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MATERIAl.,Y DO DZIEJÖW PARTU ROBOTNICZYCH W POLSCE LUDOWEJ, 

CZ. II "'. AKTA WOJEWÖDZKIEGO KOMITETU POLSKIEJ PARTII SOCJA

LISTYCZNEJ W ARCHIWUM KOMITETU WOJEWÖDZKIEGO PZPR 

WE WROCI.,AWIU 

20 IV 1945 r. powstal w Trzebnicy Wojew6dzki Komitet PPS. Jego organiza
torem i pierwszym przewodniczqcym zostal Stanislaw Piaskowski, 6wczesny Pel
nomocnik Rzqdu na Okr�g Administracyjny Dolnego Slqska. W maju 1945 r. WK 
przeni6sl si� do Legnicy, a w pazdzie;rniku do Wroclawia. 

Polska Partia Socjalistyczna, podobnie jak Polska Partia Robotnicza i inne 
stronnictwa polityczne, powstala i rozwijala si� na Slqsku w miar� naplywu lud
nosci polskiej. Nie zachowaly si�. niestety, wszystkie akta Wojew6dzkieg,o Komi
tetu, a braki dotyczq gl6wnie 1945 i 1946 r. Zagin�ly akta Wojew6dzkiego Sqdu 
Partyjnego,, Oddzialu Samopomocy Partyjnej i Opieki Sp.olecznej 1. Po niektörych 
oddzialach pozostala . minimalna ilosc akt. 

Materialy zg,romadzone w Archiwum KW PZPR odzwierciedlajq proces pow
stania PPS w wojew6dztwie i jej wielostronnq dzialalnosc. Na zespöl akt WK PPS 
skla.da si� 467 jednostek archiwalnych (11,86 mb). WiE;kszosc z nich stanowiq 
dokumenty wytworzone przez instancje, a wi�c Wojewödzki Komitet, powiatowe 
i miejskie komitety oraz kola. Nieznacznq grup� stanowiq materialy Centralnego 
Komitetu Wykonawczego, instytucji panstwowych i administracyjno-sa�orzqdo
wych, wsp6lpracujqcych z iristancjami PPS. 

Archiwalia zespolu WK PPS Sc\ opracowane i zinwentaryzowane w kolejnosci 
zgodneij ze strukturc} instancji i aparatu w wojewödztwie 2•

� Akta dotyczc1ce PPR om6�ione zostaly w nrze 2a/1962 „Slc}skiego Kwartal-
nika Historycznego Sob6tka". 

1 Sprawozdania WK PPS, Archiwum KW PZPR, sygn,. 36/VI/4. Oddzial Sa
mopomocy Partyjnej i Opieki Spolecznej istnial w 1945 r. W pözniejszych doku
mentach brak o nim wzmianki. Oddzial opiekowal si� Polakami wracajqcymi do 
kraju. 

2 Przedstawia si� to nast�pujqco: Konferencja · - sygn. 36/I/1-3, Rada Woje
w6dzka - sygn. 36/II/1, Wojew6dzki Komitet - sygn. 36/III/1, Wojew6dzka Ko
misja Rewizyjna - sygn. 36/IV/1, Sekretariat - sygn. 36/VI/l, Oddzial Og6lno
organizacyjny - sygn. 36/VII/1-72, Oddzial Propagandy - sygn. 36/VIII/1-23, 
Oddzial Kadr - sygn. 36/IX/1-48, Oddzial Samorzqdowo-Administracyjny -
sygn. 36/X/1-54, Oddzial Szkoleniowy - sygn. 36/Xl/1-13, Oddzial Spoleczno-Za
wodowy - sygn. 36/XII/1-44, Oddzial Komunikacyjny - sygn. 36/XIIl/1-44, 
Oddzial Ekonomiczno-Przemyslowy - sygn. 36/XIV/1-45, Oddzial Oswiaty -
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Najwyzszc} wladzq PPS byla Konferencja Wojew6dzka. Na Dolnym Slqsku 
odbyly si� 4 Konferencje: 

1. 24 VI 1945 r. Zachowalo si�. z niej tylko sprawozdanie uczestnika z Jawora,
wylc}czone z zespolu akt Powiatowego Komitetu PPS w Jaworze. 

2. 21 i 22 X 1945 r. Z tej Konferencji zachowalo si� jedynie sprawozdanie
uczestniköw z Cieplic. 

3. 20 i 21 IV 1947 r. Zachowala si� rezolucja w sprawie osadnictwa wojskowego
w wojew6dztwie wrodawskim. 

4. 20 VI 1948 r. Zachowaly si� rezolucje i broszura zawierajc}ca list Sekre�
tarza Generalnego CKW PPS J6zefa Cyrainkiewicza, artykuly Sekretarza CKW 
Tadeusza Cwika i I Sekretarza KW PPR Wladyslawa Matwina oraz referat Se
kreta.irza WK PPS Macieja Elczewskiego. 

W protokolach posiedzen Wojew6dzkiej Rady PPS, Wojew6dzkiego Komitetu 
i Prezydium dominujc} problemy pracy organizacyjne,j, wsp6lpracy mi�dzypartyjnej 
i inne problemy polityczne. Podobne zagadnienia przewijajq si� w zachowanych 
protokola,ch posiedzen Sekretariatu. W serii akt Sekretariatu, poza protokolami, 
najwi�kszq wartosc archiwalnc} przedstawiajq sprawozdania Wojew6dzkiego Ko
mitetu PPS. 

Szczeg6lowc} problematykc} zajmow·aly si� oddzialy "WK. Powstawaly one 
w miar� . wzrostu organizacyjnego PPS i rozbudowy aparatu partyjnego. Niekt6re 
istnialy juz w ezerwcu 1945 r., inne powstaly w 194�, a nawet w 1948 r. Sto
sunkowo najwi�cej zachowalo si� akt Oddzialu Og61noorganizacyjnego, Samo
rzqdowo-Administracyjnego, Spoleczno-Zawodo,weg01, Komunikacyjnego, Ekono
miczno-Przemyslowego i Wiejskiego. Akta szczeg61nie wazne dla historyka (np. 
Oddzialu Ziem Zachodnich) zachowaly si� w minimalnym stopniu (ok61nik z 13 
VIII 1946 r. o zadaniach Oddzialu i koniecznosci powolania Referat6w Ziem Od
zyskanych oraz sprawozdanie z 15 X 1946 r. · o pracy w wojew6dztwie).,/ 

Akta oddzial6w mozna podzielic na nast�pujc}ce grupy: dokumenty wlasne, 
dokumenty przyslane z CKW, z nizszych instanc.ji partyjnych, z instytucji pan
stwowych i administracyjno-samorzc}dowych. 

Badacz interesujc}cy si� procesem organizowania komitet6w terenowych i ko
m6rek partyjnych, wzrostem ocgainizacyjnym PPS, koordynacjq pracy oddzial6w 
WK, wsp6lpracq z OMTUR, ZNMS znajdzie wartosciowe dokumenty w Oddziale 
Og61noorganizacyjnym istniejqcym od czerwca 1945 r. Obok ok61nik6w, plan6w 
pracy i sprawozdan Oddzialu zachowaly si� oceny pracy powiatowych komitet6w 
pisane przez instruktor6w WK. Prawie polow� akt Oddzialu stanowiq materialy 
przyslane z powiatowych i miejskich komitet6w, wsr6d nich przewazajq protokoly 
posiedzen powiatowych komitet6w, sprawozdania statystyczne i opisowe, protokoly 
zebran wyborczych i irnnych k6l PPS. 

z. istniejqcych w Oddziale referat6w najwi�cej slad6w pozostalo po Referacie
Kobiet. Reprezentu.ic1 go szczqtkowe materialy z I Zj"azdu Wojew6dzkiego Kobiet
-czlonkin PPS, plany pracy, sprawozdania, protokoly posiedzen Zarzc1du Sekcji 
Kobiecej WK, akta dotyczc1ce szkolenia kobiet, sprawozdania z lustracji k6l ko
biecych i powiatowych rad kobiecych, protokoly zebran mi�dzyparty,jnych kobiet 
oraz inne dokumenty zwic1zane z dzialalnosciq kobiet socjalistek. 

Cenne materialy pozostaly po Oddziale Administracyjno-Samorzc1dowym istnie
jqcym od sierpnia 1946 r. i obejmujc1cym dwa referaty: Samorzc}dowo-Administra-

sygn. 36/XV/1-11, Oddzial Wie1jski - sygn. 36/XVI/1-77, Oddzial Ziem Zachod
nich - sygn. 36/XVII/l, Oddzial Finansowo-Gospodarczy - sygn. 36/XVIII/1-3, 
Wojew6dzka Komisja Weryfikacyjna - sygn. 36/XIX/1-16. 
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cyjny i Wojskowy. Do podstawowych jego zadan nalezal ogölny wgl::id w prac� 
administracji i samcrzqdu, obsadzanie urz�döw starostw, burmistrzöw wedlug 
ustalomgo klucza partyjnego, wglqd w prac� rad narodowych, regulowanie na
plywu czlonköw PPS 'do MO i UB, ORMO. Szeroki zakres dzialalnosci Oddzialu 
tylko cz�sciowo znajduje odbicie w zachowanym materiale aktowym. Z akt wlas
nych Oddzialu przetrwaly instrukcje i ok6lniki, protokoly posiedzen Oddzialu, 
plany pracy, sprawozdania, notatki poinspekcyjne. Zawierajq one m. in. dane 
o skladzie spo!ecznym i sytuacji politycznej w radach narodowych wojew6dztwa
i w starostwach, o udziale PPS w samorzqdzie i administracji. Odr�bnq grup�
akt Oddzialu stanowiq materialy przyslane z CKW, sprawozdania powiatowych
komitet6w o pra:::y instytucji sam0rzqdowych, protokoly posiedzen i sprawozdania
powiatowych komisji administracyjno-samorzqdowych, dokumenty o wsp6lpracy
mi�dzypartyjnej w administracji i samorzqdzie, wykazy komitet6w i k61 PPS
w urzE;>dach adm�nistracyjno-samorzqdowycb, a takze nieliczne dokumenty doty
czqce Referendum. Kilka jednostek archiwalnych stanowil:l, materialy rad naro
dowych, sprawozdania Wydzial6w Urz�du Wojewödzkiego Wroclawskiego i pelno
rnocnik6w rzqdu w powiatach. Interesujqce sq sprawozdania Wydzialu Osiedlen
czego i Odbudowy. Zachowaly si� cz�sciowo sprawozdania i instrukcje Referatu
Wojskowego.

Dose obszernq dokumentacj� pozostawil Oddzial Spoleczno-Zawodowy (powstal 
1 III 19n r.), dzielqcy si� na; Referat Opieki Spolecznej (organizujqcy p:Jmoc dla 
. wd6w i sierot po pö1eglych w czasie okupacji czlonkach partii, dla bylych wi�z
ni6w politycznych, inwa1 id6w niezdolnych do pracy z powodu choroby, opiek� 
lekarskq), Referat Zawodowy (kontrolujqcy stosowanie um6w zbiorowych, orga
nizujqcy akcj� kulturalno-oswiatowq w zwiqzkach zawcdowych oraz czuwajqcy 
nad pracq rad zakladowych). Przy oddziale istniala Wojew6dzka Rada Zawodowa 
z 35 sekcjami. branzowymi. Zachowaly si� akta poszczeg6lnych sekcji; sprawozda
nia, protokoly i ankiety sprawozdawcze prwiatowych komitet6w, rnaterialy przy
slane ze zwiqzk6w zawodowych o ich strukturze i dzialalnosci w okresie 1945-1948, 
nieliczne · dokumenty dotyczc1ce wsp6lzawodnictwa pracy, sprawozdania lustrato
r6w spolecznych, dokumenty o wsp6lpracy PPS i PPR, po,dania o prac�, skie
rowania do pracy i korespondencja. 

, Po Oddziale Kornunikacyjnym (istniejqcym prawdopodobnie od .konca 1945 r.) 
z sekcjami kolejowq, pocztowc6w, transportowcöw i wodniak6w, zachowaly si� 
opr6cz ok6lnik6w CKW materialy powiatowych i miejskich komitet6w dotyczqce 
pracy köl pocztowych i kolejowych, protokoly i sprawozdania k6l i komitet6w 
kolejowych i pocztowych. Jedna grupa akt Oddzialu dotyczy zeglugi na Odrze. 

Oddzial Ekonomiczno-Przemyslowy (istniejqcy od maja 1946 r.) wraz z dzia
lajqCq przy nim Wojew6dzkq Radq Gospodarczq, zajmujqcy si� caloksztaltem 
dzialalnosci PPS w przemysle, handlu .i sp6ldzielczosci, pozcstawil po sobie pisrna 
ok61ne, plany pracy, sprawozdania, prctokoly narad oraz posiedzen Wojew6dzkiej 
Rady Gospodarczej, sprawozdania instruktor6w z wyjazd6w w teren. Pokaznq , 
ilosc jednostek a.rchiwalnych stanowiq protokoly posiedzen powiatowych rad gospo
darczych i sprawozdania powiatowych komitet6w. Fragmentaryczne dokumenty 
dotyczq „Daniny Narodowej", pracy lustrator6w spolecznych i obywatelskich ko
misji podatkowych. Zachowaly si� takze wykazy zaklad6w i fabryk w wojew6dz
twie oraz sprawozdania Izby Przemyslowo-Handlowej. Po Referacie Sp6Idzielczym 
przetrwaly plany p.racy, sprawozdania wlasne i Wojew6dzkiej Rady Sp6Idzielczej. 
Trzy jednostki archiwalne zawierajq sprawozdania i protokoly Powiatowych Rad 
Sp6ldzielczych. 
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Po Oddziale Wiejskim (dzialajc1cym od sierpnia 1945 r.) wraz z istniejqCl:\ 
przy nim Dolnoslc1skq Radq Chlop6w Socjalist6w zachowaly si� ok6lniki, instruk
cje, plany pracy i sprawozdania. W aktach Oddzialu znajdujq si� takze materialy 
przysylane z Wydzialu Osiedlenczego Urz�du Wojew6dzkiego, powiatowych refe
rat6w osadnictwa rolnego, Ministerstwa Ziem Odzyskanych, Zwic1zku Samopomocy 
Chlopskiej i Zwic1zku Zawodowego Robotniköw i Pracownik6w Rolnych. 

Zesp6l akt WK PPS jest opracowany, posiada karty inwentarzowe i wst�p do 
inwentarza, zawierajqcy szczeg6lowe informacje o zawartosci zespolu. W Archi
wum przechowywane sc1 takze zespoly akt powiatowych komitet6w PPS. 




