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STRAJKI ROBOTNICZE W £ODZI W LATACH 19481949

Strajki podejmowane przez robotników w drugiej po³owie lat czterdziestych to
jedna z najmniej znanych kart z dziejów PRL  po temat ten siêgnê³o jak dot¹d
niewielu badaczy, protesty z tego okresu nie funkcjonuj¹ tak¿e w wiadomoci
spo³ecznej. W £odzi pierwsze strajki zaczê³y wybuchaæ ju¿ w kwietniu 1945 r.,
czyli zaledwie trzy miesi¹ce po zajêciu miasta przez Armiê Czerwon¹. Powodem by³a katastrofalna sytuacja materialna robotników. Pierwsza du¿a fala strajków przetoczy³a siê przez miasto w sierpniu i wrzeniu 1945 r.: wród postulatów powtarza³y siê ¿¹dania podwy¿szenia p³ac, uczciwego ich wyliczania i regularnego wyp³acania oraz obni¿enia zbyt wysokich norm. W 1946 r. nie by³o w
£odzi tygodnia bez strajku, strajkowano te¿ w roku nastêpnym. We wrzeniu 1947
r. na kilka dni przerwa³o pracê 26 tysiêcy osób zatrudnionych w 17 zak³adach, co
daje wyobra¿enie o skali wyst¹pieñ. Sprawom tym powiêci³em artyku³ pt. Strajki
robotnicze w £odzi w latach 194519471.
W niniejszym artykule przedstawi³em protesty ³ódzkich robotników w latach
nastêpnych. Podobnie, jak poprzednio, opar³em siê g³ównie na materia³ach ród³owych, sporód których najliczniejsz¹ grupê stanowi³y dokumenty ³ódzkich (miejskich i wojewódzkich) instancji Polskiej Partii Robotniczej (PPR) i Polskiej Partii
Socjalistycznej (PPS, póniej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej  PZPR)
oraz ³ódzkich zwi¹zków zawodowych. Uzupe³nieniem by³y archiwalia aparatu bezpieczeñstwa2. W cytowanych dokumentach zachowa³em jêzyk orygina³u.
* * *

1
2

Zob.: W. Górecki, Strajki robotnicze w £odzi w latach 19451947, Polska 1944/451989.
Studia i materia³y, t. 2, Warszawa 1997, s. 93121.
Bazê ród³ow¹ omawiam szczegó³owo w przypisie 99.
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W porównaniu z latami poprzednimi, strajki w £odzi i regionie wybucha³y
w roku 1948 i 1949 sporadycznie, mia³y te¿ bardziej ograniczony zasiêg. Protesty
obejmowa³y zwykle czêæ wydzia³u b¹d ca³y wydzia³ danej fabryki i bra³o w nich
udzia³ kilkunastukilkudziesiêciu robotników; do rzadkoci nale¿a³o przerwanie
pracy na d³u¿ej ni¿ kilka godzin. Dzia³ania strajkuj¹cych nie by³y skoordynowane,
nosi³y raczej charakter rozpaczliwej samoobrony. By³o to z pewnoci¹ wynikiem
inwigilacji ³ódzkich fabryk przez funkcjonariuszy Urzêdu Bezpieczeñstwa dzia³aj¹cych w oparciu o system konfidentów. Relacje Wilka, Marylka, Bladego,
Kropki i innych donosicieli (najczêciej o uznanych za wrogie wypowiedziach
robotników) trafia³y do IV Departamentu Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego. Do niepokojów wci¹¿ jednak dochodzi³o  Okrêgowa Rada Zwi¹zków Zawodowych (ORZZ) naliczy³a w 1948 r. w £odzi i województwie a¿ 2852 zatargi (pod tym pojêciem rozumiano jednak nie tylko powa¿ne konflikty, ale tak¿e
ka¿d¹ zg³oszon¹ do ORZZ skargê)3.
W pierwszym numerze Kuriera Popularnego (organu prasowego ³ódzkiej
PPS) z 1948 r. Artur Karaczewski4 wyra¿a³ przekonanie, ¿e pod kierunkiem Partii, która jest i bêdzie potrzebna narodowi polskiemu poziom ¿ycia obywateli poprawi siê5. Rzeczywistoæ kolejnych miesiêcy okaza³a siê inna: niedostatek, a czasem nêdza pozosta³y nieod³¹cznymi towarzyszami ³ódzkiego wiata pracy. Partia,
o której pisa³ Karaczewski, w po³owie grudnia przesta³a istnieæ. Dokonane 15 grudnia 1948 r. po³¹czenie z PPR po³o¿y³o kres dzia³alnoci Polskiej Partii Socjalistycznej  jedynej masowej organizacji upominaj¹cej siê, co prawda przede wszystkim w osobach dzia³aczy ni¿szych szczebli i z wieloma zastrze¿eniami, o robotnicze prawa. Powo³ana tego samego dnia PZPR, zajmowa³a siê robotnikami ju¿
tylko deklaratywnie.
Sytuacja w ³ódzkich zak³adach pracy
Rok 1948
Strajki, wybuchaj¹ce w £odzi i jej okolicach w 1948 r., mia³y, podobnie jak
w latach poprzednich, pod³o¿e g³ównie ekonomiczne. Najwa¿niejsz¹ przyczyn¹ pro3

4

5

Archiwum Pañstwowe w £odzi (dalej  AP£), WRZZ w £odzi. 19471950, Sprawozdania z dzia³alnoci Wydzia³u Ekonomicznego OKZZ, sygn. 702/II74, Sprawozdanie miesiêczne z 1948 r.
Artur Karaczewski (19061969), dziennikarz, pose³ na Sejm Ustawodawczy, radny m. £odzi. W latach miêdzywojennych dzia³acz ruchu socjalistycznego, cz³onek Organizacji M³odzie¿y Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (dalej  OMTUR), Zwi¹zku Niezale¿nej M³odzie¿y (ZNMS), PPS. W czasie okupacji pisa³ w prasie podziemnej AK. W latach 19451948 by³ redaktorem naczelnym Kuriera Popularnego, potem kierownikiem
dzia³u radzieckiego Agencji Prasowo-Informacyjnej, od 1957 r. a¿ do mierci redaktorem
naczelnym Dokumentacji Prasowej.
A. Karaczewski, Rok budowy pokoju, Kurier Popularny 1948, nr 1.
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testów by³y niskie p³ace, które nie wystarcza³y na pokrycie podstawowych potrzeb, tym bardziej ¿e ceny artyku³ów spo¿ywczych, przemys³owych i us³ug wci¹¿
ros³y. Urzêdnicy administracji gospodarczej, dzia³acze zwi¹zków zawodowych oraz
funkcjonariusze PPS i PPR, zdawali sobie z tego sprawê. 27 lutego 1948 r., na
konferencji odbywaj¹cej siê w £odzi, z udzia³em kierownictwa Ministerstwa Przemys³u i Handlu (MPiH), w³adz Centralnego Zarz¹du Przemys³u W³ókienniczego
(CZPW³  struktura obejmuj¹ca ca³y przemys³ lekki), przedstawicieli KC i K£ PPR
oraz Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Zawodowego Przemys³u W³ókienniczego 
ZZPW), stwierdzono, ¿e powodem niezadowolenia robotników s¹ m.in. niewystarczaj¹ce p³ace dla zapewnienia minimum egzystencji6.
Na niskie zarobki, szczególnie pracowników akordowych, wp³yw mia³y czêste
przestoje fabryk, spowodowane brakiem materia³ów i surowców niezbêdnych do
produkcji. Z powodu niedostatku we³ny, Dyrekcja We³niana (administracyjna czapa nad zak³adami tej bran¿y w Polsce) stara³a siê wyhamowywaæ produkcjê
nie dopuszczaj¹c do przekroczenia planów ponad 105% i rozwa¿a³a zmniejszenie
zu¿ycia we³ny ¿ywej na korzyæ w³ókien sztucznych7. W sprawozdaniu CZPW³
za pierwszy kwarta³ 1948 r. odnotowano, ¿e w dalszym ci¹gu istniej¹ trudnoci
w terminowym wykonaniu planu importu [bawe³ny  W. G.] ze wzglêdu na doæ
wolny przydzia³ dewiz. Niedobór tego surowca wynosi³ 1015 ton8. Brak surowców oraz igie³ dziewiarskich i poñczoszniczych powodowa³ z kolei, ¿e w niektórych
zak³adach bran¿y dziewiarskiej wykorzystywano park maszynowy zaledwie
w 40%9. Zapas barwników w zak³adach bran¿y bawe³nianej i jedwabniczej wystarcza³ na kilkudniow¹ produkcjê, co rzutowa³o m.in. na nie wywi¹zywanie siê
z umów eksportowych; sytuacjê okrelano mianem katastrofalnej10. Nawet, gdy
surowiec by³, wiele zastrze¿eñ budzi³a jego jakoæ. Na przyk³ad Tkalnia Jedwabna
Nr 4 otrzymywa³a przêdzê uszkodzon¹ mechanicznie, zabrudzon¹, pozlepian¹ z powodu nieodpowiedniego krochmalenia. W efekcie robotnicy nie mog¹ wykonaæ
normy, a przez to samo i zarobek siê zmniejsza, co wywo³uje niezadowolenie11.
6
7
8
9
10

11

Archiwum Akt Nowych (dalej  AAN), PPR-KC, Wydzia³ Ekonomiczny, CZPW³, sygn.
295/XI/322, k. 176178, Protokó³ z konferencji w £odzi z 27 lutego 1948 r.
AAN, PPR-KC, Wydzia³ Ekonomiczny w £odzi, Sprawozdania do KC PPR Wydzia³ Przemys³owy nades³ane z K£ PPR, sygn. 295/XI-50, Sprawozdanie za luty 1948 r.
AP£, CZPW³, Oddzia³ Statystyki Ogólnej. Kwartalne sprawozdania opisowe i statystyczne. 1948 r., t. 10, Sprawozdanie z dzia³alnoci przemys³u w³ókienniczego za I kwarta³ 1948 r.
AAN, PPR-KC, Wydzia³ Ekonomiczny w £odzi, Sprawozdania do KC PPR Wydzia³ Przemys³owy nades³ane z K£ PPR, sygn. 295/XI-50, Sprawozdanie za marzec 1948 r.
AAN, PPR-KC, Wydzia³ Ekonomiczny, CZPW³, sygn. 295/XI/322, k. 251, Pismo CZPW³
z 9 padziernika 1948 r., znak: DF/0/98/48/pf do Wydzia³u Ekonomicznego KC PPR; Protokó³ z konferencji 6 padziernika 1948 r., dotycz¹cy nale¿ytego zaopatrzenia przemys³u
w³ókienniczego w niezbêdne do produkcji barwniki i chemikalia z importu.
AP£, PPR-KD Górna Prawa, Sekretariat, Sprawozdania I i II sekretarza KD. 19451948,
t. 5. Sprawozdanie za wrzesieñ 1948 r.
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Nie lepiej by³o w innych przemys³ach: w Pañstwowej Wytwórni Radiotechnicznej (dawniej  Tele-Radio) z powodu braku materia³ów wys³ano czêæ robotników na bezp³atne urlopy, a pozosta³ych przydzielono do stanowisk, które nie
wymaga³y dodatkowej obs³ugi, np. do maszyny obs³ugiwanej dot¹d przez jednego
robotnika przydzielano dalszych dwóch, a wypracowywany na tym stanowisku
zarobek dzielono na trzy osoby. Dyrekcja uzasadnia³a, ¿e posuniêcia te s¹ konieczne, poniewa¿ gdyby produkowali tak, jak do tego czasu [do wrzenia 1948 r.
 W. G.], to nie mieliby co robiæ w 1949 r.12 W zak³adach bran¿y metalowej
brak ró¿nych materia³ów powoduje nierytmiczne wykonywanie zadañ planowych, obni¿a zarobki robotników, wytwarza niezadowolenie i sarkanie13.
Innymi przyczynami postojów i ograniczania produkcji, a w konsekwencji g³odowych p³ac, które pcha³y robotników do strajków i coraz czêstszych kradzie¿y,
by³y: przestarza³y park maszynowy i jego niefachowa obs³uga, brak wentylacji
w salach produkcyjnych, czêste po¿ary, nieodpowiednie magazynowanie surowców (sk³adowano je czêsto pod go³ym niebem) i b³êdy w zarz¹dzaniu14. Do tych
ostatnich nie dochodzi³oby, gdyby jedynym kryterium branym pod uwagê przy obsadzaniu stanowisk kierowniczych by³a fachowoæ kandydatów. Na odprawie gospodarczej Oddzia³u Ekonomicznego PPS w £odzi, na której zaprezentowano
wnioski z przeprowadzonych 17 lustracji terenowych, stwierdzono, ¿e zak³ady
niew³aciwie prowadz¹ politykê personaln¹, skutkiem czego wiele stanowisk
kierowniczych jest obsadzane przez ludzi nie posiadaj¹cych dostatecznych na to
kwalifikacji15. Konkluzja taka nie dziwi w wietle wypowiedzi dyrektora generalnego CZPW³, W. Wendego, wed³ug którego najwa¿niejsz¹ rzecz¹ dla ka¿dego kierownika z administracji gospodarczej jest jego upolitycznienie, ¿eby siê on
12
13
14

15

Ibidem.
AAN, PPR-KC, Wydzia³ Zawodowy £ód Miasto. 19461948, sygn. 295/XIII-18, k. 254,
Sprawozdanie Wydzia³u Zawodowego K£ PPR za maj 1948 r.
AAN, PPS, Sekretariat Generalny, Wydzia³ Ekonomiczno-Przemys³owy WK £ód, 1946-1948, sygn. 235/XV-43, k. 170, Sprawozdanie Wydzia³u Ekonomicznego WK PPS w £odzi
za lipiec 1948 r.; k. 1, Referat Zadania gospodarcze Komitetów Terenowych;
AP£, CZPW³, Oddzia³ Statystyki Ogólnej. Dyrekcja Przemys³u We³nianego. Ogólna synteza dzia³alnoci bran¿y za IV kwarta³ 1948 r., teczka 49. Sprawozdanie Dyrekcji Przemys³u We³nianego Dzia³ Ekonomiki do CZPW³ z 31 stycznia 1949 r., L.dz.: II/EE1/1638;
AP£, PPR, Wydzia³ Ekonomiczny, CZPW³, Samodzielny Referat Ochrony CZPW³. Sprawozdania produkcyjne, 1948 r., teczka 144, Sprawozdanie z sytuacji w przemyle w³ókienniczym za okres od 9 padziernika do 15 padziernika 1948 r.; Biuletyny Informacyjne Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego 1948 r., t. 2, red. B. Gronek, I. Marczak, M. Olkunik. Warszawa 1995, seria: ród³a do historii Polski XX wieku  ze zbiorów
Centralnego Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych, s. 101, 159, 170.
AAN, PPS, Sekretariat Generalny, Wydzia³ Ekonomiczno-Przemys³owy WK £ód, 1946-1948, sygn. 235/XV-43, k. 177, Sprawozdanie z dzia³alnoci Oddzia³u Ekonomicznego PPS
w £odzi za sierpieñ 1948 r.
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sam upolityczni³, i dalej kierowanie techniczne nie jest trudne, jest znacznie ³atwiejsze ni¿ kierowanie polityczne16.
Jedynie co trzeci robotnik zatrudniony w przemyle ³ódzkim zarabia³ ponad
7 tysiêcy z³otych. O z³ych warunkach ¿ycia wiadczy³a wysoka umieralnoæ na
grulicê  wynosi³a 16,3 zgonów na 10 tysiêcy mieszkañców £odzi, przy redniej
krajowej 13,917. Dopóki robotnik nie zarobi na minimum utrzymania  konkluduje jedno ze sprawozdañ Dzielnicowego Komitetu PPS £ód Górna  zadowolony
nie bêdzie i stale bêdzie narzeka³ na obecne stosunki18. Z kolei w sprawozdaniu
Wydzia³u Ekonomiczno-Przemys³owego Wojewódzkiego Komitetu PPS z 29 lipca 1948 r., stwierdzono, ¿e sytuacja materialna, w jakiej znajduje siê wiat pracy, nie jest zadowalaj¹ca19. Potwierdzaæ to mia³ za³¹czony wykaz zarobków20.
Grupa p³acowa
(zarobki miesiêczne w z³otych)
do 4000
4000–7000
7000–10 000
10 000–15 000
15 000–20 000
powy¿ej 20 000

Procentowy udzia³ pracowników w grupach
pracownicy fizyczni
pracownicy umys³owi
23
11
40
12
30
28
16
36
11
17
–
16

Zdaniem WK PPS Zarobki pierwszych dwóch grup nie s¹ wystarczaj¹ce.
Robotnice dorabiaj¹ sprz¹taniem i praniem, mê¿czyni roz³adowywaniem wêgla
itp., ale ludzi o tego rodzaju pracy zarobkowej jest ma³y odsetek. Znaczna wiêkszoæ uzupe³nia swój bud¿et dochodami z kradzie¿y21. Na wspomnianej ju¿ konferencji (z udzia³em kierownictwa MPiH, w³adz CZPW³, przedstawicieli KC i K£
PPR oraz Zarz¹du G³ównego ZZPW) stwierdzono, ¿e p³ace w przemyle w³ókienniczym mo¿na podzieliæ na nastêpuj¹ce grupy: 1) wysokie zarobki wielowarsztatowców (1016 tysiêcy z³), 2) rednie akordowe (610 tysiêcy z³) i rednie
pomocnicze (58 tysiêcy z³) oraz 3) niskie p³ace pracowników gospodarczych (od
3,2 tysi¹ca z³)22. Na poziom ¿ycia przeciêtnej ³ódzkiej rodziny robotniczej wp³y16
17
18
19

20
21
22

AAN, PPR-KC, Wydzia³ Ekonomiczny, sygn. 295/XI-1, Stenogram z krajowej narady gospodarczej PPR 18 wrzenia 1948 r.
Wiadomoci Statystyczne GUS 1948, nr 19.
AP£, PPS  DK £ód Górna, Sprawozdania DK PPS 1945, 1946, 1947, 1948 r., sygn. 20/
VI/1, Sprawozdanie z 8 stycznia 1948 r.
AAN, PPS, Sekretariat Generalny. Wydzia³ Ekonomiczno-Przemys³owy WK £ód, 1946-1948, sygn. 235/XV-43, k. 167168, Sprawozdanie dotycz¹ce struktury organizacyjnej
i prac Wydzia³u Ekonomicznego WK PPS w £odzi z 29 lipca 1948 r.
Ibidem.
Ibidem.
AAN, PPR-KC, Wydzia³ Ekonomiczny, CZPW³, sygn. 295/XI/322, k. 176178, Protokó³
z konferencji w £odzi z 27 lutego 1948 r.
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wa³y oprócz niskich p³ac tak¿e wysokie ceny. Oto przyk³adowe ceny artyku³ów
spo¿ywczych w £odzi w lipcu 1948 r.23
Artyku³
Chleb ¿ytni
M¹ka pszenna
Kasza jêczmienna
Groch polny
Ziemniaki
Mas³o
Mleko

Jednostka
miary
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1l

Cena
w z³
37
68
63
88
17,6
509
40

Artyku³
Jaja
Miêso wo³owe
Miêso wieprzowe
S³onina
Kie³basa wieprzowa zw.
Cukier
Wêgiel

Jednostka
miary
1 szt.
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
100 kg

Cena
w z³
13
200
230
320
310
178
500

Nastroje niezbyt dobre, ci¹g³e narzekania na niskie stawki i dro¿yznê  zanotowano w jednym ze sprawozdañ PPR24. Podobne stwierdzenie jest zawarte
w sprawozdaniu dzielnicowej komórki PPS: Narzekania s¹ wród klasy robotniczej na niskie zarobki, nie wystarczaj¹ce na minimum egzystencji, przeto zdarzaj¹ siê czêste kradzie¿e25. PPR nieodmiennie akcentowa³a aspekt polityczny
wszelkich zatargów: teza o podburzaj¹cym robotników wrogu klasowym u³atwia³a pracê Milicji Obywatelskiej i Urzêdowi Bezpieczeñstwa, usprawiedliwiaj¹c stosowanie wobec niezadowolonych szerokiego wachlarza represji. W fabrykach ³ódzkich kradzie¿e sta³y siê zjawiskiem powszechnym. Sprawców surowo
karano, z regu³y zwalniaj¹c ich z pracy. Jednym z najpowa¿niejszych powodów
koniecznoci zwalniania robotników przez zak³ady s¹ kradzie¿e. W tej dziedzinie
okazuje siê niezbêdna i skuteczna akcja ze strony Rad Zak³adowych i Zwi¹zków
Zawodowych oraz W³adz Partyjnych  do takiego wniosku dochodzi Dyrekcja
Przemys³u We³nianego26. Jednoczenie Hilary Minc obliczy³, ¿e daleko taniej
wypadnie w³adzy, jeli ludzie bêd¹ kraæ, ni¿by miano im godziwie p³aciæ27. Kradli robotnicy, ale tak¿e portierzy, magazynierzy, kierownicy oddzia³ów produkcyjnych i funkcjonariusze stra¿y przemys³owej. £upem pada³y g³ównie wyroby w³asnej firmy (w przypadku zak³adów w³ókienniczych zw³aszcza przêdza, tkaniny,
odzie¿), ale równie¿ ¿arówki, narzêdzia, drobne czêci maszyn, pasy transmisyjne. O skali zjawiska niech wiadczy fakt, ¿e w lutym 1948 r., tylko z zak³adów
23
24
25
26

27

Wiadomoci Statystyczne GUS 1948, nr 19.
AP£, PPR-KD ródmiecie Lewa, Sekretariat, Sprawozdania I i II sekretarza KD, 1947-1948, teczka 4, Sprawozdanie za styczeñ 1948 r.
AP£, PPS-DK £ód Górna, Sprawozdania DK PPS, 1945, 1946, 1947, 1948 r., sygn. 20/
VI/1, Sprawozdanie z 7 lutego 1948 r.
AP£, CZPW³, Oddzia³ Statystyki Ogólnej, Dyrekcja Przemys³u We³nianego, Ogólna synteza dzia³alnoci bran¿y za IV kwarta³ 1948 r., teczka 49, Sprawozdanie Dyrekcji Przemys³u
We³nianego Dzia³ Ekonomiki do CZPW³ z 31 stycznia 1949 r., L.dz.: II/EE1/1638.
E. Berberyusz, Kartki ze ska¿onej strefy, Kultura (Pary¿) 1993, nr 11, s. 97.
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bran¿y dziewiarskiej, skradziono, jak siê szacowa³o, 17% produkcji!28. W zak³adach innych bran¿ przemys³u lekkiego równie¿ nie by³o pod tym wzglêdem lepiej,
np. w styczniu 1948 r. w Pañstwowych Zak³adach Przemys³u Bawe³nianego
(PZPB) Nr 6 skradziono 475 mb tkaniny bielinianej i 120 kg przêdzy29, w Orodku
Konferencyjnym Nr 3  150 sztuk wyrobów (koszule, poszewki)30, a w Pañstwowych Zak³adach Przemys³u We³nianego (PZPW) Nr 37  500 mb tkaniny we³nianej31, za w maju 1948 r. w PZPW Nr 36  200 kg przêdzy we³nianej i jedwabniczej32. W styczniu 1948 r. w Zak³adach Motozbyt udaremniono kradzie¿
skrzynki wiec samochodowych wartoci 300 tys. z³33. Du¿a liczba osób zwolnionych za kradzie¿e (tylko w przemyle w³ókienniczym oko³o 3 tysiêcy miesiêcznie) sprawia³a, ¿e w niektórych firmach rozwa¿ano, czy nie przyjmowaæ ich z powrotem34. We wrzeniu, w PZPB Nr 4, komendant stra¿y przemys³owej postrzeli³
miertelnie robotnika, uciekaj¹cego ze skradzionym materia³em. Incydent  skomentowa³a komórka PPR  wywo³a³ wzburzenie za³ogi, inspirowane przez jednostki zainteresowane, ale wszystko zosta³o opanowane35. Zdaniem PPR i zwi¹zków zawodowych za kradzie¿ami  podobnie, jak za strajkami  kry³a siê nie
okrelona bli¿ej reakcja: Reakcja jako atut do namawiania robotników do kradzie¿y, stawia ten, i¿ dostaj¹ ma³¹ p³acê, aby wy¿yæ, trzeba kraæ36. Oficjalne
gremia wyra¿a³y nadziejê, ¿e akcje uwiadamiaj¹ce i eliminowanie jednostek
czêsto zdegenerowanych moralnie mo¿e jedynie przynieæ dobre rezultaty37 i pociesza³y siê, ¿e zak³ady zabezpieczone s¹ w orê¿ ideologiczny, a w razie potrze28
29
30
31
32
33
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AAN, PPR-KC, Wydzia³ Ekonomiczny w £odzi, Sprawozdania do KC PPR Wydzia³ Przemys³owy nades³ane z K£ PPR, sygn. 295/XI-50, Sprawozdanie za luty 1948 r.
AP£, PPR-KD Górna Prawa, Sekretariat, Sprawozdania I i II sekretarza KD, 19451948,
t. 5, Sprawozdanie za styczeñ 1948 r.
AAN, PPR-KC, Wydzia³ Ekonomiczny w £odzi, Sprawozdania do KC PPR Wydzia³ Przemys³owy nades³ane z K£ PPR, sygn. 295/XI-50, Sprawozdanie za luty 1948 r.
AP£, PPR-KD Górna Lewa, Sekretariat, Sprawozdania I i II sekretarza KD, 19451948,
t. 4, Sprawozdanie za styczeñ 1948 r.
AP£, PPR-KD ródmiecie Lewa, Sekretariat, Sprawozdania I i II sekretarza KD, 1947-1948, t. 5, Sprawozdanie za maj 1948 r.
AAN, PPR-KC Wydzia³ Ekonomiczny w £odzi, Sprawozdania do KC PPR Wydzia³ Przemys³owy nades³ane z K£ PPR, sygn. 295/XI-50, Sprawozdanie za luty 1948 r.
AAN, PPR-KC, Wydzia³ Zawodowy £ód Miasto, 19461948, sygn. 295/XIII-18, k. 290,
Sprawozdanie miesiêczne OKZZ za sierpieñ 1948 r.
AP£, PPR-K£, Sekretariat, Sprawozdania miesiêczne K£, za lata: 1945, 1946, 1947, 1948,
t. 10, Sprawozdanie za wrzesieñ 1948 r.; AP£, PPR-K£, Wydzia³ Ekonomiczny, Sprawozdania miesiêczne Wydzia³u, 1948 r., teczka 105, Sprawozdanie za wrzesieñ 1948 r.
AP£, PPR-KD Fabryczna, Protokó³ konferencji KD, 1948 r., t. 1, Referat sprawozdawczy
z pracy i stanu organizacji partyjnej Dzielnicy PPR Fabryczna PZPB Nr 1 w £odzi za
okres od grudnia 1947 r. do listopada 1948 r.
AP£, PPR-KD Górna Lewa, Sekretariat, Sprawozdania I i II sekretarza KD, 19451948,
t. 4, Sprawozdanie za wrzesieñ 1948 r.
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by w interwencjê MO38. Funkcjonariusze MO i UB, oprócz zwalczania strajków i kradzie¿y, zajmowali siê tak¿e przypadkami fikcyjnej dokumentacji produkcyjno-p³acowej, jak¹ prowadzono w wielu firmach. Celem tych machinacji by³o
umo¿liwienie uzyskiwania przez za³ogê wy¿szych, ni¿ wynika³oby to z obowi¹zuj¹cych przepisów, wynagrodzeñ. W PZPB Nr 5 dopisywano robotnikom w kartach pracy godziny postojowe, przyjmowano do wyliczeñ produkcjê zawy¿on¹,
zamiast faktycznie wykonanej, odnotowywano robotnikom akordowym nieobecnoci w pracy, choæ w tym czasie pracowali. W efekcie faktycznie nie wykonane normy okaza³y siê na papierze nie tylko wykonane, ale przekroczone39. Spraw¹ zainteresowa³ siê, na wniosek Naczelnego Inspektoratu Kontroli CZPW³,
Wojewódzki Urz¹d Bezpieczeñstwa Publicznego40 (do WUBP wp³yn¹³ te¿ list
K£ PPR41). O ledztwie informowany by³ na bie¿¹co Minister Bezpieczeñstwa
Publicznego42. W PZPW Nr 36 kierownik Przêdzalni zawy¿y³ na papierze wykonan¹ produkcjê do 200% normy43, w Pañstwowych Zak³adach Przemys³u Dziewiarskiego (PZPDz) Nr 6, pracownikom umys³owym przyznano premie w kwocie
35 443 z³ za nie wykonan¹ produkcjê 38 261 sztuk odzie¿y44. W Pañstwowych
Zak³adach Przemys³u Jedwabniczo-Galanteryjnego (PZPJ-G) Nr 8 wyp³acono pensje robotnikom za 5200 kg przêdzy, gdy rzeczywista produkcja wynios³a 4000 kg.
Rok 1949
Wyniki pracy przemys³u s¹ uzale¿nione nie tylko od wydajnoci robotnika i od
sprê¿ystoci oraz stylu pracy kierownictwa  pisa³ 11 stycznia 1949 r. z w³aciwym dla tych czasów zadêciem G³os Robotniczy  lecz równie¿ od organizacji
pracy, która z kolei w du¿ym stopniu jest zale¿na od sprawnoci zaopatrzenia
38

39
40

41
42
43
44

AP£, PPR-K£, III Konferencja K£ 1948 r., t. 3, k. 125; AP£, PPR-K£, Sekretariat, Protoko³y z posiedzeñ Sekretariatu 1948 r., t. 7, k. 78, Protokó³ z 21 czerwca 1948 r.; k. 82,
Protokó³ [brak daty]; Pismo Ko³a PPS przy PZPB Nr 5 do tow. W. Stawiñskiego z 8 lipca
1948 r.; AP£, PPS-WK, Oddzia³ Ekonomiczno-Przemys³owy, Sekcja W³ókiennicza, Protoko³y posiedzeñ, Sprawozdania, 1946, 1947, 1948 r., sygn. 22/XIV/11, Protokó³ z zebrania
Sekcji W³ókienniczej Rady Gospodarczej WK PPS w £odzi odbytego 6 sierpnia 1948 r.;
AAN, PPR-KC, Wydzia³ Ekonomiczny, sygn. 295/XI-1, k. 86, Wypowied tow. ¯ebrowskiego.
AAN, PPR-KC, Wydzia³ Ekonomiczny, CZPW³, sygn. 295/XI/325, znak: R£/8/pf/48, k. 236,
Pismo N.I.K. CZPW³ do Wydzia³u Ekonomicznego WUPB w £odzi z 9 lipca 1948 r.
AP£, PPR-K£, Protoko³y Egzekutyw 1948 r., teczka 6, Raport Specjalny z przeprowadzonego dochodzenia w sprawie nadu¿yæ na odcinku p³acy w PZPB Nr 5, skierowane do
Naczelnika Wydzia³u IV WUBP £ód, z 6 lipca 1948 r.
Biuletyny Informacyjne Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego (...), s. 147, 169.
AAN, PPR-KC, Wydzia³ Ekonomiczny w £odzi, Sprawozdania do KC PPR Wydzia³ Przemys³owy nades³ane z K£ PPR, sygn. 295/XI-50, Sprawozdanie za lipiec 1948 r.
AAN, PPR-KC, Wydzia³ Ekonomiczny w £odzi, Sprawozdania do KC PPR Wydzia³ Przemys³owy nades³ane z K£ PPR, sygn. 295/XI-50, Sprawozdanie za wrzesieñ 1948 r.
AP£, PPR-KD Górna, Protoko³y kó³ partyjnych, t. 16, k. 39.
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materia³owego. Autor tekstu zwraca uwagê, ¿e w latach poprzednich w³anie
z³e zaopatrzenie by³o czêst¹ przyczyn¹ fabrycznych postojów, zmian asortymentu i kiepskiej jakoci wyrobów, co z kolei wp³ywa³o na obni¿enie zarobków i prowadzi³o do protestów robotniczych. Na szczêcie na odcinku zaopatrzenia  brzmi
konkluzja artyku³u  widaæ ju¿ od d³u¿szego czasu sta³¹ i systematyczn¹ poprawê45. Mniej optymizmu mo¿na znaleæ w sprawozdaniach Wydzia³u Ekonomicznego Komitetu £ódzkiego PZPR, przesy³anych Komitetowi Centralnemu Partii.
W styczniu du¿e trudnoci surowcowe mia³y wszystkie Orodki Konfekcyjne.
Z tego powodu wypad³o z produkcji na terenie £odzi ponad 400 osób [...]. Na
niektórych Orodkach (Nr 1 i 4) by³y wypadki, ¿e ca³y szereg osób krêci³o siê na
terenie fabrycznym bez jakiegokolwiek przydzia³u pracy. Orodek Nr 2, aby unikn¹æ podobnej sytuacji, urlopowa³ pracowników zbêdnych46. W lutym sytuacja
zaopatrzeniowa w farbiarniach bran¿y dziewiarskiej by³a nie tylko niedostateczna, ale wprost katastrofalna. W wielu zak³adach mia³y miejsce powa¿ne postoje spowodowane brakiem dzianiny do farbowania, np. PZPDz Nr 6, bêd¹ce
w stanie przerobiæ dziennie 2500 kg dzianiny, przekazywa³y do dalszej produkcji
tylko 500 kg. Sygnalizowano ponadto z³e zaopatrzenie w ig³y dziewiarskie47. W tym
samym czasie (29 stycznia 1949 r.), na posiedzeniu Sekcji Dziewiarskiej przy
Wydziale Ekonomicznym K£, niejaka towarzyszka Orzechowska przekonywa³a:
Uchwa³y Plenum Sierpniowego [chodzi tu zapewne o Plenum KC PPR 31 sierpnia3 wrzenia 1948 r., na którym B. Bierut zosta³ wybrany sekretarzem generalnym KC PPR  W. G.] i zwi¹zane z nimi narady aktywu gospodarczego, pog³êbi³y wiadomoæ klasy robotniczej w ich przoduj¹cej roli w ¿yciu gospodarczym i pañstwowym. Wyrazem tego by³y podejmowane rezolucje o wzmo¿eniu
produkcji i unieszkodliwieniu wroga klasy robotniczej48. W maju Wydzia³ Ekonomiczny K£ ocenia³ jako krytyczn¹ sytuacjê zaopatrzeniow¹ w zak³adach bran¿y bawe³nianej. Przêdzalniom bawe³nianym grozi³o czêciowe unieruchomienie,
wzglêdnie zmiana asortymentu, wi¹¿¹ca siê z ilociowym spadkiem produkcji, m.in.
wyrobów na eksport (nieustanne zmiany asortymentu bawe³ny wp³ywa³y na
wzrost przestojów, poniewa¿ przestawienie maszyn wymaga³o czasu)49. W Zak³adach im. Strzelczyka (przemys³ metalowy) brak ³o¿ysk kulkowych nie pozwa45
46
47
48

49

Donios³y wspó³czynnik rozwoju produkcji. Zaopatrzenie przemys³u w³ókienniczego, G³os
Robotniczy 1949, nr 11.
AP£, PZPR-K£, Wydzia³ Ekonomiczny, Sprawozdania Wydzia³u Ekonomicznego K£ do
KC, Rok 1949, cz. I, sygn. 34/VIII/7, Sprawozdanie za styczeñ 1949 r.
AP£, PZPR-K£, Wydzia³ Ekonomiczny, Sprawozdania Wydzia³u Ekonomicznego K£ do
KC, 1949 r., cz. I, sygn. 34/VIII/7, Sprawozdanie za luty 1949 r.
AP£, PZPR-K£, Wydzia³ Ekonomiczny, Protoko³y Sekcji Wydzia³u Ekonomicznego K£
PZPR, 19491950, sygn. 34/VIII/31, Protokó³ z posiedzenia Sekcji Dziewiarskiej przy K£
Wydz.[ia³] Ekonom.[iczny] w dniu 29 stycznia 1949 r.
AP£, PZPR-K£, Wydzia³ Ekonomiczny, Sprawozdania Wydzia³u Ekonomicznego K£. Rok
1948, 1949, sygn. 34/VIII/6, Sprawozdanie za maj 1949 r.
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la³ na dokoñczenie produkcji 44 szlifierek, bardzo poszukiwanych na rynku krajowym, brakowa³o te¿ czêci elektrycznych i surówki odlewniczej. W efekcie
wykonanie planu produkcyjnego stanê³o pod znakiem zapytania50. W budownictwie tzw. pokrycie materia³owe, czyli zaopatrzenie w materia³y niezbêdne do pracy,
zaspokajane by³o w 1949 r. w 4070%. Brakowa³o cementu, ¿elaza, cegie³ i drewna51. W Fabryce Farb i Lakierów robotnicy co miesi¹c, miêdzy 1 a 15, chodz¹
bez pracy z powodu braku surowca. Praca zaczyna siê zwykle w drugiej po³owie miesi¹ca52. Zak³ady Przemys³u Skórzanego wyczerpa³y zapas surowca przeznaczony na ca³y rok ju¿ w maju53. Brak metali kolorowych spowodowa³ postój
£ódzkich Zak³adów Wyrobów Aparatury Niskiego Napiêcia (£ZWANN) A-11
(nie pracowa³o 78 osób). Pracownicy otrzymali wiêcej ni¿ g³odowe pensje, np.
robotnica Starosta 1 z³, a robotnica Owsiak  9 z³54. Braki w zaopatrzeniu najdotkliwiej odczuli wiêc pracownicy fizyczni, w szczególnoci akordowi. Na sugestie pracowników Komitetu £ódzkiego PZPR, ¿e poniesienie realnych zarobków
mo¿na osi¹gn¹æ drog¹ zwiêkszenia wydajnoci pracy, robotnicy odpowiadali: Jak
zwiêkszyæ wydajnoæ, kiedy mamy ci¹g³e postoje z braku surowca czy czêci zamiennych55. Postoje, wp³ywaj¹ce na obni¿enie pensji robotniczych, by³y tak¿e
wynikiem psucia siê starych, wys³u¿onych maszyn i urz¹dzeñ oraz po¿arów, do
których dochodzi³o na skutek braku w³aciwej klimatyzacji i wentylacji hal produkcyjnych i magazynowych. W kwietniu sp³onê³a Garbarnia Nr 4: straty w materia³ach i sprzêcie wynios³y ponad 5, a w skórze gotowej i pó³fabrykatach ponad
4 miliony z³56. W maju tylko w zak³adach w³ókienniczych dosz³o do 24 awarii
i uszkodzeñ, które poci¹gnê³y za sob¹ ponad 10 tysiêcy straconych dni roboczych57.
W sierpniu w PZPW Nr 40 po¿ar szarpacza (nazwa maszyny s³u¿¹cej do rozdrabniania bel bawe³ny) poch³on¹³ 220 kg surowca i pasy transmisyjne58, z kolei
wytopienie siê ³o¿yska przy silniku elektrycznym w PZPB Nr 8 wy³¹czy³o z eksploatacji 49 zgrzeblarek, 4 ci¹garki i 28 wrzecion obs³ugiwanych przez 66 ludzi59.
50
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Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
AP£, PZPR-K£, Wydzia³ Ekonomiczny, Sprawozdania Wydzia³u Ekonomicznego K£, Rok
1948, 1948, sygn. 34/VIII/6, Uwagi dotycz¹ce przebiegu Akcji R w £odzi.
AP£, PZPR-K£, Wydzia³ Ekonomiczny, Sprawozdania Wydzia³u Ekonomicznego K£ do
KC, Rok 1949, cz. I, sygn. 34/VIII/7, Sprawozdanie za kwiecieñ 1949 r.
AP£, PZPR-K£, Wydzia³ Ekonomiczny, Sprawozdania Wydzia³u Ekonomicznego K£ do
KC, Rok 1949, cz. I, sygn. 34/VIII/7, Sprawozdanie za maj 1949 r.
Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji (dalej  CA
MSWiA). Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicznego, Gabinet Ministra, t. 560 (41/465),
Biuletyn Dzienny nr 177/337 z 6 sierpnia 1949 r.
CA MSWiA. Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicznego. Gabinet Ministra, t. 560 (41/465),
Biuletyn Dzienny nr 180/340 z 10 sierpnia 1949 r.
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W tym samym miesi¹cu w Pañstwowej Fabryce Papieru w Pabianicach wytopi³o siê ³o¿ysko przy korbowodzie g³ównej maszyny parowej i zak³ad przez tydzieñ
nie pracowa³60, za po¿ar na Oddziale Pokostowni Fabryki Przyborów Tkackich
i Czêci Zamiennych przyniós³ straty w wysokoci oko³o 300 tysiêcy z³61. W kwietniu Wydzia³ Ekonomiczny Komitetu £ódzkiego PZPR przeprowadzi³ co prawda
akcjê, maj¹c¹ podnieæ bezpieczeñstwo przeciwpo¿arowe i antysabota¿owe
(wydane zosta³y okólniki i zarz¹dzenia porz¹dkowe ze strony administracyjnej,
za ze strony partyjnej udzielono sekretarzom dzielnic instrukcji i wskazówek celem
wzmo¿enia czujnoci na tym odcinku62), ale liczba awarii i po¿arów nie zmniejszy³a siê. Na nastroje ³ódzkiego spo³eczeñstwa wp³ywa³a fatalna aprowizacja:
Czêste narzekania na braki aprowizacyjne dawa³y siê odczuwaæ na zak³adach
pracy, na zebraniach, w rozmowach prywatnych i w kolejkach stoj¹cych przed
sklepami rzeniczymi  sygnalizuje Komitetowi Centralnemu Komitet £ódzki
PZPR63. Instruktor K£ po przeprowadzeniu lustracji w PZPB Pabianice zanotowa³, i¿ zdarza siê, ¿e robotnicy opuszczaj¹ dzieñ pracy, aby zdobyæ trochê artyku³ów ¿ywnociowych64. Trudno powiedzieæ, czy mia³o to du¿y wp³yw na absencjê w ³ódzkich zak³adach, w ka¿dym razie w rezolucji po posiedzeniu Plenum K£
PZPR 24 listopada 1949 r. czytamy: Wystêpuj¹cy w przemyle w³ókienniczym,
a tak¿e w niektórych innych zak³adach wzrost nieusprawiedliwionej nieobecnoci, spónienia do pracy, opuszczenia jej przed up³ywem dnia roboczego, nieróbstwo w czasie godzin pracy  nie s¹ przez naszych towarzyszy zwalczane z ca³¹
energi¹, na jak¹ zas³uguj¹, co wynika z ich niepartyjnego stosunku do tej tak wa¿nej
sprawy, z oportunistycznej lepoty i niechêci dostrzegania za t¹ spraw¹ przejawów wiadomej akcji wroga klasowego, nacisku obcych, drobnomieszczañskich
¿ywio³ów65. Plag¹ fabryk nadal by³y kradzie¿e. Na tym samym posiedzeniu Plenum K£ PZPR (24 listopada 1949 r.) Adam ¯ebrowski, sekretarz K£ do spraw
ekonomicznych, zauwa¿y³: Kradzie¿e wzros³y, gdy¿ organizacje partyjne nie docenia³y tego zagadnienia i wypada³o ono z pola naszego widzenia. Wed³ug ¯ebrowskiego 887 przypadków kradzie¿y, jakie ujawniono od pocz¹tku 1949 r., mia³o
charakter zorganizowany, a ze z³odziejami czêsto wspó³dzia³ali stra¿nicy po¿arni
60
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CA MSWiA. Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicznego, Gabinet Ministra, t. 560 (41/465),
Biuletyn Dzienny nr 186/346 z 18 sierpnia 1949 r.
CA MSWiA. Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicznego, Gabinet Ministra, t. 560 (41/465),
Biuletyn Dzienny nr 183/343 z 13 sierpnia 1949 r.
AP£, PZPR-K£, Wydzia³ Ekonomiczny, Sprawozdania Wydzia³u Ekonomicznego K£ do
KC, Rok 1949, cz. I, sygn. 34/VIII/7, Sprawozdanie za kwiecieñ 1949 r.
AP£, PZPR-K£, Wydzia³ Ekonomiczny, Sprawozdania Wydzia³u Ekonomicznego K£ do
KC, Rok 1949, cz. I, sygn. 34/VIII/7, Sprawozdanie za marzec 1949 r.
AP£, PZPR-K£, Notatki instruktorów Wydzia³u Ekonomicznego, 19491952, sygn. 34/
VIII/1.
AP£, PZPR-K£, Protoko³y z posiedzeñ plenum K£ PZPR, 19481949, sygn. 38, Protokó³ z posiedzenia Plenum K£ PZPR odbytego 24 listopada 1949 r. (rezolucja).
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i przemys³owi66. Wydzia³ Ekonomiczny K£ informowa³ KC, ¿e w PZPDz Nr 3:
pracownicy zdemoralizowani kradzie¿ami, ko³o partyjne s³abe i niejednokrotnie
bior¹ce udzia³ w wszelkiego rodzaju kradzie¿ach, szczególnie poñczoch steelonowych [sic!]67. W pierwszym pó³roczu 1949 r. Komisja Kontroli Partyjnej przy
K£ PZPR prowadzi³a dochodzenie przeciwko 221 osobnikom, którzy bêd¹c cz³onkami partii pope³niali te lub inne wystêpki lub nawet przestêpstwa68. Chodzi³o
przede wszystkim w³anie o kradzie¿e. Wartoæ skradzionych wyrobów, narzêdzi, czêci zamiennych itp. trudno oszacowaæ: obok drobiazgów ginê³y rzeczy
bardzo cenne. W PZPB Nr 1 szecioosobowa grupa wynios³a materia³y tekstylne warte pó³ miliona z³otych69, za z LZWANN A-21 zginê³y narzêdzia za oko³o
2 miliony z³. W ostatnim przypadku nie by³a to akcja jednorazowa  kradzie¿y
dokonywano tam systematycznie od 1947 r.70 Z pewn¹ wyrozumia³oci¹ odniós³
siê do przypadków kradzie¿y fabrycznego mienia Walenty Wende, generalny
dyrektor CZPW³. Na Konferencji Miejskiej K£ PZPR (1112 czerwca 1949 r.)
powiedzia³ on: Ostatnio, 10 dni temu, na zak³adach w Pabianicach wyszed³ na
jaw taki fakt, ¿e jeden z pracowników od szeregu miesiêcy wynosi³ po 30 mtr.
[metrów tkaniny  W.G.] dziennie. Po prostu by³ niezadowolony z zarobków.
Organizacja partyjna nie potrafi³a tego od razu ustaliæ71. Jedn¹ z przyczyn kradzie¿y by³a z³a sytuacja materialna robotników. Zwi¹zki zawodowe, powo³ane
statutowo do obrony interesów za³óg, nie robi³y nic, by j¹ poprawiæ. Przeciwnie
 regulacje p³ac dokonane przez zak³adowe organizacje zwi¹zkowe i Okrêgow¹
Radê Zwi¹zków Zawodowych przy wprowadzaniu w pierwszym kwartale 1949 r.
Nowego Uk³adu Zbiorowego Pracy doprowadzi³y w wielu wypadkach do obni¿enia zarobków, staj¹c siê zarzewiem strajków i protestów  bêdzie o tym mowa
w dalszej czêci artyku³u. Do pracy zwi¹zków krytycznie odnosili siê niektórzy
dzia³acze PZPR: ich zdaniem mia³y one niew³aciwe podejcie do zagadnieñ...
racjonalizatorstwa oraz wspó³zawodnictwa pracy. Zygmunt Krzywañski, kierownik Wydzia³u Zawodowego K£ stwierdzi³: Plama na pracy Zwi¹zków Zawodo66
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AP£, PZPR-K£, Protoko³y z posiedzeñ plenum K£ PZPR, 19481949, sygn. 38, Protokó³ z posiedzenia Plenum K£ PZPR odbytego 24 listopada 1949 r. (wypowied tow. Adama
¯ebrowskiego).
AP£, PZPR-K£, Wydzia³ Ekonomiczny, Sprawozdania Wydzia³u Ekonomicznego K£ do
KC, Rok 1949, cz. I, sygn. 34/VIII/7, Sprawozdanie za marzec 1949 r.
AP£, PZPR-K£, Konferencja miejska, stenogram, referat sprawozdawczy, protokó³ komisji mandatowej, rezolucje, Rok 1949, t. I, Sprawozdanie z konferencji 11 i 12 czerwca 1949 r.
CA MSWiA. Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicznego. Gabinet Ministra, t. 559 (41/464),
Biuletyn Dzienny 22 maja 1949 r.
AP£, PZPR-K£, Wydzia³ Ekonomiczny, Sprawozdania Wydzia³u Ekonomicznego K£, Rok
1948, 1949, sygn. 34/VIII/6, Sprawozdanie za maj 1949 r.
AP£, PZPR-K£, Konferencja miejska, stenogram, referat sprawozdawczy, protokó³ komisji mandatowej, rezolucje, Rok 1949, t. I, Sprawozdanie z konferencji 11 i 12 czerwca 1949 r.
Wypowied tow. Wende (s. 110 protoko³u).
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wych to sprawa racjonalizatorstwa  to zagadnienie pozostawi³y Zwi¹zki Zawodowe samym racjonalizatorom. W³anie racjonalizatorzy s¹ pod obstrza³em reakcji, ich wynalazki i ulepszenia interesuj¹ ogromnie wroga72. Adam ¯ebrowski
zauwa¿y³: Mamy np. ze strony Zwi¹zków Zawodowych takie wypowiedzi, ¿e
wspó³zawodnictwo na danym zak³adzie pracy jest za ma³o rozwiniête, gdy¿ referat wspó³zawodnictwa [w zak³adach powo³ywane by³y Komitety Wspó³zawodnictwa  W. G.] jest tam za s³aby, ale przecie¿ nie referent tworzy wspó³zawodnictwo, lecz Rada Zak³adowa, organizacja partyjna73. W³adys³aw Dworakowski, I sekretarz K£ PZPR, stwierdzi³ za: Zwi¹zki Zawodowe wci¹¿ jeszcze ma³o
zajmuj¹ siê pobudzaniem produkcyjnej aktywnoci mas swoich cz³onków, nie znaj¹
przodowników pracy, nie pracuj¹ z nimi, nie organizuj¹ wymiany dowiadczeñ
przodowników pracy (Konferencja Miejska K£ PZPR 1112 czerwca 1949 r.)74.
Czym wiêc zajmowa³y siê w zak³adach zwi¹zki zawodowe? Miêdzy innymi umacnianiem sojuszu robotniczo-ch³opskiego. Jeszcze w listopadzie 1948 r. Okrêgowa
Komisja Zwi¹zków Zawodowych w £odzi powziê³a rezolucjê o utworzeniu Komitetu £¹cznoci Miasta ze Wsi¹, stawiaj¹c sobie za cel zacienienie wiêzów
miêdzy robotnikiem i ch³opem. W zak³adach utworzono ekipy robotnicze, które
poza remontami maszyn i dzia³alnoci¹ propagandow¹ w kilku wypadkach spowodowa³y przyjazd delegacji ch³opów do orodków przemys³owych, udzielanie
pomocy lekarskiej, organizowanie bibliotek i wietlic. Do 31 padziernika 1949 r.
3875 robotników zorganizowanych w 172 ekipach, wyjecha³o do 2240 miejscowoci (odleg³ych niejednokrotnie o sto i wiêcej kilometrów), przepracowuj¹c 5460
godzin. £ódzki wiat pracy wzi¹³ równie¿ udzia³ w akcji ¿niwnej. Wyjecha³o na
ni¹ 1160 robotników z 45 zak³adów, przepracowali 8120 godzin75. Zdaniem zwi¹zkowych decydentów ORZZ mobilizowa³a masy cz³onkowskie dla wykonania
planów produkcyjnych i wspó³zawodnictwa pracy przez podnoszenie dyscypliny
i wyjanianie spo³ecznego stosunku do pracy76.
* * *
72

73

74

75
76

AP£, PZPR-K£, Konferencja miejska, stenogram, referat sprawozdawczy, protokó³ komisji mandatowej, rezolucje, Rok 1949, t. I, Sprawozdanie z konferencji 11 i 12 czerwca 1949 r.
Wypowied tow. Krzywañskiego (s. 33 protoko³u).
AP£, PZPR-K£, Konferencja miejska, stenogram, referat sprawozdawczy, protokó³ komisji mandatowej, rezolucje, Rok 1949, t. I, Sprawozdanie z konferencji 11 i 12 czerwca 1949 r.
Wypowied tow. ¯ebrowskiego (s. 22 protoko³u).
AP£, PZPR-K£, Konferencja miejska, stenogram, referat sprawozdawczy, protokó³ komisji mandatowej, rezolucje, Rok 1949, t. I, Sprawozdanie z konferencji 11 i 12 czerwca 1949 r.
Wypowied tow. Dworakowskiego (s. 60 protoko³u).
Archiwum Centralnej Rady Zwi¹zków Zawodowych, t. 742, Sprawozdanie z dzia³alnoci
OKZZ £ód za okres 27 stycznia 1945 r. do 31 padziernika 1949 r.
Ibidem.
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W pocz¹tkach 1949 r. rozpoczêto w Polsce wprowadzanie nowych uk³adów
zbiorowych pracy, które okrela³y warunki zatrudnienia i zarobków w poszczególnych bran¿ach. Porozumienia by³y zawierane miêdzy zarz¹dami g³ównymi
w³aciwych zwi¹zków zawodowych a dyrektorami zarz¹dów g³ównych poszczególnych sektorów gospodarczych. Nowy Uk³ad Zbiorowy Pracy, zawarty pomiêdzy CZPW³ i Zarz¹dem G³ównym Zwi¹zku Zawodowego W³ókniarzy (ZZW),
zosta³ podpisany 5 stycznia. Zapisana w Uk³adzie reforma p³ac w³¹cza³a do podstawowego wynagrodzenia wszelkie dotychczasowe wiadczenia dodatkowe: karty
¿ywnociowe i odzie¿owe, dotacje sto³ówkowe, dodatki zwi¹zane z podro¿eniem
us³ug komunalnych (energia elektryczna, gaz, bilety tramwajowe i kolejowe).
Pensje mia³y odzwierciedlaæ rzeczywisty wk³ad pracy robotnika77. P³ace realne
mia³y wzrosn¹æ w przemyle w³ókienniczym przeciêtnie o 10%78. O podwy¿ce
1015%, a nawet, w niektórych przypadkach  50%  mówi³ 19 stycznia na
zebraniu ogólnym za³ogi PZPB Nr 4 towarzysz Mame³ko. Zastrzeg³ jednak, ¿e
mog¹ zdarzaæ siê i obni¿ki p³ac, czego przyczyn¹ mia³by byæ poprzedni Uk³ad,
w którym stawki by³y za wysokie79. W ocenie Aleksandra Burskiego, przewodnicz¹cego Zarz¹du G³ównego ZZW i cz³onka KC PZPR: Nowy uk³ad zbiorowy
jest powa¿nym krokiem naprzód w dziedzinie stabilizacji naszych stosunków gospodarczych. Niesie on za sob¹ nie tylko dalsze podniesienie stopy ¿yciowej mas
pracuj¹cych, ale zawiera tak¿e dalsze, niestosowane nigdzie na wiecie  poza
Zwi¹zkiem Radzieckim  zdobycze socjalne. Owymi zdobyczami mia³y byæ
p³atne urlopy okolicznociowe z okazji lubu czy chrzcin dziecka80. Rezolucja
uchwalona na zebraniu radców zak³adów w³ókienniczych g³osi³a z kolei: Nowy
uk³ad zbiorowy dopomo¿e w³ókniarzom w wykonaniu planu produkcyjnego w roku
1949 i doprowadzi do zwyciêskiej rywalizacji planu trzyletniego i podniesienia
poziomu ¿yciowego. W³ókniarze zdaj¹ sobie w pe³ni sprawê, ¿e realizacja planu
trzyletniego jest fundamentem i warunkiem rozpoczêcia i realizacji planu gospodarczego, planu, który zbuduje fundamenty socjalistycznej Polski81. Nowy Uk³ad
Zbiorowy Pracy mia³ przyczyniæ siê do podniesienia poziomu ¿ycia robotników,
ale instancje partyjne i zwi¹zkowe oczekiwa³y jego wprowadzenia z niepokojem:
Na ka¿dym zak³adzie pracy  informuje centralne w³adze partii Komitet £ódzki
PZPR  odbyto zebrania uwiadamiaj¹ce, najpierw organizacji partyjnej, a pó77
78
79

80
81

Wywiad z Aleksandrem Burskim nt. nowego uk³adu zbiorowego, G³os Robotniczy 1949,
nr 6.
Z podjêtej rezolucji, jak¹ uchwalono na zebraniu radców zak³adowych w³ókniarzy, G³os
Robotniczy 1949, nr 10.
AP£, Wojewódzka Rada Zwi¹zków Zawodowych w £odzi, Rok 1949, sygn. 702/II-77.
Protoko³y z zebrañ, oceny sytuacji w zwi¹zku z wprowadzeniem Nowej Umowy Zbiorowej i reformy p³ac na terenie poszczególnych zwi¹zków zaw.[odowych] i zak³adów pracy.
Protokó³ z zebrania ogólnego za³ogi PZPB Nr 4 z 19 stycznia 1949 r.
Wywiad z Aleksandrem Burskim nt. nowego uk³adu zbiorowego (...).
Z podjêtej rezolucji, jak¹ uchwalono na zebraniu radców zak³adowych w³ókniarzy (...).
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niej ca³ej za³ogi, celem zapoznania wszystkich pracowników z podstawowymi
za³o¿eniami reformy p³ac i korzyciami, jakie z niej wynikaj¹ dla wiata pracy82.
Troska o przedstawienie za³ogom w³aciwej oceny Uk³adu wynika³a z faktu, i¿
Umowy mia³y wrogów, bowiem gwarantowa³y pe³n¹ stabilnoæ funduszu p³ac
z jednej strony i zmniejszenie dysproporcji zarobkowych poszczególnych bran¿ oraz
krañcowych rozpiêtoci w ramach jednej bran¿y83. Zgodnie z zaleceniem rezolucji uchwalonej na zebraniu radców zak³adów w³ókienniczych przewodnicz¹cy
i sekretarze Rad wzmog¹ czujnoæ klasow¹, aby zwalczyæ chwyty propagandowe wroga, który usi³uje siaæ ferment84. Euforycznie brzmi¹ce zapowiedzi o korzyciach wynikaj¹cych z reformy p³ac nie mia³y pokrycia w rzeczywistoci. Ju¿
pierwsze próbne listy p³ac, sporz¹dzone 20 grudnia 1948 r. wykaza³y, jak relacjonuje sprawozdanie IV Wydzia³u Wojewódzkiego Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego w £odzi, ca³y szereg niedoci¹gniêæ i obni¿ek [p³ac  W.G.]. Pomimo korekt
IV Wydzia³ WUBP szacowa³, i¿ wprowadzone wraz z Nowym Uk³adem Zbiorowym Pracy nowe normy p³acowe spowoduj¹ w wiêkszoci ³ódzkich zak³adów
znaczne obni¿enie zarobków85. W zak³adach bran¿y bawe³nianej  jak prognozowa³o sprawozdanie WUBP  obni¿ka obejmie 5070 osób, a najwiêcej strac¹ pracownicy PZPB Nr 1, PZPB Nr 2, PZPB Nr 4, PZPB Nr 5, PZPB Nr 6, PZPB
Nr 8, PZPB Nr 9, PZPB Nr 16, PZPB Nr 17 i PZPB Ruda Pabianicka. Uznano, ¿e strajki i inne niepokoje s¹ najbardziej prawdopodobne w zak³adach Nr 4, 5,
6, 17 i Ruda Pabianicka, gdzie robotnicy wiadomie zmniejszali produkcjê by
wykazaæ, ¿e nowe normy s¹ zbyt wysokie i niemo¿liwe do wykonania86. Atmosfera w fabrykach by³a napiêta. W Komunikacie Ministerstwa Bezpieczeñstwa
Publicznego z 12 stycznia 1949 r. znalaz³a siê informacja, ¿e na nocnej zmianie
w Przewijalni A w PZPB Nr 6, robotnice przeszkadza³y w pracy jednej ze swoich kole¿anek, obawiaj¹c siê przekroczenia normy. W tym dokumencie zacytowano wypowied robotnika z PZPB Nr 4: Gdy teraz wybuchnie strajk, to niech
nie myl¹, ¿e bêdzie tak, jak uprzednio. Tym razem to ju¿ nas nie obujaj¹. Poprzednio to zw.[i¹zki] zaw.[odowe] du¿o gada³y, a obecnie cicho siedz¹87. Sytuacja w bran¿y we³nianej  ca³y czas chodzi o prognozê zarobków w warunkach
82
83
84
85

86
87

AP£, PZPR-K£, Wydzia³ Ekonomiczny, Sprawozdania Wydzia³u Ekonomicznego K£, Rok
1948, 1949, sygn. 34/VIII/6, Sprawozdanie za luty 1949 r.
Ibidem.
Z podjêtej rezolucji, jak¹ uchwalono na zebraniu radców zak³adowych w³ókniarzy, ibidem.
AP£, PZPR-K£, Wydzia³ Ekonomiczny, Reforma systemu p³ac  sprawozdania, meldunki
z przebiegu akcji, Rok 1949, sygn. 34/VIII/16, Sprawozdanie w zwi¹zku z now¹ reform¹
p³ac z 10 stycznia 1949 r. skierowane przez Wojewódzki Urz¹d Bezpieczeñstwa Publicznego do Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego, Departament IV.
Ibidem.
CA MSWiA. Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicznego, Gabinet Ministra, t. 560 (41/465),
Komunikat dotycz¹cy nowych umów zbiorowych z 12 stycznia 1949 r., Zestawi³a Sekcja
Informacji Departamentu IV.
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obowi¹zywania Nowego Uk³adu Zbiorowego Pracy, przedstawian¹ w sprawozdaniu ³ódzkiego WUBP  mia³a byæ mniej zapalna, ni¿ w bawe³nianej: mniejsza
liczba zatrudnionych mia³a eliminowaæ grobê solidaryzowania siê poszczególnych
zak³adów z protestami innych w wypadku ewentualnych zatargów. Przewidywano, ¿e w PZPW Nr 1, na Oddziale Cerowalni i Przêdzalni, na 530 zatrudnionych
obni¿ka zarobków o 330% obejmie 394 osoby; w PZPW Nr 4, na Oddziale Iglarni
i Belowania, wszystkich 87 pracowników bêdzie zarabiaæ jedn¹ czwart¹ pensji
sprzed reformy; w PZPW Nr 6, na Oddziale I i II Przêdzalni, mniej od 369 do
940 z³ otrzyma 66 osób, a na Oddziale Pakowni mniej od 450 do 1500 z³  wszyscy zatrudnieni w liczbie 75; w PZPW Nr 37, na Oddziale 7-ym Drukarnia, wszystkich 170 robotników obejmie obni¿ka w granicach 2230%; w PZPW Nr 30
i PZPW Nr 35, wszystkich 361 pracowników Cerowalni obu tych zak³adów otrzyma pobory mniejsze o 2230%; ogólnie w zak³adach we³nianych na Nowym
Uk³adzie Zbiorowym Pracy mia³o straciæ oko³o 1500 osób88. W dziewiêciu zak³adach jedwabniczo-galanteryjnych (jeden w Pabianicach i osiem w £odzi), zatrudniaj¹cych ³¹cznie 8331 osób, obni¿ka mia³a obj¹æ zdaniem WUBP 1187 osób,
czyli ponad 14% stanu za³óg. W stosunku do okresu sprzed reformy p³ace mia³y
zmaleæ rednio o 8,8%. W zak³adach dziewiarskich (1566 pracowników) obni¿ki
mia³y dotkn¹æ 520 osób, g³ównie z Oddzia³ów Szwalni, Kotonów i Maszyn Saneczkowo-Rêcznych89. W zak³adach bran¿y odzie¿owej ni¿sze w stosunku do
poprzednich wynagrodzenia mia³o otrzymaæ  zdaniem WUBP  oko³o 2000 ludzi na 7500 zatrudnionych. Najtrudniejsza sytuacja by³a w Orodku Konferencyjnym Nr 2: zak³ad ten produkowa³ prawie przez ca³y 1948 r. jeden asortyment
ubrañ mêskich na eksport do Zwi¹zku Radzieckiego, a osi¹gniêcie przez za³ogê
wysokich kwalifikacji spowodowa³o, ¿e osi¹ga³a ona 250300% normy. Zmiana
profilu produkcji i jednoczesne wprowadzenie przewidzianych Nowym Uk³adem
Zbiorowym regulacji spowodowa³a, ¿e oko³o 700 pracowników (na 1800) mia³o
otrzymywaæ w 1949 r. tylko 20% dotychczasowych zarobków90. Orodek Nr 2
uwa¿any by³ za najpowa¿niejszy punkt zapalny, w którym UB przeprowadzi³ oko³o
1000 rozmów profilaktycznych, z tego 30 z majstrami91. Podobna jak w przemyle w³ókienniczym sytuacja mia³a miejsce i w zak³adach innych bran¿. W Zak³adach Przemys³u Barwników Boruta w Zgierzu obni¿ka zarobków przeciêt88

89
90
91

AP£, PZPR-K£, Wydzia³ Ekonomiczny, Reforma systemu p³ac  sprawozdania, meldunki
z przebiegu akcji, Rok 1949, sygn. 34/VIII/16, Sprawozdanie w zwi¹zku z now¹ reform¹
p³ac z 10 stycznia 1949 r. skierowane przez Wojewódzki Urz¹d Bezpieczeñstwa Publicznego do Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego, Departament IV.
Ibidem.
Ibidem.
CA MSWiA, Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicznego, Gabinet Ministra, t. 560 (41/465),
Komunikat dotycz¹cy nowych umów zbiorowych z 12 stycznia 1949 r., Zestawi³a Sekcja
Informacji Departamentu IV.
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nie o 2378 z³ mia³a dotkn¹æ 639 osób92, w Zak³adach Farmaceutycznych Ciba
w Pabianicach 270 pracowników mia³o otrzymywaæ pensje ni¿sz¹ o 1005000 z³93.
K³opoty prze¿ywa³a te¿ bran¿a gumowa  obok obni¿ek p³ac szczegó³owego
zainteresowania wymaga³y, zdaniem Wydzia³u Ekonomicznego K£ PZPR, sprawy kadrowe: pomimo dokonanych zmian na stanowiskach kierowniczych w zjednoczeniu i w poszczególnych zak³adach: posiadani fachowcy rekrutuj¹ siê przewa¿nie z bezpartyjnego elementu, obcego, a czêsto wrogiego klasowo  zanotowano
w jednym z dokumentów94. Z kolei w Miejskich Zak³adach Komunikacyjnych na
4500 osób obni¿ka mia³a obj¹æ 1660; na niezadowolenie dodatkowo wp³ywa³o
pozbawienie pracowników bezp³atnych biletów oraz umundurowania (w przypadku
pracowników warsztatowych) i... obuwia (w przypadku kontrolerów)95. Mimo tych
wiêcej ni¿ pesymistycznych prognoz WUBP, Komitet £ódzki PZPR pisa³ do
Komitetu Centralnego Partii, ¿e Nowe umowy klasa robotnicza przyjê³a z ca³kowitym zrozumieniem i wiadomoci¹ korzyci z nich wyp³ywaj¹cych96. Wydzia³ Ekonomiczny K£, wbrew oczywistym wyliczeniom, prognozowa³: Na podstawie przeprowadzonej analizy próbnych list i wszelkich poczynionych poprawek
mo¿na stwierdziæ, ¿e w przemyle bawe³nianym zarobki na ogó³ bêd¹ kszta³towa³y siê zwy¿kowo. W przêdzalniach odpadkowych wszyscy bez wyj¹tku robotnicy wychodz¹ na plus. W przêdzalniach rednio i cienkoprzêdnych, tam gdzie
normy obs³ugi odpowiadaj¹ przewidzianym umowom, zarobki bêd¹ zwy¿kowa³y. Co prawda w PZPB Nr 1 i 5 zaistnia³y pewne problemy, jednak sprawy
te zosta³y po troskliwym, partyjnym i administracyjnym przygotowaniu uregulowane i w zasadzie nie nale¿y spodziewaæ siê powa¿niejszych nieporozumieñ97.
Z podobnym optymizmem wypowiadali siê dzia³acze ³ódzkich instancji PZPR na
temat wysokoci zarobków, które po wejciu w ¿ycie Nowego Uk³adu Zbiorowego Pracy mieli osi¹gaæ pracownicy w zak³adach innych bran¿. Ich opinie szeroko prezentowa³a lokalna prasa. Niestety, sprawdzi³y siê prognozy organów
92
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AP£, Wojewódzka Rada Zwi¹zków Zawodowych w £odzi, Rok 1949, sygn. 702/II-77,
Protoko³y z zebrañ, oceny sytuacji w zwi¹zku z wprowadzeniem Nowej Umowy Zbiorowej i reformy p³ac na terenie poszczególnych zwi¹zków zaw.[odowych] i zak³adów pracy.
Sprawozdanie z odprawy zwi¹zków bran¿y chemicznej z 21 stycznia 1949 r.
AP£, PZPR-K£, Wydzia³ Ekonomiczny, Reforma systemu p³ac  sprawozdania, meldunki
z przebiegu akcji, Rok 1949, sygn. 34/VIII/16, Sprawozdanie w zwi¹zku z now¹ reform¹
p³ac z 10 stycznia 1949 r. skierowane przez Wojewódzki Urz¹d Bezpieczeñstwa Publicznego do Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego, Departament IV.
AP£, PZPR-K£, Wydzia³ Ekonomiczny, Sprawozdania Wydzia³u Ekonomicznego K£, Rok
1948, 1949, sygn. 34/VIII/6, Sprawozdanie za styczeñ 1949 r.
CA MSWiA, Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicznego, Gabinet Ministra, t. 558 (41/463),
Biuletyn Dzienny nr 25/185 z 2 lutego 1949 r..
AP£, PZPR-K£, Wydzia³ Ekonomiczny, Sprawozdania Wydzia³u Ekonomicznego K£, Rok
1948, 1949, sygn. 34/VIII/6, Sprawozdanie za luty 1949 r.
AP£, PZPR-K£, Wydzia³ Ekonomiczny, Sprawozdania Wydzia³u Ekonomicznego K£, Rok
1948, 1949, sygn. 34/VIII/6, Sprawozdanie za grudzieñ 1949 r.
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Bezpieczeñstwa. Choæ nie ma szczegó³owych danych precyzuj¹cych, ile kto dok³adnie straci³, dla ³ódzkich robotników wprowadzenie Nowego Uk³adu Zbiorowego Pracy oznacza³o obni¿enie i tak ju¿ skromnego poziomu ¿ycia.
Strajkowe kalendarium
Rok 1948
Opracowanie pe³nego kalendarium ³ódzkich strajków robotniczych w 1948 r.
 w podobnym stopniu dotyczy to zreszt¹ tak¿e lat wczeniejszych, a w mniejszym lat póniejszych  jest bardzo trudne. Protesty lat czterdziestych  jak
wspomnia³em na wstêpie  nie znalaz³y dot¹d szerszego odbicia w literaturze98,
za materia³y ród³owe relacjonuj¹ wydarzenia strajkowe ma³o precyzyjnie (bywa,
¿e dwa dokumenty sporz¹dzone przez dwie komórki tej samej organizacji, zawieraj¹ na ten sam temat sprzeczne informacje) i s¹ zdekompletowane99. Nadziej¹
98

99

Zob. W. Górecki, Strajki robotnicze w £odzi w latach 19451947 (...). Pierwszym artyku³em, który porusza³ zagadnienie strajków robotniczych w latach czterdziestych, by³a praca
Heleny Gnatowskiej (Strajki w Polsce w latach 19451947 w wietle dokumentów PPR,
Z pola walki 1985, nr 3, s. 101112), z uwagi jednak na czas, w którym zosta³ napisany,
jak te¿ na bardzo ogólny charakter i przyjête ramy czasowe, móg³ stanowiæ jedynie zaproszenie do dyskusji. Warto odnotowaæ artyku³ Stefana Ciesielskiego, Protesty i strajki robotników w Polsce w latach 19451948 (w wietle informacji i sprawozdañ instancji i organizacji PPR), Zeszyty Naukowe Wojskowej Akademii Politycznej 1988, nr 3, s. 8598.
W ostatnich latach pojawi³y siê interesuj¹ce artyku³y Kazimierza Kloca (Strajki  pierwsza
fala, Res Publica 1989, nr 3, s. 5159 oraz Strajki w przemyle w pierwszych latach Polski Ludowej, w: Studia nad ruchami spo³ecznymi, t. II, pod red. P. Marciniak i W. Modzelewskiego, Warszawa 1989, s. 541) i Padraica Kenneya (Working-class Community and
Resistance in Pre-stalinist Poland: the Poznañski Textile Strike, £ód, September 1947, Social History 1993, nr 1, s. 3151; oraz Remaking the Polish Working Class: Early Stalinist
Models of Labour and Leisure, Slavic Review 1994, nr 1, s. 125), nie zmieniaj¹ one
jednak w sposób zasadniczy naszego stanu wiedzy. Ostatni¹ prac¹ jest ksi¹¿ka £ukasza
Kamiñskiego, Strajki robotnicze w Polsce w latach 19451948, Wroc³aw 1999. Nieliczne
teksty pamiêtnikarskie pochodz¹ sprzed kilkudziesiêciu lat i s¹ naznaczone piêtnem czasu,
w którym powsta³y (zob. m.in. W. Gocimiñska, Mój wielki dzieñ, Warszawa 1949; I. Piwowarska, Pomóg³ nam proboszcz, w: Gor¹ce dni, gor¹ce lata, red. F. B¹bol, £ód 1976,
s. 107112; L. Kieszczyñski, Moja dzia³alnoæ w £ódzkiej Dzielnicy PPR  Górna Prawa
(styczeñczerwiec 1945). Z pola walki 1974, nr 2, s. 269297).
Publikacji doczeka³y siê dokumenty centralnych w³adz PPR i PPS: zamieszcza³ je kwartalnik Z pola walki, przede wszystkim jednak znalaz³y siê w wielotomowym wydawnictwie Centralnego Archiwum KC PZPR Archiwum Ruchu Robotniczego, pod redakcj¹
Feliksa Tycha. Teksty ród³owe cytowane w tej pracy to w wiêkszoci dokumenty ³ódzkich (dzielnicowych, miejskich i wojewódzkich) instancji PPR i PPS oraz ³ódzkich zwi¹zków zawodowych. Archiwalne zespo³y PPR i PPS znajduj¹ siê w posiadaniu Archiwum
Pañstwowego w £odzi od 1991 r., kiedy zosta³y przejête z Archiwum KW PZPR w £odzi
i mimo wysi³ków pracowników AP£, s¹ jeszcze nieuporz¹dkowane: system sygnatur jest
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na poszerzenie bazy ród³owej s¹ ukazuj¹ce siê ostatnio zbiory dokumentów resortu spraw wewnêtrznych100  przy opracowywaniu tego artyku³u sporo korzysta³em z wydanych przez Centralne Archiwum MSW Biuletynów Informacyjnych Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego101.
* * *
Jak ju¿ pisa³em, Okrêgowa Rada Zwi¹zków Zawodowych odnotowa³a
w 1948 r. w £odzi i województwie 2852 zatargi102:
Miesi¹c
Styczeñ
Luty
Marzec
Kwiecieñ
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpieñ
Wrzesieñ
Padziernik
Listopad
Grudzieñ
Ogó³em

£¹czna liczba
zatargów
299
425
287
495
292
213
217
146
138
129
118
93
2852

w tym na terenie
województwa
brak podzia³u
brak podzia³u
229
58
276
219
236
56
137
76
183
34
125
21
111
27
99
30
101
17
69
24
1566 (marzec–grudzieñ)
562 (marzec–grudzieñ)
£odzi

Przyczynami zatargów by³y niskie p³ace i z³e warunki pracy, k³opoty z aprowizacj¹, nie wyp³acanie ekwiwalentu za kartki ¿ywnociowe, zwolnienia. W sprawozdaniach miesiêcznych ORZZ, podobnie, jak w sprawozdaniu na zwi¹zkow¹
Konferencjê Wojewódzk¹ w 1950 r., licz¹cym 63 strony maszynopisu i obejmuj¹cym dzia³alnoæ ORZZ w okresie od 27 stycznia 1945 r. do 31 padziernika
1949 r., s³owem nie wspomniano o zatargach, które mia³yby charakter strajku

100

101
102

niekonsekwentny, trafiaj¹ siê pojedyncze lune dokumenty nie oznaczone w ¿aden sposób,
pewnych archiwaliów brakuje. Nieco lepiej jest w Archiwum Akt Nowych, aczkolwiek bywa,
¿e teczki s¹ zdekompletowane, poza tym nie wszystkie dokumenty ³ódzkich instancji PPS,
PPR i zwi¹zków trafia³y do swoich warszawskich central.
Zob. Aparat bezpieczeñstwa w latach 19441956. Taktyka, strategia, metody, cz. I, oprac.
A. Paczkowski, Warszawa 1994 (Ksi¹¿ka wysz³a z serii Dokumenty do dziejów PRL
jako zeszyt 5). Warto wspomnieæ o ukazaniu siê wyboru dokumentów z jednej z Teczek
Specjalnych Stalina (S. Kriwenko, Raporty z Polski, t³um. R. Niedzielko, Karta 1995,
nr 15, s. 2851); Cytowane tam dokumenty to dotycz¹ce spraw polskich raporty, telegramy, meldunki i sprawozdania z lat 19441946, sporz¹dzone przez radzieckich doradców
przy polskim Ministerstwie Bezpieczeñstwa Publicznego i Ministerstwie Administracji Publicznej i przeznaczone dla najwy¿szych w³adz ZSRR.
Adres bibliograficzny zob. przypis 14.
Zob. przypis 3.
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(w dokumencie tym zauwa¿ono jedynie, ¿e w pierwszym okresie na skutek
pewnych braków aprowizacyjnych i wrogiej propagandy, dochodzi³o niekiedy na
ró¿nych odcinkach naszego ¿ycia gospodarczego do zatargów, które wróg klasowy skrzêtnie wykorzystywa³ dla swych niecnych celów)103.
Styczeñ
22 stycznia, w PZPB Nr 3 (dawny Geyer), na Oddziale Tkalni, przez pó³
godziny strajkowa³o 28 tkaczek, pracuj¹cych na czterech krosnach. Powodem by³a
z³a jakociowo osnowa, co rzutowa³o na obni¿enie wydajnoci pracy, a co za tym
idzie  obni¿enie p³ac. Dyrekcja, w porozumieniu z Rad¹ Zak³adow¹, zdecydowa³a o przyznaniu robotnicom dodatku w wysokoci od 10 do 25% zarobku brutto104. Nastêpnego dnia, o godzinie 6.50 rano, z powodu zerwania siê pasa transmisyjnego, stanê³y wszystkie krosna oraz dzia³y przygotowawcze w Tkalni. Momentalnie zbiegli siê wszyscy robotnicy, wyra¿aj¹c g³ono swe niezadowolenie
z powodu zbyt niskich zarobków. Chwilê tê wykorzysta³y elementy warcholskie,
wród których nie brak³o cz³onków PPS, podburzaj¹c ogó³. Po zeszyciu pasa
robotnicy za wyj¹tkiem kilku PPR-owców, w dalszym ci¹gu nie przystêpowali do
pracy. Nale¿y podkreliæ niepowa¿ne stanowisko zajête przez elementy m³odzie¿owe  relacjonowa³ szef Wydzia³u Personalnego Zak³adów W. Dwojacki.
Wed³ug niego strajk trwa³ 2 godziny 10 minut i zosta³ zakoñczony dziêki indywidualnym rozmowom, przeprowadzonym z robotnikami przez administracjê. W celu uzyskania spokoju w fabryce, do³o¿ono do wyp³aty indywidualnie, poszczególnym tkaczom, nie przekraczaj¹c jednak¿e ram Umowy Zbiorowej  pisa³ Dwojacki105. Z raportu sporz¹dzonego po strajku przez przedstawiciela K£ PPR,
M. Mamosa wynika, ¿e maksymalny zarobek tkacza na jednym kronie (praca
na dwóch by³a mo¿liwa tylko przy wysokiej jakoci surowca), przy osi¹gniêciu
140% normy, wynosi³ 2700 z³ brutto na 84 godziny pracy; robotnik, który przepracowa³by 200 godzin, osi¹gaj¹c 100% normy, zatem móg³ liczyæ na 4600 z³
brutto, co by³o wynagrodzeniem bardzo niskim. Wed³ug Mamosa strajk trwa³ trzy
godziny106. 22 stycznia w PZPB Nr 17 (dawny Zajbert), na Oddziale Przêdzalni,
na nocnej zmianie, 77 pomagaczek z przêdzarek obr¹czkowych porzuci³o pracê
z powodu otrzymania zarobków ni¿szych o 600 do 800 z³ w porównaniu z po103

104
105

106

AP£, WRZZ w £odzi, 19451957, sygn. 702/II-3, Materia³y sprawozdawcze OKZZ oraz
poszczególnych Wydzia³ów i Referatów na Konferencjê Wojewódzk¹ 1950 r., Sprawozdanie z dzia³alnoci ORZZ £ód za okres od 27 stycznia 1945 r. do 31 padziernika 1949 r.
Biuletyny Informacyjne Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego (...), s. 38.
AP£, PPR-KD ródmiecie Lewa, Sekretariat, Sprawozdania I i II sekretarza KD, 1947-1948, t. 5, Protokó³ zatargu z 23 stycznia 1948 r. sporz¹dzony przez kierownika Wydzia³u Personalnego 24 stycznia 1948 r.
AP£, PPR-KD ródmiecie Lewa, Sekretariat, Sprawozdania I i II sekretarza KD, 1947-1948, t. 5, Raport o przebiegu strajku w PZPB Nr 3 w £odzi sporz¹dzony przez
M. Mamosa.
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przedni¹ wyp³at¹. Nie podjê³y pracy tak¿e prz¹dki  wszystkie maszyny przêdzalnicze zosta³y unieruchomione. Nastêpnego dnia, solidaryzuj¹c siê ze zmian¹
nocn¹, do strajku przyst¹pi³y pomagaczki na Oddziale Przewijalni. Pracê usi³owano te¿ przerwaæ na Oddziale Tkalni, ale natychmiastowa interwencja administracji spowodowa³a, ¿e skoñczy³o siê na piêtnastominutowym postoju, który obj¹³ 20% tkaczy. Kwestionowana przez robotników wysokoæ zarobków by³a 
zdaniem kierownictwa zak³adów  obliczona prawid³owo: do pensji nie doliczono
uwzglêdnionego miesi¹c wczeniej dodatku socjalnego i premii za ci¹g³oæ pracy.
Strajk obj¹³ 233 robotników, ³¹cznie na oddziale Przêdzalni i Przewijalni zosta³y
zatrzymane 43 maszyny oraz 14 776 wrzecion. Liczbê straconych roboczogodzin
oszacowano na 380, za straty w produkcji na 1000 kg przêdzy107. W styczniu,
w PZPB w Pabianicach, dziêki odpowiednio przeprowadzonej akcji, zlikwidowano strajk przewijarek, które wed³ug Nowej Umowy Zbiorowej mia³y zarabiaæ
o oko³o jedn¹ czwart¹ mniej, ni¿ prz¹dki. Ponadto, w wyniku zaostrzonej kontroli,
zak³ady te zosta³y zmuszone do rejestrowania rzeczywistego poziomu produkcji,
co ukróci³o praktyki jej sztucznego zawy¿ania w celu wyp³acania wy¿szych wynagrodzeñ108.
Luty
W Przêdzalni Ksiê¿y M³yn, w PZPB Nr 1 (dawne Scheibler i Grohman),
odnotowano dwa strajki. Pierwszy rozpocz¹³ siê 12 lutego i trwa³ z przerwami
36 godzin: obj¹³ oko³o 200 robotników z wrzeciennic i oddzia³ów przygotowawczych i mia³ spokojny przebieg. Zosta³ zlikwidowany po wielokrotnych wyjanieniach strajkuj¹cym o niecelowoci postoju. W strajk ten zaanga¿owa³o siê wielu
cz³onków PPS. Drugi strajk, okrelony w jednym ze sprawozdañ jako przed³u¿enie
pierwszego, wybuch³ 26 lutego, trwa³ 7 godzin i obj¹³ prz¹dki z Oddzia³u Przygotowawczego i pomagaczki z obr¹czniaków  w sumie oko³o 70 robotnic. Zosta³,
tak jak poprzedni, zlikwidowany si³ami administracji zak³adów, jego konsekwencj¹
sta³y siê liczne zwolnienia z pracy109. Zbyt niska w stosunku do wymagañ produkcji
jakoæ surowca i brak jego terminowych dostaw wymusza³y w Orodku Konfekcyjnym Nr 4 czêste zmiany asortymentu na tamach produkcyjnych, co spowo107

108
109

AP£, PPR-KD ródmiecie Lewa, Sekretariat, Sprawozdania I i II sekretarza KD, 1947-1948, t. 5, Raport ze strajku w PZPB Nr 17 z 23 stycznia 1948 r. sporz¹dzony przez
kierownika Wydzia³u Personalnego Zak³adów S. Miku³ê; Raport z przebiegu strajku w PZPB
Nr 17 sporz¹dzony przez M. Mamosa; Biuletyny Informacyjne Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego (...), s. 38.
AP£, PPR-KW, Sprawozdania miesiêczne KW, Rok 1948, t. 19, Sprawozdanie za styczeñ
1948 r.
AP£, PPR-KD Fabryczna, Sekretariat, Sprawozdania I i II sekretarza KD, 19471948, t. 4,
Sprawozdanie za luty 1948 r.; AAN, PPR-KC, Wydzia³ Ekonomiczny w £odzi, Sprawozdania do KC PPR Wydzia³ Przemys³owy nades³ane z K£ PPR, sygn. 295/XI-50, Sprawozdanie za luty 1948 r.
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dowa³o nie wykonanie planu, w tym tak¿e eksportu, i prowadzi³o do obni¿ki p³ac.
Brak reakcji dyrekcji na zg³aszane za¿alenia spowodowa³, ¿e 20 lutego robotnicy
z Oddzia³u Odzie¿owego przerwali pracê. Strajk  wed³ug sprawozdania
K£ PPR, przes³anego do Wydzia³u Przemys³owego KC PPR  by³ spowodowany przez elementy PPS, które wykorzysta³y sytuacjê dla poderwania autorytetu
Dyrekcji PPR-owskiej. [...] Przez szybk¹ interwencjê Wydzia³u Ekonomicznego
i Zawodowego K£ PPR, jak równie¿ zwi¹zków zawodowych i dyrekcji fabrycznej strajk zosta³ zlikwidowany 21 II o godz. 16.30110. W materia³ach KD PPR
ródmiecie Lewa, strajk zosta³ okrelony jako czêciowy  mia³o w nim wzi¹æ
udzia³ oko³o 200 pracowników na 4500 zatrudnionych. W czasie wspomnianego
strajku by³y inspirowane okrzyki, ¿e za Hitlera by³o lepiej itp.  podaje to samo
ród³o111. W PZPB Ruda Pabianicka (dawniej Horak) rozpowszechniono plotkê
o przekazaniu przez Amerykê dwóch milionów z³otych na bezzwrotne po¿yczki
dla robotników. Sta³o siê to przyczyn¹ protestu niewielkiej w sumie grupy pracowników, ¿¹daj¹cych z tego tytu³u wyp³aty po 5000 z³ (4 lutego 30 robotników
strajkowa³o 15 minut, 5 lutego równie¿ 30 robotników  40 minut, 6 lutego tak¿e 30 robotników  150 minut). W plotce tkwi³o ziarno prawdy  Rada Zak³adowa otrzyma³a od dyrekcji na cele spo³eczne kilkaset tysiêcy z³otych, które postanowi³a rozdzieliæ miêdzy pracowników112. W lutym  wed³ug Biuletynu Informacyjnego Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego  w przemyle ³ódzkim mia³o
miejsce 9 strajków protestacyjnych, które objê³y 990 robotników, powoduj¹c stratê
blisko 3 tysiêcy godzin roboczych. Powodem obok spraw p³acowych by³y ¿¹dania zmiany Umowy Zbiorowej, krzywdz¹cej te dzia³y, w których nie mo¿na wprowadziæ systemu wielowarsztatowego, z uwagi na grube numery przêdzy. W konsekwencji zarobki czêci robotników by³y niewspó³miernie niskie w stosunku do
ich wysokich kwalifikacji (wynosi³y oko³o 4000 z³ miesiêcznie). Niezadowolenie
robotników i nastroje strajkowe wywo³ywa³y tak¿e pog³oski, ¿e maj¹ce nast¹piæ
w przemyle w³ókienniczym podwy¿ki obejm¹ tylko pracowników umys³owych113.
Marzec
W sprawozdaniu KD PPR Górna Prawa odnotowano protest w firmie Schweikert Guma  powodem by³o wyp³acenie pracownikom na Wielkanoc (w 1948 r.
przypad³a na 2829 marca) wiêkszej zaliczki, ani¿eli im przys³ugiwa³a, w zwi¹zku
z czym po wiêtach nie otrzymali oni wyrównania (wyp³acono je dopiero 7 kwietnia)114. W marcu w PZPB Nr 3 protestów i strajków co prawda nie odnotowano,
110
111
112
113

AAN, PPR-KC, Wydzia³ Ekonomiczny w £odzi, Sprawozdania do KC PPR Wydzia³ Przemys³owy nades³ane z K£ PPR, sygn. 295/XI-50, Sprawozdanie za luty 1948 r.
AP£, PPR-KD ródmiecie Lewa, Sekretariat, Sprawozdania I i II sekretarza KD, 1947-1948, t. 5, Sprawozdanie za styczeñ 1948 r.
Biuletyny Informacyjne Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego (...), s. 43.
Ibidem, s. 60.
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warto jednak przytoczyæ fragment sprawozdania Komitetu Fabrycznego PPR,
mówi¹cego o ród³ach konfliktów i sposobie ich likwidacji: Dzia³alnoæ reakcji
przejawia siê, ¿e zarobki robotników s¹ jeszcze niskie, to oni w czasie wyp³aty
staraj¹ siê podszczuwaæ, namawiaæ do strajków, ale im siê to nie udaje, bo klasa
robotnicza nauczona dowiadczeniem wie, ¿e nic nie zyska, a natomiast straci.
Tu przede wszystkim cz³onki naszej Partii nawietlaj¹ w dostateczny sposób trudnoci gospodarcze powojenne i daj¹ przyk³ady, ¿e w 1945 r. by³o tak, a w 1948 r.
jest zupe³nie inaczej, a na pewno gdy up³ynie trzy lata i plan trzyletni zostanie
zrealizowany, to stopa ¿yciowa klasy robotniczej polepszy siê o 100%. Z elementami naprawdê wrogimi i szkodnikami za³atwimy krótko drog¹ administracyjn¹115.
Kwiecieñ
Na Oddziale Przewijalni Ksiê¿y M³yn PZPB Nr 1 mia³ miejsce zatarg, w którym
bra³o udzia³ oko³o 70 osób. Powodem by³o pozbawienie premii pracowników przy³apanych na kradzie¿y (premia by³a przyznana zak³adom za udzia³ we wspó³zawodnictwie z przemys³em wêglowym). Dwugodzinny postój zlikwidowano administracyjnie. Protest o podobnym tle  chodzi³o o podzia³ wspomnianej premii 
zd³awiono w zarodku w PZPB w Pabianicach116. Powodem godzinnego strajku,
jaki wybuch³ w Pañstwowej Wytwórni Radiotechnicznej (PWR) 22 kwietnia, by³o
nie wyp³acenie za³odze w ustalonym terminie poborów. Winowajc¹ okaza³o siê
Zjednoczenie w Dzier¿oniowie, które dokona³o przelewu z kilkudniowym opónieniem. O sytuacji materialnej robotników z PWR wiadczy relacja kierownika
personalnego Wytwórni, T. £awskiego, pochodz¹ca ze sporz¹dzonego przez niego na okolicznoæ strajku protoko³u: [...] ca³y szereg pracowników zwraca³o siê
bezporednio do Dyrekcji o udzielenie po¿yczek, w sumie kilku z³otych, na kupno
chleba, papierosów, przejazdy tramwajowe i inne dorane, a niezbêdne potrzeby.
Ratowalimy ich po¿yczkami prywatnymi i pieniêdzmi innych pracowników, wyci¹gaj¹c pieni¹dze z Rady Zak³adowej, a nawet z funduszów podjêtych wczeniej przez kierownika sto³ówki117.
Maj
W PZPB Nr 1 grupa tkaczek przerwa³a w dniu wyp³aty pracê, ¿¹daj¹c wyjanienia w sprawie zarobków. Przerwa nie mia³a, na co robotnice zwróci³y od
razu uwagê, charakteru strajku. W sumie by³o zatrzymanych, na oko³o 30 minut,
114
115
116
117

AP£, PPR-KD Górna Prawa, Sekretariat, Sprawozdania I i II sekretarza KD, 19451948,
t. 5, Sprawozdanie za marzec 1948 r.
AP£, PPR-KD Górna, Protoko³y kó³ partyjnych, Rok 1948, t. 17, Sprawozdanie Komitetu
Fabrycznego PPR przy PZPB Nr 3 za marzec 1948 r.
AP£, PPR-KW, Sprawozdania miesiêczne KW, Rok 1948, t. 10, Sprawozdanie za kwiecieñ
1948 r.
AP£, Protokó³ datowany 22 kwietnia 1948 r., sporz¹dzony przez kierownika personalnego
Pañstwowej Wytwórni Radiotechnicznej, T. £awskiego, brak sygnatury.
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30 krosien118. Poza krótk¹ informacj¹ zawart¹ w Biuletynie Informacyjnym MBP
brak bli¿szych danych, co do strajku w PZPB Nr 5. Wiadomo tylko, ¿e 13 maja
odby³ siê czterogodzinny protest robotników, a 14 maja pierwsza zmiana przerwa³a pracê na oko³o 30 minut. Powodem protestów by³o nie wyp³acenie premii
za 1947 r.119
Czerwiec
W PZPB Nr 5, na Przêdzalni egipskiej (nazwa od miejsca pochodzenia
przerabianej bawe³ny), mia³ miejsce pó³toragodzinny strajk z powodu przeniesienia majstra na inny oddzia³. Majster ten  wed³ug kierownictwa KD PPR Widzew  nale¿a³ do zorganizowanej kliki sabota¿ystów, fa³szuj¹c obni¿anie norm
oraz nielegalne dopisywanie godzin pracy120. W PZPB Nr 16 nocna zmiana
Przêdzalni Obr¹czkowej protestowa³a 10 minut przeciwko niskim zarobkom.
Nastroje robotników w tym zak³adzie uleg³y pogorszeniu121.
Lipiec
W PZPB Nr 5 mia³y miejsce dwa trzygodzinne postoje na Przêdzalni amerykañskiej. Powodem by³y niskie zarobki, ¿¹dano te¿ likwidacji nocnej pracy
kobiet122. Do zatrzymania maszyn dosz³o tak¿e na oddzia³ach koñcowych Przewijalni. Oba strajki zosta³y szybko zlikwidowane przy pomocy personelu majsterskiego, który uprzednio zosta³ przygotowany123. Z powodu wyrubowanych
norm, trudnych do wykonania z uwagi na jakoæ surowca i stan techniczny urz¹dzeñ mia³ miejsce szeciogodzinny strajk w firmie Daube. Komisja, w sk³ad której weszli specjalici z innego zak³adu i przedstawiciele Dyrekcji Bran¿owej (jed118
119
120
121
122

123

AP£, PPR-K£, Wydzia³ Ekonomiczny, Sprawozdania miesiêczne wydzia³u 1948 r., t. 15,
Sprawozdanie za maj 1948 r.
Biuletyny Informacyjne Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego (...), s. 102.
AP£, PPR-KD Widzew, Sekretariat, Sprawozdania I i II sekretarza KD, 19451948, t. 4,
Sprawozdanie za czerwiec 1948 r.
Ibidem.
AP£ PPR-K£, Sekretariat, Protoko³y z posiedzenia sekretariatu 1848 r., t. 7, Protokó³ z posiedzenia sekretariatu w sprawie PZPB Nr 5 z 17 lipca 1948 r.; AAN, PPR-KC, Wydzia³
Ekonomiczny w £odzi, Sprawozdania do KC PPR Wydzia³ Przemys³owy nades³ane z K£
PPR, sygn. 295/XI-50, Sprawozdanie za lipiec 1948 r.; ¯¹danie zniesienia nocnej pracy
kobiet by³o uzasadnione w wietle podpisanej przez Polskê 14 stycznia 1921 r., miêdzynarodowej konwencji o zakazie nocnej pracy kobiet, co znalaz³o wyraz z artykule 103
Konstytucji z 17 marca 1921 r., która w zakresie powszechnych obowi¹zków i praw obywateli obowi¹zywa³a do czasu uchwalenia przez Sejm Ustawodawczy 22 lipca 1952 r. Konstytucji PRL. Ograniczenie i stopniowa likwidacja trzeciej zmiany by³o jednym z postulatów porozumienia zawartego 30 grudnia 1980 r. pomiêdzy Ministrem Przemys³u Lekkiego
a Tymczasow¹ Komisj¹ W³ókniarzy NSZZ Solidarnoæ.
AP£, PPR-KW Widzew, Sekretariat, Sprawozdania I i II sekretarza KD, 19451948, t. 1,
Sprawozdanie za lipiec 1948 r.
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nostka nadrzêdna), stwierdzi³a, ¿e normy s¹ prawid³owe, a niskie zarobki robotników s¹ spowodowane niewykonywaniem przez nich produkcji124. Wy¿sze zarobki przy zawy¿onych normach mogli, jak siê tymczasem okaza³o, uzyskiwaæ jedynie przodownicy pracy, funkcjonuj¹cy na innych, ni¿ przeciêtny robotnik, zasadach: Je¿eli chodzi o przodowników pracy, to staramy siê przede wszystkim o
to, aby zabezpieczono im dobre warsztaty, dobre osnowy, szybk¹ naprawê maszyn  czytamy w referacie I sekretarza KD PPR Górna Prawa, Józefa Pokorskiego125. W PZPW Nr 11 mia³ miejsce pó³toragodzinny postój spowodowany
niew³aciwym obliczeniem zarobków przez Wydzia³ Pracy i P³acy: robotnicy
uszkodzili maszynê i przerwa w pracy ca³ego oddzia³u trwa³a szeæ godzin126. Ze
sprawozdañ KD PPR Górna Prawa wynika, ¿e w lipcu odby³o siê w tej dzielnicy
kilka parogodzinnych strajków: protestowali pracownicy PZPB Nr 6, Pañstwowej Wytwórni Radiotechnicznej (dawne  Tele-Radio) i Orodka Konfekcyjnego
Nr 3. Bardzo niskie zarobki  przyczyna wymienionych wyst¹pieñ  to zdaniem
dzia³aczy Komitetu Dzielnicowego wynik nieprzestrzegania Umowy Zbiorowej i
przejcia z systemu zespo³owego na system tamowy. Strajki zlikwidowano dziêki
interwencji kó³ partyjnych i zwi¹zków zawodowych127. W PZPB Nr 5  raportuje Komitet Dzielnicowy PPR na Widzewie  z powodu sabota¿u gospodarczego na Przêdzalni »egipskiej«, po przeprowadzaniu pewnych koniecznych zmian
personalnych, na tym tle dochodzi³o do demonstracyjnych strajków, ograniczaj¹cych siê do krótkich postoi128. Trudno dociec, czy jaki protest robotniczy w obronie zwalnianych kolegów nie kry³ siê za lakonicznym zdaniem z innej czêci tego
samego sprawozdania: W PMS (Polski Monopol Spirytusowy) zosta³y wydalone z pracy jednostki warcholskie, dzia³aj¹ce destrukcyjnie na jednoæ klasy robotniczej i podwa¿ali dyscyplinê pracy129.
Sierpieñ
W PZPW Nr 35 (dawnej Pikielny) dosz³o na Oddziale Cerowalni do strajku
okupacyjnego, o którego sprowokowanie gremia pepeerowskie oskar¿y³y dyrekcjê zak³adów: chodzi³o o korektê norm p³acowych, która spowodowa³a radykalne
obni¿enie zarobków. Szczegó³y protestu nie s¹ znane. Wed³ug Wydzia³u Zawo124
125
126
127
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AP£, PPR-KD Górna Prawa, Sekretariat, Sprawozdania I i II sekretarza KD, 19451948,
t. 5, Sprawozdanie za lipiec 1948 r.
AP£, PPR-KD Górna Prawa, Protoko³y konferencji dzielnicowych, t. 1, Protokó³ konferencji dzielnicy Górna Prawa odbytej 20 listopada 1948 r.
AP£, PPR-KD Górna Prawa, Sekretariat, Sprawozdania I i II sekretarza KD, 19451948,
t. 5, Sprawozdanie za lipiec 1948 r.
AP£, PPR-KD Górna Prawa, Protoko³y konferencji dzielnicowych, t. 1, Protokó³ konferencji dzielnicy Górna Prawa odbytej 20 listopada 1948 r.
AP£, PPR-KW Widzew, Sekretariat, Sprawozdania I i II sekretarza KD, 19451948, t. 4,
Sprawozdanie za lipiec 1948 r.
Ibidem.
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dowego i Wydzia³u Ekonomicznego K£ PPR 50 cerowaczek okupowa³o zak³ad
przez 16 godzin130, natomiast wed³ug KD PPR ródmiecie Lewa strajkowa³y
przez 12 godzin 82 cerowaczki131. Korekty w zarobkach (rozumiane jako ich obni¿ka) nie nale¿a³y do rzadkoci, jednak ich przeprowadzenie, jak sugeruje pepeerowskie sprawozdanie, powinno nast¹piæ po porozumieniu siê z CZPW³, parti¹
i zwi¹zkami zawodowymi, tak aby przygotowaæ odpowiednio teren i tym samym
zmniejszyæ do minimum ryzyko wywo³ania strajku132. 13 sierpnia, w PZPB Nr 1,
przez oko³o dwie godziny strajkowa³y pierwsza i druga zmiana Tkalni (³¹cznie
ponad tysi¹c robotników). Powodem strajku by³o obni¿enie p³ac, co wynika³o z faktu, ¿e do produkcji u¿yto surowca gorszego jakociowo. Nastroje podgrza³o niew³aciwe wyliczanie zarobków, co spowodowa³o ich zani¿enie o kwotê 1700 z³133.
Zmiana na stanowisku kierownika Oddzia³u Tkalni by³a przyczyn¹ dwugodzinnego strajku w PZPB Nr 6. W miejsce zwolnionego kierownika, który by³ cz³owiekiem bardzo uczciwym i dopisywa³ robotnikom przy ka¿dej okazji, a nawet
bez, zatrudniono pracownika o ca³kiem innych preferencjach. Mianowicie nowo
mianowany docenia³ pieni¹dze pañstwowe i robi³ tak, jak nale¿y, przez co nie mia³
zaufania z ludzi. Innym powodem niezadowolenia by³y pewne ró¿nice w zarobkach, wynikaj¹ce z faktu, i¿ biuro wyp³at pomyli³o siê obliczeniach te¿ na
niekorzyæ kilku tkaczy134. (Cytaty za sprawozdaniami Komitetu Dzielnicowego
PPR Górna Prawa). W PZPB Nr 5, na Oddziale Przêdzalni egipskiej i czêciowo amerykañskiej oraz w PZPB Nr 16 na Oddziale Przêdzalni mia³y miejsce w sierpniu zatargi na tle p³acowym. Brakuje niestety szczegó³owych danych
o formie protestów, liczbie uczestnicz¹cych w nich robotników i czasie ich trwania135. W firmie Daube odnotowano kolejny protest, wywo³any wyrubowanymi
normami: gdy robotnik przekracza³ normê czasow¹, ta by³a automatycznie podwy¿szana, co prowadzi³o do obni¿ki zarobków i wp³ynê³o na fatalne nastroje
w zak³adzie: nie warto pracowaæ, bo obrywaj¹ normy. W dniu sierpniowej wyp³aty robotnicy odmówili jej przyjêcia, do przerwania pracy jednak nie dosz³o136.
31 sierpnia dosz³o do strajku w Pañstwowej Wytwórni Radiotechnicznej (Tele130
131
132
133
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AP£, PPR-K£, Wydzia³ Ekonomiczny, Sprawozdania miesiêczne wydzia³u, 1948 r., t. 105,
Sprawozdanie za sierpieñ 1948 r.
AP£, PPR-KD ródmiecie Lewa, Sekretariat, Sprawozdania I i II sekretarza KD, 1947-1948, t. 5, Sprawozdanie za sierpieñ 1948 r.
AP£, PPR-K£, Wydzia³ Ekonomiczny, Sprawozdania miesiêczne wydzia³u, 1948 r., t. 105,
Sprawozdanie za sierpieñ 1948 r.
Biuletyny Informacyjne Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego (...), s. 147.
AP£, PPR-KD Górna Prawa, Sekretariat, Sprawozdania I i II sekretarza KD, 19451948,
t. 5, Sprawozdanie za sierpieñ 1948 r. AP£, PPR-KD Górna Prawa, Sekretariat, Sprawozdania I i II sekretarza KD, 19451948, t. 5, Sprawozdanie za sierpieñ 1948 r.
AP£, PPR-KD Widzew, Sekretariat, Sprawozdania I i II sekretarza KD, 19451948, t. 4,
Sprawozdanie za sierpieñ 1948 r.
AP£, PPR-KD Górna Prawa, Sekretariat, Sprawozdania I i II sekretarza KD, 19451948,
t. 5, Sprawozdanie za sierpieñ 1948 r.
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radio). Zak³ady te, wczeniej podlegaj¹ce Ministerstwu Poczt i Telegrafów, podporz¹dkowano Ministerstwu Przemys³u i Handlu. W starym uk³adzie organizacyjnym pracownicy Oddzia³u Galwanizerni otrzymywali pó³ litra mleka i 10 dkg
s³oniny, a robotnicy za pracê w godzinach nadliczbowych chleb, kawê i kie³basê.
Z chwil¹ reorganizacji aprowizacja zosta³a czêciowo wstrzymana, przeciw czemu zaprotestowa³a za³oga. W ocenie Wydzia³u Zawodowego K£ PPR do strajku by nie dosz³o, gdyby Rada Zak³adowa oraz sekretarze kó³ PPR i PPS byli na
poziomie: Robotnicy do nich nie maj¹ zaufania z powodu skorumpowania, dlatego te¿ Wydzia³ Zawodowy w porozumieniu z Dzielnic¹ Partyjn¹ postanowi³
w najbli¿szym terminie rozpisaæ nowe wybory Rad Zak³adowych oraz zamieniæ
sekretarza ko³a PPR. Kierownik Wydzia³u Zawodowego K£ PPR, Stefan Czernik, który podpisa³ sprawozdanie zaakcentowa³ ponadto, ¿e ca³a dyrekcja zak³adu jest bezpartyjna i w tym celu nale¿a³oby skierowaæ cz³onka Partii137. Wed³ug Wydzia³u Zawodowego K£ PPR protest trwa³ godzinê i 20 minut138, wed³ug
KD PPR Górna Prawa  pó³ godziny139. W sierpniu ³ódzki Urz¹d Bezpieczeñstwa raportowa³ do MBP o os³abieniu dyscypliny wród robotników  na wzrost
nastrojów strajkowych zdaniem funkcjonariuszy Bezpieczeñstwa mia³ wp³yn¹æ brak
urz¹dzeñ wentylacyjnych, co by³o szczególnie dotkliwe w czasie upa³ów. UB
raportowa³, ¿e 13 sierpnia strajkowano w PZPB Nr 1; 19 sierpnia  w PZPW
Nr 35, na Oddziale Cerowni; 20 sierpnia  w PZPB Nr 6; za 26 sierpnia 
w PZPB Nr 5 na Przêdzalni egipskiej (o protestach tych wspomnia³em wy¿ej),
a ponadto w PZPB Nr 17 i PZPB Ruda Pabianicka. W toaletach PZPB Nr 16
ukaza³y siê napisy wzywaj¹ce do strajku generalnego, podobnego do tego, jaki
mia³ miejsce we wrzeniu 1947 r. W Biuletynie Informacyjnym MBP z 18 wrzenia 1948 r. czytamy: Sprawozdawca z £odzi podaje, jakie rodki profilaktyczne
zastosowa³y partia, UB i CZPW³ dla zlikwidowania nastrojów strajkowych, jednoczenie jednak stwierdza, ¿e g³ównymi prowodyrami s¹ przewa¿nie cz³onkowie PPR, oraz ¿e powa¿n¹ czêæ winy za zaistnia³¹ sytuacjê ponosi CZPW³, który
nie opracowa³ odpowiednich norm i zarz¹dzeñ reguluj¹cych zagadnienie p³ac140.
Wrzesieñ
Sprawozdanie K£ PPR informowa³o, i¿ nastroje strajkowe, które mia³y
miejsce w sierpniu z powodu agitacji wojennej i trudnoci aprowizacyjnych
zosta³y roz³adowane i ¿e w zwi¹zku z tym we wrzeniu nie zanotowano powa¿nych zatargów. Wyj¹tkiem mia³ byæ tylko dwugodzinny postój na Oddziale Tkalni
137
138
139
140

AAN, PPR-KC, Wydzia³ Zawodowy £ód Miasto, 19461948, sygn. 195/XIII-18, Sprawozdanie Wydzia³u Zawodowego za sierpieñ 1948 r., k. 272.
Ibidem.
AP£, PPR-KD Górna Prawa, Sekretariat, Sprawozdania I i II sekretarza KD, 19451948,
t. 5, Sprawozdanie za sierpieñ 1948 r.
Biuletyny Informacyjne Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego (...), s. 170.
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PZPB Nr 8 oraz postój w Orodku Konfekcyjnym Nr 3 (bli¿szych danych nie
podano)141. Dzielnice PPR donosi³y z kolei o czterogodzinnym strajku 86 robotników w PZPW Nr 36 (Oddzia³ II)142 i zatrzymaniu maszyn na 10 minut na Oddziale Przewijalni PZPJ-G Nr 4143. W obu przypadkach powodem by³y niskie
zarobki.
Padziernik
6 padziernika zastrajkowa³ Orodek Konferencyjny Nr 4: powodem by³a
zmiana profilu produkcji (p³aszcze zamiast ubrañ eksportowych), w wyniku której znacz¹co obni¿y³y siê p³ace. Interwencje sekretarza PPR i przewodnicz¹cego Rady Zak³adowej nie odnios³y skutku, raczej sytuacjê zaogni³y. W ocenie
Wydzia³u Personalnego firmy strajk wywo³a³y nieodpowiednie elementy, które
w najbli¿szej przysz³oci musz¹ byæ usuniête. Protest trwa³ cztery godziny, wziê³o
w nim udzia³ wed³ug PPR 180 robotnic144 (wed³ug UB  400145). 7 padziernika
w tym samym zak³adzie mia³ miejsce piêtnastominutowy postój  protest wywo³a³y le obliczone ekwiwalenty sto³ówkowe146. Przez szeæ dni strajkowa³a Huta
Szk³a, powodem by³ brak podwy¿ki p³ac i pomocy zimowej (nie wiadomo, o jak¹
pomoc chodzi). Stwierdzono, i¿ robotnicy przewa¿nie siê sk³adaj¹ z elementu
zdegenerowanego, pijackiego, w swoich ¿¹daniach nie mieli racji  sprawozdawa³ KD PPR na Widzewie. W koñcu robotnicy siê za³amali i poszli do pracy147.
14 i 15 padziernika w Pabianicach usi³owano wywo³aæ strajk z powodu przydzielenia na kartki odzie¿owe materia³ów o niskiej jakoci, okrelone przez robotników mianem bubli, do przerwania pracy jednak nie dosz³o. Materia³y zosta³y wymienione, miejscowi dzia³acze PPR okrelili jednak sytuacjê jako napiêt¹148. 7 padziernika, w PZPB Nr 8, na Oddzia³ach Szwalni i Przewijalni,
z powodu niskich zarobków (ni¿szych, ni¿ w poprzednim miesi¹cu o oko³o 1000 z³),
na które mia³a wp³yw za jakoæ przêdzy, 33 osoby przerwa³y na 30 minut pracê.
141
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AP£, PPR-K£, Sprawozdania miesiêczne (dotycz¹ce liczby cz³onków PPR oraz sytuacji
gospodarczej i politycznej w miecie), Rok 1945, 1946, 1947, 1948, t. 10, Sprawozdanie za
wrzesieñ 1948 r., k. 166167.
AP£, PPR-KD ródmiecie Lewa, Sekretariat, Sprawozdania I i II sekretarza KD, 1947-1948, t. 5, Sprawozdanie za wrzesieñ 1948 r.
AP£, PPR-KD Górna Prawa, Sekretariat, Sprawozdania I i II sekretarza KD, 19451948,
t. 5, Sprawozdanie za wrzesieñ 1948 r.
AP£, PPR-KD ródmiecie Lewa, Sekretariat, Sprawozdania I i II sekretarza KD, 1947-1948, t. 5, Sprawozdanie za padziernik 1948 r.
Biuletyny Informacyjne Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego (...), s. 197.
Ibidem.
AP£, PPR-KD Widzew, Sekretariat, Sprawozdania I i II sekretarza KD, 19451948, t. 4,
Sprawozdanie za padziernik 1948 r.
AP£, PPR-K£, Wydzia³ Ekonomiczny, CZPW³, Sprawozdania produkcyjne, Rok 1948,
t. 144, Sprawozdanie z sytuacji w przemyle w³ókienniczym za okres od 9 padziernika
do 15 padziernika 1948 r.
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Po zapewnieniu dyrektora naczelnego o przyznaniu bonifikaty strajku zaniechano149. 15 padziernika, w PZPW (brak numeru zak³adu), w Oddziale Cerowni,
w trwaj¹cym trzy godziny postoju bra³o udzia³ 86 osób. Powodem by³o zwiêkszenie norm. Po przyrzeczeniu przywrócenia poprzednich norm przyst¹piono do
pracy150. Niepokoje wywo³ane niskimi zarobkami i dro¿yzn¹ mia³y ponadto miejsce w zak³adach we³nianych, PZPW Nr 36, 37 i 38151. W PZPB Nr 5, Oddzia³
Przêdzalni amerykañskiej, przerwano pracê na trzy godziny w zwi¹zku z obni¿k¹ p³ac wed³ug nowej umowy. Bez dalszego rozszerzenia strajk zosta³ zlikwidowany152.
Listopad
W listopadzie przerwa³y pracê Orodki Konfekcyjne, a w PZPJ-G Nr 4 przez
pó³ godziny strajkowa³o 30 robotników. Powodem by³y ni¿sze, ni¿ w poprzednich
miesi¹cach, zarobki. Postoje te zosta³y zlikwidowane i przesz³y prawie niespodziewanie153. Jak wynika ze sprawozdania Wydzia³u Ekonomicznego K£ PPR
z 10 grudnia 1948 r., przes³anego do KC PPR, nastroje wród pracowników by³y
w listopadzie bardzo dobre. By³o to wynikiem intensywnej akcji politycznej,
a przede wszystkim akcji zobowi¹zañ przedkongresowych (chodzi³o o kongres
zjednoczeniowy PPR i PPS). Ta ostatnia akcja mia³a wywo³aæ falê entuzjazmu
i prawdziwego wspó³zawodnictwa przy podejmowaniu i wykonywaniu zobowi¹zañ: Na ogó³ w akcji nie by³o przegiêæ. Tylko w niektórych zak³adach pracowano w godzinach nadliczbowych i w niedzielê. Te w³anie przegiêcia spowodowa³y, ¿e w poszczególnych fabrykach zanotowano pojedyncze wyst¹pienia
przeciw zwiêkszonemu wysi³kowi, przeciw pepeerowcom i przeciw obecnemu
rz¹dowi. Wyst¹pienia te  jak napisano w sprawozdaniu  nie odbi³y siê szerszym echem. W zwi¹zku z wykonaniem planu w zak³adach zarz¹dzono przerwy
w pracy, w czasie których odbywa³y siê masówki, a w wiêkszych firmach akademie i koncerty, co nie mia³o miejsca w roku ubieg³ym154. W nieco innym duchu
o pracy w godzinach nadliczbowych wypowiada siê Inspektorat Ochrony Pracy
CZPW³.: Na poszczególnych zak³adach w³ókienniczych w zwi¹zku z prac¹
w godzinach nadliczbowych w celu wykonania planu produkcyjnego zauwa¿a siê
niezadowolenie wród robotników, a czêsto te¿ wrogie wyst¹pienia poszczególnych osób z tego powodu: w PZPB Nr 1 niektórzy robotnicy na Tkalni na149
150
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Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
AP£, PPR-KD Widzew, Sekretariat, Sprawozdania I i II sekretarza KD, 19451948, t. 4,
Sprawozdanie za padziernik 1948 r.
AAN, PPR-KC, Wydzia³ Ekonomiczny w £odzi, Sprawozdania do KC PPR Wydzia³ Przemys³owy nades³ane z £K PPR, sygn. 295/XI-50, Sprawozdanie za listopad 1948 r.
Ibidem.
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mawiaj¹ innych, by nie pracowali poza godzinami normalnymi, mówi¹c, ¿e »tych
którzy nie bêd¹ wychodzili z pracy w normalnym czasie trzeba bêdzie pobiæ
to siê naucz¹«, »rz¹d karze robiæ, a my za to nic nie mamy«, »¯ydzi rz¹dz¹
w Polsce i dlatego ka¿¹ pracowaæ godziny nadliczbowe«. W PZPB Nr 2 na
Oddziale Tkalni zosta³a pobita jedna z robotnic przez swych wspó³towarzyszy
za to, ¿e zgodzi³a siê pracowaæ po 12-cie godzin. W PZPB Nr 4 na Oddziale Tkalni niektórzy robotnicy mówi¹ o tkaczach, którzy pracuj¹ na 32 krosnach,
¿e »ta g³upia ho³ota nie dosyæ, ¿e sama siê mêczy na 32 krosnach, to jeszcze
chce by biedny naród poszed³ w lad za ni¹«. W PZPB Ruda Pabianicka na
Oddziale Tkalni niektóre tkaczki podburza³y innych, by nie pracowali po 12-cie
godzin, a w sobotê 8-m godzin  »ludzie nie powinni siê daæ nabieraæ, gdy¿ w sobotê powinna byæ normalna praca«155. Praca w godzinach nadliczbowych w zak³adach we³nianych spowodowa³a w listopadzie przekroczenie funduszu p³ac
o 108,7%. To przekroczenie uzasadnione jest natê¿eniem akcji wspó³zawodnictwa oraz stosunkowo du¿¹ iloci¹ godzin nadliczbowych w zwi¹zku z przedterminowym wykonaniem planów rocznych przez szereg fabryk (»czyn przedkongresowy«)156.
Grudzieñ
Pomimo bardzo dobrych nastrojów i pozytywnej atmosfery towarzysz¹cej
Kongresowi Jednoci  tak przynajmniej oceniali sytuacjê dzia³acze PPR  w grudniu dosz³o do trzech strajków: w PZPB Nr 1, na Przêdzalni Odpadkowej, robotnicy przerwali pracê, gdy¿ nie dostali ekwiwalentu za m¹kê i chleb. W PZPB
Nr 9, na Tkalni, protestowano z powodu niskich zarobków uczniów. Bardziej szczegó³owych informacji na temat tych strajków brak. Wiadomo tylko, ¿e oba zosta³y szybko zlikwidowane i nie przybra³y szerszych rozmiarów157. 2 grudnia,
w PZPB Nr 17, zastrajkowa³o oko³o 30 tkaczy, protestuj¹cych z powodu nie
wyp³acenia ekwiwalentu ¿ywnociowego158.
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AP£, PPR-K£, Wydzia³ Ekonomiczny, CZPW³, Samodzielny Referat Ochrony, Sprawozdania produkcyjne, Rok 1948, t. 144, Sprawozdanie z sytuacji w przemyle w³ókienniczym za okres od 28 listopada do 4 grudnia 1948 r.
AP£, CZPW³, Oddzia³ Statystyki Ogólnej, Dyrekcja Przemys³u We³nianego, Ogólna synteza dzia³alnoci bran¿y za IV kwarta³ 1948 r., t. 49, Sprawozdanie Dyrekcji Przemys³u
We³nianego, Dzia³ Ekonomiki do CZPW³ z 31 stycznia 1949 r., L.dz. II/EE 1/1638.
AP£, PZPR-K£, Wydzia³ Ekonomiczny, Sprawozdania Wydzia³u Ekonomicznego K£, Rok
1948, 1949, sygn. 34/VIII/6, Sprawozdanie Wydzia³u Ekonomicznego za grudzieñ 1948 r.
AP£, PPR-K£, Wydzia³ Ekonomiczny, CZPW³., Samodzielny Referat Ochrony, Sprawozdania produkcyjne, Rok 1948, t. 144, Sprawozdanie z sytuacji w przemyle w³ókienniczym za okres od 28 listopada do 4 grudnia 1948 r.
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Rok 1949
Powodem strajków w 1949 r. by³y g³ównie, a mo¿e przede wszystkim niskie
p³ace i wystêpuj¹ca szczególnie na rynku ¿ywnociowym dro¿yzna. Pauperyzacja spo³eczeñstwa ³ódzkiego pog³êbiona dodatkowo wprowadzeniem w pocz¹tkach roku Nowych Uk³adów Zbiorowych Pracy, nie spowodowa³a jednak fali
strajków, dotykaj¹ce bowiem uczestników protestów represje by³y coraz dotkliwsze. Samo s³owo strajk jest ju¿ zreszt¹ w stosunku do konfliktów, jakie mia³y
miejsce w tym czasie w zak³adach, ma³o adekwatne; tym bardziej jeli wzi¹æ pod
uwagê obfituj¹ce w robotnicze niepokoje lata 19451947. W 1949 r. nie by³o
wyst¹pieñ zbiorowych na wiêksz¹ skalê, postoje mia³y miejsce rzadko (jeli ju¿,
to przewa¿nie z powodu psucia siê maszyn) i trwa³y krótko. Mimo to wci¹¿ dochodzi³o do protestów, a pojêcie strajk pojawia³o siê we wszelkiego rodzaju
dokumentach aparatu w³adzy.
Styczeñ
W miesi¹cu tym mia³ miejsce gwa³towny spadek produkcji w przemyle w³ókienniczym, w szczególnoci w zak³adach bawe³nianych, czemu towarzyszy³o, m.in.
w PZPB Nr 1 i 3, pogorszenie siê jakoci wytwarzanych tkanin. Udzia³ gatunku
I w ogólnej produkcji spad³ poni¿ej po³owy (w PZPB Nr 1 wynosi³ 49%, w PZPB
Nr 3  45,7%). Spowodowa³o to nie wykonanie zobowi¹zañ eksportowych  ¿aden
z ³ódzkich zak³adów tej bran¿y nie wykona³ planów eksportu. W przemyle metalowym obni¿enie wydajnoci wynios³o rednio 1015%, a w niektórych wypadkach nawet ponad 20% w porównaniu do dwóch ostatnich miesiêcy 1948 r.
W przemyle elektrotechnicznym spadek wydajnoci przekracza³ 35%159. W³adze partyjne win¹ za ten stan rzeczy obarczy³y dzia³alnoæ naszych wrogów klasowych lub ludzi niewiadomych, przez nich inspirowanych160. W zwi¹zku ze
zbli¿aj¹cymi siê wyp³atami podjêto dzia³ania, maj¹ce zapobiec ewentualnym protestom. W sprawozdaniu KD £ód Ba³uty z 18 stycznia 1949 r. czytamy: Na
poszczególne oddzia³y [w PZPJ-G Nr 8 d. Buhle  W. G.] zostali przydzieleni
odpowiedni towarzysze w celu zwrócenia uwagi na ewentualne fermenty, jakie
mog³yby zaistnieæ, aczkolwiek nie spodziewamy siê powa¿niejszych nieporozumieñ. Zaobserwowano ju¿ wczoraj skrajne malkontenctwo u dwu pracowników
na wykoñczalni i w tej chwili s¹ oni ju¿ pod cis³¹ obserwacj¹ odpowiednich czynników161. Sprawozdanie tego samego Komitetu Dzielnicowego (z 21 stycznia
159
160
161

AP£, PZPR-K£, Wydzia³ Ekonomiczny, Sprawozdania Wydzia³u Ekonomicznego K£, Rok
1948, 1949, sygn. 34/VIII/6, Sprawozdanie za luty 1948 r.
Ibidem.
AP£, PZPR-K£, Wydzia³ Ekonomiczny, Reforma systemu p³ac  sprawozdania, meldunki
z przebiegu akcji, Rok 1949, sygn. 34/VIII/16, Sprawozdanie KD £ód-Ba³uty z 18 stycznia 1949 r.
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1949 r.) informuje: Je¿eli rozchodzi siê o tê fabrykê [PZPJ-G Nr 8  W. G.],
zorganizowano aparat informacyjny, który w dniu wyp³aty pracowa³ bez ¿adnego
zarzutu, wprowadzono dy¿ury dzienne i nocne162. W pimie Rady Zak³adowej
PZPB Nr 8, sygnowanym cile poufne i skierowanym 21 stycznia 1949 r. do
cz³onków Rady zawarto apel o zwrócenie uwagi na zachowanie siê pracowników w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê terminem wyp³aty na nowych warunkach
Umowy Zbiorowej. Zarówno w dniu wyp³at, jak i po wyp³acie o wszelkich przejawach tak dodatnich, jak równie¿ ujemnych nale¿y natychmiast meldowaæ tel.[efonicznie] wzglêdnie [informowaæ] pismem poufnym Prezydium Rady. Sprawê
powy¿sz¹ nale¿y traktowaæ jako b. wa¿n¹, gdy¿ ca³a odpowiedzialnoæ za jakiekolwiek nastêpstwa wynikaj¹ce na tym odcinku spada na R[adê] Z[ak³adow¹]163.
Wed³ug sprawozdania Wydzia³u Ekonomicznego K£ PZPR dla KC, mimo naprê¿onej sytuacji, do strajków w m-cu styczniu nie dosz³o164, ale w rzeczywistoci mia³y one miejsce. Informacje o nich pochodz¹ z Biuletynów Dziennych
MBP. Zarejestrowane protesty by³y spowodowane w wiêkszoci przypadków
obni¿k¹ p³ac zwi¹zan¹ z Nowym Uk³adem Zbiorowym. 3 stycznia w PZPB Nr 5,
na Przêdzalni amerykañskiej, w ramach tzw. racjonalizacji pracy, zmniejszono
liczbê pomocnic prz¹dek (z dwóch do jednej na ka¿dym stanowisku). Spowodowa³o to dwugodzinny strajk 56 prz¹dek z dwóch zmian. Po przeprowadzeniu rozmów powróci³y one do pracy165. 10 stycznia z tego samego powodu w PZPB
Nr 17 przez trzy godziny nie pracowa³o dziewiêæ prz¹dek. Po interwencji S³u¿by
Bezpieczeñstwa (nie wiadomo, na czym polega³a) strajk zosta³ zlikwidowany166.
60 przewijaczek z PZPB Nr 2 wstrzyma³o maszyny na dwie godziny, jako protest
z powodu przyznania zbyt ma³ej zaliczki (data dzienna nieznana)167. W PZPB Nr 2,
na Oddzia³ach Przygotowawczych Tkalni (W¹tkowym i Przewlekalni), 30-osobowa delegacja za¿¹da³a od kierownictwa zak³adów utrzymania dotychczasowych
warunków p³acy, czyli akordu zamiast dniówki z premi¹, w przeciwnym bowiem
162

163

164
165
166
167

AP£, PZPR-K£, Wydzia³ Ekonomiczny, Reforma systemu p³ac  sprawozdania, meldunki
z przebiegu akcji, Rok 1949, sygn. 34/VIII/16, Sprawozdanie KD £ód-Ba³uty, L.dz. 16/49
z 21 stycznia 1949 r.
AP£, Wojewódzka Rada Zwi¹zków Zawodowych w £odzi, 1949 r., sygn. 702/II-77, Protoko³y z zebrañ, oceny sytuacji w zwi¹zku z wprowadzeniem Nowej Umowy Zbiorowej
i reformy p³ac na terenie poszczególnych zwi¹zków zaw.[odowych] i zak³adów pracy. Pismo
Rady Zak³adowej przy PZPB Nr 8 w £odzi z 27 stycznia 1949 r. do cz³onków Rady
Zak³adowej, L.dz. 28/49/Rz.
AP£, PZPR-K£, Wydzia³ Ekonomiczny, Sprawozdania Wydzia³u Ekonomicznego K£ do
KC, Rok 1949, cz. I, sygn. 34/VIII/7, Sprawozdanie za styczeñ 1949 r.
CA MSWiA, Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicznego, Gabinet Ministra, t. 558 (41/463),
Biuletyn Dzienny nr 2/162 z 4 stycznia 1949 r.
CA MSWiA, Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicznego, Gabinet Ministra, t. 558 (41/463),
Biuletyn Dzienny nr 7/167 z 11 stycznia 1949 r.
CA MSWiA, Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicznego, Gabinet Ministra, t. 558 (41/463),
Biuletyn Dzienny nr 10/170 z 14 stycznia 1949 r.
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razie 40 osobom grozi³o zmniejszenie zarobków o 400500 z³. ¯¹dania nie uwzglêdniono. Robotnicy wrócili do pracy po przeprowadzeniu rozmów. Na Oddziale
Skubalni tych samych zak³adów piêcioosobowa delegacja w imieniu 50 robotników bezskutecznie domaga³a siê od Rady Zak³adowej obni¿enia nowych norm
pracy (daty dzienne obu wyst¹pieñ nieznane)168. Ponadto w styczniu odnotowano przerwy pracy w Orodku Konfekcyjnym Nr 3 (szeæ robotnic przerwa³o pracê
na 15 minut) i w PZPB w Pabianicach (15 obci¹gaczek i natykaczek przerwa³o
 nie wiadomo dlaczego  pracê na 10 minut; daty dzienne wyst¹pieñ nieznane)169.
Luty
5 lutego, w PZPB Pabianice, 25 prz¹dek przerwa³o pracê na 20 minut. Tego
samego dnia w Orodku Konfekcyjnym Nr 1 szwaczki i pomagaczki (nie wiadomo, ile osób) przerwa³y pracê równie¿ na 20 minut170. 7 lutego, w PZPB Nr 17,
prz¹dki wstrzyma³y 6 maszyn z powodu odebrania im pomocnic. W wyniku interwencji S³u¿by Bezpieczeñstwa pracê podjêto 171. W PZPB Nr 8 mia³ miejsce
pó³toragodzinny protest 50 przewijaczek. Za przewijanie trzech rodzajów cewek,
o ró¿nej stawce zaszeregowania roboty, za¿¹da³y stawki najwy¿szej (w tego rodzaju wypadkach obowi¹zywa³a stawka rednia). Rozmowy prowadzone z przewijaczkami przez dyrekcjê i funkcjonariuszy organów Bezpieczeñstwa doprowadzi³y do podjêcia przez nie pracy172.
Marzec
5 marca w PZPW Nr 35 cerowaczki w liczbie 110 przerwa³y pracê na cztery
godziny. Przyczyn¹ protestu by³o niezadowolenie ze zmiany systemu pracy, a jednoczenie podburzenie173. 10 marca 70 cerowaczek z PZPW Nr 37 odmówi³o
przyjêcia wyp³aty ni¿szej od poprzednich o 22,5 tysiêcy z³ (za 14 dni). Obni¿enie zarobków mia³o byæ wynikiem spadku wydajnoci pracy spowodowanym
zmian¹ norm i ostrzejsz¹ klasyfikacj¹ braków174.
168
169
170
171
172
173
174

CA MSWiA, Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicznego, Gabinet Ministra, t. 558 (41/463),
Biuletyn Dzienny nr 13/173 z 18 stycznia 1949 r.
CA MSWiA, Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicznego, Gabinet Ministra, t. 558 (41/463),
Biuletyn Dzienny nr 17/177 z 22 stycznia 1949 r.
CA MSWiA, Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicznego, Gabinet Ministra, t. 558 (41/463),
Biuletyn Dzienny nr 28/188 z 7 lutego 1949 r.
CA MSWiA, Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicznego, Gabinet Ministra, t. 558 (41/463),
Biuletyn Dzienny nr 29/189 z 8 lutego 1949 r.
CA MSWiA, Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicznego, Gabinet Ministra, t. 558 (41/463),
Biuletyn Dzienny nr 39/191 z 20 lutego 1949 r.
CA MSWiA, Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicznego, Gabinet Ministra, t. 558 (41/463),
Biuletyn Dzienny nr 52/212 z 7 marca 1949 r.
CA MSWiA, Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicznego, Gabinet Ministra, t. 558 (41/463),
Biuletyn Dzienny nr 57/217 z 12 marca 1949 r.
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Kwiecieñ
25 kwietnia, w PZPB Nr 5, robotnicy Skrêcalni strajkowali przez dwie godziny
protestuj¹c w ten sposób przeciwko wysuniêtemu przez dyrekcjê ¿¹daniu odpracowania wolnych dni przedwi¹tecznych175. W PZPDz im. Kasprzaka wybuch³ doæ
ostry konflikt. Pracownicy odmówili przyjêcia wynagrodzenia ze wzglêdu na jego
drastyczne obni¿enie (z 8000 na 5000 z³). Zatarg zosta³ zlikwidowany po z³o¿eniu
krojczym obietnicy wyp³acenia 25% dop³aty za wykonywanie dodatkowych czynnoci zwi¹zanych z ocen¹ jakociow¹ tkanin (data dzienna nieznana)176.
Maj
Protestów nie odnotowano.
Czerwiec
3 czerwca pracownicy Oddzia³u Szwalni Spó³dzielni Inwalidów zaprotestowali
przeciwko przejciu z systemu dniówkowego na akordowy. Po pó³godzinnej przerwie pracownicy wrócili do stanowisk, zgadzaj¹c siê na akord177. 9 czerwca,
o godzinie 6.00, 130 tkaczy w PZPW Nr 3 zatrzyma³o krosna. O godzinie 8.15
do strajku przy³¹czy³o siê 75 robotników Przêdzalni, a o godzinie 9.00  80 robotników Cerowni. Przyczyn¹ protestu by³a wprowadzona przez dyrekcjê zak³adu
zmiana terminów wyp³acania zaliczek. Pensje za okres 1631 maja wyp³acono
w trzech ratach, przy czym ostatnia zosta³a zatrzymana do nastêpnej wyp³aty (wyp³acono j¹ 8 czerwca). Ca³kowita likwidacja strajku nast¹pi³a o godzinie 12.00.
W opinii Stefana Kowalczyka, sekretarza KD Górna Lewa (wyg³oszonej na
Konferencji Miejskiej PZPR w dniach 1112 czerwca 1949 r.) przyczyn¹ strajku: by³o nienale¿yte wytworzenie zrozumienia do wartoci pracy w pojêciu naszym, socjalistycznym, za czym kry³ siê brak czujnoci organizacyjnej cz³onków partii, komitetu dzielnicowego, w³adz podleg³ych organizacji i aktywistów.
ród³o to wysz³o z podziemia reakcji, którzy ci¹gle staraj¹ siê nam przeszkadzaæ.
Natomiast W³adys³aw Dworakowski stwierdzi³, ¿e ostatnie wypadki w PZPW
Nr 3 jeszcze raz [...] wykazuj¹ nam, do jakiego stopnia zwi¹zki zawodowe oderwane s¹ od mas178. 17 czerwca, w PZPW Nr 4, mia³ miejsce 45-minutowy
postój. Strajkowa³o 220 robotników, powodem by³o zaplombowanie zegarów kon175
176
177
178

CA MSWiA, Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicznego, Gabinet Ministra, t. 559 (41/464),
Biuletyn Dzienny nr 94/254 z 26 kwietnia 1949 r.
AP£, PZPR-K£, Wydzia³ Ekonomiczny, Sprawozdania Wydzia³u Ekonomicznego K£ do
KC, Rok 1949, cz. I, sygn. 34/VIII/7, Sprawozdanie za kwiecieñ 1949 r.
CA MSWiA, Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicznego, Gabinet Ministra, t. 559 (41/464),
Biuletyn Dzienny nr 128/288 z 7 czerwca 1949 r.
CA MSWiA, Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicznego, Gabinet Ministra, t. 559 (41/464),
Biuletyn Dzienny nr 132/292 z 11 czerwca 1949 r.; AP£, PZPR-K£, Konferencja miejska,
stenogram, referat sprawozdawczy, protokó³ komisji mandatowej, rezolucje, Rok 1949, t. 1,
Sprawozdanie z konferencji 11 i 12 czerwca 1949 r.
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trolnych na krosnach. Po wyjanieniu dyrekcji, ¿e chodzi³o o ujednolicenie systemu obliczania produkcji, i zdjêciu plomb, robotnicy przyst¹pili do pracy179.
Lipiec, Sierpieñ
Protestów nie odnotowano.
Wrzesieñ
3 wrzenia, w PZPB Nr 3, na Oddziale A, czêæ tkaczy przerwa³a pracê
na 40 minut, a na 10 minut stan¹³ ca³y oddzia³ (315 osób). Przyczyn¹ protestu
by³o sprawdzanie produkcji przez kontrolerów zak³adowych bez udzia³u tkaczy.
7 wrzenia w tych samych zak³adach, na Oddziale B, z tego samego powodu
15 tkaczy protestowa³o 15 minut180.
* * *
Informacji na temat dalszych protestów w 1949 r. nie znalaz³em ani w archiwaliach PZPR i zwi¹zków zawodowych, ani w skrupulatnie redagowanych Biuletynach Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego. Pozostaje przyj¹æ, ¿e w drugiej po³owie roku strajki, nawet w szcz¹tkowej postaci (jak w ci¹gu pierwszych
szeciu miesiêcy) ju¿ nie wybucha³y.
Stanowisko partii robotniczych i Zwi¹zków Zawodowych
wobec strajków w latach 19481949
Zarówno PPR, jak i PPS (po 15 grudnia 1948 r.  PZPR) by³y przeciwne
wywieraniu presji strajkowej na administracjê gospodarcz¹, jednak instancje ni¿szego szczebla tej drugiej partii zajmowa³y postawê znacznie mniej ortodoksyjn¹,
uwa¿aj¹c, ¿e realizuj¹c dalekosiê¿ne plany nie mo¿na zaniedbywaæ sta³ego, bie¿¹cego zaspokojenia potrzeb spo³ecznych i podnoszenia poziomu ¿ycia, gdy¿ to
w³anie powinno byæ cech¹ socjalizmu. W dzia³alnoci PPR socjalici dopatrywali siê zbyt gwa³townych metod naruszania praw obywatelskich, gdy¿ w pojêciu dzia³aczy drugiej partii wrogiem klasowym, by³ nie tylko przeciwnik polityczny, ale i narzekaj¹cy na g³odowe pensje robotnik. PPR trudno by³o pos¹dziæ
o nieznajomoæ realiów: Je¿eli robotnik  zanotowano w Sprawozdaniu KD PPR
Górna Lewa ze stycznia 1948 r.  sam pracuje i ma wiêksz¹ rodzinê na utrzy179
180

CA MSWiA, Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicznego, Gabinet Ministra, t. 559 (41/464),
Biuletyn Dzienny nr 138/298 z 20 czerwca 1949 r.
CA MSWiA, Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicznego, Gabinet Ministra, t. 559 (41/464),
Biuletyn Dzienny nr 202/362 z 6 wrzenia 1949 r. i Biuletyn Dzienny nr 205/365 z 9 wrzenia 1949 r.
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maniu, jego zarobek nie jest wystarczaj¹cy181. Zdaniem pepeerowców sytuacja
taka mo¿e byæ wykorzystana przez wroga, nale¿y zatem zaostrzyæ klasow¹
czujnoæ: elementy wrogie nam wykorzystuj¹ niewiadomoæ niektórych robotników i za pomoc¹ ich staraj¹ siê zniekszta³ciæ wszystkie posuniêcia Rz¹du, naszej Partii i kierownictwa zak³adów182. W sprawozdaniu tego samego KD, z marca 1948 r., czytamy: Zarobki szczególnie w wydzia³ach gospodarczych s¹ jeszcze niskie i tych to w³anie wykorzystuj¹ elementy wrogie demokracji ludowej,
nastawiaj¹c ich wrogo do obecnej rzeczywistoci183. PPR opowiada³a siê za wyci¹ganiem, jak najsurowszych konsekwencji: elementy wrogie usuwa siê z pracy184. Na przyk³ad na wniosek organizacji partyjnej w PZPB Nr 5 za podburzanie do strajku usuniêto omiu pracowników185 w PZPB Nr 1 z kolei najbardziej
agresywne (niepoprawne) robotnice zosta³y zwolnione (usuniêto 4 bezpartyjne,
przewa¿nie m³ode)186. PPR dostrzega³a w postawie socjalistów wykorzystywanie trudnoci gospodarczych do popierania wyst¹pieñ strajkowych zamiast przyczyniania siê do ich likwidacji i oskar¿a³a pepeesowców o chêæ zdobycia wród
robotników taniego poklasku. Po strajkach na jesieni 1947 r. Henryk Wachowicz
i Wincenty Stawiñski publicznie wyst¹pili z postulatami zmiany systemu p³ac i premii w przemyle, co przez dzia³aczy PPR zosta³o uznane za przejaw dzia³alnoci
antyjednolitofrontowej187. 14 kwietnia 1948 r., w Pabianicach, w trakcie wspólnej
narady PPS i PPR, dzia³acze tej ostatniej partii oskar¿yli pepeesowców o sprowokowanie w 1947 r. strajku w Pabianickich Zak³adach Przemys³u Bawe³nianego188. Stanowisko, które zajmowa³y obie partie robotnicze, a od 1949 r. Polska
Zjednoczona Partia Robotnicza, obowi¹zywa³o tak¿e w³adze zwi¹zkowe. Zwi¹zki by³y ca³kowicie bierne wobec autentycznych problemów wiata pracy. Za to,
wraz z komórkami PPR, bra³y aktywny udzia³ w likwidacji robotniczych protestów. Prominentny dzia³acz ³ódzkich zwi¹zków, towarzysz Przyby³, mówi³ na naradzie aktywu gospodarczego PPR przemys³u w³ókienniczego: W pierwszym
okresie, który by³ ciê¿ki i powodowa³ ci¹g³e awantury na fabrykach w postaci
strajków, wtedy widzia³a partia i wszyscy ci, którzy obserwowali pracê zwi¹z181
182
183
184
185
186
187
188

AP£, PPR-KD Górna Lewa, Sekretariat, Sprawozdania I i II sekretarza KD, 19451948,
t. 4, Sprawozdanie za styczeñ 1948 r.
Ibidem.
AP£, PPR-KD Górna Lewa, Sekretariat, Sprawozdania I i II sekretarza KD, 19451948,
t. 4, Sprawozdanie za marzec 1948 r.
AP£, PPR-KD ródmiecie Lewa, Sekretariat, Sprawozdania I i II sekretarza KD, 1947-1948, t. 5, Sprawozdanie za luty 1948 r.
AP£, PPR-KD Widzew, Sekretariat, Sprawozdania I i II sekretarza KD, 19451948, t. 4,
Sprawozdanie za padziernik 1948 r.
AP£, PPR-KD Fabryczna, Sekretariat, Sprawozdania I i II sekretarza KD, 19471948, t. 4,
Sprawozdanie za luty 1948 r.
W. Stefaniuk, £ódzka organizacja PPR 19451948, £ód 1980, s. 225.
Ibidem.
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ków zawodowych stwierdziæ musz¹, ¿e dzia³alimy na odcinku zlikwidowania
wszystkich zatargów bardzo du¿o189. Warto wymieniæ, czym zajmowali siê ponadto przedstawiciele ³ódzkich zwi¹zków: ze Sprawozdania OKZZ w £odzi za
1948 r. wynika, ¿e zasiadali oni m.in. w takich gremiach, jak Wydzia³ Aprowizacji Zarz¹du Miasta, Komisja Lotna dni bezmiêsnych i bezciastkowych, Okrêgowy Urz¹d Likwidacyjny, Komisja Specjalna, Komisja Cennikowa, Komisja Kontrolno-Kwalifikacyjna, Komisja Podatkowa, Komisja Doradcza przy Urzêdzie
Zatrudnienia190. Du¿e zas³ugi w udaremnianiu protestów przypisywa³a sobie Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, okrelana przez propagandzistów mianem
awangardy klasy robotniczej. Partia poprzez przygotowanie aktyw partyjnego
wszystkich zak³adów na terenie naszego miasta potrafi³a skutecznie przeciwdzia³aæ
wszelkim próbom dywersyjnych wyst¹pieñ191.
* * *
Strajki robotnicze w latach czterdziestych wci¹¿ pozostaj¹ swoist¹ terra incognita i czekaj¹ na obiektywne opisanie. Zbadanie protestów, podejmowanych
przez pracowników fabryk, a tak¿e strajków w innych rodowiskach (np. na
wy¿szych uczelniach) poszerzy³oby wiedzê o stanie wiadomoci spo³eczeñstwa
polskiego, o aktywnoci poszczególnych jego segmentów, o metodach dzia³ania
organów bezpieczeñstwa i aparatu propagandowego w stosunku do robotników,
okrelanych mianem klasy przoduj¹cej. Potrzeba napisania strajkowej historii Polski
Ludowej, uogólniaj¹cej dowiadczenia zarówno wielkich zrywów w rodzaju 1956 r.,
jak i ma³o znanych strajków z okresu tu¿ powojennego oraz syntetyzuj¹cej wiedzê o protestach, tak robotników, jak rolników, uczniów i studentów, jest oczywista  bez niej ka¿da synteza dziejów PRL bêdzie niepe³na.
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AAN, PPR-KC, Wydzia³ Ekonomiczny, sygn. 295/XI-1, Protokó³ narady aktywu gospodarczego przemys³u w³ókienniczego z 14 padziernika 1948 r.
AP£, PPR-K£, Wydzia³ Zawodowy, Sprawozdanie Okrêgowej Komisji Zwi¹zków Zawodowych, Rok 1945, 1946, 1947, 1948, t. 250, Sprawozdanie z sytuacji w przemyle w³ókienniczym za okres od 28 listopada do 4 grudnia 1948 r.
AP£, PZPR-K£, Wydzia³ Ekonomiczny, Sprawozdania Wydzia³u Ekonomicznego K£, Rok
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