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JA N  NAU M IU K

Z PROBLEMÓW POWSTAWANIA WŁADZY LUDOWEJ 
W KIELECCZYŹNIE

Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia niektórych problemów pro
cesu pow stawania władzy ludowej w Kielecczyźnie.

' Początki w ładzy ludowej na tym  terenie sięgają czasów okupacji h itle
rowskiej. Siłą fak tu  z tego okresu jej istnienia niewiele zachowało się doku
mentów. Są to najczęściej lakoniczne protokoły z pierwszych posiedzeń kon
spiracyjnych rad  narodowych, w których zamiast nazwisk w ystępują 
pseudonimy, dziś nieraz trudne do rozszyfrowania.

O jej powstaniu znajdujem y też wzmianki w sprawozdaniach lokalnych 
władz party jnych Polskiej P artii Robotniczej. Z tych to względów głównym 
źródłem niniejszej pracy stały się relacje i wspomnienia działaczy, którzy 
tw orzyli zręby władzy ludowej w Kieleckiem.

Powstanie Polskiej P artii Robotniczej w styczniu 1942 r. posiadało prze
łomowe znaczenie dla narodu polskiego, a szczególnie dla mas pracujących. 
Dokonała ona bowiem głębokiej analizy międzynarodowej i wewnętrznej 
sytuacji Polski, wskazała naszemu narodowi jedynie słuszną drogę walki 
zbrojnej o niepodległość ojczyzny przeciwko okupantowi i ukazała wizję 
Polski Ludowej bez kapitalistów  i obszarników, rządzonej przez ludzi pracy \  
Postulaty przem ian społecznych w przyszłej Polsce, w ysunięte przez PPR, 
jak reform a rolna bez odszkodowania i nacjonalizacja przemysłu — odpo
w iadały interesom  najszerszych mas, natom iast hasło walki zbrojnej prze
ciwko hitlerowskim  najeźdźcom stwarzało dogodny grunt dla porozumienia 
się wszystkich szczerych patriotów  i dem okratów we wspólnym froncie na
rodowym 2. O utworzenie tego frontu partia zabiegała od chwili swego 
powstania.

Na bazie dawnych komórek Komunistycznej P artii Polski oraz grup 
i organizacji, utworzonych przez komunistów w pierwszych latach okupacji, 
PPR szybko rozwijała się i krzepła organizacyjnie, obejmując swym zasię
giem całą Kielecczyznę ". Tam, gdzie umocniła się partia, powstawały grupy 
wypadowe i oddziały partyzanckie Gwardii Ludowej — jej zbrojnego ra 
mienia, które w Kieleckiem już w czerwcu 1942 r. podjęło zorganizowaną 
walkę z wrogiem 4.

Oddziały partyzanckie GL cieszyły się dużą sym patią i pomocą ze strony 
ludności. W yrazem popularności podjętej przez nie walki może być fakt, że
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w Górach Świętokrzyskich do ich szeregów już w 1942 r. licznie napływ ali 
ochotnicy \  Proces ten dostrzegał naw et osławiony „A ntyk”, w którego ra 
portach z Kieleckiego podkreśla się, że działalność oddziałów GL przeciw 
Niemcom, budząc ludność z paroletniego biernego wyczekiwania i ulegania 
przemocy, wyzwalała tajoną dotąd nienawiść do okupanta i wszystkiego, co 
pozostawało z nim w jakim kolw iek związku G.

Aktywna działalność gwardzistów zaniepokoiła również władze okupa
cyjne. W dniu 7 grudnia 1942 r. na posiedzeniu tzw. „rządu Generalnej Gu
bern i” radomski gubernator K undt podkreślał, że akcje sabotażowe i dy
wersyjne skierowane są przeciwko wszystkiem u co niemieckie, a szczególnie 
adm inistracji, i wiązał je z działalnością kom unistów 7.

W połowie lipca 1943 r. „Trybuna Wolności” — organ КС PPR — oce
niając rozwój ruchu partyzanckiego, podkreślała, że sytuacja w Radom
skiem „...przypomina w znacznym stopniu sytuację k ra ju  objętego pow sta
niem ” 8.

Polska P artia  Robotnicza, podejm ując nierów ną walkę z wrogiem, w ska
zyw ała, że w tych straszliwych dniach, kiedy narodowi groziła zagłada z rąk 
hitlerow skich ludobójców, przed całym narodem  stanęło zagadnienie zjed
noczenia wszystkich sił do walki o wolną i niepodległą Polskę. Uważała ona, 
że front narodowy, jednoczący wszystkich patriotów  polskich bez zdrajców 
i kapitulantów , może być urzeczywistniony i że on zwycięży wówczas, gdy 
na jego czele będzie kroczyć zw arta klasa robotnicza. Jednocześnie PPR 
wskazywała, że dąży do jak najbliższej współpracy z innymi organizacjami 
i wspólnej z nimi walki przeciwko wspólnemu wrogowi — hitlerowskiem u 
okupantowi ”.

To, że PPR podjęła walkę zbrojną i osiągnęła w niej poważne sukcesy, 
znacznie podniosło jej autory te t zarówno w społeczeństwie polskim, jak 
i wśród członków innych organizacji politycznych podziemia, a szczególnie 
wśród lewicowych socjalistów z RPPS i radykalnych ludowców. Doprowa
dziło to do zbliżenia między organizacjami lewicowego nurtu  podziemia.

Wychodzące wówczas w Kielecczyźnie pisma PPR-owskie, jak „Gazeta 
Chłopska”, „Echo Trybuny L udu” oraz różne odezwy często na swych ła
mach podejmowały problem utworzenia frontu  narodow ego10. Również 
podjął go we wrześniu 1943 r. „Okólnik” , pismo w ew nątrzparty jne Obwodu 
III PPR, które na wstępie stwierdza, że reakcja polska zaniepokojona zwy
cięstwami Armii Radzieckiej coraz jawniej przechodzi na współpracę z oku
pantem , podejmując przy tym  walki bratobójcze przeciwko PPR, GL i ich 
sympatykom. Aby zagrodzić reakcji drogę do władzy „...winniśmy — w ska
zywał Komitet Obwodowy — dać z siebie wszystko, aby rozbity ruch demo
kratyczny w Polsce skupić w jeden potężny blok antyfaszystow ski”, który 
poprowadzi cały naród do walki z najeźdźcą o Polskę dem okratyczną, o Pol
skę Ludową. Mimo że między poszczególnymi organizacjami i partiam i de
m okratycznym i istnieją różnice, to nic nie stoi na przeszkodzie do ich wspól
nego porozumienia na gruncie walki z okupantem  i obrony dem okracji ” .

Polska P artia  Robotnicza podejm uje wówczas zdwojone wysiłki, zmie
rzające do łączenia wszystkich postępowych i szczerze patriotycznych ele
mentów w szerokim froncie narodowym. W Kielecczyźnie dochodzi do na
w iązywania kontaktów  i do wspólnych akcji GL i BCh. Np. w dniu 
18 czerwca 1943 r. oddział partyzancki GL im. D. Czachowskiego i oddział 
BCh *z Woli Soleckiej pod wspólnym dowództwem W ładysława Skorka za-
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Pociąg zniszczony przez kieleckich partyzantów GL

atakow ały punkt obserwacyjny niemieckiego lotnictw a w Solcu nad Wisłą, 
przy czym zabito jednego hitlerowca 12. Pod koniec tego roku w gminie J u 
lianów członkowie PPR nawiązali bliską współpracę z ludowcami, tak  pod 
względem politycznym, jak i wojskowym 1:i. Podobnie było w Stopnickiem, 
gdzie żywo współdziałali peperowcy i ludow cy14. PPR nawiązała kontakty, 
a następnie daleko posuniętą współpracę z RPPS w Końskich, K rasnej, 
Dziadku, Gosaniu i Milicy 15.

Natomiast w ielu żołnierzy z Armii Krajowej, nie mogąc pogodzić się 
z polityką swego reakcyjnego kierownictwa, opartą na bezsensownej i sa
mobójcze] „teorii dwóch wrogów”, opuszczało jej szeregi przechodząc do 
GL. Było to jednym  z elementów radykalizacji poglądów społeczeństwa pol
skiego, co nawet nie uszło uwagi władz faszystowskich lli. We wrześniu 1943 r. 
do G wardii Ludowej przeszedł cały garnizon AK z Bałtowa i okolicznych 
wsi ze swym dowódcą Stanisławem  Kielochem ps. ,,S roka” 17, a w grudniu 
szeregi AK opuściła poważna organizacja „Św it”, przechodząc do GL i PPR 1S.

Tak więc w końcu 1943 i na początku 1944 roku, dzięki ofiarnej pracy 
uświadam iającej, prowadzonej przez PPR, nieraz pociągającej za sobą ciężkie 
ofiary 1!', w Kielecczyźnie wytworzyła się na ogół korzystna sytuacja i atm o
sfera dla powstania zalążków władzy ludowej.

Powstanie Krajowej Rady Narodowej na przełomie 194344 roku otwo
rzyło nowy etap w alki polskich mas pracujących o narodowe i społeczne 
wyzwolenie. Utworzenie parlam entu sił dem okratycznych z Polską P artią  
Robotniczą na czele dla kierow ania walką narodu polskiego wzmogło oddzia
ływanie klasy robotniczej na społeczeństwo i pozwoliło jej przedstawicielom
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w pełniejszy sposób, niż to było dotychczas, walczyć o zjednoczenie wszyst
kich elementów postępowych. Przed partiam i i organizacjami, które weszły 
w skład KRN 20, stanęło zadanie budowy Armii Ludowej, um acniania frontu  
narodowego, tworzenia konspiracyjnych rad  narodowych — przedstaw iciel
stwa mas pracujących, zalążków władzy ludow ej21.

Zanim przejdziemy do omówienia tworzenia przez siły dem okracji zrę
bów władzy ludowej w Kielecczyźnie, sprawą konieczną wydaje się analiza 
rozmiarów tych sił, gdyż jest to rzecz niezwykle istotna. Stanowiły one bazę 
władzy mas pracujących i przyszłej rewolucji ludowej. W arto podkreślić, 
że rozmieszczenie w terenie współpracujących ze sobą na platform ie KRN 
partii politycznych w poważnej mierze wpłynęło na późniejszą geografię 
konspiracyjnych rad  narodowych na tym  terenie.

Z początkiem 1944 roku na Kielecczyźnie działały właściwie cztery okręgi 
Polskiej P artii Robotniczej: Radomski (nr 7), Kielecki (nr 8) i częściowo Czę
stochowski (nr 9), obejm ując Włoszczowskie, należące do Obwodu III, oraz 
Okręg Wiślica (powstał 12 lutego) wchodzący oficjalnie w skład Obwodu IV, 
krakowskiego. Spośród nich najbardziej prężny i aktyw ny był Okręg R a
domski, a w nim zdecydowanie na czoło wysunął się Ostrowiec, gdzie rów 
nież przebywały władze okręgowe. Pod koniec stycznia 1944 roku był tu  
kom itet miejski, 10 komórek fabrycznych z 38 członkami, 2 komórki 
w mieście oraz 15 gwardzistów — w sumie około 60 lu d z i22. Natom iast w oko
licznych wsiach istniało jeszcze 6 komórek z 36 ludźmi i 5 gw ardzistów 23. 
Poważnym nasileniem ruchu peperowskiego odznaczał się powiat opatowski, 
w którym  istniały 3 kom itety gminne, 19 komórek, a w nich 58 członków, 
zaś w garnizonach GL było 219 lu d z i24. Na terenie powiatu iłżeckiego dzia
łały w tym czasie 2 kom itety gminne, 17 komórek z 51 członkami, a w sze
regach GL były 243 osoby 25. Oprócz tego w rejonie Chotczy było około 40 
członków PPR i 60 gwardzistów 2C, a w powiecie sandomierskim w 3 kom ór
kach działało 17 członków 27. W tym  czasie w oddziałach partyzanckich 
Gw ardii Ludowej na terenie omawianego okręgu operowało 142 gw ardzi
stów 28. Należy zwrócić uwagę, że wśród gwardzistów, których podano od
dzielnie, wielu było członkami PPR. Tak więc w sumie w końcu stycznia 
1944 r. w Okręgu Radomskim było około 930 członków PPR i GL.

Dane liczbowe o Polskiej P artii Robotniczej i Gwardii Ludowej Okręgu 
Kieleckiego, jakie są dziś dostępne, pochodzą z 30 listopada 1943 r . 29 Można 
je przyjąć również i dla przełomu lat 1943/44 z niewielkim zaokrągleniem  in 
plus. A więc w partii w tym czasie było około 100 członków, gwardzistów 
w garnizonach ok. 40 i ok. 40 w oddziale partyzanckim ; razem około 180 ludzi.

Głównym ośrodkiem działalności PPR w tym okręgu były: Końskie 
i Stąporków 30. Jednak w styczniu 1944 r. Okręg Kielecki został niem al kom 
pletnie rozbity, do czego głównie przyczynił się głośny mord popełniony na 
peperowcach przez NSZ w dniu 19 stycznia we wsi Pardołów w pow. Koń
skie 31. Na terenach Pińczowskiego, które w styczniu wchodziły jeszcze for
malnie w skład Okręgu Miechowskiego, mimo iż łączność z nim w praktyce 
była zerwana, działało około 200 członków partii i tyluż alowców, czyli 
około 400 lu d z i32. We Włoszczowskiem zaś, które wchodziło do Okręgu Czę
stochowskiego — około 200 osób 33. Ogólnie biorąc, w styczniu 1944 r. siły PPR 
i AL w Kielecczyźnie wynosiły około 1710 ludzi. W późniejszym okresie 
wzrosły one znacznie i w drugiej połowie 1944 r. na okupowanych terenach



działało około 4 000 członków p a r t i i34 i według obliczeń Wł. Góry — ponad 
14 000 alowców 35.

Trudno dziś jest podać dokładniejsze dane o liczebności RPPS w Kie- 
leckiem. Głównym ośrodkiem jej działalności było Końskie i powiat konecki. 
Były sekretarz powiatowy tej partii w Końskich, Wacław Armada, ocenia 
obecnie jej siły na podległym mu terenie w początku roku 1944 na około 100 
ludzi i podaje, że następnie wzrosły one do około 200 osób 36. W tym czasie 
istniały także nieliczne komórki RPPS w Ostrowcu, Kielcach i w Radomiu 37. 
Możemy więc liczebność RPPS w Kielecczyźnie w początku 1944 r. ocenić 
optym alnie na około 250 członków.

Znacznie silniejszym od RPPS sojusznikiem PPR był radykalny n u rt 
ludowy spod znaku SL „Wola L udu” skoncentrowany głównie w Stopnic- 
kiem w rejonie Chańczy 38. Liczebność jego sym patyków w tym  czasie oce
nia Jan  Rak — jeden z przywódców ruchu na tym  terenie — na około 2 000 
lu d z i3e.

Po powstaniu KRN popularność partii i organizacji, które ją  utworzyły, 
szybko w zrastała w społeczeństwie polskim, a z tym  wiązał się masowy na
pływ do ich szeregów nowych ludzi oraz wzrost liczby ich sympatyków. Po
ważny wpływ na ten proces miały sukcesy Armii Radzieckiej w walce z hi
tlerowcam i, zapowiadające narodowi polskiemu bliskie wyzwolenie. W ten 
sposób w zrastała i krzepła baza społeczna przyszłej władzy ludowej w Kie- 
leckiem. W oparciu o nią partie bloku demokratycznego z PPR na czele przy
stąpiły przede wszystkim  do rozbudowy Armii Ludowej, w oparciu głównie 
o GL, która została do niej wcielona, i rozw ijania walki z wrogiem, co w myśl 
deklaracji programowej KRN było ich głównym zadaniem 40. W tej dziedzinie 
na Kielecczyźnie odniosły one poważne sukcesy. AL wzrosła do kilkunastu 
tysięcy lu d z i41, pozostających w garnizonach i oddziałach partyzanckich. 
W drugiej połowie roku 1944 powstało tu siedem brygad partyzanckich A L 42, 
które skutecznie dezorganizowały transport wroga i stoczyły szereg w iel
kich bitew partyzanckich z hitlerowcam i, jak np. we wrześniu 1944 r. w la
sach suchedniowskich i pod Gruszką w powiecie koneckim 43.

Drugą, niezwykle ważną dziedziną działalności PPR, SL ,,Wola L udu”, 
RPPS i dem okratów było tworzenie konspiracyjnych rad narodowych — 
władzy ludowej w terenie — i przygotowywanie ludzi pracy do objęcia w ła
dzy po wyzwoleniu.

PPR wysunęła na czoło wszystkich zagadnień partyjnych w dziedzinie 
organizacyjnej i propagandowej spraw ę tworzenia rad narodowych — zrę
bów władzy ludowej — ponieważ słusznie uważała, że są one najbardziej 
odpowiadającą interesom  i potrzebom narodu polskiego w tym  momencie 
form ą zjednoczenia wszystkich jego sił dem okratycznych i postępowych, 
a więc formą organizacyjną antyreakcyjnego, demokratycznego frontu  n a 
rodowego 44. Rady m iały być nie tylko kierowniczymi organami w alki ogólno
narodowej przeciwko okupantowi i wyrazicielkam i woli narodu, ale jedno
cześnie hasłem do wzięcia odpowiedzialności za dalsze losy Polski przez 
masy ludowe 45.

КС PPR zalecał organizacjom party jnym  oddelegowanie dla prow adze
nia działalności w kierunku tworzenia rad narodowych w terenie w yrobio
nych działaczy — w gminach po dwóch, na wyższych szczeblach po trzech. 
Natom iast dla pozyskania poparcia dla rad ze strony mas robotników, chło
pów i inteligencji zalecał tworzenie komitetów fabrycznych i folwarcznych
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oraz związków zawodowych, a także wzmożenie akcji propagandowej przez 
zwiększenie ilości wydawnictw popularyzujących rady 40.

W konkluzji КС stwierdził, że „chociaż rady narodowe nie są wyłącz
nym dziełem naszej partii, organizacje party jne muszą zdawać sobie sprawę 
z tego, że są prom otoram i rad narodowych, że na nich ciąży inicjatyw a bu
dowy rad narodowych i kierowanie ich pracą” 4T.

W ten sposób główny ciężar budowy rad narodowych wzięła na swe 
barki Polska P artia  Robotnicza.

S truk tu ra rad była następująca: KRN, wojewódzkie, powiatowe, m iej
skie, gminne rady narodowe. W ich skład wchodzili przedstawiciele ugru
powań politycznych, stojących na gruncie zjednoczenia wszystkich demo
kratycznych sił narodu do walki z okupantem o wolną i niepodległą Polskę 
Ludową, organizacji zbrojnych walczących z wrogiem, komitetów fabrycz
nych i folwarcznych, związków zawodowych i społecznych organizacji de
m okratycznych 4S. Gminne rady wyłaniały ze swego grona trzyosobowe pre
zydia z przewodniczącym na czele i delegowały jednego z jego członków do 
powiatowej rady narodowej. W miastach wydzielonych tworzono m iejskie 
rady narodowe o pięcioosobowym prezydium z przewodniczącym na czele. 
Jeden spośród członków prezydium wchodził do wojewódzkiej rady. Taki 
sam był skład i prezydium powiatowej rady i ono również wysyłało jednego 
swego przedstawiciela do WRN, która konstytuowała się na wzór miejskiej 
i powiatowej rady narodowej, a więc z pięcioosobowym prezydium, na czele 
którego stał przewodniczący. Wysyłała ona trzech delegatów do KRN, przy 
czym jeden m usiał być obowiązkowo z prezydium 4U.

Każdy członek rady składał odpowiednie ślubowanie na wierność na
rodowi 50.

Podstawowymi zadaniami konspiracyjnych rad narodowych były: zjedno
czenie wokół siebie klasy robotniczej, chłopów, inteligencji i wszystkich demo
kratycznych, postępowych i wolnościowych sił narodu do walki z okupantem 
i samoobrony przed terrorem  hitlerowskim oraz udzielanie maksymalnej pomo
cy, tak moralnej, jak m aterialnej i organizacyjnej dla rozbudowy i ubojowienia 
Armii Ludowej, a szczególnie walczących jej oddziałów partyzanckich 51.

Po powstaniu Krajowej Rady Narodowej Polska Partia Robotnicza 
w Kielecczyźnie, podobnie jak i na innych terenach, rozpoczęła żywą akcję 
propagandową w m iastach, a szczególnie na w siach 52, popularyzując jej 
program  i zdobywając mu wielu zwolenników i sym patyków oraz wielu 
ochotników do Armii Ludowej 1>:1. Akcję tę rozpoczęto w samych organiza
cjach partyjnych od gruntownego omówienia zadań stojących przed nimi 
w związku z nową sytuacją polityczną i w myśl zaleceń КС nakreślono plany 
działania 54.

W Ostrowcu i Starachowicach w zakładach pracy i w ich sąsiedztwie 
rozrzucano ulotki, mówiące o powołaniu do życia Krajowej Rady Narodowej, 
nawołujące do czynu zbrojnego i tworzenia terenowych rad narodowych 55. 
Podobną akcję prowadzono na terenie całej K ielecczyzny56. P artia  oddele
gowała wielu swych działaczy do pracy związanej z powoływaniem rad na
rodowych, a niektórych, jak np. Mariana Stanika — członka Kom itetu Okrę
gowego PPR Radom — w tym celu naw et odwołano z pracy zawodowej 
w ostrowieckiej hucie 57.

Zadanie tworzenia konspiracyjnych rad narodowych oznaczało jedno
cześnie konieczność dalszego nawiązywania współpracy w terenie z par
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tiami, które weszły w skład KRN, jak również z przedstaw icielam i innych 
organizacji podziemia (np. AK), którzy chcieli współpracować z siłami le
wicy społecznej z PPR na czele. Niesposób jest na tym m iejscu szczegółowo 
omawiać tę kwestię, ograniczmy się więc tylko do niektórych momentów.

W powiecie włoszczowskim, jeszcze w końcu 1943 roku, zostały rozpo
częte rozmowy przedstawicieli Gwardii Ludowej z powiatowym kom endan
tem Batalionów Chłopskich — Stanisławem  Jokielem  — „Jankiem ”. W ich 
wyniku doszło do pełnego współdziałania obu organizacji, a oficjalne ich 
połączenie na tym terenie miało nastąpić w dniu 26 stycznia 1944 r., kiedy 
to miano podpisać umowę scaleniową we wsi Psary.

Do podpisania umowy jednak nie doszło, gdyż w momencie, gdy zebrali 
się przedstawiciele GL i BCh, Psary  zostały otoczone przez Niemców i pod
czas próby wyjścia z okrążenia zginęli m. in. Jokiel — „Janek” oraz przed
stawiciel Kom itetu Okręgowego PPR Częstochowa Stanisław  W ojtala — 
„Roch”. Tragedię tę spowodowali NSZ-owcy, którzy w BCh we Włoszczow- 
skiem mieli swych agentów, denuncjujących działaczy PPR i radykalnych 
ludowców do gestapo. Po pewnym czasie rozmowy scaleniowe zostały wzno
wione i doprowadziły do włączenia na tym  terenie BCh do AL 5S.

Szczęśliwiej układała się współpraca PPR i AL ze Stronnictw em  Ludo
wym „Wola L udu” i jego Batalionam i Chłopskimi, kierow anym i przez Jó
zefa Maślankę i Józefa Ozgę-Michalskiego w Stopnickiem. K ontakty między 
nimi istniały już w 1943 r., a po utworzeniu KRN bardzo poważnie się 
umocniły i wiosną 1944 r. doprowadziły do formalnego zaw arcia umowy 
przez ich przedstawicieli, mówiącej o pełnej współpracy w dziedzinie poli
tycznej i wojskowej 5n. K ontakty, a następnie szczere i ścisłe współdziałanie 
ludowców i komunistów na tym  terenie odegrało doniosłą rolę w pow staniu 
władzy ludowej w Kielecczyźnie.

Również Robotnicza P artia  Polskich Socjalistów, z W acławem Arm adą 
na czele, działająca w powiatach koneckim i opoczyńskim, podjęła ścisłą 
współpracę z PPR i AL. Utworzony przez nią oddział partyzancki Milicji L u
dowej, dowodzony przez Ludwika Borowieckiego — „M łota”, przeszedł do 
Armii Ludowej G0.

Także w Pińczowskiem w 1944 r. radykalni ludowcy (np. Józef M aślanka 
i Stefan Dybowski) i peperowcy (np. Franciszek Kucybała i W ładysław Ja 
worski) blisko ze sobą w spółpracow ali61.

Nową sytuację, jaka ukształtow ała się wiosną 1944 roku, znamionowały 
wzmagające się procesy radykalizacji społeczeństwa i następujące zasad
nicze przegrupowania w układzie sił politycznych. W zrastały wówczas w spo
łeczeństwie wpływy Polskiej P artii Robotniczej i skupionych wokół niej 
sił lewicy i demokracji. Jednocześnie słabły wpływy i pozycja obozu, k tóry 
zwykliśmy nazywać „obozem londyńskim ”. W ymienione zjaw iska były w y
nikiem wielkich zw ycięstw ' radzieckich i rosnącego au to ry te tu  ZSRR na 
arenie międzynarodowej oraz antyradzieckiej polityki polskiego rządu em i
gracyjnego fi2. Powodowały one, że program  lewicy społecznej w okupowanym 
k raju  stawał się coraz bardziej popularny i zyskiwał zwolenników naw et 
w szeregach Armii Krajowej, stojącej na przeciwległym biegunie politycz
nym. W Kieleckiem, a szczególnie w powiecie iłżeckim, już w lutym  1944 r. 
obserwujemy częste przechodzenie żołnierzy AK do AL, do czego w poważnej 
mierze przyczyniała się praca uświadam iająca prowadzona wśród akowców 
przez członków PPR (np. W ładysława Kowalskiego — „Zaporę” fi:! oraz przy-
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Brygada AL Ziem i K rakow skiej im. B. G łowackiego, działająca w  Pińczow skiem . 
Na czele — dowódca brygady „Adam" Zygm unt B ieszczanin

kład „świtowców”. W połowie roku natomiast przechodziły całe oddziały 
z AK do AL, jak np. Kazimierza Gawrońskiego — „Orła” ze Starachowic 
i Juliana Juszkiewicza — „Fina” Oczywiście prawica społeczna nie pozo
stawała obojętna ani na wzrost autorytetu Polskiej Partii Robotniczej, Ar
mii Ludowej i ich sojuszników, ani na wzrost ich szeregów. Starała się ona 
położyć tamę temu nieodwracalnemu procesowi, dopuszczając się w Kielec
czyźnie wielu potwornych mordów bratobójczych. Szczególnie ponurą sławę 
zdobyły wówczas faszystowskie oddziały Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) 
„Żbika” — Władysława Kaniewskiego, „Toma” — Herberta Junga er>, „Ta
rzana” — Stanisława Wójcika, później Brygada Świętokrzyska, dowodzona 
przez osławionego pułkownika „Bohuna” — Antoniego Szackiego, i inne. 
Ich dowódcy, zaślepieni nienawiścią do komunizmu, nie zawahali się nawet 
przed ścisłą współpracą z hitlerowcami przeciwko własnemu narodowiee.

Również i reakcyjni dowódcy niektórych oddziałów AK dopuścili się 
w Kieleckiem szeregu mordów bratobójczych na członkach PPR, GL i AL, 
doprowadzając w ten sposób do zaostrzenia sytuacji w ruchu oporu na tym 
terenie °7. Na tle walk bratobójczych staje się zrozumiała umowa o unikaniu 
rozlewu polskiej krwi, zawarta w dniu 25 lutego 1944 r. w Moczydłach pod 
Ćmielowem przez dowództwa Obwodu III AL i Okręgu Radomsko-Kielec
kiego AK. Strona akowska jednak jej nie przestrzegała i nadal dopuszczała 
się zbrojnych napaści na peperowców i alowców 6S, którzy nie podjęli rzu
conego wyzwania do walki bratobójczej, lecz jeszcze bardziej zwarli swe
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szeregi i z tym większą energią pracowali nad tworzeniem  konspiracyjnych 
rad narodowych i rozwijaniem  walki z okupantem.

W ten sposób podziemna władza ludowa w Kielecczyźnie rodziła się 
w ostrej walce klasowej, narażona nie tylko na ataki ze strony hitlerowców, 
lecz także ze strony rodzimych reakcjonistów.

Na terenie dzisiejszego województwa kieleckiego stosunkowo wcześnie 
przystąpiono do tworzenia rad narodowych w Stopnickiem, gdzie silne były 
PPR i radykalny ruch ludowy (SL „Wola Ludu”), blisko ze sobą w spółpra
cujące. O powstaniu KRN dowiedziano się tu już w dniu 4 stycznia 1944 r. 
i niem al nazajutrz przystąpiono do przygotowań celem powołania Pow iato
wej Rady Narodowej powiatu buskiego. Główną rolę w tych pracach odgry
wał Jan  Kula i inni działacze komunistyczni oraz Jan  Rak — miejscowy 
przywódca SL „Wola Ludu”, w spółpracujący z PPR na swym terenie i u trzy 
mujący żywe kontakty z peperowcami z Ostrowca 69.

W dniu 23 stycznia 1944 roku w Życinach (gmina Potok) zebrali się 
przedstawiciele tró jek  politycznych S tronnictw a Ludowego „Wola L udu” 
i Batalionów Chłopskich oraz Polskiej P artii Robotniczej i Armii Ludowej — 
w sumie około 30 osób. W wygłoszonych referatach o sytuacji w k ra ju  i na 
frontach, a potem w długiej dyskusji bardzo ostro podkreślono problem 
mordów bratobójczych, dokonywanych na działaczach ludowych i kom uni
stach przez NSZ i AK w Stopnickiem. Podkreślano konieczność zwarcia 
szeregów lewicy społecznej w odpowiedzi na te akty, a także niepodejmo
wania walki, chyba we własnej obronie. Niemal każdy z dyskutantów  
w swym przemówieniu wiele miejsca poświecił tem u problemowi, co nie
wątpliw ie świadczyło o jego wadze 70.

Po omówieniu zadań stojących przed radam i narodowymi jednogłośnie 
wybrano Jana Raka na przewodniczącego PRN; jego zastępcą został 
Franciszek Michalski. Do rady weszli jako członkowie: Jan  Kula, Stanisław 
Orłowski, Gajek, Pokusa, Prokop, Kwaśniewski, Lipiec, Olszewski, S tani
szewski, Perczuk, Nowak, Woźniak, Dziedzic, Bęben. Szymczak, P ietrzak, 
Nieduziak, Słomka, Brożek, Kruzel, Jakubiec, Marczewski.

Jednocześnie powołano także Powiatową Komendę Policji — jak ją 
nazwano — z Feliksem Pokusą i Staniszewskim na czele. Pod rozkazy ko
mendy włączono wszystkie placówki i grupy BCh i AL, a jej zadaniem była 
samoobrona przed terrorem  ze strony okupanta i rodzimej reakcji spod znaku 
NSZ oraz zapewnienie bezpieczeństwa ludności.

Następnie odbyło się ślubowanie przewodniczącego rady, Jana Raka, 
który w myśl postanowień zebranych miał równocześnie być starostą po
wiatowym, po czym wszyscy radni złożyli ślubowanie na wierność O j
czyźnie. Na tym zebraniu podjęto także uchwałę w sprawie w ydawania przez 
radę powielanego pisemka oraz zobowiązano jej przewodniczącego do odby
cia spotkań ze wszystkimi gm innymi trójkam i politycznymi Stronnictwa 
Ludowego „Wola L udu” i omówienia z nimi m. in. problem u powołania 
gminnych rad narodowych n .

Tak powstała pierwsza w Kielecczyźnie, jedna z pierwszych w kraju , 
konspiracyjna Powiatowa Rada Narodowa powiatu buskiego. W krótce na 
podległym jej terenie powstała Miejska Rada Narodowa w Staszowie 
i Gminne Rady Narodowe w Potoku, Kurozwękach, Szumsku (obecnie pow. 
Opatów), Szydłowie, Tuczępach, Wiśniowej, Koniemłotach, Skadli, Chmiel

n iku i D ru g n i72.

2 — R o c z n ik  M u z e u m  Ś w ię t o k r z y s k ie g o
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W Okręgu Radomskim Polskiej P artii Robotniczej z siedzibą w Ostrowcu 
również stosunkowo wcześnie przystąpiono do tworzenia rad narodowych, 
jednak jeszcze w początku lutego brak odpowiednich instrukcji w tej spra
wie stał się przyczyną pewnej zwłoki w ich formowaniu. Nie oznacza to, 
rzecz jasna, że działacze PPR siedzieli bezczynnie — prowadzili oni wstępne 
rozmowy na ten tem at z ludowcami, socjalistami i bezpartyjnym i patrio 
tami, przygotowując g run t dla ich powstania. Dlatego też w sprawozdaniu 
z Obwodu III PPR z dnia 8 lutego mówi się, że w najbliższych tygodniach 
powstanie szereg rad narodowych gminnych i że w Ostrowcu znaleziono już 
odpowiednich kandydatów  do Miejskiej Rady Narodowej — dwóch z PPR, 
jednego z AK i jednego ze związków zawodowych. W Radomiu powołano do 
życia „Komitet In icja tyw y” budowy MRN, złożony z dwóch peperowców 
i jednego bezpartyjnego 73. Kwestią rad na tym  terenie z polecenia PPR zaj
mowali się Józef Jarosz — „W icek” i M arian Stanik — „B ystry” 74. P rze
widywania rychłego utworzenia rad narodowych nie były płonne. W dniu 
15 lutego 1944 r. powstała MRN Sandomierz, a przewodniczącym jej prezy
dium został „Chudy” z PPR.

16 lutego powstała MRN Starachowice 75, z przewodniczącym prezydium 
Janem  Sikorą na czele 7Ч.

W dniu 12 m arca odbyło się pierwsze plenarne posiedzenie MRN O stro
wiec. W jej skład weszli przedstawiciele PPR, AL, wolnych zawodów i grupa 
bezpartyjnych spaw aczy77. Przewodniczącym prezydium został Antoni Sta- 
wecki (PPR )78.

W połowie marca powstała także Opatowska Powiatowa Rada Narodowa, 
a przewodniczącym jej prezydium  został dotychczasowy sekretarz MRN 
Ostrowiec, Antoni Lesiak (PPR) 7i’.

W lutym  obserwujem y nasilenie powstawania gminnych rad narodowych. 
Jako jedna z pierwszych w dniu 1 lutego powstała GRN Ruda Kościelna 
z przewodniczącym Szczepanem M ajewskim ps. „Topola” (PPR). 6 lutego 
utworzono GRN Pętkowice, a przewodniczącym prezydium został Jan  Szczer- 
biński (PPR )80. W trzy  dni później powstała GRN Dwikozy z „Czarnym” 
(BCh) na czele. W dniu 10 lutego zorganizowano GRN Ożarów (przewodni
czący „Róg”), 11 lutego GRN W ilczyce81, a 17 lutego GRN Julianów.

Wiosna przyniosła nowe ożywienie w tworzeniu rad narodowych. W dniu 
25 kw ietnia w lesie na tzw W ykusie w Starachowickiem  została powołana 
do życia Miejska Rada Narodowa miasta Skarżysko-Kam ienna, złożona 
z 7 osób. Na jej czele stanął W iktor Karykowski (PPR), jako przewodniczący 
prezyd ium 82. W tym samym miesiącu powstały: GRN Tarłów (przewodni
czący Jan  Gałka — PPR), GRN Sienno (przewodniczący W ładysław Mro
czek — PPR), GRN Pawłowice (przewodniczący Stanisław  Wojtowicz — 
P P R )83.

W maju utworzono Gminne Rady Narodowe: w Chotczy (przewodniczący 
Jan Osuch — B C h)84, Częstocicach (przewodniczący Franciszek Dziekan — 
P P R )85. Wreszcie 17 czerwca powstała GRN Tczów (przewodniczący Jan 
Woźniak — P P R )86, a 25 czerwca GRN Ciepielów (przewodniczący Franci
szek Górniak — B C h)87.

Prawdopodobnie już w tym  pierwszym okresie tworzenia się rad naro
dowych gminne rady powstały w Kunowie, Bodzechowie88, Lasoci- 
nie, Czyżowie Szlacheckim, Lipsku (przewodniczący Antoni Lasota — PPR), 
Solcu nad Wisłą (przewodniczący Wacław Przydatek — PPR), Zwoleniu
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Od lewej : kpt. Henryk Połowniak 
„Zygmunt” — dowódca I Brygady 
AL im. Ziemi Kieleckiej, ppłk. Mie
czysław Moczar — dowódca Obwo
du II i III AL, por. Adam Kornecki

(przewodniczący Stefan Pyzdra — PPH), Oblassach (przewodniczący W łady
sław Makuch — PPR), Dziurkowie (przewodniczący W ładysław Stankow - 
ski — PPR), Kazanowie, Oksie, Koniecznie, Radkowie i Grabowie nad Wi
słą 80, a także PRN w Jędrzejow ie (przewodniczący Antoni Patrzałek — PPR), 
we Włoszczowie, w Kozienicach oraz MRN w Kielcach (przewodniczący 
Alfred D rabarek — RPPS) i Szczekocinach !0. Również na terenie powiatów 
starachowickiego i kieleckiego, objętych działalnością „Św itu”, powstało 
w tym  czasie szereg rad narodowych. W dniu 17 lipca 1944 r. dowódca Ob
wodu III AL, Mieczysław Moczar, w swym raporcie wspomina o powstaniu 
na tym terenie pięciu gminnych rad narodowych ',1. Jedną z nich była GRN 
Rzeczniów, k tórej przewodniczącym był Andrzej Maj (PPR). Do końca roku 
we wszystkich gminach powiatu starachowickiego i w dwóch gminach po
w iatu  kieleckiego powstały rady narodowe 92. -

Poważne znaczenie w procesie powstawania rad narodowych miało utw o
rzenie Kieleckiej Wojewódzkiej Rady Naiodowej, co stanowiło swojego ro 
dzaju podsumowanie pierwszego okresu tworzenia zrębów władzy ludowej 
w Kielecczyźnie.

Polska P artia  Robotnicza i sojusznicze stronnictw a po powołaniu do ży
cia w Kieleckiem sporej już liczby rad  przystąpiły do utworzenia WRN i usta
liły, że miejscem najbardziej bezpiecznym i najdogodniejszym dla odbycia 
pierwszego jej zjazdu będzie wieś Chańcza (obecnie w powiecie staszow-
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skim) — baza radykalnego ruchu ludowego. Już w m aju 1944 r. do jej rejonu 
został wysłany z Ostrowca oddział AL „G órala” — Stefana Szymańskiego 
i M arian Stanik — „B ystry” z zadaniem prowadzenia pracy politycznej wśród 
ludności, dalszego umacniania współpracy z BCh oraz przygotowania I Zjazdu 
WRN. Oddział ten cieszył się ogromną sym patią i gościnnością tam tejszej 
ludności, która uważała go za „swoje w ojsko” 93. W dniu 16 m aja M. Stanik 
i St. Szymański spotkali się w Kurozwękach z wybitnym  działaczem ludo
wym z SL „Wola Ludu” — Józefem Ozgą-Michalskim, a następnego dnia 
z przywódcą radykalnych ludowców — Józefem M aślanką, Janem  Rakiem
1 innymi działaczami, z którym i m. in. omówili problem tworzenia rad na
rodowych 94.

Po pewnym czasie alowcy, wykonawszy swoje zadanie, powrócili w re
jon Ostrowca. W lipcu 1944 r. rady powiatowe i m iejskie w Kieleckiem w y
brały swych delegatów na Zjazd WRN, który został wyznaczony na dzień 
23 lipca 1944 r. w lesie koło Chańczy. Ponieważ w dniu tym od samego rana 
padał deszcz, przeto postanowiono, aby zjazd odbył się we wsi, w stodole 
Jana Raka.

Wzięło w nim udział 27 delegatów: 16 z SL „Wola L udu” i BCh, 8 z PPR,
2 z AL i 1 z RPPS !'5. Wśród zebranych m. in. byli: z SL „WL” — Wilhelm 
Garncarczyk, Józef Maślanka, Stefan Dybowski, P iotr Soja, Józef Ozga-Mi- 
chalski, Jan  A leksander Król i Jan  Rak; z PPR — M arian Baryła, M arian 
Stanik, Franciszek Kucybała, W ładysław Jaworski, Antoni Patrzałek i inni; 
AL reprezentowali -— Henryk Połowniak i Stanisław Rykowski; z RPPS 
był Jan  Wójcik. Udział w zjeździe wziął także Edward Felis z BCh (przed
tem  był w AK) z Jęd rze jo w a90. Zjazdowi przewodniczył J. Maślanka. Po 
referatach o sytuacji w k ra ju  i na arenie międzynarodowej zabierali głos 
przedstawiciele poszczególnych stronnictw  politycznych, mówiąc o ich sta
nowisku wobec palących problemów Polski i jej perspektywach rozwojo
wych.

W wyniku wyborów do Prezydium  WRN weszli: Wilhelm Garncarczyk 
(SL „WL”) — przewodniczący, Jan  A leksander Król (SL „WL”) — zastępca 
przewodniczącego, Józef Ozga-Michalski (SL „WL”) — sekretarz, oraz człon
kowie Eugeniusz Iwańczyk (PPR) i „Radost” !’7. Na zakończenie zjazdu pod
jęto uchwały o wydawaniu przez radę własnego pisma informacyjnego i o pro
wadzeniu werbunku do AL 9S.

Po powstaniu WRN proces tworzenia się rad narodowych w Kielecczyźnie 
jeszcze bardziej się nasilił. Jedną z pierwszych rad, powstałych w tym  okre
sie, była Pińczowska Powiatowa Rada Narodowa (powstała 4 VIII 1944 r.). 
W jej skład weszli peperowcy, ludowcy i alowcy. Przewodniczącym jej pre
zydium został w ybrany Franciszek Kucybała (PPR), jego zastępcą P iotr 
Soja (BCh) " . Organizacje, które utworzyły tę radę, już wcześniej wydawały 
własne pisemko pt. „Głos Wolności” , popularyzując program  Krajowej Rady 
Narodowej. Jego wydawcami byli W ładysław Jaw orski i Andrzej Mącznik, 
obaj członkowie PPR i Powiatowej Rady Narodowej w Pińczowie 10°.

W powiecie pińczowskim obok PRN powstały jeszcze gminne rady naro
dowe w Chrobrzu, Zagości, Czarnocinie i Drożejowicach 101.

Członkowie PPR, RPPS i ludowcy w powiecie koneckim rozwinęli w po
łowie 1944 r. żywą działalność, m ającą na celu utworzenie rad narodowych. 
Przede wszystkim zajęto się powołaniem do życia PRN. Wysiłki te  w po
czątku września zostały uwieńczone pełnym sukcesem — w Rogowie Stefan
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Kopeć i Wacław A rm ada zorganizowali pierwsze posiedzenie Koneckiej Po
wiatowej Rady Narodowej. Do rady weszło po trzech przedstawicieli z PPR, 
RPPS i SL. Przewodniczącym prezydium został Tadeusz Wojnowski (PPR)T 
wiceprzewodniczącym — Wacław Armada (RPPS), a sekretarzem  Adolf W a- 
rot (SL)102. W tym samym miesiącu powstała także Miejska Rada Narodowa 
w Końskich, a jej przewodniczącym został M arian Nowak (RPPS), konspi
racyjnym  burm istrzem  w ybrano M ariana Przychodniego (RPPS), a kom en
dantem  Milicji Obywatelskiej Bolesława Struzika (PPR )103.

W tym czasie powstały GRN w Gowarczowie (przewodniczący M arian 
Szczęśniak — PPR), Pomykowie (przewodniczący Stefan M aśliński — P P R )104 
i w Rudzie Malenieckiej (przewodniczący Antoni Łopyto — P P R )105.

Na swym pierwszym posiedzeniu Powiatowa Rada Narodowa w Końskich 
podjęła decyzję w sprawie wydawania gazetki pt. „Wolność”. Wyszły tylko 
5 num ery, w których popularyzowano program  KRN, a w ostatnim  zamiesz
czono M anifest Lipcowy PKWN 106.

Tak więc Kielecczyzna została objęta dość gęstą siecią podziemnych rad 
narodowych. Powstało około 50 GRN, kilkanaście PRN i MRN oraz WRN. 
Rady te główną uwagę w swej działalności zwracały na tworzenie nowych 
oddziałów partyzanckich Armii Ludowej i na niesienie pomocy już działa
jącym. Np. PRN Pińczów aktyw nie pracowała przy tworzeniu Brygady AL 
Ziemi Krakowskiej im. Bartosza Głowackiego, a następnie, po przejściu przez 
nią linii frontu, zorganizowała dwa oddziały partyzanckie A L 10T. Podobnie 
Ostrowiecka MRN i Opatowska PRN mobilizowały ochotników do AL, za
opatryw ały oddziały w żywność, organizowały pomoc lekarską i tp .108 Rady

Oddział partyzantów radzieckich AL w Kielecczyźnie. W drugim rzędzie czwarty od 
lewej stoi Zdzisław Stanik „Gorący” — przewodnik oddziału
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organizowały także samoobronę wsi przed terrorem  okupanta 10w. W rejonie 
Tarłowa prowadziły one wśród chłopów agitację, aby nie oddawali faszy
stom kontyngentów; niosły pomoc biedniejszej ludności, organizując pomoc 
sąsiedzką, a także przygotowywały się do przeprowadzenia reform y rolnej, 
sporządzając spisy małorolnych i bezrolnych chłopów 110.

Rady narodowe, korzystając z pomocy Armii Ludowej, tępiły na swych 
terenach bandytyzm , który nieraz mocno dawał się we znaki ludności. 
W ostateczności, kiedy nie pomagała perswazja, musiano stosować drastyczne 
środki, aż do kary  śmierci włącznie. Np. PRN Opatów w m arcu 1944 r. ska
zała na śmierć dwóch bandytów, na których w yrok został wykonany 1X1.

Nic zatem dziwnego, że ludność m iejska i wiejska, szczególnie uboższa, 
przyjęła powstanie rad narodowych z zadowoleniem, uważając je za swoją 
władzę 112.

Polska P artia  Robotnicza, Stronnictwo Ludowe „Wola Ludu”, Robotnicza 
P artia  Polskich Socjalistów, demokraci i bezpartyjni przedstawiciele społe
czeństwa w toku tworzenia rad narodowych jeszcze bardziej zacieśnili współ
pracę w dziedzinie politycznej i wojskowej, tworząc mocną bazę władzy lu
dowej w Kielecczyźnie. Wymienione partie, a szczególnie PPR, obok rad 
narodowych i przy udziale tych rad tw orzyły zręby organów bezpieczeń
stwa — Milicji Obywatelskiej 113 oraz kom itety fabryczne w zakładach ostro
wieckich, starachowickich i koneckich 134. Polska P artia  Robotnicza organi
zowała tu  również konspiracyjne związki zawodowe, które stanowiły bardzo 
ważne ogniwo frontu  narodowego 115. Jednocześnie w Pińczowskiem i Opa- 
towskiem mianowano specjalnych komisarzy w poszczególnych folw arkach 
obszarniczych, którzy mieli przejąć je po wyzwoleniu w imieniu władzy lu
dowej 11G. W zakładach pracy robotnicy zabezpieczali przed grabieżą przez 
hitlerowców maszyny i różne urządzenia, by wydobyć je z ukrycia w wolnej 
Polsce 117.

W końcu 1944 i na początku 1945 roku partie polityczne bloku dem okra
tycznego, a z nimi i rady narodowe w Kielecczyźnie czyniły ostatnie przy
gotowania do objęcia władzy.
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ИЗ ПРОБ ЛЕМОВ ОБРАЗОВАНИЯ НАРОДНОЙ ВЛАСТИ В КЕЛЕЦКОИ ЗЕМЛЕ

В начале статьи автор подчеркивает главную трудность, с которой он 
встретился пытаясь показать процесс возникновения народной власти в Келецкой 
земле. Эта трудность состоит в сравнительно убогой базе документальных данных. 
Поэтому автор рассматривает лишь некоторые вопросы возникновения фунда
ментов народной власти в 1944 году, во время гитлеровской оккупаций. Автор 
обращает главное внимание на создававшие эту власть социально-политические 
силы, на их развитие и размещение. В становлении фундаментов новой власти 
большую роль сыграла Польская Рабочая Партия (ППР), указавшая нашему на
роду единственную правильную перспективу построения Польши без социальной 
эксплоатации.

Автор уделяет большое внимание вопросам: радикализации общества;
начала совместной работы коммунистов, социалистов, радикальных „народников” 
и беспартийных общественных деятелей; укрепления национального фронта, 
в результате чего в 1944 году в Келецкой земле образовалась довольно густая 
сеть подпольных народных советов, с Келецким воеводским народным советом 
во главе. Эти советы представляли собой основные звена народной власти. 
В дальнейшей части статьи автор подробно обсуждает их деятельность, упоми
ная в частности о возникновении фундаментов органов безопасности.

SOME PROBLEMS CONCERNING THE FORMATION OF PEOPLE’S POWER 
IN THE PROVINCE OF KIELCE

The main difficulty of presenting the formation of people’s power in the pro
vince of Kielce is stressed by the author in the first part of the above paper. The 
difficulty consisted in a comparatively small collection of respective documents. 
Consequently, but a few  number of problems pertaining to the formation of peo
ple’s power are discussed. The beginning of the latter reaches as far back as Ger
man occupation. In 1944, however, only its framework was created. Main 
attention is given by the author to social and political forces by which people’s 
power was formed as well as their subsequent development and disposition in the 
province of Kielce. Moreover, the author points to a predominant role played by 
Polish Workmen’s Party in the above process. The only just way of building new  
Poland and protecting the working classes against exploitation was shown our na
tion by the Polish Workmen’s Party. A great consideration is given to the process 
of our society’s becoming more and more radical after the Second World War, with 
due attention paid to establishing the co-operation of Polish communists, socia
lists, the radical members of Polish Peasant Party and the independents, which 
resulted in the consolidation of the People’s Front. Thanks to those factors a com
paratively dense network of underground People’s Councils, w ith the Wojewódzka 
Rada Narodowa (People’s Council of the Province of Kielce) at the front, was crea
ted in 1944. Those councils formed the most important links of the people’s power at 
that time.

The rest of the paper is devoted to an amply discussion of the Councils’ acti- 
■cities. The formation of Polish Security Organs is also depicted by the author.


