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Dla rozwoju współczesności ważne jest dokąd, ale i 

skąd idziemy. Aby prawidłowo tworzyć teraźniejszość i przy

szłość, trzeba znać przeszłość. W nieustannym procesie kształ

towania się społeczeństwa te założenia odgrywają rolę bar

dzo ważną. Te założenia stanowią istotne czynniki kreujące 

społeczeństwo. Również dziś, a może właśnie obecnie w roku 

1982 szczególnie, w stulecie polskiego ruchu roootniczego 

powinniśmy popatrzeć w przyszłość i przeszłość. Zobowiązu

je nas do tego aktualna sytuacja polityczno-społeczna i 

gospodarcza naszej Ojczyzny - Polski Ludowej.

Społeczeństwo województwa koszalińskiego w swoim 

polskim charakterze i kształcie dochodzi lat 37. Jest to 

wiek nawet nie jednego pokolenia, ale jest to czas, w k_o- 

r-ym w aktywne życie weszło trzy pokolenia - pionierów i 

osadników, gospodarzy i budowniczych i wreszcie tych, któ

rzy swój ojczysty dom mają tutaj i zawsze tylko nad pol

skim Bałtykiem, na terenach okopów Jału Pomorskiego -
f

słowem na Pomorzu Środkowym.
Koszalińskie społeczeństwo składa się - jak i każde 

■iring - 2 tych samych klas, warstw, grup społecznych i 

jednostek. W roku 100 lecia polskiego ruchu robotniczego 

budzą się różne refleksje, powstają stare i nowe proole- 

my, rodzą się pytania znane i aktualne, a wszystkie one 

zobowiązują nas do popatrzenia w przeszłość, do uświado

mienia sobie i innym skąd nasz ró<L.
Społeczeństwo koszalińskie nie ma klasy roootniczej 

ze stuletnimi tradycjami, co jest naturalną losow kole

ją. Jednak te blisko cztery dziesiątki lat też tworzą
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historię.własną, polską, naszą koszalińską, którą w 100 

lecie ruchu robotniczego warto przypomnieć. Obowiązkiem 

pokoleń wchodzących w czynne życie jest znać regionalne 

dzieje ojczyste. Ruch robotniczy odnosił się zawsze z sza

cunkiem do przeszłości swych dziejów dlatego, że z nich 

czerpał siłę i inspirację do nowych myśli, kierunków i pro

gramów. Taki twórczy stosunek do tradycji prezentuje Polska 

Zjednoczona Partia Robotnicza, kontynuatorka najlepszych 

tradycji i wartości tkwiących w ruchu robotniczym. Zatem 

członkowie PZPR województwa koszalińskiego do licznych swo

ich zadań i obowiązków 'wpisują i ten - znać i twórczo ko

rzystać z dorobku i dziejów partii klasy robotniczej Pomo

rza Zachodniego. Doświadczenia Polskiej Partii Robotniczej 

i Polskiej Partii Socjalistycznej, chociaż odnoszące się 

do innych uwarunkowań historycznych, maj'ą swoje nieprze

mijające wartości nie tylko jako etap w dziejach polskie

go ruchu robotniczego, ale może głównie jako okres wnoszący 

do teorii funkcjonowania partii politycznych w specyficz

nych, polskich warunkach. Specyfika ta na Pomorzu Zachod

nim ma pharakter wyjątkowy, czego nie wolno nie dostrze

gać w aktualnym układzie stosunków społeczno-politycznych 

także i w województwie koszalińskim.

Sięgnijmy zatem po. fakty i zdarzenia z pierwszego 

roku wolności Pomorza Zachodniego, z roku 1945. W wyniku 

skutecznych działań Armii Czerwonej i ¥ojska Polskiego 

większość obszarów Pomorza Zachodniego została wyzwolona 

w marcu 1945 roku, w tym całe późniejsze województwo ko-
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Szalińskie. Zgodnie z decyzją Rządu Tymczasowego na Ziemiach 

Odzyskanych utworzono okręgi administracyjne. 3 marca 1945 

roku ppłk Leonard Borkowicz został pełnomocnikiem Rządu 

Tymczasowego RP przy dowództwie I Frontu Białoruskiego. 

Dowódca I Armii Wojska Polskiego gen. Stanisław Popławski 

w połowie marca 1945 roku wydał rozkaz specjalny "0 utwo

rzeniu tymczasowych organów polskich na terytorium do rzeki 

Odry wchodzącego w skład państwa polskiego", który sankcjo

nował spontanicznie tworzone komórki władzy polskiej. Two

rzyli je robotnicy przymusowi, jeńcy wojenni i więźniowie, 

ludność autochtoniczna tam, gdzie były jej skupiska, a także 

osadnicy, pochodzący z województw sąsiednich, a zwłaszcza 

z poznańskiego i bydgoskiego. Grupa operacyjna pełnomocni

ka Rządu na okręg Pomorze Zachodnie przybyła 14 kwietnia 

1945 roku do Piły. Niezależnie od grupy pełnomocnika Rządu 

poszczególne miasta, np. Poznań, Gniezno, Chojnice, organi

zacje i partie polityczne 'wysyłały na teren Pomorza Zachod

niego swoje ekipy operacyjne.

¥ roku 1945 przed administracją polską w tym pionier

skim okresie stanęły do 'wykonania zadania następujące:

- zasiedlenie terenu ludnością polską,

- zapewnienie ładu i bezpieczeństwa publicznego,

- obsadzenie ludnością polską opuszczonych gospodarstw 

rolnych i leśnych,

- uruchomienie i odbudowa zakładów pracy, fabryk, 

warsztatów rzemieślniczych, sklepów,

- uruchomienie’ łączności i komunikacji,



- tworzenie zrębów polskiego życia społecznego i integra

cja ludności.

Realizację tych zadań wpisała do swojego programu 

Polska Partia Robotnicza. Komitet Centralny PPR własną 

grupę operacyjną wysłał na Pomorze Zachodnie już w dniu 

7 kwietnia 1945 roku. Dotarła ona do Piły między 10 a 13 

kwietnia czyli jeszcze przed przybyciem tutaj grupy Pełno

mocnika Rządu. Natomiast grupy operacyjne z województwa 

bydgoskiego już w marcu 1945 roku zorganizowały pierwsze 

komórki PPR w Człuchowie, Szczecinku, Wałczu, Bytowie 

i Złotowie. Formalne uprawnienia do tworzenia komórek 

partyjnych miał Komitet Okręgowy PPR, który utworzyła 

grupa operacyjna 24 kwietnia 1945 roku. I sekretarzem
^ U
Komitetu Okręgowego został Tadeusz Rajner, a sekretarzami 

Izydor Drożyński i Władysław Kotowski. Komitet Okręgowy 

PPR zaczął w sposób celowy i planowy tworzyć komórki orga

nizacyjne i rozwijać partię na Pomorzu Zachodnim.

i! sposób żywiołowy, jako skutek inicjatywy poszcze

gólnych członków, a potem grup zaczęły powstawać organiza

cje Polskiej Partii Socjalistycznej. Wysłannicy central

nych władz PPS przybyli na Pomorze Zachodnie w maju 1945 

roku, chociaż już 25 marca mieli swój Komitet Powiatowy 

w Pile. 10 maja 1945 roku utworzono w Koszalinie Wojewódz

ki Komitet Robotniczy PPS. Jego przewodniczącym został 

Wacław Pochowski, zastępcą Władysław Szymański, sekreta

rzami Zdzisław Goldberg i Julian Turkietti, a skarbnikiem 

Franciszek Szymański. Obok WKP PPS działała grupa Euge

niusza Przetacznika, odgrywająca rolę drugiego ośrodka
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kierowniczego. Grupa E. Przetacznika i W.Wodeckiego zorga

nizowała w dniach 26 i 27 sierpnia 1945 roku X Zjazd Okrę

gowy PPS w Koszalinie. Na tym zjeździe wybrano nowy Komitet 

Okręgowy, złożony ze zwolenników E.Przetacznika, na czele 

z Witoldem Wodeckim jako przewodniczącym, Józefem Genia- 

szykiem jako jego zastępcą, oraz z Eugeniuszem Przetaczni- 

kiem i Marianem Bocianem jako sekretarzami. Działacze rFS 

z pierwszego Komitetu Okręgowego stopniowo znikają z życia 

politycznego na Pomorzu Zachodnim.

Obie robotnicze partie polityczne na Pomorzu Zachod

nim nastawiały się na organizowanie terenowych i podstawo

wych ogniw partyjnych. Poprzez swoich członków partie za

bezpieczały sobie wpływ na obsadę władz administracyjnych 

i rozwój życia społeczno-politycznego. Komitet Centralny 

PPR w maju 1945 roku planował wysłać na Pomorze Zachodnie 

aż 6100 członków partii z województw: poznańskiego, łódz

kiego, warszawskiego, lubelskiego i m.Warszawy. Zadanie 

to nie zostało w pełni wykonane. Program PPR i udział jej 

członków w przeobrażeniach społeczno-politycznych, zwłasz

cza w przeprowadzaniu reform zadecydował o intensywnym 

rozwoju szeregów. Jeśli w połowie kwietnia 194> roku PPR 

owców było 98, to pod koniec tego roku aż 4068 osób, co 

zadecydowało o wyższym upartyjnieniu niż w kraju. W końcu 

1945 roku w składzie PPR robotnicy stanowili- 43,8%, 

chłopi -39,3%, pracownicy umysłowi - 16,9%, rzemieslnicy- 

6,7% ogółu członków.
Natomiast rozwój organizacyjny PPS przebiegał od



799 na dzień 15 czerwca 1945 roku do 2000 pod koniec sierpnia 

tego roku.

W lipcu 1945 roku ilość ludności polskiej na Pomorzu 

Zachodnim wynosiła 69 500 osób, a pod koniec grudnia osiągnę

ła stan 348 029 osób.

Gwałtowany rozwój partii politycznych na Pomorzu Za

chodnim zadecydował o niskim poziomie ideologicznym, bardzo 

częstych zmianach personalnych w aparacie Komitetu Okręgo

wego i komitetów powiatowych. Nieuregulowane warunki życia, 

brak poborów, wyczerpująca praca, nieograniczone możliwości 

bogacenia się przez spekulację i szaber spowodowały, że tylko 

około 30 % osiedleńców z 1945 roku zostało na stałe. W tych 

warunkach zadania udział w osadnictwie, zbiór plonów z 

pól, zabezpieczenie i uruchomienie zakładów przemysłowych 

i warsztatów rzemieślniczych, placówek użyteczności publi

cznej i szkół miały rangę podstawowych spraw politycznych, 

które dokonywały się za sprawą wysiłku rąk i umysłów PPR- ’ 

owców.

Działacze partii robotniczych wchodzili do środka 

władzy ludowej, współtworzyli ją, byli drożdżami w jej orga

nach, zabezpieczając w ten sposób przeprowadzenie reform 

społecznych i prz-eobrażenia polityczne wśród ludności.

W drugiej połowie roku 1945 na 18 obwodów czyli po

wiatów Pomorza Zachodniego w 8 pełnomocnikami /starostami/ 

byli członkowie PPR, w 7 PPS i po jednym z ZSL i SD.

Spośród ich zastępców 5 było członkami PPR, 7 PPS, 5 ZSL 

i 1 SD. Na 55 burmistrzów 18 było członkami PPR. W sierpniu
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1945 roku organizacje PPR działały już we wszystkich obwo

dach /powiatach/, PPS w 14, SL tylko w e, a SD w 5.

Pierwszym aktem współpracy międzypartyjnej PPR i ^ 

stało się spotkanie przedstawicieli obu partii 16 kwietnia 

1945 eoku w Pile. PPS reprezentowali na nim działacze pil

skiej organizacji. Celem tego spotkania były aktualne pro

teiny życia na Pomorzu Zachodnim.
Konstytuujące posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Poro

zumiewawczej stronnictw Demokratycznych odbyło się 11 ozerwca 

1945 roku w Koszalinie. W jej skład weszli przedstawiciele 

PPR PPS i SL, zaś SD z uwagi na późniejszą organizację 

miało swojego przedstawiciela dopiero od sierpnia. Na wspól

nym posiedzeniu KW PPR i W PPS * dniu 3 października 1945 

roku przyjęto zasadę, że obie partie robotnicze przed każ

dym posiedzeniem komisji porozumiewawczej będą uzgadniały 

swoje stanowiska. Współpraca obu partii w roku 1945 i nawet 

później nie miała charakteru harmonijnego. Występowała kon

kurencja w przyjęciach do partii, w obsadzie stanowisk, 

szczególnie zabiegała PPS. PPS kładła naeisk na organizację 

handlu spółdzielczego, udzielała pomocy kupcom, rzemieślni

kom, prywatnej inicjatywie w otrzymywaniu potrzebnych po

mszczeń. Obie partie łączyły wielkie sprawy osadnictwa, 

sprawowania władzy, przeprowadzania reform społecznych, 

zagospodarowywania Pomorza Zachodniego, a także stosunku

do PSLLa fakty świadczą o sile oddziaływania Polskiego
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ferencja działaczy z dziewięciu powiatów odbyta w Koszalinie 

12 grudnia 1945 roku i I Wojewódzki Zjazd przeprowadzony 

5 stycznia 1946 roku. PSL liczyła wtedy około 17 tysięcy 

członków i istniało w 11 na 18 powiatów, a w trzech z nich 

nawet funkcje starostów pełnili członkowie tej najliczniej

szej wtedy partii politycznej na tym terenie.

PPR po utworzeniu PSL wyszło z koncepcją bloku 

wyborczego sześciu partii politycznych działających wówczas 

w kraju. 7/ realizacji tej koncepcji PPS chciała wyznaczyć 

sobie rolę języczka u wagi w walce wyborczej i także rolę 

arbitra pomiędzy PPR i PSL chciało wygrywać kierownictwo 

PPS na Pomorzu Zachodnim. PSL swoje oblicze polityczne 

odsłoniła szczególnie jaskrawe w dwóch wydarzeniach na Pomo

rzu Zachodnim. 7/ dniach 12-14 kwietnia 1946 roku w Szczecinie 

organizowano uroczystości pod hasłem "Trzymamy straż nad Odrą" 

z udziałem najwyższych władz'centralnych, m.in. Bolesława 

3ieruta, Edwarda Osóbki-Morawskiego, Stanisława Mikołajczyka 

i innych. PSL urządził wtedy burzliwą demonstrację promiko- 

łajczykowską. Drugi fakt jest jeszcze bardziej bliski. 3 maja 

1946 roku w Szczecinku miejscowi działacze PSL zorganizowali 

manifestacyjny "pogrzeb polskiej demokracji". Skutkiem tej 

akcji było zawieszenie działalności PSL na terenie powiatu 

szczecineckiego, co Wojewódzki Komitet Robotniczy PPS przyjął 

z zastrzeżeniem. Zresztą PPS z rezerwą odniosła się do współ

pracy z PPR w zakresie wspólnego działania w kampanii poli

tycznej przed referendum w czerwcu 1946 roku.

W czerwcu tego roku Pomorze Zachodnie zamieszkiwało 

631 541 osób. W referendum uzyskani wyniki gorsze od prze-

«
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ciętnych w kraju i tak:

w woj. w kraju

- frekwencja wyborcza wyniosła 84,7 % 85,3 %

- pozytywnie na jedno pytanie

odpowiedziało 51,7 % 68,2 %

- pozytywnie na 2 pytanie

odpowiedziało 75,6 % 77,1 *

- pozytywnie na 3 pytanie

odpowiedziało 90,2 % 91,4 *

Przyczyny tych wyników były następujące: występujące trud-

ności gospodarcze, brak mieszkań i pracy dla ludności w

miastach, negatywne nastroje części repatriantów, skutecz

ność politycznego oddziaływania fSL na społeczeństwo.

Tę ostatnią przyczynę dostrzegło centralne Kierow

nictwo PPR i 15 kwietnia 1946 roku skierowało na stano

wisko I sekretarza Komitetu Okręgowego Wiktora Kłosiewicza, 

a z dokumentów archiwalnych wynika, że przed referendum 

nastąpiły liczne zmiany na stanowiskach sekretarzy komite

tów powiatowych. Czynnikiem integrującym członków PPR 

stała się I Wojewódzka Konferencja Partyjna, która odbyła 

się w dniach 4 i 5 sierpnia 1946 roku w Szczecinie, Konfe

rencja ustaliła, że jednolity front z PPS należy budować 

oddolnie włączając do realizacji konkretnych zadań człon
ków obu partii. PPR rosła dosłownie w działaniu - na koniec 

roku 1946 osiągnęła stan 30 971, zaś PPS liczyła w .ym 

samym czasie 13 894 członków, przy czym w jej szeregi do

stało się wielu członków lub sympątyków PSI, a także kupców
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i rzemieślników, których było 21 % w składzie wojewódzkiej 

prganizacji.

Wojewódzka Komisja Porozumiewawcza Partii i Stronnictw 

Politycznych we wrześniu 1946 roku postanowiła usunąć ze 

swego składu reprezentantów P3L oraz wystąpić z wnioskiem 

do KRN o pozbawienie mandatów w tej radzie. Rezultatem walki 

z PSL było 'wtedy usunięcie ze stanowisk: 7 starostów, 12 

wicestarostów, 462 urzędników, 9 inspektorów samorządowych,

35 burmistrzów, 42 wójtów, 306 sołtysów. Przestały wtedy 

istnieć organizacje PSL w Koszalinie, Sławnie, Gryficach 

i Gryfinie. Nie wolno także zapominać, że w roku 1946 bandy 

reakcyjnego podziemia na Pomorzu Zachodnim zamordowały lub 

uprowadziły 57 osób, a raniły 12. Była to cena, jaką płaciła 

partia za swoją służbę narodowi. Wypadki napadów/ i zabójstw 

działaczy partyjnych szczególnie nasiliły się przed czerwco

wym referendum roku 1946.

W drugiej połowie roku 1946 zdecydowanie ’wzrastała 

rola i aktywność partii robotniczych na cżele z PPR. Swoje 

miejsce w życiu społeczno-politycznym partie robotnicze wyzna 

czały sobie ilością i jakością rozwiązywanych problemów/ spo

łecznych, udziałem w rozwoju ekonomicznym regionu zachodnio

pomorskiego i wiarygodnością w realizacji swojego programu.

W literaturze przedmiotu wskazuje się na fakt, że szczególnie 

PPR prezentow/ała w praktyce taką taktykę działania społeczno- 

politycznego. Potomni w/ierzą dlatego historii, bo posługuje 

się faktami. Oto one: rok 1946 był okresem intensywnego 

osadnictwa na wsi. Zasiedlono 73 % gospodarstw rolnych na 

stan 87 372. Całkowicie prawie zasiedlono powiaty: biało-
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gardzki, koszaliński, sławieński, kołobrzeski i częściowo 

gryficki. W tych powiatach pozostały do objęcia jedynie gospo

darstwa wielkie i majątki rolne oraz kompletnie zniszczone.

Do końca 1945 roku uruchomiono 15 fabryk przemysłu 

metalowego, 16 zakładów przemysłu drobnego., w tym 6 meblar

skich, 7 chemicznych, 14 włókienniczych, 3 skórzane, 14 ma

teriałów budowlanych, 16 elektrowni, 28 tartaków. Do rozpo

częcia produkcji przygotowywała się huta w Szczecinie. Praco

wały drobne zakłady przetwórstwa owocowego i 2 cukrownie.

Nie kwestionowaną zasługą Komitetu Wojewódzkiego PPR było 

uruchomienie portu w- Szczecinie. Ruszyły małe porty: Koło

brzeg, Darłowo, Ustka, które już od roku odławiały ryby.

Ludność ciągle była nękana troską o codzienne zaopa

trzenie. Znacznie wyższe ceny na żywność na Pomorzu Zachod

nim niż w pozostałych regionach kraju, szalejąca spekulacja, 

trudności w wypełnieniu reglamentacji trapiły społeczeństwo. 

Stąd rozwój spółdzielczości nie tylko poprawiał zaopatrze

nie, ale był zapowiedzią nowych stosunków w handlu, opartych 

na społecznych formach własności i powolnym wypieraniu ini

cjatywy prywatnej.
W listopadzie 1946 roku Krajowa Rada Narodowa w poszu

kiwaniu środków finansowych na odbudowę ziem oddzyskanych 

uchwaliła tzw. daninę narodową. Ofiarę daniny narodowej 

ludność przyjęła przychylnie. Woj. szczecińskie otrzymało 

wymiar 278 min zł. daniny narodowej. Już w styczniu 1947 

roku wpłacono 205 min.
Funkcję stabilizacyjną pełniła szkoła polska. Jej 

rozwój z jednej strony spontaniczny, a z drugiej zorganizo
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wany zadecydował o tym, że w lipcu 1947 roku pracowało już 

1223 szkoły z 2571 nauczycielami i ponad 95 tysiącami ucz

niów. Praca oświatowa prowadzona wśród dorosłych nie tylko 

podnosiła kwalifikacje ogólne, miała głębszy sens społecz

ny, stawała się naturalnym spoiwem łączącym zróżnicowaną 

mozaikę ludzką. Praca kulturalna integrowała środowisko, 

a w konsekwencji przyczyniała się do stabilizacji życia 

ludności. We wszystkich tych pionierskich krokach rytm 

życiu nadawała partia, inspirowała, współtworzyła, była 

obecna w poczynaniu zdarzeń i zjawisk społecznych, stawała 

się ich katalizatorem. Organizacje i instancje partyjne 

włożyły ogromny wysiłek w nadanie polskiego charakteru Po

morza Zachodniego. Postępował proces zasiedlania i adaptacji, 

stabilizacji i integracji. W .gąszczu spraw narzucanych 

przez życie wymykały się sterowaniu niektóre problemy. Ot, 

choćby sprawa ludności autochtońicznej. Dos-trzeżono ją z 

inicjatywy Komitetu Wojewódzkiego PPR dopiero, we wrześniu 

1946 roku. Odbył się zjazd Polaków autochtonów i byłych 

działaczy Związku Polaków w Niemczech. Zweryfikowano blisko 

20 tysięcy ludności autochtonicznej.

Sprawą polityczną, a nawet honoru narodowego stawała 

się likwidacja odłogów, przeprowadzenie żniw i siewów, 

zakładanie spółdzielczości zaopatrzeniowej na wsi, tworze

nie Związku Samopomocy Chłopskiej, przydział gospodarstw 

lub działek. Udział PPR w pokonywaniu tych zadań zbliżał 

wieś do partii a oddalał od PSL, pozwalał na rozrost sił 

w działaniu. Przygotowywał partię do wielkiej batalii 

politycznej — wyborów do Sejmu Ustawodawczego w styczniu

1947 roku.
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rfyniki wyborów na Pomorzu Zachodnim były lepsze 

od przeciętnych w kraju. V głosowaniu wzięło udział 95,6 % 

uprawnionych a w kraju 89, 2 *. Ważnych głosów na listę bloku 

demokratycznego oddano tutaj 95,8 jo, a w krftjU 80,1 %t a na 

listę PSI 4,2 %, zaś w kraju 10,3 %. Wszystkie mandaty po

selskie przypadły kandydatom bloku demokratycznego. la 17 

posłów do PPR należało 4, do PPS 5, do SŁ 2, do SD 2, do 

SP i, do PSI - "Nowe Wyzwolenie” 1, bezpartyjnych było 2.

Tairl p wyn j Vi wyborów były uwarunkowano przyczynami«

- dużą aktywnością PPR w kampanii wyborczej 9

- zaktywizowaniem najniższych ogniw organizacji bloku demo

kratycznego,
■ - tana nastrojów społeczeństwa,''zwłaszcza chłopów na 

skutek zniesienia świadczeń rzeczowych, napływu-towarów 

przemysłowych na wieś i prawnego uporządkowania stosunków 

własnościowych,
- obrona przez Związek Radziecki zachodnich granic Polski 

nrzed atakami J.Bymesa i rf.Churchilla,

- wzrost organizacyjny i znaczna aktywizacja Stronnictwa

ludowego,
- rozwinięcie jednolitego frontu klasy robotniczej na tle 

zawartej umowy między KC PPR i C£»v PPS,

- wreszcie rozbicie polityczne i upadek PSI.

Sprawdziła się w praktyce taktyka PPR. Zmobilizowała 

ona 82,7 % swoich członków do aktywnej agitacji wyborczej. 

Społeczeństwo zaakceptowało przeprowadzone reformy, opowie

działo się za ustrojem demokracji ludowej, przeciwstawiało 

się opozycji politycznej, wyrażało dezaprobatę dla progra

mu PSI.
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Po wyborach do Sejmu Ustawodawczego PSI na Pomorzu 

Zachodnim stopniowo rozpadało się. Członkowie tego stron

nictwa przechodzili do innych partii i stronnictw bloku de

mokratycznego, bardzo czę3to wybierając PPS. Sak było w 

Koszalinie, gdzie część Zarządu Powiatowego PSŁ przeszła do 

PPS. Przechodzenie do szeregów PPS wystąpiło jaskrawo wśród 

chłopów, co budziło niepokój PPS,

.i PPS po wyborach Zaczęły funkcjonować następujące 

poglądy:

- ograniczenie uprawnień niektórych organów władzy ludowej, 

szczególnie urzędów bezpieczeństwa publicznego,

- zamrożenie w rozwoju sektprów: państwowego, spółdzielczego 

i prywatnego,

- preferować sektor spółdzielczy i prywatny,

- rolnictwo rozwijać według wzorów duńskich i austriackich,

- kolektywizacja jest kierunkiem sprzecznym z programem PPS,

- PPS jedyną siłą zdolną do prsetfpdzenia narodowi, stąd
.. »*

'..'alka ó kierownicze stanowiska,

- najlepszą formą ustroju republika parlamentarna-deookra- 

tyczna według wzorów zachodnioeuropejskich.

;l tej sytuacji "rozmiękczania'', ideologicznego PPS 

kierownictwo PPH uznało za konieczne podjęcie polemiki ideo- . 

logicznej. Władysław Gomułka na plenum KC PPR w kwietniu

1947 roku wyszedł z perspektywą zjednoczenia /bez konkretnego
wyraził/ ;;

terminu/, wolę walki o ideologiczne uzbrojenie partii. Stwier

dził, że "jedna partia może powstać 'wówczas, kiedy ilościo

wemu wzrostowi naszej partii towarzyszyć będzie również 

równolegle wzrost ideologiczny, wzrost jakościowy". Zatem
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arcces zjednoczenia wszedł na tor ideologicznego zolizenia, 

praede wszystkim ogniw podstawowych. Stąd rozpoczęła się dłu

ga i uporczywa walka a świadomość szeregowych członków obu 

partii.

Kontrowersje pomiędzy PPR i PPS na jednolity front kla

sy robotniczej i ideę zjednoczenia występowały na wszystkich 

szczeblach działania. 7 maja 1947 roku Centralny Komitet 

Wykonawczy PPS wydał uchwałę głoszącą, że konieczność wyrów

nań dysproporcji i nierówności w zakresie wpły».a na bieg 

spraw państwowych. Aprobowano harmonijną współpracę obu partii, 

a samo zjednoczenie oddalano w daleką przyszłość i dlatego 

uznano, że nie należy na ten temat dyskutować na wspólnych 

zebraniach z PPR. Natomiast kierownictwo PPR stanęło na sta

nowi sku stworzenia jedności ideologicznej jako warunku pod

stawowego zjednoczenia.

Różnice poglądów na kwestię zjednoczenia pogłębiały 

kontrowersje w ocenie aktualnej sytuacji społeczno-gospodar

czej i politycznej. Na początku 1947 roku wystąpiły zakłóce

nia w zaopatrzeniu w artykuły konsumpcyjne. Poważną rolę w 

dystyrybucji towarów odgrywał handel prywatny, który przy

właszczał sobie ponad 10 % dochodu narodowego. Nad handlem 

prywatnym i spółdzielczym parasol bezpieczeństwa roztacza

ła PPS.
PPR 'wysunęła program "walki o handel" czyli domagała 

się rozwoju handlu państwowego i zwalczania spekumacji. w 

programie zakłańno uzyskanie dominacji sektora państwowego 

v/ obrocie towarowym oraz podporządkowania jemu spółdzielczoś

ci "społemowskiej". , 1 wyniku "bitwy o handel" zlikwidowano
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■gj £ prywatnych orzedśiębior3tv; handlowych, a handel uspołecz
niony' uhyskął poważną pozycję w obrocie towatowym kraju.
Sektor państwowy posiadał udział w skali 80—35 % w hurcie 

i bliska 35 ,1 w detalu.

Druga zasadnicza różnica pomiędzy PPR i PPS dotyczy

ła metod realizacji planu 3-ietniego. Część kierowniczego 

aktywu opowiadała się przeciw forsownej industrializacji 

, a także negowała podporządkowanie aparatu planowania ogól

nej linii polityki gospodarczej. Jednak na Pomorzu Zachodnim 

w adrinistracji gospodarczej PPR miała dominującą przewagę, 

bowiem na'39 dyrektorów przedsiębiorstw aż 21 należało do 

PPR, a tylko 13 do PPS. ITa 216 kierowników działów 32 było 

członkami PPR i 61 PPS»' Kontrowersje i nieporozumienia doty

czyły sfery wpływów w związkach zawodowych. Walka rozgrywała 

się na płaszczyźnie wyborów do zarządów związków zawodowych. 

Drugim polem walki stały się wpływy w Związku Samopomocy 

Chłopskiej. Zakończyła się ona 10 >6 udziałem delegatów człon

ków PPS w zjazdach gminnych, które zdominowali członkowie 

PPR i SI.

Komitety powiatowe PPR ciągle alarmowały, że pomimo 

wspólnych zebrań i pozytywnego stosunku pepesowców - robotni

ków i chłopów do współpracy z PPR, działacze drugiej partii 

robotniczej nieustannie żądali, aby Stanowiska wójtów, bur

mistrzów i sołtysów były równo dzielone pomiędzy obie partie. 

PPS uciekała się do różnego rodzaju "sztuczek" w rodzaju tej, 

która miała miejsce w Szczecinie podczas manifestacji pier

wszomajowej, a polegająca na tym, że Eugeniusz Przetacznik, 

przewodniczący ’JK PPS wydał dyrektywę, aby wręczać proporczy
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ki PPS bezpartyjnym biorącym udział w pochodzie. Ha skutek 

tego "zabiegu" PPS znacznie zdominowała PER w manifestacji 

pierwszomajowej.

Aby członkowie i aktyw obu partii nie tracił sił na

jałową działalność, często prowadząca do walki międzypartyj-
(

rej, co nie było tylko problemem Pomorza Zachodniego, kie

rownictwa centralne obu partii 12 lutego 1947 roku podjęły 

uchwałę o powołaniu komisji mediacyjnych. Komisje mediacyj

ne powstały na szczeblu-centralnym, wojewódzkim i powiato

wym. Ich celem było 3zybkie likwidowanie tarć i nieporozu

mień między obu partiami, tfiodącą rolę w umacnianiu jednoś

ci działania partii klasy robotniczej spełniała PPR. 0 tym, 

jak trudna to była praca i walka może świadczyć fakt, że 

w roku 1947 wskaźnik zmianowości na stanowiskach I i II 

sekretarzy w komitetach powiatowych wyniósł 2,15« Zmiany te 

zadecydowały o obniżeniu się wieku I sekretarzy, udziale 

starych działaczy przedwojennych i okupacyjnych we władzach, 

'..'arto odnotować i taki fakt, że stanowiska kierowników 

V/ydziałów Komitetu 'Wojewódzkiego powierzano osobom 3posa 

aparatu partyjnego.

W praktyce działania partii marksistowsko-leninow— 

skiej konferencje sprawozdawczo-wyborcze spełniają rolę 

bilansu przebytego okresu czasowego przez daną organizację. 

II "Wojewódzka Konferencja Spraw o zdaw c z o-"ybarcza PER odby

ła się 18 i 19 maja 1947 roku. Wojewódzka organizacja pepe- 

rowska liczyła wtedy ponad 44 tysiące członków /dokładnie 

44 029/, skupionych w 1871 kołach, V jej składzie było 52 % 

robotników, 39 % chłopów, 3 jś inteligencji i 1 określanych
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jako "inni'', konferencja orzekła, że nastąpił rozkład. PSI 

w województwie, ..'pływy PPR stały się skuteczne w związkach 

zawodowych, iiiepokoj budziły tendencje antyjednolitofrontowe 

w PPS. Wskazywano na'komisje mediacyjne jako skuteczną broń 

w v.'alce z wpływami obcymi w PPS. Krytycznie oceniano spół

dzielczość i jej rolę w walce ze spekulacją.

V pracy wewnątrzpartyjnej; dostrzegano brak systematycz

nej, planowej pracy i kampanijne, akcyjne działanie, małą 

aktywność i samodzielność kół oraz niskie 'wyrobienie poli— 

tyczne ich sekretarzy, a także aktywu zakładowego, fabrycznego

- jak wówczas mówiono. PiechaJ dane o ilości rozprowadzanych 

najpopularniejszych gazet świadczą o poziomie informacji. 

Rozchodziło się około i5 ooo egz. "Trybuny Wolności",

7000 '.'Chłopskiej Progi1' i tylko 4000 "Głosu ludu". tych 

warunkach działania program: PPR zyskiwał sobie emocjonalne, 

naturalne i bezpośrednie przyjęcie, jako odpowiadający po

trzebom robotników i chłopów.

Na tej konferencji autochton ze złotowskiego tak 

oceniał stosunek do PPR: "autochtoni wstępują do PPR, 

bo to jeayna partia gwarantująca polskość Ziem Zachodnich". 

Właściwe powiązanie interesu klasowego z interesem'narodowym 

przez 2PR decydowało o powodzeniu jej programu'.

II Konferencja Wojewódzka wypracowała nowe zadania w 

zakresie:

- realizacji planu 3-letniego,

- podnoszenia poziomu ideologicznego członków,

- a przede wszystkim ideologicznego zbliżenia PPR i PPS

i urzeczywistnienie jedności organicznej klasy robotniczej.
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Droga do jedności była wyboista, nieraz przyszło 

potykać się na wybojach i walczyć z wieloma trudnościami.

Przebieg II Wojewódzkiej Konferencji PPS, odbytej 

w czerwcu 1947- roku przyniósł rejestr pretensji i zażaleń 

w stosunku do PPR, a wśród nich nie,honorowanie parytetów 

przy obsadzie stanowisk oraz eliminowanie pepesowców na 

różnych pozycjach w administracji i przemyśle. Dodajmy, 

że spośród 103 spraw podjętych przez rzecznika Kontroli 

Partyjnej aż połowa z nich dotyczyła przestępstwo pospoli

tych. Działacze antypepesowscy najczęściej wywodzili się 

z grona kupców, tzw. inicjatywy prywatnej, rzemieślników, 

i innych. Jedynie obecność sekretarza geheralnego CKW 

PPS Józefa Cyrankiewicza zadecydowała o podjęciu rezolucji 

"0 praktyce jednolitego frontu aa Pomorzu Zachodnim".

Nie rzadko panowała wówczas i,taka atmosfera w instancjach 

PPS, że o zdobyciu jakiegokolwiek stanowiska w tej partii 

trzeba było zdań egzamin z negatywnego stosunku do PPR.

W procesie tworzenia się współpracy trwała ostra, bezpar- 

.donowa walka polityczna. Wychodziła z niej zwycięsko PPR, 

uzyskując prowadzenie.

Komitet Wojewódzki PPR w roku 1947 stał się najważ« 

niejszym ośrodkiem dyspozycji politycznej Pomorza Zachodnie

go. Egzekutywa KW wysuwała wnipski i zalecenia pod adresem 

Wojewody Szczecińskiego. Aż na 24 swoich posiedzeniach hä 

33 odbyte zajmowała się rpżnymi problemami życia społeczno- 

politycznego regionu.

Dzień każdy dowodził, że fakty przyznają rację programo

wi PPR. Właśnie w roku 1947 usamodzielnił się port szćże-
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cidski, ruszyły z produkcją m.in. następujące zakłady:

Huta "Szczecin", Fabryka Zapałek w Sianowie, Fabryka Ma

szyn Rolniczych w Słupsku, a nakłady na inwestycje osiągnę

ły kwotę 1,7 miliarda'złotych. Wsiystko to było jednak
f

za mało. Kraj wołał ciągle o nowe surowce i materiały, 

produkty i towary.

Stąd zainicjowany w lipcu 1947 roku przez Wincen

tego Pstrowskiego wyścig pracy odegrał dużą rolę w rozwoju 

gospodarczym i realizacji pismu 3-letniego. We wrześniu 

1947 roku wyścig pracy na Pomorzu Zachodnim z inicjatywy 

działaczy PPR podjęły Państwowe Zakłady Konfekcyjne w 

Szczecinie.

Egzekutywa K'7 - jak wynika z lektury protokółów 

z jej posiedzeń - czasem może zbyt drobiazgowo i dyrek

tywnie sterowała działalnością Wojewódzkiej Komisji Spe

cjalnej do spraw Walki z Nadużyciami i Spekulacją.

Udzielała politycznych wytycznych kierownikom poszczegól

nych jednostek gospodarczych. Coraz łatwiej było to czy

nić, jako, że Komitet Wojewódzki stopniowo przejmował 

decydującą rolę w obsadzie stanowisk kierowniczych.

W połowie roku 1947 PPR miała 11 starostów na stan 24,

9 należało do PPS, 2 do SL i po jednym do SD i SP.

Na 1303 radnych PRN peperowcami było 440, a pepesowcami 

405, zaś układ sił wśród radnych gminnych wyglądał na

stępująco: 1352 członkowie PPR, 1304 PPS na stan 5057 

osób. Znacznie wzrosła ilościowo pozycja PPR w związkach 

zawodowych, w KO, gdzie 80 % funkcjonariuszy w roku 1947 

należało do FPR, a tylko 10 % do PPS.

Liczby tylko ilustrują zjawiska, dostarczają argu

mentacji za realizacją określonych koncepcji. PPR miała - 

jak to już podkreślaliśmy - jasną koncepcję utrzymywania 

i poszerzania kierowniczej roli. Była ona realizowana 

z poczuciem - rzecz można - żelaznej dyscypliny partyj

nej , której nie mogła zaprezentować żadna inna- partia po

lityczna. Działacze partyjni nie pracowali, oni całym 

swoim życiem służyli sprawie partii, płacąc za jej ideę 

cenę jedyną i najwyższą -■ własne życie. Zdolni byli do 

ponoszenia ofiar wszelkich w walce z reakcją.

To w roku 1947 zginęło 61 osób, a 16 zostało rannych na 

terenie Pomorza Zachodniego.
f.

Istotne znaczenie dla procesu zjednoczeniowego 

obu partii robotniczych na Pomorzu Zachodnim miała uchwa

ła Rady Naczelnej PPS Z dnia 30 czerwca 1947 roku. Uchwa

ła stwierdzała, że "niezależnie od takich czy innych 

trudności i różnic w stosunkach między PPR i PPS jednolity 

front tych partii nie może być uważany za jedną z możli

wych kombinacji politycznych, wśród których także odoz 

wrogów klasowych odgrywałby rolę jakiegoś partnera. Droga 

PPS wiedzie tylko w lewo. Wróg jest tylko na prawo. 

Partner do współpracy znajduje się tylko po lewej stronie 

barykady". Uchwała oznaczała, że w kierownictwie PPS zwy

ciężyli zwolennicy współpracy z PPR. Kierownictwo PPR 

pozytywnie oceniając treść uchwały Rady Naczelnej PFo 

dostrzegało jednocześnie dwa elementy powodujące trudnoś

ci we współpracy, a mianowicie:
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1/ taktykę reakcji zmierzającą do rozbicia bloku stron

nictw demokratycznych od wewnątrz,

2/ napływ pewnej ilości członków do P?3 sprzyjających 

do uprawiania akcji legalnej prawicy.

Dlatego Rada naczelna FPS podjęła decyzje o przeprowadze

niu weryfikacji członków. Weryfikacja miała trwać od paź

dziernika 1947 roku do 31 marca 1948 roku. Tę kampanię 

polityczną poprzedziła akcja zebrań wspólnych kół PPR i 

PP3 przeznaczonych omówieniu treści uchwały Rady Naczelnej 

PF3 z 30 czerwca i plenum Komitetu Centralnego c-rR z 

kwietnia tego roku. Zebrania te miały na celu zbliżyć aktyw 

i członków obu partii do idei jedności organicznej. j.akże 

kierownictwo PPR podjęło decyzje o -weryfikacji i wymianie 

legitymacji partyjnych.

Uchwała Rady Naczelnej PPS wpłynęła pozytywnie na 

zmianę stanowiska kierownictwa wojewódzkiego tej partii 

do idei zjednoczenia. Na Pomorzu Zachodnim rozpoczynano 

wtedy intensywną walkę ze spekulacją. PPS włączyła się do 

niej oddelegowując do niej 100 swoich członków. Podjęto 

wspólne szkolenie kadr partyjnych, uregulowano zasady 

współpracy w organizacjach masowych, np. w TPPR, RTPD, 

porozumiano się w rozbieżnościach przy wyborach do władz 

związkowych. Jedynie przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu 

PPS Stanisław Skowron na zebraniu przewodniczących kół 

nawoływał aby nie rezygnować n z udziału czy to na terenie 

związkowym, czy też samorządowym z tej ilości mandatów, 

jaka nam się słusznie należy z tytułu naszej liczebności

organizacyjnej".
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„ Dla prawdy historycznej odnotować należy Ł takie 

fakty ze strony 5PPR* jak tea mający miejsce w powiecie 

koszalińskim* V którym zmuszano milicjantów członków 

PPS do przechodzenia w szeregi PPR. W Kołobrzegu nato

miast w czasie weryfikacji V PPS I sekretarz PPR wziął 

udział w Komisji, która wytypowała 204 pepesowców 

określonych jako "szkodników politycznych i gospodarczych" 

do usunięcia z szeregów tej partii. Komitet Wojewódzki 

PPR ukarał nadgorliwego sekretarza usunięciem z zajmowa

nego stanowiska.

Wspólne posiedzenia Komitetu Wojewódzkiego 

PPR i Wojewódzkiego Komitety,PPS zadecydowały o własnych 

formach współpracy. Należały do nich m.ih. wspólne ze

brania kół PPR i PPS we wszystkich zakładach pracy 1 

instytucjach. Omawiano na nich realizację planu 3- let

niego w danym zakładzie, zaopatrzenie w żywność, robotni

ków, wyniki w walce ze spekulacją i drożyzną. Taka te-
.‘i

matyka zebrań zbliżała do siebie członków obu partii 

robotniczych.
, Współpraca obu partii hie przebiegała jednak 

bezkolizyjnie. Ze strohy PPS jprzejawiała się niekiedy 

deklaratywność-» Zffiidzano 'się z^cyzjami, ale nia brano 

udziału w ich realizacji. Powodem tego była słaba dyscy

plina. członków. Nadal przyjmowano do PPS byłych członków 

PSL, represjonowano partyjnie tych członków, którzy 

czynnie współpracowali z PPR. Na posiedzeniu Egzekutywy 

Komitetu Wojewódzkiego PPR odbytym dnia 20 listopada 

1947 roku Wiktor Kłosiewicz stwierdził, że wśród 114
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delegatów na zjazd wojewódzki PPS tylko 23 z nich było

zwolennikami współpracy z PPR.
W drugim półroczu 1947 roku PPS osiągnęła swój 

stan szczytówy na Pomorzu Zachodnim osiągając 34 333 człon

ków. W składzie socjalnym tej partii zaszły także istotne 

zmiany. W dniu 1 września 1947 roku w wojewódzkiej organi

zacji PPS robotnicy stanowili 27,8%, chłopi 25,5%, pra

cownicy umysłowi, a wśród nich urzędnicy, nauczyciele, 

pocztowcy, milicja, spółdzielcy - 18,4%, przedstawiciele 

prywatnej inicjatywy, a więc kupcy, rzemieślnicy, wolne 

zawody, bez określonego zawodu - 28,3% ogółu członków.

Do zjednoczenia następowały zmiany w składzie socjalnym 

w kierunku zwiększenia udziału ...chłopów. - cracowni 

umysłowych przy zmniejszaniu się ilości roootników i ini

cjatywy prywatnej.
W tym samym czasie PPR osiągnęła stan 43 294 członków. 

Dane ze składu socjalnego wojewódzkiej organizacji PPR 

świadczą ó jej charakterze. Robotnicy stanowili w niej 

37,850, chłopi 36,6 %, pracownicy umysłowi 18,2%, a rze

mieślnicy i kupcy 7,2% ogółu członków. Jednak jeszcze 

tylko 65,9% opłacało składki partyjne /w kraju zaledwie 

5154/ ale 77% prenumerowało prasę partyjną.

Aby powyższe dane stały się'czytelne, należy przy

pomnieć, że w roku 1947 ludność polska Pomorza Zachodnie

go wynosiła 885 tysięcy, w tym około 80 tysięcy stanowili 

robotnicy, z tego 15 tysięcy robotnicy rolni, 150 tysięcy 

chłopi i blisko 50 tysięcy pracownicy umysłowi.

W grudniu 1947 roku odbył się XXVII Kongres PPS.

25

Biorący udział w Kongresie Władysław Gomułka oświadczył, 

że "jednolity front musi prowadzić do politycznej jednoś

ci klasy robotniczej czyli do powstania jednej partii 

robotniczej". Zastrzegł jednocześnie, że PPR nie będzie 

wywierać przymusu na PPS. Zapowiadał, że PPR stoi na sta

nowisku zjednoczenia jako woli klasy robotniczej i człon

ków obu partii. Stąd nie może być mechanicznego połączenia 

ale jedność ideologiczna i organiczna. Na Kongresie wro

cławskim delegacja szczecińskich "pepesiaków" wniosła 

wniosek, że "ustępujący CK’./ PPS dobrze zasłużył się parcii, 

klasie robotniczej, Polsce", co było wyrazem hołdu dla 

przeciwników ścisłej współpracy z PPR.

Po Kongresie na Pomorzu Zachodnim w PPS zaczęto 

przejawiać żywe zainteresowanie dyskusjami teoretycznymi. 

Stąd jako pozytywne przejawy współpracy trzeba uznać 

utworzenie wspólnej szkoły partyjnej, terenowych kursów 

szkolenia i seminariów ideologicznych. Wymienione formy 

współpracy nie decydowały o całokształcie procesu zjedno

czeniowego , chociaż miały na niego istotny wpływ. Trzeba 

było stoczyć jeszcze-niejedną batalię polityczną. Warto 

wskazać przynajmniej na dwie.

Kierownictwo wojewódzkie PPR wrogo było nastawio

ne wobec zamożnych chłopów tzw. kuraków. -O podejście do 

zamożnych chłopów natychmiast wykorzystała PPS, która 

uznała, że terenem jej wpływów może być ’wieś, a na niej 

Związek Samopomocy Chłopskiej jako czołowa organizacja 

gospdarcza. W wyborach do władz Związku Samopomocy Chłop- 

skiejPPR wystąpiła wspólnie ze Stronnictwem Ludowym prze-
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ciwko PPS. W wyniku takiego działania w wyborach delega

tów ze szczebla gromadzkiego PPR osiągnęła 36% miejsc,

SL 22 %, PPS 15%, bezpartyjni 27%.

Kolejnym polem--walki o wpływy polityczne okazał się 

Związek Zawodowy Robotników Rolnych. Działacze PPS na 

cenę taniej popularności przeciwstawiali się wprowadzeniu 

nowej umowy zbiorowej w majątkach Państwowych Nierucho

mości Ziemskich. Twierdzili, że obniża ona zarobki robotni

ków/ rolnych. Kampania wyborów do władz Związku Zawodowego 

Robotników/ Rolnych stała się ostatnią kroplą goryczy i ża

lu, jaki mieli działacze PPR do do Eugeniusza Przetacznika, 

sekretarza Wojewódzkiego Komitetu PPS. '//nieśli oni sprawę 

na forum Komisji Mediacyjnej. W styczniu 1948 roku Central

ny Komitet Wykonawczy pozbaw/ił Eugeniusza Przetacznika 

stanow/iska sekretarza v/ojewódzkiego. Był to ciężki cios 

dla przeciwników współpracy z PPR. Faktycznie v/ojewódzka 

organizacja PPS przeżywała głęboki kryzys wewnętrzny. 

Spow/odowany został partykularyzmem działań kierownictwa, 

brakiem aktywu powiatowego, niewłaściwym doborem sekreta

rzy powiatowych, zerwaniem więzi z terenem i rozpadaniem 

się terenowych organizacji PPS. Narastały nastroje sprzy

jające usuwaniu przeciwników współpracy z PPR spośród 

działaczy pepesowskich. Tworzyły się grupy wzajemnie zwal

czające się wewnątrz PPS. Jedne z nich oceniano jako 

v/RN-owskie, a drugie jako lewicowe, a inne jako centrowe. 

Inicjatywa współpracy na szczeblu kół prefereowana przez 

Komitet Wojewódzki PPR zdawała praktyczny egzamin.

'Wielu pepesowców o poglądach lewicowych i jednolitofron-
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towych zaczęła przechodzić w szeregi PPR, czego nie pochwa

lało kierownictwo Komitetu 'Wojewódzkiego. Elementy nie

chętne PPR przymilkły, osłabiły swoją aktywność, podjęły 

swoistą "emigrację wewnętrzną", stojąc na uboczu toczącej 

się walki i rozgrywek politycznych.

Jeszcze w marcu roku 1948 kierownictwo wojewódzkie 

PPR stwierdzało, że nie jest gotowe do zjednoczenia. 

Zalecało zatem dyskusje idologiczne , wspólne zebrania, 

podejmowanie indywidualnych rozmów z lewicującymi członi-ca- 

mi PPS. Stopniowo jednak wzmacniała się kierownicza rola 

PPR. Praktycznie stawała się ona jedynym czynnikiem kie

rowniczym. Sekretariat Komitetu iiojewódzkiego rPR przejął 

na siebie obowiązki nomenklatury. Faktycznie decydował 

o obsadzie stanowisk dyrektorów i kierowników władz woje

wódzkich i powiatowych.

Od marca roku 1948 obie partie robotnicze weszły 

w etap bezpośredniego przygotowania zjednoczenia. 22 marca 

tego roku ukazał się wspólny okólnik KC PPR i CKV/ PPS 

o zadaniach organizacji pąrtyjnych w okresie przygotowywa

nia jedności obu partii. Zakładano w nim, że raz w miesiącu 

odbywać się będą wspólne zebrania kół i wspólne szkolenia, 

a kwestie sporne miały rozwiązywać tzw. "szóstki między

partyjne. W tematyce współpracy na szczeblu powiatu za

częły dominować sprawy usuwania z szeregów działaczy PP3 

w przeszłości uznanych za prawicowych. W konsekwencji 

oczyszczono aparat PPS’ z elementów prawicowych. 2weiai©ft©

50 osób,a przyjęto 64. Jako temat wspólnych aebrań Wpre-
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wadzono sprawy gospodarcze, a realizacja zadań produk

cyjnych wysuwała się na czoło prowadzonych dyskusji.

Rozwój wydarzeń ideologicznych w roku 1948 za

ciążył na ostatecznym kształcie zjednoczenia ruchu robot

niczego na Pomorzu Zachodnim. W czerwcu tego roku na 

plenum Komitetu Centralnego PPR wystąpił z referatem 

Władysław Gomułka, który stanowił podstawę do oskarże

nia sekretarza generalnego partii o odchylenie prawicowo

rać jonalistyczne. W dniach 6x7 lipca 1948 roku odbyło 

się następne plenum KC PPR,, ale już bez udziału Władysła

wa Gomułki. Plenum zadecydowało o zmianie linii polityki 

partii. Podjęło uchwałę o zmianie polityki rolnej w kie

runku tworzenia socjalistcznych struktur w rolnictwie. 

Postanowiło przełożyć termin kongresu zjednoczeniowego. 

Ostateczne decyzje polityczne nastąpiły dopiero na ple

num sierpniowo-wrześniowym na którym oskarżono Władysława 

Gomułkę oraz działaczy: Z.Kłiszkę, I.Logę-Sowińskiego,

A. Kowalskiego, Cz.Baryłę, G.Korczyńskiego'i M.Moczara 

o odchylenie prawicowe i nacjonalistyczne.

Aktyw Pomorza Zachodniego ustosunkował się kry

tycznie do tez zawartych w broszurze "Na drodze do jed

nej partii klasy robotniczej", czemu dał swój wyraz 

na naradzie w dniu 23 czerwca 1948 roku. Aktyw kwestio

nował w niej brak perspektyw zbudowania socjalizmu, 

pominięcie problemu kolektywizacji, walki klasowej na 

wsi przeciw kułakom, występował przeciwko traktowaniu 

na równi błędów SEKPiL oraz KPP z błędami nurtu refor- 

mistycznego czyli PPS. Słowem gomułkowska koncepcja
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zjednoczenia polskiego ruchu robotniczego krytycznie 

została przyjęta przez aktyw.

Inny stosunek zaprezentowali szeregowi członkowie 

PPR. Ci z kolei poddali surowej ocenie politykę socjalistycz

nej przebudowy wsi. Z niezrozumieniem spotkał się problem 

walki klasowej na wsi przeciwko bogatym chłopom, 'ł tym 

rejonie kraju o zamożności poszczególnych rolników decydo

wała kwestia czasu objęcia gospodarstwa oraz gospodarność 

i pracowitość. Zapowiedź kolektywizacji wywołała niepokoje, 

wstrzymała remonty zabudowań gospodarskich, płacenie po

da tkpw, spowodowała porzucanie gospodarstw i wyjazdy do 

Polski centralnej, a nawet nie przeprowadzanie prac polowych. 

Niektóre wiejskie organizacje PPR i PPS rozpadły się, np. 

koło PPS w gminie Tarnówka pow. Złotów. Wiktor Kłosiewicz 

I sekretarz KV PPR na plenum w dniu 20 sierpnia 1948 roku 

stwierdził, że " zagadnienie spółdzielczości nie jest po

pularne". Szkoda, że PPR z tych głosów nie wyciągnęła 

właściwych wniosków także dla siebie.

Przeprowadzona przed zjednoczeniem weryfikacja 

członków w obu partiach spowodowała wykluczenie blisko 3 

tysiące członków z PPR czyli ponad 55» składu wojewódzkiej 

organizacji, przy czym 46$4 z tej ilości szanowili chłopi. 

Natomiast z PPS wykluczono 4793 członków czyli 16 54 ogółu, 

w czym 2054 stanowili pracownicy umysłowi. Oczyszczanie 

szeregów PPS było radykalne i przybierało czasami anty- 

inteligencki charakter. Spowodowało rozpadanie się całych 

organizacji, np. w powiecie Drawsko Pomorskie na ogólną 

liczbę 480 członków z PPS wykluczono 250 osób. Taki kurs
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polityczny miał negatywny wpływ na poziom gospodarki 

rolnej. W listopadzie 1948 roku na Pomorzu Zachodnim 

nie obsadzono jeszcze 10 395 gospodarstw rolnych i 

3 657 działek o łącznej powierzchni ponad 100 tysięcy 

ha. Specjaliści obliczyli, że możfaa było przyjąć jesz

cze ponad 14 tysięcy rodzin chłopskich.

Zjednoczenie partii PPR i PPS na Pomorzu Zachodnim 

poprzedziły przygotowania ideologiczne, polityczne i 

organizacyjne. Połączono systemy masowego szkolenia 

partyjnego, zaczęto przystosowywać strukturę PPS do 

struktury PPR, opracowywano wspólne plany pracy na 

szczeblu komitetów powiatowych, razem rozwiązywano 

sprawy gospodarcze i produkcyjne. Według kryteriów 

weryfikacyjnych analizowano aktyw kierowniczy, aparat 

administracyjny i gospodarczy. Przygotowywano projekty 

obsady kadrowej komitetów partyjnych po ..zjednoczeniu.

Do rangi symbolicznego zadania w obu partiach urosła 

sprawa zbiórki na budowę Domu Partii. Na Pomorzu Za

chodnim członkowie PPR zadeklarowali 62,7 min zł, PPS 

32 min zł., a bezpartyjni - 7,6 min zł. Do końca paź

dziernika z zadeklarowanych 102 min zł. wpłacono 50 /o.

Podejmowano zobowiązania produkcyjne dla ucz
czenia Kongresu Zjednoczeniowego.

W listopadzie 1948 roku odbyły się konferencje 

powiatowe PPR i PPS, na których wybrano delegatów na 

zjazdy wojewódzkie obu partii i na Kongres Zjednoczeniowy. 

Ostatnim aktem działalności PPR na Pomorzu Zachodnim 

było posiedzenie Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego
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prowadzone przez Wiktora Kłosiewicza w dniu 6 grudnia 

1948 roku, a ostatnie plenum Wojewódzkiego Komitetu PPS 

odbyło się pod przewodnictwem Antoniego Szymanowskiego 

dnia 13 grudnia tego roku. Tego samego dnia z Placu Orła 

Białego w Szczecinie wyjechało 76 delegatów na Kongres 

Zjednoczeniowy. 'Wśród nich było 51 członków PPR i 25 człon

ków PPS.

Tuż po historycznej dacie Kongresu Zjednoczeniowego 

w dniu 22 grudnia 1948 roku odbyło się pierwsze posiedze

nie Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Początkowo 

I sekretarzem KW PZPR został Stanisław Łapot, ale ze 

względu na jego chorobę już 29 grudnia 1948 roku wrócił 

do pracy Wiktor Kłosiewicz. II sekretarzem Komitetu Woje

wódzkiego PZPR został Jan Lech, były sekretarz wojewódzki 

PPS. Zaś sekretarzami KW zostali: Franciszek Karp d/s 

ekonomicznych i Aleksander Szaniawski - propagandy. 

Kierownikami wydziałów KW w większości zostali byli człon

kowie PPR.

Obsada personalna komitetów powiatowych PZPR 

przedstawiała się następująco:

Powiat/miasto/ II sekretarzI sekretarz

Stanisław PiotrowskiStefan RóżalskiBiałogard
b.PPSb. PPR

Stanisław Kowalczyk Mieczysław
b.PPS

b.PPR
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1 J 2
1

3- i Choszczno

4. i Człuchów

5* ! Dębno

6. J Drawsko Pom

7. ; Gryfice

3. ; Gryfino

9. Kamień Pom.

10. i Kołobrzeg

11. | Koszalin

12. ! Łobez

13. j Miastko

14. j Myślibórz

15. j Nowogard

16. i Pyrzyce
/Lipiany/

17. ! Sławno

. Mądrz e j ewski 
b.PPR

’W.Napieracz
b.PPR

S.Wojtkowski 
b.PPR

Metody Lisiecki 
b.PPR

Rudolf Staszewski 
b.PPR

Henryk Kuciński 
b.PPR

Antoni Chruściel 
b.PPR

S.Jankowski 
b.PPR

«

Mieczysław Śmiałek 
b.PPR

Andrzej Gąsior 
b.PPS

Ignacy Sobkowiak 
b.PPR

Edmund Kopkowski 
b.PPR

Józef Zabawa 
b.PPR

Stanisław Szymczak 
b.PPR

Maria Pyrzak 
b.PPR

Alfons Wojtasik 
b.PPS

Jan Lipiński 
b.PPS

Bolesław 'Wesołowski 
b.PPS

Tadeusz Lesiński 
b.PPS

Władysław Rzepecki 
b.PPS

Bolesław Juchniewicz 
b.PPS

Józef Kulawik 
b.PPS

Stanisław 'Wachowiak 
b.PPS

Jerzy Bieliński 
b.PPS

Stanisław Salassa 
b.PPR

Witold Bubliński 
b.PPS

Józef Sobolewski 
b.PPS

Jam Zgorzelak 
b.PPR

Cybowski
b.PPS

Henryk Szmidt 
b.PPS

33

—-----r
ł i
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i 1S* I Słupsk p.
i
t
r Józef Staromłyński | Tadeusz Jankowski

i i
t t
i t

i»i b.PPR i b.PPS
| 19. ; Słupsk m.

t
i
i

Kazimierz Kędzierski J Florian Głogowiee
1 I
t i
i i

i
i
i

b.PPS i b.PPR

i 20* i Stargard
i
i
i

Jan Jałoszyński ! Roman Howaeki
i i
i i Szczeciński i

i b.PPR i b.PPS

! 21. ! Szczecin p. i
i 'Wacław Suchowicz ! Józef Karpiński

i i
i i

i
i
r

b.PFR | b.PPS

i i

! 22. i Szczecin m.
i
ii Stefan Ciołkowski i Franciszek Karp

i t
i
t

b.PPR j b.PPR
i i
i i

i« | Edward Grzeszczuk
1 !
i i

\i j b.PPS

i 23.1 Szczecinek
iii Feliks Chudecki ! Bronisław Borys

i t
I l

i
ii b.PPR ! b.PPS

j 24. j Świnoujście
i
t
i H.Pierzchlewicz j Stanisław Langiewicz

ł 1

1 1

t
i
i

b.PPS i b.PPR

1 25* i Wałcz
f
i
i Czesław 'Walczak | Zygmunt Rżążewski

i i
i i
i i

i
i
j

b.PPR ! b.PPS

i 26* i Złotów
i
i
i

Anatol Wołyńczyk j Paweł Goc
i i
i i
i i
i t

i
i
i
i

b.PPR ! b.PPS

I tak dotarliśmy do finału prezentacji więcej niż 

trzech lat działalności dwóch partii klasy robotniczej 

PPR i PPS na terenie Pomorza Zachodniego na ziemi nam naj

bliższej. W takiej sytuacji budzą się refleksje i niepokoje. 

To tak łatwo zawrzeć w kilkunastu zdaniach wiele zadrzeń, 

zjawisk, spraw, dokonań ludzi, ale tak, samo łatwo zamknąć 

w pomieszczeniu promienie słońca, które rozjaśniają wtedy 

ograniczoną przestrzeń, natomiast wydobyte na zewnątrz
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potrafią oświetlić cały świat.

tych kilkudziesięciu zdaniach odnieśliśmy 

się do dokonań PPR i PPS na Pomorzu Zachodnim w latach 

1943-1948. Dziś tak łatwo mówić o sprawach, zjawiskach 

i ludziach tamtych dni, a jednocześnie budzi się reflek

sja- czy taki sam o sąd tamtej historii mają ci, którzy 

byli jej sprawcami. I właśnie ten artykuł napisano po to, 

aby uzyskać ocenę tych, którzy są jego często bezimien

nymi bohaterami.

Moje pokolenie, a myślę, że i moich następców 

ma odwieczny dług wdzięczności wobec ludzi, którzy na 

Pomorzu Zachodnim zaszczepiali polskość, zapoczątkowali 

socjalistyczny system funkcjonowania społeczeństwa.

Ciągle zadaję sobie pytanie - jak spłacamy ten dług ’wdzię

czności ? Odpowiedź staje się kłopotliwa, bo to i niewiele 

wykorzystujemy nauk z tamtego okresu płynących i błędów 

uniknąć w życiu społeczno-politycznym nie potrafimy

i zwenętrznych wyrazów hołdu czy szacunku oddać nie po

trafimy w porę.

Ocalmy więc od zapomnienia ludzi - bohaterów/ 

tamtych dni, rozpamiętujmy, tamte zdarzenia i sprawy, 

wszak uczyć się trzeba nawet na błędach, chociaż lepiej 

to czynić na uniwersytetach.

Nikt i nic nam nie odda pracy, wvalki, działalności 

ludzi partii z lat 1945-1948, Co o nich wie młode pokole

nie ? Co koszalińskie dzieci mogą pow/iedzieć o historii, 

często zagmatwanej' ojców/ swzoich ! A tak trudno być proro

kiem we własnym domu, Architektem tego ojczystego domu
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była PPR w sojuszu z PPS na ziemiach polskich położonych 

na zachodnio-północnych rubieżach polskich.

Zatem z hołdem i szacunkiem dla walczących, z pyta

niem do żywych kieruję ten tekst, a w-zszystkim z przestrogą 

zaw/ierającą się w parafrazie słów poety - "trzeba z żywymi 

naprzód iść, a nie w uwiędły laurów liść stroić głowę". 

Ocalmy więc od zapomnienia te wartości, które zginąć nie 

mogą !
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