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Działalność partii politycznych w Kutnowskiem  w dw udziestoleciu 
m iędzyw ojennym  daw ała szeroki wachlarz postaw  i propozycji p ro 
gram owych. Zasięg społeczny i siła ideowego oddziaływ ania poszcze
gólnych stronnictw  była jednakże nierów nom ierna. Na koniec 1928 r. 
władze powiatow e odnotow ały 27 organizacji różnych partii i s tron 
nictw  politycznych. Były wśród nich zarów no tw ory m łode jak i struk 
tury o daw nych tradycjach, mocno osadzone w m iejscowym  układzie 
sił społeczno-politycznych. Działały ugrupow ania skrajnie praw icow e 
i konserw atyw ne jak i siły lewicowe, rew olucyjne. W reszcie istniały 
tu  organizacje zwarte, mocno zarysow ane, ustabilizow ane jak  i n ie
wyraźne, rozm azane, k tórych konsolidacja, mimo zabiegów, nie p rzy
nosiła rezultatów .

Istotne treści ideowe i społeczne wnosiła do życia politycznego 
w Kutnowskiem  Kom unistyczna Partia Polski. W początkowym  okre
sie Kutno i pow iat wchodziły w  skład okręgu party jnego płocko-wło- 
cław sko-kutnow skiego. Był to dość rozległy okręg i w ew nętrznie n ie
spójny. Szczególnie odm iennie układało się życie party jne w Płockiem. 
Po naradzie z aktyw em  władze krajow e partii w yłączyły Płockie z te 
go okręgu. Uformował się więc okręg kutnow sko-w łocław ski. K ierow 
nictwo organizacji okręgow ej miało swą siedzibę tam, gdzie aktualnie 
były lepsze w arunki pracy konspiracyjnej, a więc na przem ian raz 
w Kutnie, raz we W łocław ku. Latem 1925 r. Kom itet O kręgow y KPP 
działał w Kutnie. W ówczas na skutek liczebnego osłabienia organizacji 
płockiej i ten teren  okresow o znów został w łączony do okręgu kut- 
now sko-w łocław skiego1.

1 Archiwum  P aństw ow e w Łowiczu (dalej AP w Ł), Starostw o P ow iatow e Kut
now sk ie  (dalej SPK), t. 273, k. 290, Pismo starosty  ku tnow sk iego  do W ydziału  
B ezpieczeństw a Publicznego Urzędu W ojew ódzk iego  W arszaw sk iego  dn. 31 XII 
1928 r.



W  tym właśnie okresie Kutno w yraźnie odgryw ało wiodącą rolę w ży
ciu organizacyjnym  KPP. Kutnowskie cechow ała duża prężność m iej
scowej organizacji tak  dalece, że władze starościańskie powiat identy
fikow ały z obszarem  okręgu party jnego KPP. Tw ierdziły one, iż „po
w iat stanowi organizację okręgow ą", k tóra w edług nich miała liczyć 
dziewięć dzielnic. Były to: Kutno. Gostynin, Żychlin oraz gm iny: Krzy- 
żanówek, W ojszyce, W itonia z łęczyckiego, Sójki, Łanięta. Starosta 
kutnow ski tw ierdził następnie, iż w w ym ienionych dzielnicach funkcjo
now ały koła party jne. W ym ieniał je w Koszewach Kościelnych, Sie- 
m ienicach, W ojszycach, Łękach, Bedlnie, Orłowie, W itonii, Strzelcach, 
W ieszczycach, Ryszardowie, G ostyninie i Kutnie. Przy czym w tych 
m iastach było ich po kilka, choć dokładnej liczby starosta nie znał. 
Działacze kom unistyczni w spom inają nadto koła w Żychlinie, Kro
śniew icach oraz Dąbrowie. W  Kutnie działała wówczas party jna in
stancja okręgow a oraz kom itet dzielnicowy. Społeczną bazę działal
ności kół party jnych  starostw o wiązało ściśle ze Spółdzielnią „Robot
nik" oraz Niezależną Partią Chłopską. Pierwsza dom inow ała jako za
plecze kadrow o-organizacyjne w Kutnie, a druga głównie w Ryszar
dowie i W ieszczycach. W św ietle informacji starosty  Komitet O krę
gow y KPP w Kutnowskiem  działał wówczas poprzez wydziały: samo
rządowy, kulturalno-ośw iatow y, spółdzielczy, propagandow y, m łodzie
żowy, kobiecy i rolny. Komitet dysponow ał wówczas w Kutnie m aszy
ną do pisania, powielaczem  um ożliw iającym  w ydaw anie ulotek, miał 
dobrze zakonspirow ane ,,przejazdów ki" i rozliczne punkty  kontaktow e. 
W  latach 1925 i 1926 władze adm inistracyjne zauw ażały żywą działal
ność jednego etatow ego instruktora KPP, k tó ry  ściśle współpracow ał 
z instruktorem  NPCh, a miał swoich poprzedników  na tym teren ie już 
od 1919 r .a

W  instancji okręgow ej w latach 1919— 1923 działali H enryk Augs- 
berg, Stanisław  Bombalski, Ludomir Janow ski, M irosław  Kapitułka, 
W ładysław  I enc, Franciszek O lejniczak, Stanisław  Suski, Jadw iga 
Szatkowska, Jadw iga Trzaskow ska i Stefan W ałęsa. W  okresie 1921—

1923 obok Lenca i Suskiego pracę party jną  podjęli Stanisław  Adam 
czewski, W ładysław  Dworakowski, Jan  Jóźwiak, W incenty W arda 
i jego żona M alw ina3. W  latach 1924— 1926 W ardów  w kom itecie okrę
gowym wspomagali J. Grzegorczyk i Stasiak. Działalność tego p ierw 
szego koncentrow ała się na teren ie Kutna, a drugiego zaś na wsi kut-

* AP w L, SPK, t. 17, M ateriały do. sy tu acyjn ego  spraw ozdania za rok 1925; 
Archiwum  Kom itetu Łódzkiego PZPR (dalej AKŁ PZPR), Z espół W spom nień (dalej 
ZW), nr inw. 66, W spom nienie Józefa G rudzińskiego.

s F. Ś w i e t l i k o w a ,  K om unis tyczna  Partia Robotnicza Polski 1918— 1923, W ar
szaw a 1968, s. 348,



now skiej4. W  Kom itecie Dzielnicowym zaś, tj. w samym mieście, dzia
łali od połowy lat dw udziestych Józef Grudziński, Piotr Miszczak, Jó 
zef Rządkiewicz, Jadw iga Szlenkow a5.

O rganizacja okręgow a coraz bardziej się um acniała, a okręg pa r
ty jny  rozrastał. W 1928 r. należał doń także Konin, Koło i okolice®. 
W  latach 1929— 1930 w skład okręgu party jnego kutnowsko-w łocław- 
skiego wchodziły pow iaty: gostyniński, kutnowski, nieszawski, lipnow- 
ski i W łocław ek, O rganizacja nadto utrzym yw ała ścisłe kontakty  z Ło
wiczem, Gąbinem i Łęczycą. W edług rozeznania władz policyjnych 
w KD KPP w Kutnie działali nadal w tych  latach W ardow ie, Franci
szek Szlenk oraz Andrzej Grzegorczyk, Bogdan Łapiński i Kazimierz 
Spiewankiew icz7. W ładze odnotow yw ały żywą działalność kół w Kut
nie, Bedlnie, Łękach, Siemienicach, Krzyżanówku, W ojszycach, Kro
śniewicach,. Żychlinie. W skazyw ały na nader aktyw ną pracę okręgo
wego wydziału rolnego oraz MOPR. Siady w zachow anych źródłach 
świadczą o w ysokiej aktyw ności młodych i starszych, kół polskich 
i żydowskich, o ożyw ionych kontaktach  z organizacjam i zw iązkow y
mi, spółdzielczymi i stow arzyszeniam i kulturalno-ośw iatow ym i8.

Na początku lat trzydziestych okręg zachow ał swą struk tu rę  te ry 
torialną. Z woj. w arszaw skiego należały doń pow iaty: kutnowski, go
styniński, lipnowski, nieszawski i włocławski, a z woj. łódzkiego po
wiat kolski i koniński. Komitet okręgow y znajdow ał się wówczas we 
W łocław ku. W  składzie jego egzekutyw y byli Stanisław  Suski, W ła
dysław  Lenc, W ojciech Szatkowski i Leon Kostrzewski. W szyscy oni 
byli robotnikam i w w ieku od 30 do 38 lat. W  Kutnie zaś działał wów
czas Komitet Dzielnicowy i Komitet M iejscowy. Pierw szy działał na 
teren ie  powiatu, który  stanow ił dzielnicę party jną, drugi zaś kierow ał 
działalnością party jną  w  samym mieście. Skład społeczny obydw u in
stancji nosił w ybitnie robotniczy charakter. Byli w nim ślusarze, k raw 
cy, szewcy, robotnicy niew ykw alifikow ani. W ielu  z nich znajdow ało 
się wówczas bez pracy. Rozpiętość w ieku była znaczna, od 26 do 52 
lat. Egzekutywę KD stanow ili: K. Spiewankiewicz, M. W ardow a, Hersz 
Zyller, Nusym  Klar, Bogdan Łapiński i S tanisław  Hibel. N ajstarszym  
z nich był Łapiński (52 lata), najm łodszym  Klar (26 lat). W  Komitecie

4 AP w  L, SPK, t. 17, M ateriały do sy tu acyjn ego  spraw ozdania za rok 1925.
- 5 AKŁ PZPR, ZW, nr inw. 66, W spom nien ie Józefa G rudzińskiego, s. 1.

6 A. C z u b i ń s k i ,  Ruch ro b o tn ic zy  w e  w schodn ich  p ow ia tach  W ie lk o p o lsk i  
w  okres ie  II R ze c zy p o sp o l i te j  (1918— 1939), Poznań 1962, s. 77.

7 Centralne Archiwum  КС PZPR (dalej CAKC), Urząd W ojew ódzki W arszaw ski 
(dalej UW W ), 276/11-13, Spraw ozdanie sy tu acyjn e  za półrocze 1929—1930, s. 30, 31.

8 CAKC, UW W , 276/11-13, Spraw ozdanie ze stanu organizacyjnego KPP, KZMP 
oraz MOPR na terenie w ojew ództw a w arszaw sk iego  1 I— 30 VI 1930, s. 18.



M iejscowym  zaś działali Sym cha Ciołek, Dawid i M ajer Goldmanowie, 
W aleria Grabowska, Józef Jaroszew ski, Ewa i Hersz Kirszbaumowie 
oraz W ojciech Chróścik. Najm łodszy — Ciołek — liczył 22 lata, a n a j
starszym i byli Jaroszew ski i K. Kirszbaum  — obaj po 38 lat9. Jest to 
jedna z niew ielu zachow anych w źródłach tak pełna inform acja o skła
dzie osobowym instancji party jnych  w Kutnowskiem.

W drugiej połowie 1932 r. i następnie w 1933 r. w KD w Kutnie 
działali: Chaim Zakrzewski, Herm an Becker, Josek Zanerbach, Leon 
Dziankowski, Stefan Gajewicz i Bronisław Kustosik. Spośród nich 
Dziankowski był urzędnikiem  zaś pozostali robotnikam i. Do najak tyw 
niej działających należały wówczas organizacje w Kutnie, K rośniew i
cach, Żychlinie, Dobrzelinie, Bedlnie, O strow ach i Łaniętach10. W  koń
cu 1933 r. do egzekutyw y KO KPP należała Gilta Rapaport ps. ,,Berta", 
Helena Perlikow ska oraz działacz o pseudonim ie „Leon”, a praw dzi
wym imiepiu Andrzej, w źródłach jednakże nie zachowało się jego na
zw isko11. Na przełom ie 1933 i 1934 r. sekretarzem  KO KPP w Kutnie- 
-W łocław ek był Stefan W ałęsa, a wśród członków egzekutyw y okrę
gowej znajdow ał się W ładysław  Zalew ski12.

Funkcjonariusze КС KPP przyjeżdżający w Kutnowskie stw ierdzali 
w 1933 r. system atyczną w spółpracę instancji okręgow ej z dzielnicą 
konińską, kolską, żychlińską, kutnow ską i z W łocław kiem . Komitet 
O kręgow y oceniał dzielnicę kutnow ską jako mocną. Partia miała tutaj 
rozległe wpływ y w mieście i dość liczne kom órki na wsiach oraz 
wśród robotników  folwarcznych. O dnotow yw ano żywą działalność agi
tacyjną i organizacyjną, zwłaszcza w ruchu strajkow ym 13.

Na początku 1934 r. został zorganizow any skład KD KPP w Kutnie. 
M iało to na celu w prow adzenie do instancji dzielnicowej szerszej g ru 
py ak tyw u w iejskiego. Zw iększyła się liczba kom órek party jnych  na 
wsiach. Znaczne efekty w pracy politycznej na wsi kutnow skiej pod
niosły w yraźnie w pływ y partii i spowodowały, iż w nom enklaturze 
party jnej dzieln ica ,ta  oraz lipnow ska i konińska uzyskały miano sztur

9 С AKC, UW W , 276/11-13, Spraw ozdanie sy tu a cy jn e  ze stanu organizacyjnego  
KPP w  1933 r„ s. 7.

10 CAKC, UW W , 276/II-2, k. 46, Stan o ig a n izacyjn y  KPP, KZMP za drugie pó ł
rocze 1932 r.

11 CAKC, UW W , 276/II-1, Spraw ozdanie sy tu a cy jn e  za październik 1933 r.,
s. 7.

11 CAKC, UW W , 276/II-1, k. 81, Spraw ozdanie sy tu acyjn e za grudzień 1933 r.
13 CAKC, Sprawozdania Kom itetu O kręgow ego KPP W łocław ek— Kutno (dalej 

SKO KPP W-K), Spraw ozdanie członka Centralnego W ydziału  R olnego za paździer
nik na pow iat W łocław ek , Płock, b. d., s. 2.



m owych14. W  tym że 1934 r. zaszły też zm iany w strukturze organiza
cyjnej okręgu party jnego. Rozwój partii i dążność do jej um ocnienia 
zrodziły pro jek t utw orzenia podokręgów . Zapew ne latem  tego roku 
zostały one utworzone, gdyż jesienią już funkcjonow ały kom itety pod- 
okręgowe, a przy nich specjalne grupy aktyw u specjalizujące się 
w działalności na wsi. Jak  w yglądało to w Kutnowskiem  trudno jesz
cze dziś stw ierdzić. Sprawa ta wym aga dalszych poszukiw ań badaw 
czych. W  tym  czasie została także utw orzona jednostka party jna po- 
nadokręgow a. Stanowił ją obwód. Byt to tzw. obwód rolny. W  jego 
skład wchodził okręg poznański, kutnow sko-w łocław ski i płocki. J e 
sienią 1934 r. stw ierdzono, iż w w yniku tych zmian znacznie posu
nęła się naprzód rozbudow a organizacji party jnej na wsi tego rejonu. 
Partia znalazła szersze dojście do robotników  folwarcznych, chłopów 
indyw idualnych i do młodzieży chłopskiej. Odczuwała też zwiększanie 
liczebne swych szeregów  oraz znaczne ożyw ienie się wsi. W  okręgach 
powydzielano grupy zdolnych aktyw istów , k tórzy dobrze znali p ro 
blem atykę życia w iejskiego i ci podjęli system atyczną i planow ą roz
budowę sieci organizacyjnej partii15. W  tym  czasie zapew ne sek re ta 
rzem Kom itetu O kręgow ego KPP W łocław ek-K utno został A leksander 
Burski-Helman ps. „Ju lian"1®.

W  drugiej połowie lat trzydziestych na skutek potęgującego się 
te rro ru  zawęziła się sieć organizacyjna KPP. Na początku 1937 r. w y
słannik КС zetknął się tylko z pracą sekretarza, w spieranego przez 
dwóch członków KO. Tak uszczuplony skład instancji okręgow ej spo
wodował, iż „robota bardzo na tym  ucierpiała, zwłaszcza w ie jska"17 
Kierow nictwo okręgu dokładało wszelkich starań  by  nie uszczuplić 
zasięgu oddziaływ ania partii. Przez szereg tygodni pośw ięcało ono du 
żo czasu zagadnieniom  w ew nątrzorganizacyjnym , doborowi kadr w okrę
gu i w dzielnicach oraz pracy  wychow aw czej we w łasnych szeregach. 
Działalność propagandow o-agitacyjną tak zbudowano, iż dużo w niej 
miejsca, obok problem ów ogólnopolitycznych (walka o pokój i spraw a 
Hiszpanii), zajm owały kw estie dotyczące młodzieży, jej praw, sytuacji 
ekonomicznej, perspektyw  życiowych, ponadto bezrobocie, możliwość 
jego rozw iązania oraz form y pomocy bezrobotnym . Spraw y te znalazły 
się w centrum  zainteresow ania organizacji całą wiosnę 1937 r .18 Do

14 CAKC, SKO KPP W-K, Spraw ozdanie członka Sekcji R obotników  R olnych  
z okręgu W łocław ek  za okres 15 I—15 II 1934 r., s. 1, 2.

15 CAKC, SKO KPP W-K, Spraw ozdanie przedstaw iciela  CW K z objazdu 1— 15 X
1934 r., s. 1, 2.

16 W . R a t y ń s k i ,  Lewica zw ią zk o w a  w  II R rzeczyp o sp o l i te j ,  W arszaw a 1976, 
s. 105.

17 CAKC, SKO KPP W-K, Spraw ozdanie z okręgu za lu ty  1937 r., s. 1.
11 CAKC, SKO KPP W-K, Spraw ozdanie z ku tnow sk iego , k w iec ień  1937 r., s. 1.



jakich ona doprowadziła rezultatów  trudno jeszcze orzec, poniew aż 
problem  ten wym aga dalszych badań.

W organizacji kutnow skiej wyrosła grupa działaczy delegatów  na 
zjazdy i konferencje party jne, a także funkcjonariuszy КС. O kręg na 
II Zjeździe KPP reprezentow ał z głosem decydującym  Stanisław  Suski 
ps. „Osowski", „Kosa", k tó ry  także uczestniczył w I Zjeździe w 1918 r. 
jako delegat PPS-Lewicy z W łocław ka19. Na IV Konferencji delegatem  
z okręgu był W incenty W arda, noszący wówczas pseudonim  „Łukasz". 
W  konferencji nadto brał udział Franciszek Szlenk ps. „Franek", „Wi- 
delski", czołowy działacz kutnow skiego, ale wówczas w ystąpił jako 
delegat Górnego Śląska-’0, zaś okręg włocław sko-kutnowski reprezen to
wał na V Zjeździe w 1930 r.

W 1927 r. znalazła się wśród uczestników  IV Zjazdu z m andatem  
delegata M alwina W ardow a ps. „Nina", „Kosowska". W  ostatnim  VI 
Zjeździe KPP w 1932 r. brał udział delegat z okręgu kutnowsko-wło- 
cławskiego, k tórego nazwisko w dokum entach się nie zachowało. Zna- 
my jedynie jego pseudonim  „Bernard"21. Spośród powyższej grupy 
W . W arda był członkiem  funkcjonariuszem  C entralnego W ydziału Rol
nego, gdzie w  latach 1920— 1923 w spółpracow ał z W łodzim ierzem  Dą
browskim, Szczepanem Rybackim, Tadeuszem  Sikorowskim, Edwardem 
Sokołowskim, a następnie z Janem  Hemplem i Tomaszem Dąbalem*2.

W źródłach zachowało się nieco informacji o przeprow adzonych 
przez KPP w iecach i zebraniach. W 1924 r. przeprow adziła ona w Kut- 
nowskiem  5 wieców poselskich oraz 48 zebrań m iejscow ych organi
zacji. Jak  na organizację działającą nielegalnie była to liczba im ponu
jąca. KPP zorganizowała bowiem  czterokrotnie więcej zebrań niż 
„Piast", blisko pięciokrotnie więcej niż „W yzw olenie", dwa razy w ię
cej niż PPS, a przecież w szystkie te trzy partie  działały legalnie23. 
W  wiecu w Kutnie wziął udział poseł Stefan Królikowski. Dnia 16 XI
1924 r. przybyło nań około 200 osób. W ładze tw ierdziły, iż połowę 
zgrom adzonych stanowili miejscowi komuniści. Przebieg wiecu miał 
być „burzliw y z powodu w ystąpień m iejscow ej organizacji PPS"24. W e
dle tychże sam ych źródeł w 1925 r. KPP miała w Kutnowskiem  prze

18 II Z jazd  K o m un is tyczne j  Partii  R obotniczej  Polski (19 XI—2 X 1923), W ar
szawa 1968, s. 96, 667; W y k a z  uc ze s tn ik ó w  z ja zd ó w  KPP, „Z pola walki" 1960, 
nr 3(11), s. 89.

г0 /V  K onierencja  K o m u n is tyczn e j  Partii  R obotniczej  Polski (24 XI—23 XII 1925), 
t. 2, W arszaw a 1972, s. 447.

, l  W y k a z  uczestników... ,  s. 92, 95, 97, 98.
22 М. M e g 1 i с к a, Prasa KPRP 1918— 1923, W arszaw a 1968, s. 263.
83 AP w Ł, SPK, t. 26, k. 87, Spraw ozdanie sy tu acyjn e  za rok 1924.
г4 AP w  Ł, SPK, t. 26, k. 69, Spraw ozdanie sy tu a cy jn e  za listopad 1924 r.



prowadzić jedynie pięć zebrań m iejscow ych organizacji oraz sześć w ie
ców poselskich. Z posłów byli tu taj S. Królikowski, Tomasz Prystupa, 
Józef Skrzypa i Stanisław  Łańcucki2S. Tak m ałą liczbę zebrań organi
zacji starostw o tłum aczyło zm ianą tak tyki KPP. M iała ona polegać na 
tym, że partia  ograniczyła do minimum własne zebrania, natom iast w y
korzystyw ała zebrania innych stronnictw , na k tórych  zdania mówców 
przejaskraw iano, a głosy niezadow olonych powiększano tworząc okre
śloną psychozę społeczną, jakoby było ,,bardzo żle a naw et bezna
dziejn ie"2®. W ładze adm inistracyjne przyznaw ały przy tym, iż robiły 
wszystko, by nie dopuścić do zebrań kom unistycznych lub je roz
pędzać. Gdy w kw ietniu 1926 r. przyjechał na wiec poselski do Lu
bienia Sylw ester W ojewódzki, z polecenia władz wojewódzkich, zgru
powano 150 policjantów 27.

Stan liczebny KPP w okręgu kutnow sko-w łocław skim  kształtow ał 
się na poziomie organizacji średniej wielkości. Na początku 1919 r. 
wraz z  Płockiem liczyła ona ponad 200 członków28. Badacze zauw a
żali żywy rozwój organizacji w 1921 r., w samym tylko W łocław ku 
KPP posiadała wówczas 90 członków zorganizow anych w 15 kołach. 
W  połowie 1923 r. skupiała ona 140 członków działających w 22 ko 
łach29. Do akcji politycznych m obilizowała ona na tym  teren ie  około 
1000 ludzi, a zyskiw ała poparcie k ilku tysięcy30. Mimo represji i aresz
towań w listopadzie 1923 r. okręg liczył 110 członków ii 25 kół, zaś 
w grudniu tego roku — 126 członków31. W ładze zauważały, iż rep re
sje powodow ały tylko chwilowe osłabienie, przyciszanie ruchu, a na
stępnie dalszy rozwój i wzrost liczebny organizacji32. W  1923 r. za 
najbardziej podatne na w pływ y KPP starostw o uznało służbę folw arcz
ną oraz robotników  w Kutnie. W  tym  ostatnim  odnotow yw ano oddzia
ływ anie partii na kolejarzy, wśród k tórych  działało koło party jne. 
W  m arcu 1924 r. w Kutnowskiem  działało 5 kół KPP33. Starosta zaś, 
k tó ry  działalność kom unistów  — jak wyznaw ał — obserw ow ał bar-

** AP w  Ł, SPK, t. ,25, k. 5, 7, Spraw ozdanie sy tu acyjn e  za rok 1925.
16 AP w  Ł, SPK, t. 26, k. 33, Spraw ozdanie sy tu acyjn e  za grudzień 1925 r.
*7 AP w Ł, SPK, t. 25, M ateriały do spraw ozdania sy tu acyjn ego  za rok 1925, 

s. 17.
“  H. M a l i n o w s k i ,  Powstanie  i p ie r w szy  okres  dzia ła lnośc i  KPP,  W arszaw a

1958, s. 30.
*’ Ś w i e t l i k o w a ,  op. cit., s. 215, 276.
30 II Zjazd..., s. 95.
11 Ś w i e t l i k o w a ,  op. cit., s. 326.
3* AP w  Ł, SPK, t. 24, Spraw ozdanie sy tu acyjn e  za październik 1923 r., s . 46.
33 F. Ś w i e t l i k o w a ,  Struktura organ izacy jna  KPRP 1918— 1923, „Z pola w a lk i”
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dzo skrupulatnie, obliczał ich siłę w powiecie na 2000 członków. Kon
kludow ał on w spraw ozdaniu do wojewody, iż ,,w pływ y ich zataczają 
coraz szersze kręgi, a sporadyczne represje  adm inistracyjne otaczają 
tylko nimbem m artyrologii ich przywódców, przyczyniając się do po
w iększania ich szeregów "34.

Latem 1925 r. krajow a instancja party jna  szacow ała okręg wło- 
cław sko-kutnow ski na 16 kół35. M iejscowe władze polityczne obserw o
w ały napływ  do KPP „dość licznego elem entu będącego pod w pły
wami PPS", co m iało nastąpić na podłożu ciężkiej sytuacji ekonom icz
nej, w zrostu bezrobocia, ale także „zmiany m etody pracy organizacyj
n e j"3®.

W  końcu 1929 r. okręg kutnow sko-w łocław ski posiadając 2 komi
te ty  dzielnicowe i 3 m iejscow e liczył 30 kół party jnych  o łącznej 
liczbie 287 członków. W  samym Kutnie było wówczas 9 kół p a rty j
nych i m łodzieżowych. Bardzo liczne skupisko członków miała wów
czas KPP w gm. W ojszyœ , a szczególnie w Bedlnie37. W  pierw szej po
łowie 1932 r. w 7 dzielnicach okręgu było 5 organizacji m iejcowych
o łącznej liczbie 44 kół. W  drugim  półroczu przybyła jeszcze 1 dziel
nica, 2 organizacje m iejscowe, a liczba kół w zrosła do 70. Skupiały 
one ogółem 313 członków38. W  październiku—listopadzie 1932 r. 
w dzielnicy kutnow skiej zbudowano 8—9 nowych kom órek na wsiach, 
głównie folw arkach, w tym dotarto  do 3 nowych. W edług szacunków 
partii ogółem w okręgu wstąpiło do KPP około 200 chłopów. Funkcjo
nowało 30 kom itetów  folw arcznych i 7 kom itetów  gm innych39. W  koń
cu 1932 r. stan liczebny KPP w dzielnicy kutnow skiej КС szacował na 
340 członków, w tym  byli członkowie organizacji party jnej, m łodzie
żowej, MOPR i „Pioniera". W  rok później liczba nieco spadła. W y
nosiła ona łącznie w tych grupach 298 osób40.

W iosną 1934 r. na wsi kutnow skiej było 7 kom órek party jnych
0 ogólnej liczbie 25 członków. Nadto naw iązano 5 kontaktów  z chło
pami indywidualnym i i 2 robotnikam i folw arcznym i41. Na przełomie

11 AP w  Ł, SPK, t. 26, k. 87, Spraw ozdanie sy tu acyjn e za rok 1924.
35 IV Konferencja.. .,  t. 1,'s. 222.
*  AP w  Ł, SPK, t. 25, k. 3, 4, Spraw ozdanie sytu acyjn e  za rok 1925.
37 CAKC, UW W , 276/II-3, Spraw ozdanie sy tu acyjn e półroczne 1929—1930, s. 31, 32.
38 CAKC, UW W , 276/П-3, Stan organizacyjny za drugie półrocze 1932 r. KPP

1 KZMP, s. 19.
39 CAKC, SKO KPP W-K, W spraw ie roboty rolnej na okręgu W łocław ek — Kutno 

za okres maj— listopad 1932 r., s. 1.
40 CAKC, UW W , 276/И-3, k. 52, 53, Stan organizacji kom unistycznych na dzień

31 XII 1932 r.; ... na dzień 31 XII 1933 r.
41 CAKC, SKO KPP W-K, Spraw ozdanie członka sek cji robotników  rolnych  

z okręgu w ło c ław sk iego  od 5 IV do 5 V  1934 r., s. 1.



1934 i 1935 r. wśród m iejscow ych żołnierzy działało 7 członków KPP 
i 6 sym patyków 42, natom iast w lutym —m arcu 1935 r. w 37 Pułku Pie
choty w Kutnie było 5 członków partii, 6 sym patyków  oraz 3 kom u
nistów  w Związku Rezerw istów 43, W  m aju—czerw cu tegoż roku stan 
ten się powiększył, funkcjonow ały 3 kom órki party jne, a w nicłr 10 
członków partii, w spółpracow ało z nimi 3 sym patyków . Został u tw o
rzony kom itet pułkow y składający się z 4 osób. Szacowano, iż gdyby 
był człowiek, k tó ry  by system atycznie obsługiwał żołnierzy, organiza
cja party jna w w ojsku w ciągu m iesiąca liczyłaby 30 osób44. W  lipcu—

sierpniu 1935 r. organizacja w Kutnie skupiała w swych szeregach
22 żołnierzy. W śród nich znalazło się 13 rekrutów . Byli to wszystko 
robotnicy, zarów no Polacy jak  Żydzi i U kraińcy45. W  tym czasie jed 
nakże notow ano spadek liczby kół i członków partii na wsi ku tnow 
skiej. Z kilkunastu  prężnych kom órek istniało ty lko form alnie 6 ko
m órek chłopskich i tyleż folw arcznych4®.

W  1936 r. zorganizow ana młodzież kom unistyczna liczyła w Kutnie 
210 członków47. Na początku 1937 r. organizacja KPP w dzielnicy k u t
now skiej składała się z około 70 osób, w tym  w samym mieście było 
blisko 50 zorganizow anych, jednakże w św ietle oceny instancji ok rę
gowej była wśród nich w ielka liczba m artw ych dusz, a cała organi
zacja politycznie prezentow ała się dość słabo, nie posiadając naw yku 
system atycznej p racy48. O statnie dane o stanie liczebnym  organizacji 
KPP w Kutnie dotyczą lutego 1937 r. O rganizacja w m ieście liczyła 
wówczas 55 członków. W śród nich było 14 kolejarzy, 3 m etalow ców 
z fabryki „Kraj", 7 bezrobotnych, 3 robotników  budowlanych, 7 spo
żywców, 5 szewców, 7 krawców, 4 z kom órki m ieszanej i 5 chłopów 
działających w SL, spośród k tórych  jeden zasiadał w zarządzie pow ia
towym  Stronnictw a49.

48 CAKC, SKO KPP W-K, Spraw ozdanie W ydziału  W ojsk ow ego  z 1934/1935 г.,
s. 1.

43 CAKC, SKO KPP W-K, Spraw ozdanie za okres 10 II— 4 III 1935 r., s. 2, 3.
44 CAKC, SKO KPP W-K, Spraw ozdanie z obw odu Płock— W łocław ek — Kutno 

za okres od 15 V  do 15 VI 1935 r., s. 3.
45 CAKC, SKO KPP W-K, Spraw ozdanie ogólne z obw odu Płock— W łocław ek—  

— Kutno za okres od po łow y  III do 12 VII 1933 r.; ...za okres 18 VII do 15 VIII
1935 r., s. 1, 2.

40 CAKC, SKO KPP W-K, Spraw ozdanie z obw odu rolnego W łocław ek—Kut
no— Poznań za sierpień— w rzesień  1935 r., s. 1.

4 7 R. T o r u ń c z y k ,  W  w a lce  o front m łodego  pokolenia .  K o m u n is ty czn y  Zw ią 
ze k  M ło d z ie ży  Polski  w  latach 1933— 1936, W arszaw a 1970, s. 380.

48 CAKC, SKO KPP W-K, Spraw ozdanie okręgu w ło c ław sk iego  styczeń  1937 г., 
s * 1, 4.

49 CAKC, SKO KPP W-K, Spraw ozdanie z okręgu W łocław ek— Kutno za lu tv  
1937 r., s. 8.



N ajbardziej rozbudow aną działalność w Kutnowskiem  prowadził 
O kręgow y W ydział Rolny. Praca jego, mimo chwilow ych załam ań spo
w odow anych represjam i, stanow iła najm ocniejszą stronę okręgu p a r
tyjnego. Szczególnego rozm achu nadał jej W. W arda, m ający znaczne 
doświadczenie, duże um iejętności organizacyjne oraz rozległe hory
zonty polityczne. W sporach w ew nątrzparty jnych  w latach 1927— 1929, 
k tó re  dotknęły także kutnow ską organizację, opowiedział się on po 
stronie większości30.

W ydział Rolny w latach 1918— 1919 tw orzył w Kutnowskiem  Ko
m itety Folwarczne, a w następnym  okresie kierow ał dziesiątkam i s tra j
ków  robotników  rolnych. M ocna pozycja KPP w ZZRR tego terenu  po
zwalała oddziaływać przez tę organizację, a liczne kom órki party jne 
rozsiane po folw arkach i wsiach kutnow skiego prom ieniow ały na bliż
szą i dalszą okolicę, utrzym ując codzienne i żywe kon tak ty  z o rga
nizacją Łódź-Podmiejska, co było szczególnie w yraźne w 1924 i 1925 r.sl 
KPP znalazła też na tym teren ie  wspólny język z N iezależną Partią 
Chłopską i w ielokrotnie w ystępow ała razem, w czym ogrom ne zasługi 
położył m iejscow y przyw ódca NPCh Bronisław Łapiński, popu larny  
w W ierbniu, Sójkach, Bedlnie, Kutnie i w ielu innych m iejscow ościach5*. 
W  latach następnych kom uniści działali w Związku Lewicy Chłopskiej 
„Samopomoc", w  k tórej na przyw ódcę w yrósł Ignacy Stasiak. Dzięki 
jego zabiegom  „Samopomoc" na wsi kutnow skiej naw iązała szeroką 
współpracę z m iejscowym i strażam i pożarnym i. W  wielu w ypadkach 
ściągało to na te ostatnie rep resje  władz, czego wyrazem  było roz
wiązanie w czerwcu 1930 r. straży pożarnej w Bedlnie53.

Gdy lata w ielkiego kryzysu 1929— 1933 przyniosły wzmożony stan 
napięć na wsi kutnow skiej, KPP lansow ała hasło tw orzenia kom itetów  
akcji i podejm ow ania walki strajkow ej. Robotnicy rolni dom agali się 
w ypłacania zaległych zarobków, nie obniżania płac, w strzym ania re 
dukcji i eksmisji, honorow ania 8-godzinnego dnia pracy. Chłopi do
magali się zniesienia opłat targow ych i rogatkow ych, w ystępow ali 
przeciw  podatkom , bronili się przed szarw arkam i. KPP naw oływ ała ich 
nadto do przepędzania sekw estratorów . W  zebraniach i ulotkach KO

50 CAKC, KPP КС, K orespondencja Sekretariatu K rajow ego 158/V-3, 15 list z dn. 
22 III 1927 r., s. 1; UW W , 276/II-3, k. 2, Spraw ozdanie sy tu a cy jn e  za półrocze  
1929—1930; Spraw ozdanie ze stanu organizacyjnego i struktury KPP i KZMP oraz 
MOPR od 1 I do 30 VI 1930 r„ s. 2.

61 В. W a c h o w s k a ,  Struktura i dzia ła lność organizacy jna  KPP okręgu łó d z 
k ieg o  1918— 1926, Łódź 1973, s. 347.

M AP w Ł, SPK, t. 26, k. 4, Spraw ozdanie sy tu acyjn e  za w rzesień  1926 r.
53 CAKC, UW W , 276/II-3, Stan organizacyjny ZLCh «Sam opom oc» w I półroczu  
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KPP zw racał się do bezrolnych, m ałorolnych, średniorolnych lub czę
sto apelow ał do „Towarzyszy Chłopów". W  propagandzie party jnej 
dominowało w owe lata hasło „Niech żyje zbrojne pow stanie robotni* 
к ów, chłopów i żołnierzy"54.

W  latach 1934— 1935 przy OWR działały w Kutnowskiem  brygady 
szturmowe. Były to grupy aktyw istów  party jnych  znajqcych wieś i jej 
potrzeby. Efekty ich pracy uznano za dobry przykład, godny popu
laryzacji w innych okręgach party jnych55. Posunęły one "nacznie na
przód rozbudow ę organizacyjną i wzrost szeregów  party jnych . O ce
niano, iż doprow adziły one do ogólnego ożywienia na wsi i rozma
chu działalności politycznej, szczególnie za ich dzieło uchodziły zbio
rowe w ystąpienia robotników  rolnych i antypodatkow e akcje chłop
skie5®.

W  1936 r. KPP naw iązała na wsi kutnow skiej ścisłą w spółpracę 
ze Stronnictw em  Ludowym. Jeden z kom unistów  znajdow ał się w za
rządzie powiatow ym  SL. Partia dbała o to, by współpraca z SL ukła
dała się dobrze. Tępiła sekciarstwo, k tóre „niepotrzebnie zadrażniało 
stosunki z centrow cam i" w Stronnictw ie. KPP przyw iązyw ała dużą 
wagę do związków z młodzieżą ,,w iciową" i sam okrytycznie oceniała 
wszystkie ze swej strony potknięcia57.

Na wsi kutnow skiej dzięki OWR żywo krążyła prasa kom unistycz
na, ściągając w ielokrotnie na czytelników  ostre  represje. W  1919 r. 
kolportow ano tu ta j na znaczną skalę „Gromadę", a wśród kolporte
rów  znajdow ał się W acław  Kędzierski rozprow adzający pismo w oko
licy K utna58. W iosną tego roku czytyw ana była dość szeroko „Chłop
ska Droga", k tóra na swych lam ach zamieszczała liczne koresponden
cje z kutnow skiego59. Na przełom ie lat dw udziestych i trzydziestych 
krążył tu taj „Głos Pracy", „Nowe Echa" i „Głos Robociarza", k tóre

64 CAKC, SKO KPP W-K, O dezw a KO z czerw ca 1933 r. Spraw ozdanie członka
OWR z objazdu okręgów  Płock i W łocław ek  14 VII 1933 r. podpisany „Sanecki", 
s. 1, 3.

55 CAKC, SKO KPP W-K, Spraw ozdanie członka Sekcji R obotników  R olnych  
z okręgu W łocław ek za okres 15 I— 15 II 1934, s. 1, 2.

56 CAKC, SKO KPP W-K, O robocie rolnej na obw odzie  Poznań—K utno— W ło
cław ek— Płock. Spraw ozdanie przedstaw iciela CWR z objazdu 1— 15 X 1934 r., s. 1, 2.

57 CAKC, SKO KPP W-K, Spraw ozdanie z okręgu W łocław ek— Kutno za lu ty  
1537 r., s. 11; Spraw ozdanie z kutnow skiego, k w iec ień  1937 r., s . 4.
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— /939, [w:] W o je w ó d z tw o  łódzk ie  1919— 1969. Studia i m ateria ły ,  red. R. R o s i n, 
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to gazety władze z całą surow ością tropiły, a kolporterów  i czytelni
ków aresztow ały80.

Drugim bardzo mocno osadzonym  w kutnow skich realiach, był 
O kręgow y W ydział Spółdzielczy KPP. Działał on poprzez dwie koope
ratyw y: Robotniczą Spółdzielnię Spożywców „Praca" we W łocławku 
i w spom nianą już Robotniczą Spółdzielnię Spożywców „Robotnik" 
w  Kutnie®1. Ruch spółdzielczy w Kutnowskiem  miał bogate tradycje  
i rozległe wpływy. Го powodowało, iż lewicowi działacze przyw iązy
wali dużą wagę do kooperatyw . Była to  działalność bardzo rozbu
dow ana i trw ała. Dlatego też W ydział Spółdzielczy w tym  okręgu p a r
ty jnym  działał przez całe dw udziestolecie m iędzywojenne, w przeci
w ieństw ie do innych okręgów, gdzie już zam arł w połowie lat dw u
dziestych.

SS „Robotnik" została założona w 1919 r. MSW zatw ierdziło spół
dzielnię po długotrw ałych staraniach 20 XI 1919 r. Założycielami „Ro
botnika" byli W alenty  Konracki, Ludwik M ikołajczyk, Andrzej Mo- 
drzyński, W. W arda, W acław  Kusiak, M ichał Bednarek, R. Kostrzew- 
ski, K onstanty W eintm an, Ignacy Sobczak, Adam Górniak®2. Spółdziel
nia liczyła 2450 członków i posiadała 6 sklepów oraz p iekarnię. Człon
kami byli robotnicy m iejscowi, robotnicy folwarczni i chłopi. Długo
letnim  prezesem  zarządu był L. M ikołajczyk, następnie W. W arda, 
a w Zarządzie zasiadali Andrzej Grzegorczyk, Pozman, Kornelia Mi- 
kołajczykow a, M alwina W ardow a. W ładze policyjne Zarząd Spółdziel
ni utożsam iały naw et z instancją party jną, a personel poszczególnych 
filii z kom órkam i KPP. W idziały znaczną rolę ekonom iczną spółdzielni 
w  powiecie, ale także jej rozległe wpływy, k tóre się uzew nętrzniały 
w istotnych m om entach politycznych, szczególnie w okresach kam 
panii w yborczych. Podejrzew ały nawet, iż spółdzielnia prow adziła wów
czas jakoby tańszą sprzedaż produktów, by dla KPP zyskać sym paty
ków i wyborców. O dnotow yw ały zebrania spółdzielców, identyfikując 
je ze zgrom adzeniami partyjnym i. Dlatego też często do nich nie do 
puszczały lub odbyw ające się rozw iązywały. Inwigilowały zarząd, p e r
sonel sklepów, dostawców, kupujących, zarejestrow anych członków.

Spółdzielnia prowadzała też bogatą działalność kulturalno-ośw iato
wą. O rganizow ała odczyty, kursy, w ieczory poetyckie, prow adziła dzia
łalność estradow ą, nad k tó rą  pieczę spraw ow ało koło kulturalno-ośw ia-

co CAKC, UW W , 276/II-3, Spraw ozdanie ze  stanu organizacyjnego  ZLCh „Sa
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towe. M iało ono nader aktyw ną sekcję młodziieżową. Referaty w ygła
szali m iejscowi działacze, ale zapraszano także prelegentów  z zewnątrz. 
W ielokrotnie w kole „Robotnika" m iał odczyty Tadeusz W ieniaw a- 
■Długoszowski, Antonina Sokolicz i inni. Policja 'inwigilująca tę dzia
łalność szczególny niepokój w yrażała z powodu odczytów  T. W ienia- 
wy-Długoszowskiego, k tóre „obrażały au to ry tet państwa, ur?,ędów pań
stwowych, psuły dyscyplinę rodzinną, społeczną i państw ow ą"63. Czę
sto też starosta nie zezwalał na przeprow adzenie odczytu.

Spółdzielnię kutnow ską w ysoko oceniała krajow a instancja p a rty j
na oraz n iejednokrotn ie zjazdy i konferencje party jne. Na IV Konfe
rencji Jan Hempel ocenił tę placów kę jako pierw szorzędny punkt opar
cia. „Gdybyśm y nie mieli silnej spółdzielni w Kutnie — mówił on — 
niew ątpliw ie stracilibyśm y cały ten tak  ważny dla nas okręg, podob
nie jak straciliśm y Płock, po upadku tam tejszej spółdzielni"®4. W incen
ty W arda na tejże konferencji przypom niał, iż spółdzielnia kutnow 
ska należała do najlep iej działających w kraju . Była ona m ocna go
spodarczo, miała dobrze prow adzoną księgowość, dobrą więź ze wsią 
i miastami, nadto propagow ała i rozw ijała czytelnictw o będąc jedno
cześnie placówką kulturalno-ośw iatow ą. Na te ostatnie potrzeby prze
znaczył zarząd jeden procent zysków. Odczuwała ona jednakże brak 
kadry  inteligenckiej®3.

Spółdzielnia mimo szykan i represji funkcjonow ała spraw nie, p rze
trw ała naw et wielki kryzys ekonom iczny 1929— 1933 i nadal prow a
dziła swą w szechstronną działalność. O podejm ow anych przez nią 
akcjach m iejscow e władze inform ow ały swych zw ierzchników  w dal
szym ciągu, o czym zachowało się szereg wzm ianek w źródłach*®.

Rozległą działalność w Kutnowskiem  prowadził też O kręgow y W y
dział Zawodowy KPP. K ierow ał on na tym teren ie  szeregiem  organi
zacji związkowych. Jedną z najsilniejszych stanow ił m iejscow y od
dział Związku Zawodowego Robotników Rolnych. Został on zare jestro 
w any 17 V 1919 r., w 1920 r. skupiał on 6167 członków. W  pierwszym  
okresie znajdow ał się pod wyłącznym i wpływam i KPP. K ierow ał, nim 
wówczas W. W arda, k tó ry  na II jego Zjeździe (8, 9 VI 1919 r.) wszedł, 
jeszcze jako członek PPS Opozycji, do Sekretaria tu  Krajowego, w y
branego na zasadzie parytetu®7. Z nim współpracow ali w Zarządzie 
F. Szlenk jako sekretarz,' T. M ikołajczyk, W acław  Dziubakiewicz. Stali 
oni na stanow isku współdziałania ze sobą w szystkich organizacji za-

63 AP w  Ł, SpK, t. 25, k. 4, Spraw ozdanie sytu acyjn e  za 1925 r.
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65 Ibidem,  s. 227.
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c7 AP w  Ł, SPK, t. 273, k. 114,



wodowych, naw oływ ali do zgody i jedności. Na Związek w 1923 r. 
spadły liczne represje. W. W arda został aresztow any i uwięziony*8. Po 
nim w więzieniu znalazła się liczna grupa aktyw u. Spowodowało to 
zaham owanie prac związku, a liczba członków spadła do 1890. Jedno
cześnie w ew nątrz związku nastąpiła  zmiana w układzie sił na korzyść 
socjalistów . W iększość zarządu stanowili działacze PPS. W  1928 r. na 
5 członków zarządu 4 było socjalistów , a 1 kom unista. Byli to Stefan 
Pawlikowski, W acław  Dziubakiewicz, W ładysław  Siarczyński, W oj
ciech Szczęśniak oraz kom unista Jan  Jóźwiak. W ładze starościańskie 
szacowały, liż 75% było pod wpływam i KPPeB. Związek znajdow ał się 
w ostre j opozycji wobec rządu i zwalczał BBWR. KPP zaś z początkiem  
lat trzydziestych zaczęła lansow ać koncepcję sam odzielnych związków 
zawodowych. Planowano też założyć odrębny kom unistyczny związek 
robotników  rolnych. Źródła odnotowały, iż 15 VII 1933 r. w Lękach 
pod przew odnictw em  Jana Banachowicza, J. Jóźwiaka, Józefa Kunic
kiego i Adama Gutowskiego próbow ano zawiązać oddział Związku Za
wodowego Robotników Rolnych i Ziemskich. Policja jednakże zebra
nie rozw iązała i staran ia te skończyły się niepow odzeniem 70. W 1935 r. 
KPP w ycofała się ze stanow iska budow y odrębnych związków kom u
nistycznych, co znacznie wzmocniło klasow y ruch zawodowy w Kut
nowskiem, w tym także ZZRR.

Znacznie mniej liczebny był Związek Zawodowy Robotników N ie
fachowych. Skupiał on m łodych robotników  polskich i żydowskich. 
Ścierały się w nim w pływ y KPP oraz partii żydowskich. Z arejestro 
wano go 19 V 1921 r. Brał on żywy udział nie ty lko w życiu zawo
dowym, ale i politycznym . Uczestniczył w wielu akcjach w 1923 r. 
i latach następnych, a także w m anifestacjach 1-m ajowych71. Zaczęto 
przeprow adzać w jego lokalu w  Kutnie rewizje, członków inwigilo
wano. Zaczęto w reszcie oskarżać o działalność antypaństw ow ą. Pod 
tym  też zarzutem  Inspektor Pracy X obwodu pismem z dnia 15 III 1925 r. 
zakazał jego działalności72. W ładze stw ierdziły jednakże, iż działał on 
nadal, ale zakonspirow any. O czywiście to osłabiło siłę jego oddziały
wania, a liczba członków w Kutnie spadła do 26 osób. Tym niem niej 
związek działał i w ielokrotnie daw ał znać o sobie w różnych akcjach 
społecznych i ekonomicznych. W ładze spostrzegały go także w kam pa

68 Ś w i e t l i k o w a ,  Struktura....
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niach wyborczych do sejmu, a w 1928 r. notow ały jego wrogi stosu
nek do BBWR73.

KPP działała wespół z PPS w Związku Zawodowym Robotników 
Przem ysłu M etalowego w Polsce. Istn iejący od 1908 r., zatw ierdzony 
został 29 VII 1919 r. W  Kutnie skupiał on od 100 do 120 członków
i odgryw ał tu taj znaczną rolą. W  połowie lat dw udziestych zdobyli 
w nim przew agę komuniści, co spowodowało, iż znalazł się on w kręgu 
podejrzanych o działalność antypaństw ow ą74. A resztow ania jego człon
ków zmieniły w ew nętrzny układ sił na korzyść PPS. Szacowano, iż na 
przełomie lat dw udziestych i trzydziestych socjaliści mieli za sobą 
75% czołnków, a kom uniści — 25%, zarząd był wówczas całkow icie 
PPS-owski7S. Sytuacja zmieniła się nieco w połowie lat trzydziestych. 
Związek wzmocnił się i ożywił. Uległa polepszeniu atm osfera w ew nątrz 
organizacji. Zarząd stał się jednolitofrontow y.

Żywą działalność prow adziła KPP w Związku Zawodowym Robotni
ków Przem ysłu Spożywczego, szczególnie znaczne w pływ y zdobyła ona 
w nim w połowie lat dw udziestych78. O becność związku odczuwalna 
była w latach kryzysu 1929— 1933, a także i w drugiej połowie lat 
trzydziestych, gdy liczył on w Kutnie 100 członków i kierow ał szere
giem akcji strajkow ych, m. in. w lutym  1937 r. w dwu m łynach o pod
wyżkę płac77.

KPP miała rozległe w pływ y w ruchu zawodowym  robotników  prze
m ysłu skórzanego, w którym  działały dwie organizacje zawodowe — 
polska i żydowska. W  Związku Zawodowym Robotników Przem ysłu 
Skórzanego dzieliła swe w pływ y z PPS, zaś w Związku Szewców, Ka- 
m aszników i Zawodów Pokrew nych — z Bundem. W  pierwszym  z nich 
długoletnim i działaczami i kierow nikam i byli Stanisław  Knapik, S tani
sław  Szczepański78. Na przełom ie lat dw udziestych i trzydziestych w ła
dze oceniały, iż zarów no polski związek jak i żydowski znalazł się 
pod wpływami KPP. W  ich zarządach znajdow ali się komuniści, także 
w końcu lat trzydziestych. W  lutym  1937 r. związki te przeprow adziły 
stra jk  80 szewców w Kutnie. Chodziło w nim o honorow anie układu

13 AP w  Ł, SPK, t. 297, k. 125, A nkieta Związku Z aw odow ego R obotników  N ie 
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zbiorowego. Był on połączony z okupacją sklepów i miał ostry prze
bieg, gdyż interw eniow ała policja70.

W ydział Zawodowy KO KPP działał także w środow isku odzieżow
ców, a w Związku Zawodowym Przem ysłu Odzieżowego w Polsce, sku
piającym  robotników  żydowskich, wpływ y partii sięgały 80%, zaś 20% 
członków sym patyzow ało z Bundem. W związku były liczne grupy mło
dzieży, a organizacja miała szeroko rozbudow ane kon tak ty  z ku tno
wskimi rzem ieślnikam i80.

N adto kom uniści działali aktyw nie w ruchu zawodowym  kolejarzy, 
robotników  budowlanych, dozorców domowych. W  tym  ostatnim  dzieli
li swoje wpływy z CHD i PPS. Długoletnim  członkiem  zarządu był ko
m unista — M ikołaj G rat81. W  1937 r. kom uniści utw orzyli sekcję ro 
botników  ziem nych w związku budowlanym. Liczyła ona w  Kutnie 20 
członków, zaś m urarska — 80 osób.

W  latach 1929— 1935 także w Kutnowskiem  KPP tw orzyła Lewicę 
Związkową, k tó ra  skupiała rew olucyjne organizacje zawodowe. W  la
tach 1932— 1933 w okręgu party jnym  W łocław ek—Kutno liczyła ona 
700 członków. O bjęła ona związki następujących  grup zawodowych: 
chemików, dziewiarzy, odzieżowców, rolnikóyy, garbarzy, handlowców. 
Kutno w tym  okręgu stanow iło m ocniejszy ośrodek kom unistycznego 
luchu  zawodowego, k tórem u udało się naw et opanować organizację 
przynależną do sanacyjnego Związku Związków Zawodow ych82.

Stałą działalność prowadziła KPP w środow isku bezrobotnych. Licz
ne przekazy źródłowe w skazują na rozległe wpływy kom unistyczne, na 
w ielki w ysiłek organizacyjny i polityczny. Komuniści kierow ali walką 
bezrobotnych i pomagali im organizować się. W ówczas to z inspiracji 
KPP tworzono w Kutnie wespół z PPS Lewicą i Związkiem Lewicy 
Chłopskiej „Samopomoc” Kom itety Bezrobotnych83. Pod kierow nictw em  
KPP został w  Kutnie przeprow adzony 6 III 1930 r. pochód dem onstra
cyjny pod hasłam i walki o chleb i pracę84. Podobne akcje prowadzili 
kom uniści w latach następnych, a szczególne nasilenie w ystąpień bezro
botnych przypadło w Kutnowskiem  na lato 1933 r. W śród bezrobotnych 
działali wówczas Józef Jóźwiak, H erm an Bekier, Franciszek Packowski
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i Antoni W ełnicki85. Komitet okręgow y KPP wydal wówczas szereg 
odezw skierow anych do bezrobotnych. Ruch bezrobotnych nie ustal
i w okresie popraw y koniunktury  ekonom icznej w Kutnie w alka bezro
botnych przybrała na sile, zwłaszcza w 1937 r. Domagali się oni u ru 
chomienia robót publicznych, przyznania zapomóg i ich podwyżki dla 
w szystkich pozbawionych pracy, dodatkow ej pomocy na zimę. W y
bierano delegacje bezrobotnych, tworzono kom itety8*.

W  przekazach źródłow ych nedto  zachow ały się nader liczne ślady 
żywej działalności KPP w Kutnowskiem  w środow isku żołnierskim. 
O rganizację party jną  we w szystkich tych w ysiłkach w spierała młodzież 
zorganizow ana w Związku M łodzieży Kom unistycznej w Polsce. Pom a
gała ona partii w ruchu zawodowym, spółdzielczym, w w ojsku oraz 
w kolportażu i tzw. technice party jnej. Działalność KPP w Kutnow 
skiem ułatw iał fakt, iż grupa jej kierow niczego ak tyw u zasiadała we 
władzach sam orządow ych, działała więc legalnie, a cieszyła się znacz
nym zaufaniem  i sym patią m iejscow ego społeczeństw a. W  połowie lat 
dw udziestych działało w Pow iatowej Radzie Kasy C horych w Kutnie 
5 kom unistów. W ybory do Rady M iejskiej przyniosły KPP trzy m anda
ty. Radnymi zostali: W. W arda, M. W ardow a i A. Grzegorczyk. W ardo- 
wa nadto zasiadała w  Sejmiku Pow iatow ym 87. W  grudniu 1929 r. KPP 
w prowadziła do RM w Kutnie jednego przedstaw iciela88.

Za działalność spadały na kom unistów  rozliczne represje, częste by 
ły aresztow ania i uwięzienia. Zapadały surow e w yroki kary. Z pom o
cą w ięc uwięzionym  i ich rodzinom  spieszyła „Czerwona Pomoc", a póź
niej MOPR, których działalnością kierow ał okręgow y W ydział W ięzien
ny. O piekow ał się on więźniami we W łocław ku, Płocku, Kutnie i Łę
czycy. Tą pracą zajm owała się wydzielona grupa członków partii.

Instytut H istorii 
Zakład H istorii Polski N ajnow szej

85 CAKC, UW W , 276/II-1, k. 8, Spraw ozdanie sy tu a cy jn e  za m iesiąc czerw iec  
1933 r.

86 CAKC, SKO KPP W-K, Spraw ozdanie za styczeń: ...luty,' ...kw iecień  1937 r., 
s. 10, 7, 3.

87 AP w  Ł, SPK, t. 26, k. 4, Spraw ozdanie sy tu acyjn e  za w rzesień  1926 г.; к. 1, 
Spraw ozdanie sy tu acyjn e za listopad 1926 r.

88 CAKC, UW W , 276/II-3, k. 30, Spraw ozdanie sytu acyjn e  półrocza 1929— 1930.



Barbara W a c h o w sk a

DE L'HISTOIRE DU MOUVEMENT COMMUNISTE DA NS LA RÉGION DE KUTNO
(1018— 1938)

P lusieurs partis et unions politiques éta ient actifs sur le  terrain de la région  
de Kutno. V ers la fin de 1928 les organisations loca les de 27 partis éta ient enre
g istrées par les autorités du district. L 'éventail idéal et politique de ces  groupe
m ents éta it très étendu —  de l'extrêm e droite jusqu'à la gauche révolutionnaire. 
C ette dernière était représentée par le  Parti Com m uniste Polonais. Son activ ité  
était particulièrem ent in tensive  dans le  m ilieu paysan de la région de Kutno, dans 
le  m ouvem ent coopératif et professionnel. Dans ces dom aines-là  l'organisation eut 
de grands succès qui afferm irent ses influences dans le  m ilieu populaire.

L'article présente le  cours de ces travaux et leurs résultats, la structure 
d'organisation du Parti Com m uniste Polonais sur c e  terrain, le groupe d'action  
du Parti et enfin la com position soc ia le  et professionn elle  de l'organisation.


