebraniach mi�dzypartyjnych PPR i SL dyskutowano 
nad sprawami akcji osadniczej, zniwnej, obsadq stanowisk 84. Taka 
atmosfera wsp6lpracy trwala w nast�pnych miesiqcach 0s. Uroczystym 
akcentem wsp6lpracy mi�dzypartyjnej bylo poswi�cenie lokalu Stron
nictwa Ludowego z udzialem pelnomocnika obwodowego, czlonka PPR, 
kt6rego witano napr�dce zlozonym wierszem, konczqcym si� wezwa-
niem: 

I do czynu, i pracy sprawne i gotowe, 
Niech nam :i:yje i wzrasta Stronnictwo Ludowe. 
Z kolei zas wznosimy okrzyk my, ludowcy, 
Niech :i:yje PPR oraz pepesowcy 86

. 

79 Archiwum Zakladu Historii Partii przy KC PZPR (dalej skr6t:, AZHP), 
235/VII/149, bp. 

80 Tzw. Memorial KW PPR w Trzebnicy do KC PPR z maja 1945 r., AKWr., 
l/V/3, bp. 

81 Narada Wojew6dzkiego Komitetu PPR w Legnicy z 15 VII 1945 r., AKWr., 
l/VI/9, bp. 

82 Wystqpienie Przewodniczqcego WK PPS S. Piaskowskiego na wsp6lriym 
posiedzeniu aktywu PPR i PPS 16 VII 1945 r., AKWr., l/V/4, bp. 

83 Protok61 posiedzenia EJgzekutywy KW PPR z 29 VI 1945 r., AKWr., l/VI/1, bp. 
84 Sprawozdanie KP PPR w Trzebnicy za czerwiec 1945 r., AKWr., 22/V/2, bp. 
85 Tam:i:e; Sprawozdanie KP PPR w Trzebnicy za lipiec 1945 r. 
86 Sprawozdanie z uroczystosci poswi�cenia lokalu Powiatowegci Zarzcjdu SL 

w Trzebnicy i uroczystosci do:i:ynkowych z 15 VIII 1945 r., AZSL, Wr., m. n. 
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R6wnie pomyslnie rozwijala si� wsp6lpraca mi�dzypartyjna w Lu
binie, Walbrzychu, Zi:tbkowicach i innych miejscowosciach Dolnego 
Sli:tska, chociaz nie wsz�dzie przebiegala ona tak harmonijnie jak 
w Trzebnicy. 

Pierwszy etap dzialalnosci Stronnictwa Ludowego na Dolnym Slqs
ku zamkni:tl organiz.{cyjny Zjazd Wojew6dzki, kt6ry odbyl si� w dniach 
16 i 17 VIII .1945 r. w Legnicy. Opr6cz spraw organizacyjnych zajql 
si� on gl6wnymi problemami dzialalnosci SL, a zwlaszcza akcjq osad
niczq, ciqzqcq na „barkach czlonk6w SL" 87• Na 37 powiat6w na Zjez
dzie reprezentowanych bylo 19 powiatowych zarzqd6w. Niekt6re po
wiaty posiadaly swoje zarzqdy (Brzeg, Jawor, Namysl6w, Sroda Sl., 
Trzebnica, Wrodaw, Zgorzelec), ale nie przyslaly swych delegat6w 88• 

Wedlug ustalen S. Bartosza na Zjezdzie mieli byc obecni „delegaci ze 
wszystkich powiat6w Dolnego Slqska", eo jednak nie wydaje si� mozliwe 
w swietle innych dokument6w (obrady Zjazdu przedstawil S. Bartosz 
jedynie na podstawie relacji uczestnik6w) 89• Brak material6w nie po
zwala odtworzyc przebiegu Zjazdu. Opr6cz jednostronnej relacji S. Bar
tosza zachowala si� jedynie rezolucja skierowana do Pelnomocnika Rzq
du na Dolny Slqsk 90 oraz tekst referatu dra Bilka pt. Ideologia stron

nictw politycznych w swietle mysli przewodniej narodu. Zasadnicze 
tezy referatu glosily, ze kazdy nar6d „tworzy w pewnym sensie wlasne 
koncepcje, wlasne programy, wlasne hasla i pr6buje realizowac je 
w spos6b i silami, jakimi rozporzqdza". Odczytac sens polityczny tego 
stwierdzenia nie jest rzec2q trudnq. W duchu samodzielnosci narodowej 
wypadly takze inne tezy autora. Dajq si� one sprowadzic do og6lnej 
formuly: integracja spoleczna juz nastqpila; w kwestiach politycznych 
nie Polak6,w nie dzieli, lecz wszystko lqczy. ,,Nie ma w tej chwili r6z
nicy mi�zy Polakiem przybylym znad Zbrucza, Bugu, Niemna i Wi
lejki oraz Polakiem znad Wisly i Warty; wszystkich zbratala wsp6lna 
praca na zyznej ziemi dolnoslqskiej, kt6ra goscinnie rozwarla podwoje 
dla wszystkich Polak6w dobrej woli, szczerych demokrat6w i bojowni
k6w o polskosc piastowskich ziem Dolnego Slqska . . . Zbratalo nas tu 
Polak6w wszystkich wsp6lne ogromne zadanie repolonizacji i utwier-

87 R y s, op. cit. 
88 Wykaz powiat6w nalezqcych do Stronnictwa Ludowego w Legnicy z 16 VIII 

1945 r., AZSL, Wr., m. n. 
89 B a r t o s z, op. cit.

90 Pismo WZ SL do Pelnomocnika Rzqdu na Okr�g Administracyjny Dolnego 
Slqska z 21 VIII 1945 r., AZSL, Wr., m. n. 
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dzenia polskosci na Dolnym Slqsku" 91• Nie znamy r6wniez przebiegu 
dyskusji. Mozna jedynie sqdzic, ze byla ona bardzo ozywiona, skoro 

Zjazd, planowany poczqtkowo na jeden dzien, przeciqgnql si� do dw6ch. 
Mozna przypuszczac, ze duzo miejsca w dyskusji zaj�la ,osoba S. Miko
lajczyka, kt6ry odwiedzil r6wniez Legnic� w lipcu 1945 r.92 Zjazd pod
sumowal kilkumiesi�cznq dzialalnosc SL na Dolnym Slqsku, wybral 
statutowe wladze wojew6dzkie 93, ale nie wytyczyl kierunku dalszego 
rozwoju ruchu ludowego, kt6ry juz wkr6tce mial si� rozwijac w zu
pelnie nowych warunkach: stworzonych przez powstanie Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. 

Tab. 1. Daty pierwszych zebraii organizacyjnych Stronnictwa Ludowego 

na Dolnym SI�sku 

P o w i at 1 Data zebrania P o w i a t Data 
zebrania 

Wschowa 7 V 1945 Waszkowice pow. Syc6w 15 VII 
Sroda Sl. 17 V Trzebnica 19 VII 
Syc6w 27 V Olawa 22 VII 
Lubin 3 VI Zagan 26 VII 
Namysl6w 17 VI Walbrzych 29 VII 
Namysl6w m. 17 VI Zqbkowice 4 VIII 
Slawa Sl. 29 VI Wol6w 4 VIII 
Bystrzyca 1 VII Kozuch6w 5 VIII 
Zlotoryja ,1 VII Klodzko 5 VIII 
Kamienna G6ra 2 VII Wroclaw m. i pow. 10 VIII 
Legnica 2 VII J elenia G6ra 12 VIII 
Milicz 5 VII Nowa Ruda m. 19 VIII 

.Zr 6 d l o: Protokoly zebran organizacyjnych (A WZSL Wr., m.n.). 

91 Referat dra J. B i  l k a, Ideoiogia stronnictw poiitycznych w swietie mysLi

przewodniej narodu, wygloszony na I Zjezdzie Wojew6dzkim SL 16 VIII 1945 r., 
tamze. 

92 Z pobytu S. Mikolajczyka w Legnicy 17 i 18 VII 1945 r. zachowal si� jedy
nie rachunek koszt6w pobytu z 11 IX 1945 r., tamze. 

93 Wedlug opracowania S. Bartosza Zjazd dokonal wyboru statutowego Zarzq
du Wojew6dzkiego SL w skladzie: W. Rys prezes, P. Szymczyk wiceprezes, 
J. Kownacki sekretarz, A. Walasek skarbnik, A. Strojny czlonek Prezydium 
i 5 czlonk6w Zarzqdu. Przewodniczqcym Sqdu Kolezenskiego zostal W. Zielinski. 
W sierpniu 1945 r. dokooptowano do WZ Jerzego Drewnowskiego, redaktora „Pio-;
niera", i S. Bartosza, zast�pc� komendanta wojew6dzkiego MO · we Wroclawiu.
(B a r t o s z, op. cit.) 
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Tab. 2. Liczba czlonköw Stronnictwa Ludowego na Dolnym SJ�sku 

(maj-sierpieii 1945) 

P o w i a t  Liczba 
P o w i a t  Liczba 

czlonk6w czlonk6w 
<' 1 

Bystrzyca 22 Slawa Sl. 5 
Jelenia G6ra 19 Syc6w 19 
Kamienna G6ra 12 Sroda SI. 7 
Klodzko 30 Trzebnica 5 

Kozuch6w 28 Walbrzych 27 
Legnica 24 Wol6w 14 
Lubin 20 Wroclaw m. i pow. 28 
Milicz 5 Wschowa 320 
Namysl6w 847 Zagan 20 
Olesnica 1000 Zqbkowice 284 
Olawa 99 

Razem 2835 

Zr 6 d l o: Dane z pierwszych zebran organizacyjnych SL (AZSL Wr., m.n.). 

Tab. 3. Pierwsi prezesi Powiatowych Zarz�döw SL na Dolnym Sll\sku 

(maj-sierpien 1945) 

P o w i at 

Bystrzyca 
Jawor 
Jelenia G6ra 
Kamienna G6ra 
Klodzko 
Kozuch6w 
Legnica 
Lubin 
Milicz 
Namysl6w 
Olawa 
Slawa SI. 
Syc6w 
Sroda Sl. 
Walbrzych 
Wol6w 
Wroclaw 
Wschowa 
Zagan 
Zlotoryja 
Zqbkowice 

Im i� i n a z w i s k o  

Boleslaw Twardowski 
Aureliusz Piqtkowski 
Henryk Krzeminski 
Piotr Winski 
Stanislaw Bialecki 
Zygmunt R6zycki 
Jan Kownacki 
Stanislaw Przondo 
Zygmunt Szczepaniuk 
Boleslaw Nowacki 
Marceli stan 
Marian Mis 
Stanislaw Cieslik 
Michal Lukasik 
Jan Bilek 
Stanislaw Kalandyk 
Wladyslaw Zielinski 
Jan Kuciewicz 
Stanislaw Janucht 
Jan Sokolowski 
Boleslaw Wykurz 

Zr 6 d l o: Protokoly zebran organizacyjnych SL (AZSL, Wr., m.n.). 
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DIE ERSTE PHASE DER TÄTIGKEIT DER VOLKSPARTEI (STRONNICTWO 

LUDOWE) IN NIEDERSCHLESIEN (A1PRIL-AUGUST 1945) 

Im Artikel wird zum ersten Mal das Thema der Volksbewegung in Nieder

schlesien im Jahre 1945 aufgegriffen. Am 20. April ist die erste Verwaltungs

gruppe aus Kielce in Trzebnica (Niederschlesien) eingetroffen, darunter einige 

Mitglieder der Volkspartei. Diese hatten eine doppelte Aufgabe zu erfüllen -

an der Gründung der polnischen Verwaltung und der Organisierung der Volks

bewegung mitzuwirken. Am 25. April 45 wurde die Wojewodschaftsleitung mit 

Wladyslaw Rys als Vorsitzendem gewählt. Die Wojewodschaftsleitung der Volks

partei befasste sich in der ersten Periode ihrer Tätigkeit mit der Gründung von 

Zirkeln und Kreisleitungen, und versuchte, oft noch auf unbeholfene Weise, auch 

andere Probleme zu lösen. Die Ergebnisse dieses ersten Zeitabschnitts der Volks

bewegung in Niederschlesien wurden auf der I. Tagung der Wojewodschaftsor

ganisation der Volkspartei, die im August 1945 in Legnica stattgefunden hatte, 

beraten und gewürdigt. 




