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Robert Traba

SESJE NAUKOWE W STULECIE POLSKIEGO RUCHU 
ROBOTNICZEGO

W setną rocznicę Wielkiego Prole tariatu , w Olsztynie zorganizowano dwie 
sesje naukowe.

Pierwsza z nich „Tradycje ruchu robotniczego na W armii i M azurach”, 
odbyła się 24 września 1982 roku w Domu Polskim w  Olsztynie. Przygotowano 
ją staraniem  Ośrodka B adań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego oraz Komisji 
Historycznej Kom itetu Wojewódzkiego PZPR. Sesję otworzył dyrektor OBN — 
dr Jerzy  Sikorski. W swym wystąpieniu podkreślił celowość podejmowania 
badań nad problem atyką rozwoju ruchu robotniczego na W arm ii i Mazurach. 
W yraził również duże uznanie organizatorom, dr. Tadeuszowi Filipkowskiemu 
z OBN oraz doc. dr. Edmundowi W ojnowskiemu z Komisji Historycznej KW 
PZPR.

Pierwszą część obrad prowadził doc. dr hab. Kazimierz W ajda (Uniwersy
te t  Mikołaja Kopernika, Toruń).

R eferat — P o lsk i  ru ch  robo tn iczy  wobec p rob lem u w schodnioprusk iego  — 
przedstawił prof, dr hab. Wojciech W rzesiński (Uniwersytet Wrocławski). 
Autor ukazał ewolucję poglądów polskich partii  robotniczych na sprawę n a 
rodową Warmii i Mazur. Mówiąc o nurcie rewolucyjnym, przed pierwszą woj
ną światową, podkreślił przede wszystkim znaczenie poglądów Juliana M ar
chlewskiego na na tu ra lną  więź łączącą ziemie nad dolną Wisłą z całym jej 
dorzeczem. Stąd też popierał on pogłębianie samowiedzy narodowej na tym 
obszarze, uważając, że jest to pierwszy etap rozwijania świadomości politycz
nej proletariatu.

Następnie re feren t wyodrębnił dwa stanowiska teoretyków ruchu: refor- 
mistyczny i niepodległościowy. Zwolennicy pierwszego (Bolesław Limanowski 
i Leon Wasilewski) — głosili powstanie przyszłej Polski w granicach e tnogra
ficznych, czyli także z etnicznie polskimi ziemiami Prus Wschodnich. Przeciw
nikiem tej koncepcji był Kazimierz Keiles Krauz, k tóry  dla ziem zaboru 
pruskiego domagał się jedynie autonomii. Odzyskanie niepodległości stworzy
ło nową sytuację determ inującą polskie orientacje polityczne wobec problemu 
Prus Wschodnich. Socjaliści aktyw nie występowali w  obronie ludności pol
skiej znajdującej się w  granicach państwa niemieckiego. Jednakże w całym 
okresie m iędzywojennym nie prowadzili oni systematycznych działań na rzecz 
rozwiązania problemów wschodniopruskich. Podejmowano jedynie próby spo
radyczne, bez wyraźnej ciągłości programowej. W końcowej części wystąpie
nia prof. W. Wrzesiński omówił przełom w spojrzeniu na  problem  wschodnio- 
pruski, związany z powstaniem  Związku Patrio tów  Polskich i Polskiej Partii  
Robotniczej. Założenia i działalność tych organizacji pozwoliły wprowadzić do 
program u polskiej lewicy rewolucyjnej postulaty  odzyskania etnicznie pol
skich terenów w Prusach Wschodnich.
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Doc. dr Zygmunt Lietz (Ośrodek Badań Naukowych, Olsztyn) wygłosił re 
fe ra t Z t r a d y c j i  n iem ieck iego ru ch u  robotn iczego w  Prusach Wschodnich  
w X I X  i  X X  w ieku .  Ze względu na obszerne ram y chronologiczne (od 1846 r. 
do drugiej w ojny światowej) oraz ilość m ateriału  faktograficznego, autor 
ograniczył się jedynie do wypunktowania najważniejszych w ydarzeń z kształ
towania się ruchu robotniczego na tym  terenie. Pierwszą organizacją o cha
rakterze  robotniczym był działający w Królewcu, w  latach 1848—1850, Zwią
zek Robotniczy. Mimo krótkiego okresu istnienia dał on początek i podstawy 
do dalszego rozwoju organizacji, k tóre  stanowiły stopień pośredni do partii 
socjalistycznej. Referent podkreślił, że zasadnicze znaczenie dla socjaldemo
kracji m iały bismarckowskie „ustawy antysocjalistyczne”. Po okresie re s try k 
cji Socjaldemokratyczna P artia  Niemiec (SPD) jeszcze bardziej okrzepła. Tezę 
tę mówca udokum entował konkretnym i danymi, ukazującymi w zrost zwolen
ników polityki SPD (głównie dane z wyborów parlam entarnych).

Obszerną część wystąpienia zajęło omówienie działalności Komunistycz
nej P a r tii  Niemiec. Znaczenie jej na terenie P rus Wschodnich najw iększe było 
w okresie wrzenia rewolucyjnego w 1918 roku. Jeszcze w  latach dwudziestych 
odbywały się, pod wpływem  komunistów, liczne manifestacje oraz wiece 
w celu wywołania stra jku  generalnego. Działania te  nie przyniosły jednak 
spodziewanych efektów. W ich wyniku zaostrzono natom iast restrykcje  wobec 
działaczy partyjnych. Postawę obu partii  robotniczych wobec rządów hitle
rowskich, ze względu na b rak  dostatecznej ilości m ateriałów  źródłowych, 
au tor przedstawił jedynie w ogólnym zarysie.

Po krótkiej przerw ie przewodnictwo sesji objął prof, dr hab. Jerzy  Danie- 
lewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń). W tej części obrad wygło
szono 3 referaty .

Doc. dr Edmund W ojnowski omówił Rolę PPR i  PPS w  życ iu  p o l i tycz 
n y m  Olsztyńskiego w  la tach 1945—1948. Referent zaznaczył, że nie sposób mó
wić o narodzinach polskiego życia politycznego na obszarze dawnych Prus 
Wschodnich bez skrótowego zasygnalizowania zjawisk politycznych poprze
dzających przejęcie tych ziem przez polską administrację. Poruszył też n ie
zmiernie ważki problem  statusu ludności autochtonicznej i napływowej oraz 
trudności organizacyjne i kadrowe pierwszych organów władzy. Poprawę tego 
stanu rzeczy łączył autor z powołaniem na stanowisko Pełnomocnika Rządu 
na Okręg M azurski dr. Jakuba  Praw ina. Jego przyjazd do Olsztyna zwykło się 
uważać za początek polskiego życia politycznego na tym  terenie. Szczególną 
uwagę w dalszym toku swego wystąpienia poświęcił walce politycznej między 
partiam i robotniczymi a Polskim Stronnictwem  Ludowym od jesieni 1945 roku 
do stycznia roku 1947 (wybory do Sejmu Ustawodawczego) oraz walce ze 
zbrojnym podziemiem. Ilustracją  tego były dane ukazujące liczebność zbroj
nego podziemia oraz ofiar jego działalności.

Mgr Tadeusz B aryła (Ośrodek B adań Naukowych, Olsztyn) w pierwszej 
części referatu , zatytułowanego Polskie pa r t ie  robotn icze wobec p ro b le m u  lu d 
ności rodz im e j na W a rm i i  i  M azurach  w  latach 1945—1948, przedstawił ogólne 
uw arunkow ania postaw wielkich m ocarstw wobec P ru s  Wschodnich oraz po
gląd na tę sprawę rządu polskiego w Londynie i Krajow ej Rady Narodowej. 
Mówca wykazał błędy, jakie popełniał Rząd Tymczasowy, zbyt optymistycznie 
oceniając sytuację demograficzną W armii i Mazur. Optymizm w ynikał ze sła
bej znajomości problemów ludności rodzimej na tym  obszarze. Nie było też 
ogólnie przyjętej, koncepcji polityki wobec tej ludności. Jakub  Praw in  m u
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siał więc sam wypracować program  działań. Na mocy zarządzenia z 24 kw iet
nia 1945 roku, za Mazurów i W armiaków uważano nie tylko świadomych 
swej polskości, ale i tych którzy oświadczyli, iż są W arm iakami bądź Mazu
rami. Zarządzenie to, jak  i późniejsze próby ujednolicenia systemu w eryfika
cji ludności polskiej nie mogły być jednak w pełni zrealizowane ze względu 
nä p raktykę działania, która stała się domeną niższych władz adm inistra
cyjnych.

Drugą część sesji zakończył dr Tadeusz Filipkowski (Ośrodek Badań Nau
kowych, Olsztyn) refera tem  — P o l i t y k a  ośw ia towa i  k u l tu ra ln a  na W a rm i i  
i  M azurach  w  latach 1945— 1948 . Autor przedstawił to zagadnienie na tle  ogól
nopolskiej sytuacji oświatowej pierwszych la t  po wojnie. Wśród administracji 
szkolnej i Związku Nauczycielstwa Polskiego największe wpływy miało wów
czas PSL. Obrazowały to dane liczbowe o przynależności nauczycieli do PSL, 
PPS i PPR. W pływy PPR  zaczęły rosnąć dopiero po obsadzeniu przez jej 
działaczy kierownictwa resortu oświaty i przeprowadzeniu radykalnych zmian 
personalnych w obsadzie adm inistracji szkolnej. Omawiając rolę i znaczenie 
Ogólnopolskiego Zjazdu Oświaty (Łódź, 18—22 czerwca 1945 r.) referent 
stwierdził, że zjazd nie rozwiązał całkowicie sporu o program  nowej szkoły.

Na ostatnią część obrad, k tórej przewodnictwo objął prof, dr hab. W. W rze
siński złożyło się wystąpienie dr. Bohdana Łukaszewicza, kom unikat m gr Ewy 
Korć oraz dyskusja nad całością poruszonych zagadnień.

Dr Bohdan Łukaszewicz (Ośrodek Badań Naukowych, Olsztyn) w refera
cie — R obo tn icy  w  o lsz tyńsk ie j  o rgan izac ji  w o je w ó d zk ie j  P o lsk ie j  Z jednoczo
ne j  P a r t i i  Robotn icze j w  latach 1948—1954 — przedstawił przem iany ilościowe 
i s truk tu ralne  olsztyńskiej wojewódzkiej organizacji party jnej.

Mgr Ewa Korć (Wojewódzkie Archiwum  Państwowe, Olsztyn) w kom uni
kacie M a te r ia ły  ź ród łow e do dz ie jów  ru c h u  robotn iczego w  Prusach  Wscłiod- 
n ich  w  latach 1933— 1945  w  zasobie W ojew ódzk iego A rc h iw u m  Państwowego  
w  O lsz tyn ie  ukazała niedostatki oraz możliwości tkwiące w  dziedzinie badań 
nad historią  ruchu  robotniczego w okresie rządów hitlerowskich w  Prusach 
Wschodnich. Ze względu na znikomy stan zachowania oraz rozproszenie tem a
tyczne akt, zaproponowała w łasny porządek rzeczowy, z podziałem na nastę
pujące tem aty: — Metody zwalczania ruchu robotniczego; — Areszty, inwigi
lacje i obozy koncentracyjne; — Partie , organizacje i związki polityczne; — 
Międzynarodowy ruch robotniczy; — Czasopisma, druki ulotne; — Przechw y
cone przez gestapo m ateria ły  pisemne ruchu robotniczego; — Inform acje kon
fidentów.

W dalszej części wypowiedzi m gr Ewa Korc przeszła do krótkiego omó
wienia dokum entacji składającej się na poszczególne grupy tematyczne.

W dyskusji prof, dr hab. Jerzy  Danielewicz poruszył tem at roli PPR 
w przeprowadzeniu reform y rolnej, na  przykładzie województwa pomorskie
go. Określone ram y tematyczne oraz czasowe sesji pozwoliły na szkicowe je
dynie omówienie zagadnienia.

Dr Jan  Golec (Akademia M inisterstwa Spraw  W ewnętrznych, Warszawa) 
nie zgodził się z tezą doc. E. Wojnowskiego dotyczącą partnerskich  stosunków 
PPR z PPS oraz danymi o liczebności zbrojnego podziemia. Według niego 
PPR postawiła na  dominację, a ty tu ł do sprawowania władzy wynikał — jego 
zdaniem — z wkładu, jaki partia  wniosła w walkę z okupantem . Przejaw em  
tej dominacji była partycypacja w sprawowaniu władzy. Dr J. Golec przed
stawił najnowsze dane, z których wynika, że podziemie w Olsztyńskiem liczy
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ło około 1,5 tys. osób w 80 nielegalnych organizacjach i bojówkach. Na zie
miach zachodnich i północnych silniejsze podziemie było jedynie na  Dolnym 
Śląsku. Mówca zaakcentował także ścisły związek reakcyjnego podziemia 
z Polskim Stronnictwem  Ludowym. Na zakończenie dr J . Golec ustosunkował 
się krytycznie do ujęcia tem atu  przez dr. Bohdana Łukaszewicza.

Doc. dr Z. Lietz omówił rolę PPS oraz jej agendy OMTUR w  organizowa
niu amatorskiego życia artystycznego w  województwie olsztyńskim.

Dr Andrzej Sakson (Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn) zakwestio
nował prawidłowość użycia przez mgr. T. B aryłę określenia „organizacje se
paratystyczne ludności rodzim ej” w odniesieniu do W arm ii i Mazur w latach 
1945—1948.

Do postawionych w dyskusji problemów jako pierwszy ustosunkował się 
doc. d r  E. Wojnowski. W yjaśnił on, że nieprecyzyjne dane zaw arte w jego re 
feracie są w ynikiem  trudności w  dotarciu do m ateriałów źródłowych. Zgłosił 
też wątpliwości, co do tezy o taktycznym  charakterze partnerstw a PPR z PPS. 
Trudno mówić jednoznacznie o dominacji PPR, gdyż w niej samej istniały 
dwie tendencje. Pierwsza rzeczywiście dążyła do monopolizacji, jednak druga 
wyraźnie zmierzała ku partnerstw u. Jeżeli używa się określenia sekciarstwo, 
to można je właśnie odnieść do tej grupy, k tóra  nie uznawała partnerstw a 
z PPS.

Mgr T. B aryła zaznaczył, że użytym  przez niego określeniem „organiza
cje separatystyczne” posługiwano się w  dokum entach M inisterstwa Ziem Od
zyskanych i Polskiego Związku Zachodniego celem ukazania zagrożenia, jakie 
widziano w budzeniu się więzi regionalnych wykraczających poza koncepcję 
M inisterstwa Ziem Odzyskanych i Polskiego Związku Zachodniego, a przede 
wszystkim partii robotniczych.

Prof. W. Wrzesiński, zam ykając dyskusję nad pojęciem separatyzmu, do
dał, że w  sporze tym  nakładają  się dwa różne pojęcia. Po pierwsze pojęcie 
o charakterze prawnym , a z drugiej strony kategoria polityczna, która w róż
nych okresach miała określone treści. Podsumowując prof. W. W rzesiński 
stwierdził, że nie można uznać, jakoby sesja wyczerpała wszystkie zagadnie
nia wynikające z jej zakresu i wskazała pełny zestaw problemów badawczych, 
k tóre  muszą być w  przyszłości poruszone. Niektóre kierunki i możliwości no
wych badań uwypuklono w komunikacie m gr Ewy Korć oraz — mimo braku 
w arstw y in terpretacyjnej — w wystąpieniu dr. B. Łukaszewicza.

Druga z wymienionych we wstępie sesji, odbyła się 29 września 1982 roku. 
Miała ona charakter popularno-naukowy, a jej organizatorem  był Komitet 
Wojewódzki PZPR.

Zaproszonych gości oraz pozostałych zebranych przywitał I sekretarz KW 
PZPR w Olsztynie Jan  Laskowski.

Sesję otworzył re fe ra t doc. dr. N orberta  Kołomejczyka (Centralne Archi
wum КС PZPR, Warszawa) M y ś l  po l i tyczna  ru ch u  robotn iczego w  spraw ie za
gospodarowania i  p o w ro tu  z iem zachodnich i  pó łnocnych.

Następnie doc. dr. Edm und Wojnowski przedstawił re fe ra t omówiony 
wyżej, a dr Bohdan Łukaszewicz mówił o S tru k tu rz e  soc ja lne j P Z P R  w  la 
tach 1948—1954.

Po przerwie odczytano 4 komunikaty. Dr Stanisława Bieńkowska (Ośro
dek Doskonalenia Nauczycieli, Olsztyn) mówiła o roli PPR i PZPR w działal
ności osadniczej. Zwróciła uwagę na żywiołowość akcji osadniczej do roku 
1948. Na teren  W armii i Mazur w  tym  okresie przybyło 299 843 rep a trian 
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tów i przesiedleńców. W następnych latach, gdy zabrakło już niezniszczonych 
zagród powołano specjalistyczne przedsiębiorstwa budownictwa wiejskiego, 
k tóre  do 1957 roku w yrem ontow ały 4250 obiektów gospodarczych.

Dr K rystyna Nowosielska (Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn) scha
rakteryzowała działalność organizacji młodzieżowych: ZWM, ZMW „Wici”, 
OMTUR, ZMD). Mgr Tadeusz Kochanowski (Komisja Historyczna Związku 
Bojowników o Wolność i Demokrację) przedstawił genezę i rozwój ZMD, 
a dr Kazimierz Kulesza (Urząd Wojewódzki, Olsztyn) rolę partii robotni
czych w  tworzeniu MO i UBP.

Na zakończenie głos zabrał jeden z weteranów ruchu robotniczego, Michał 
Bielina, k tóry  opowiedział o własnych przeżyciach, trudach i zaangażowaniu 
ludzi tworzących nową rzeczywistość na W armii i Mazurach. Nawiązując do 
tego wystąpienia, organizatorzy sesji zwrócili się do wszystkich działaczy 
o spisywanie swoich wspomnień i przesyłanie ich na konkurs ogłoszony i orga
nizowany przez KH KW  PZPR oraz Ośrodek B adań Naukowych w Olsztynie.


