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DZIAŁALNOŚĆ PIOTRKOWSKIEJ ORGANIZACJI KPP 
WŚRÓD BEZROBOTNYCH

Piotrkowska organizacja KPP, podobnie jak  inne organizacje okrę
gowe oraz cała partia  w  skali kraju, bardzo aktyw nie uczestniczyła 
w  życiu bezrobotnego proletariatu . Przyw iązyw ała ona dużą wagę do 
problem ów socjalnych i ekonom icznych tego środow iska oraz podej
mowała i prowadziła uporczyw ą w alkę o likw idację bezrobocia 
w Polsce.

W  Piotrkowie kw estia bezrobocia istniała przez całe dwudziestole
cie m iędzywojenne. Rozmiary tego zjaw iska kształtow ała koniunktura 
ekonomiczna, nader zmienna, jedynie z krótkim i okresam i względnej 
stabilizacji. W  mieście o liczbie bezrobotnych decydow ała głównie 
Piotrkowska M anufaktura na Bugaju oraz huty  szkła, głównie zaś 
„H ortensja" i „Kara", w  mniejszym stopniu „Feniks". Bezrobocie szcze
gólnie dotkliwie odbiło się na położeniu m aterialnym  pro letaria tu  p io tr
kowskiego w okresie wielkiego kryzysu ekonom icznego na przełomie 
lat dwudziestych i trzydziestych.

Gwałtowne powiększenie się liczby ludzi pozbaw ionych pracy  na
stąpiło w  Piotrkowie 30 IX 1928 r., gdy została częściowo zam knięta 
„z powodu nagrom adzenia się znacznych zapasów ” w yrobów  szklanych 
huta „Kara". Straciło wówczas zatrudnienie 450 osób1. N astępne re 
dukcje następow ały niemal nieustannie. Nasiliły się znacznie z począt
kiem  1930 r., gdy 19 m arca dyrekcja huty  „H ortensja" zredukow ała 
przeszło 600 robotników, gdyż nie posiadając zamówień zdecydowała 
się wygasić piec2. Od tego momentu w cotygodniow ych raportach 
m iejscowych władz przesyłanych do województwa na plan pierwszy

1 C entralne A rchiw um  M inisterstw a Spraw W ew nętrznych (dalej CA MSW), Urząd 
W ojew ódzki Łodzi (dalej UWŁ), A/2 Łódź XVI, t. 2. Sprawozdanie tygodniow e  
W ydzia łu  Bezpieczeństwa Publicznego (dalej WBP) z dn. 6 X 1928 r„ s. 20.

2 „K urier Łódzki" 20 III 1930, s. 3.



w ysuw ały się inform acje o redukacjach. Zwalniano z hut, z fabryki 
na Bugaju, z tartaków , cegielni, kolei, w arsztatów  rzemieślniczych. N a
w et w środku letniego sezonu M agistrat piotrkow ski zwolnił z pracy 
940 robotników sezonowych ,,z braku odpowiednich funduszów "3. Tak
że w 1934 r. sy tuacja na piotrkowskim  rynku pracy  rysow ała się d ra
m atycznie. N adal więcej osób zw alniano z pracy  niż zatrudniano. J e 
dynie w maju tego roku w „H ortensji" zredukow ano 300 osób4, a p rze
cież w  lutym  zwolniono z niej 120 robotników, zaś w  m arcu została 
unieruchom iona huta „Kara". Po w ielokrotnych jednostkow ych reduk
cjach w Piotrkow skiej M anufakturze w połowie listopada 1931 r. zwol
niono z tkalni 50 osób5.

Rok następny nie przyniósł w  tym zakresie popraw y. W  styczniu 
1932 r. w ładze zanotow ały, iż z 5 fabryk piotrkow skich zredukow ano 
214 robotników, w lutym  z 3 fabryk zwolniono 165 robotników, w m ar
cu z dwóch zakładów zwolniono 683 osoby®. N aw et w  okresie w ycho
dzenia z kryzysu w roku 1933 nadal trw ały  redukcje7, jedynie w  pierw 
szym tygodniu stycznia tego roku huty  w Piotrkowie pozbawiły pracy  
342 osoby, w  drugim — 384, a w  trzecim  — 389. Liczby te obrazują 
katastrofalną skalę zwolnień ludzi z pracy. N aw et już w  okresie po
m yślnej koniunktury  w  roku 1935 redukcje mocno daw ały o sobie znać. 
W  m arcu tego roku odnotowano wym ówienie pracy w hucie „H orten
s ja” 195 osobom. Kierownictwo zakładu tłum aczyło ten k rok  słabą ko 
n iunkturą oraz potrzebą przeprow adzenia rem ontu8.

Pozbawienie zatrudnienia ludzi już pracujących  nie było jedynym  
źródłem utrzym yw ania się i powiększenia stanu bezrobocia w  mieście. 
Drugie stanow iła młodzież, k tó ra  osiągnąw szy w iek produkcyjny nie 
mogła znaleźć pracy. W  jej poszukiw aniu także napływ ała do Piotr
kowa ludność z okolicznych wsi, by w znacznym  stopniu zwiększyć 
szeregi bezrobotnych. Toteż Państw ow y Urząd Pośrednictw a Pracy 
(PUPP) odnotował w swej ew idencji znaczne liczby ludzi poszukują
cych zatrudnienia. Na dzień 21 II 1931 r. PUPP zarejestrow ał w  mieś

3 Z w ojew ództw a, „K urier Łódzki" 14 V II 1930, s. 3.
4 C entralne Archiw um  Komitetu C entralnego PZPR (dalej CAKC), UWŁ, 271/11, 

t. 1, Spraw ozdanie m iesięczne z ruchu w yw rotow ego, zaw odow ego i stanu bezpieczeń
stw a za m aj 1931, s. 16.

» Redukcja  w  P io trkow skiej M anufakturze, „K urier Łódzki" 14 XI 1931, s. 3.
6 CAKC, UWŁ, 271/11, t. 13, Spraw ozdanie m iesięczne z ruchu w yw rotow ego , za

w odow ego i stanu bezpieczeństw a za s tyczeń  1932 r., s. 15,- ...za lu ty  1932 r„ s. 18,- 
...za marzec 1932 r., s. 16.

7 W ojew ódzkie A rchiw um  Państw ow e w P iotrkow ie T rybunalskim  (dalej WAPwP), 
S tarostw o Pow iatow e P iotrkow skie (dalej SPP), t. 1081, k. 4, 6, 9; CA MSW, UWŁ, 
A/2 Łódź VIII, t. 16, Spraw ozdanie m iesięczne W  BP za marzec 1935 r„ s. 16.

> WAPwP, SPP(<t. 395, k. 3, 4.



cie 3304 bezrobotnych, zaś na 1 marca — 3345 osób, pod koniec m iesią
ca — 3638 osób9. Stan faktyczny jednakże był znacznie wyższy. Mówił
0 tym na posiedzeniu Rady M iejskiej p rezydent Kazimierz Szmidt. 
W edług jego informacji w mieście miało być wówczas 5000 bezrobot
nych. Nadto do tej liczby należało dodać grupę częściowo bezrobot
nych. Liczyła ona w tym  czasie w Piotrkow ie około 500 osób. W  po
dobnych rozm iarach utrzym yw ało się bezrobocie i półbezrobocie 
w  1932 r., choć ujaw niały się niekiedy znaczne w ahania sezonowe. 
W  1933 r. liczba bezrobotnych zaczęła nieco spadać. W  pierwszym  
kw artale  tego roku szacow ano ich na około 2500 osób. Jednakże był 
to tylko spadek pozorny, gdyż dotyczył jedynie zarejestrow anych 
w PUPP, zaś sam e władze świadome były, iż znaczna część bezrobot
nych istniała nie u jaw niona w tej ewidencji. Toteż starostw o piotr
kow skie odnotow ało w styczniu tego roku 4800 osób bez pracy, 
a w m arcu 490010.

N aw et w  późniejszym  okresie, gdy sytuacja ekonomiczna się popra
wiła, liczba bezrobotnych była znaczna. W  sierpniu 1935 r. PUPP infor
mował, iż w  Piotrkow ie i powiecie piotrowskim  poszukiw ało p racy  1967 
osób11. Zaś w  świetle danych klasow ych związków zawodowych w sa
mym m ieście latem  1935 r. było 5000 bezrobotnych12. W  rok później da
ne urzędow e odnotow yw ały 3178 osób poszukujących pracy  w mieście
1 pow iecie1*. W  m iesiącach letnich sytuacja się nieco popraw iła, gdyż 
znacznie łatw iej można było znaleźć pracę dorywczą, sezonową. Tym 
niem niej liczba bezrobotnych zawsze utrzym yw ała się na granicy 1200 
osób. W  okresach  zimowych w zrastała do 3000 osób. Tak więc w sty 
czniu 1937 r. według danych PUPP bez pracy  zarobkow ej pozostawało 
3640 osób, a w lutym  1938 r. jeszcze więcej, bo 4156 osób14. Z podob
nymi wahaniam i utrzym yw ało się bezrobocie w Piotrkow ie do ostatnich 
dni niepodległości.

Niewielki jedynie odsetek poszukujących pracy mógł ją znaleźć. 
W  latach popraw y koniunktury  możliwości takie stw arzał przemysł, 
nieco handel i rzemiosło. W chłaniały one pew ną część robotników w y
kwalifikowanych, zaś rzesze bezrobotnych bez kw alifikacji mogły jedy
nie liczyć na tzw. sezonowe roboty publiczne. K redyty na nie przyzna
wało władzom lokalnym  M inisterstw o Pracy i Opieki Społecznej. Nie

• Piotrków  w zyw a  pom ocy, „K urier Łódzki", 2 IV 1931, s. 3.
10 WAPwP, SPP, t. 1081, k. 4, 6, 9.
11 „K urier Łódzki" 16 VIII 1935, s. 2.
12 CA MSW, UWŁ, A/2 Łódź VIII, t. 16, Sprawozdanie m iesięczne W  BP za m aj 

1935 r„ s. 13.
11 „K urier Łódzki" 2 IV 1936, s. 5.
14 „K urier Łódzki” 24 I 1937, s. 7; 7 II 1938, s. 6.



były to fundusze stałe. N ależało o nie niemal ustaw icznie zabiegać. 
Także ich rozm iary z roku na rok się kurczyły. W 1929 r. można było 
w oparciu o nie dać zatrudnienie 240 robotnikom 15. M iasto zabiegało 
także o kredy ty  z innych resortów . Na początku 1938 r. otrzym ało 
je  z M inisterstw a Komunikacji. Przy robotach drogowych zostało wów
czas zatrudnionych w pow iecie 1000 osób18. Była to zaledwie połowa 
pierw otnie planow anej liczby. Nadzieje na zwiększenie kredytów  za
wiodły, gdyż w 1936 r. przy tychże robotach zatrudniono już tylko 513 
robotników, zaś w iosną 1937 r. — 605 osób17.

Olbrzym ia przeto większość bezrobotnych mogła jedynie oczekiwać 
jakiejś pomocy m aterialnej. Część z nich uzyskiw ała zasiłki z Funduszu 
Bezrobocia, zaś pozostali byli pozbawieni jakichkolw iek środków  do ży
cia. W ładze m iejskie organizow ały od czasu do czasu pomoc doraźną. 
W  1927 r. Rada M iejska zorganizow ała dla pew nej grupy bezrobotnych 
tzw. zapomogi gwiazdkowe, na co przeznaczyła ogółem  10 tys. zł18. 
W czesną wiosną 1929 r. M agistrat potrkow ski zakupił węgiel dla bez
robotnych „będących w ew idencji PUPP, posiadających rodzinę i nie 
pobierających z funduszu bezrobotnych żadnych zapomóg ani zasił
ków". Ta forma pomocy objęła wówczas 520 osób19. Zimą 1930 r. w ła
dze m iejskie zorganizow ały dla pew nej części bezrobotnych pomoc do
raźną w formie paczek żyw nościow ych20. Latem 1930 r. klasow y zwią
zek zawodowy hutników w ystąpił z żądaniem  obniżenia cen za światło 
dla bezrobotnych hutników „H ortensji" i „Kary" zam ieszkującej domy 
fabryczne21. Od czasu do czasu podejm ow ały pew ne akcje na rzecz bez
robotnych inne organizacje społeczne. W  1931 r. Tow arzystw o O rgani
zacji i Kółek Rolniczych oraz Związek Straży Pożarnych woj. łódzkiego 
podjęły się dla nich zbiórki zboża. A kcja ta w pow. piotrowskim  objęła 
większość gmin, choć były i takie, k tó re  pomocy odmówiły. Całością 
zbiórki kierow ał O byw atelski Komitet Niesienia Pomocy N ajbiedniej
szym22.

Jednakże w szystkie te formy pomocy łącznie nie obejm owały peł
nej liczby bezrobotnych. Toteż środow isko to doznaw ało nie tylko co
dziennej biedy, ale w wielu w ypadkach jego udziałem  była skrajna 
nędza. Bezrobotni piotrkow scy, podobnie jak  w innych ośrodkach m iejs
kich i przem ysłowych, stanow ili stałe zapalne ognisko społeczne. W ła-

15 P iotrków, „Dziennik Zarządu M iasta Łodzi" 24 XII 1929, s. 1019.
16 Piotrków  inw estuje, „K urier Łódzki" 27 I 1935, s. 5,
17 „K urier Łódzki" 2, 3 I 1936, s. 7,- 16 IV 1937, s. 5.
18 G wiazdka dla bezrobotnych, „Dziennik Zarządu M iasta Łodzi” 20 XII 1927, s. 14.
Ie P iotrków , „Dziennik Zarządu M iasta Łodzi" 26 III 1929, s. 235.
10 CAKC, UWŁ, 271/11, t. 5, Spraw ozdanie tygodniow e WBP z dn. 25 I 1930 r., s. 8.
21 Tamże, t. 6, Sprawozdanie tygodniow e WBP z dn. 7 V / 1930 r., s. 6.
«  WAPwP, SPP, t. 395, k. 1—20.
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dze adm inistracyjne odnotow yw ały w ielokrotnie silne zniecierpliw ienie 
tych ludzi. Często pow tarzały  się spostrzeżenia, iż atm osfera jes t do te
go stopnia naprężona, że M agistrat musi uciekać się do interw encji or
ganów Policji Państw ow ej23. N astępow ało to przede wszystkim  wów
czas, gdy zrozpaczeni bezrobotni podejm owali czynną w alkę o pracę 
lub zasiłki. W  Piotrkow ie w ielokrotnie dochodziło do takich dem onstra
cji.

Jedna z bardziej dram atycznych m anifestacji odbyła się na początku 
lutego 1927 r. Doszło do niej w w yniku przerw ania przez Fundusz Bez
robocia akcji zapomogowej dla bezrobotnych pracow ników  sezonowych. 
Jak  odnotow ała ówczesna p rasa  — tłumy bezrobotnych ze sztandarem  
m anifestowały przeciw ko władzom. Dem onstranci zgromadzili się przed 
siedzibą M agistratu. Nie posłuchali wezwania starosty  i kom endanta po
licji do rozejścia się. Przeciwnie, zaczęli obrzucać policję obelgam i 
i kam ieniam i tak natarczyw ie, iż użyła broni białej. Kilku bezrobotnych, 
a także i policjantów  odniosło rany. M anifestantów siłą rozpędzono, zaś 
6 lutego przeprowadzono liczne rew izje i aresztow ania u przyw ódców 
i agitatorów , k tórzy skłonili tłum y bezrobotnych do czynnego w ystąpie
nia przeciw ko policji. O bszerny raport o w ypadkach m iejscowe władze 
przesłały wojewodzie W ładysław ow i Jaszczołtow i24.

Równie dram atyczny przebieg miała dem onstracja bezrobotnych 
w Piotrkowie zorganizow ana w trzecim  tygodniu kw ietnia 1930 r. W ów 
czas także interw eniow ała policja, byli ranni oraz w iele osób areszto
wano. Do podobnych w ystąpień doszło w tedy w w ielu m iastach kraju, 
m. in. w  łódzkim okręgu przem ysłowym  oraz w Łodzi25.

Podobne okoliczności tow arzyszyły m anifestacji bezrobotnych 
w Piotrkowie, k tó ra  odbyła się 21 V 1935 r. Uczestniczyło w  niej 150 
osób, zarów no mężczyzn jak  i kobiet, rekru tu jących  się spośród załogi 
unieruchom ionej w tym  czasie fabryki „W ojciechów". Bezrobotni usi
łowali dostać się do starostw a. Policja im to udarem niała, zaś przyjezd
nych z W ojciechow a nie chciała wpuścić do miasta, zatrzym ując ich 
siłą na dworcu. Mężczyźni nie pozwolili się z pow rotem  wtłoczyć do 
pociągu, w m anifestacyjnym  pochodzie, eskortow ani przez policjantów, 
pieszo udali się do W ojciechow a26.

23 Tamże, k. 21.
M L. K i e s z c z y ń s k i ,  Polityka  K om unistycznej Partii Polski w  ruchu zaw o. 

dow ym , W arszaw a 1979, s. 17,- K rw awe dem onstracje w  Piotrkow ie, „K urier Łódzki"
7 II 1927, s. 3.

** CAKC, UWŁ, 271/11, t. 5, Spraw ozdanie tygodniow e W BP z dn. 26 IV  1930 r.,
s. 5.

!6 J. Ł a w n i k ,  Represje po licyjne w obec ruchu robotniczego 1918— 1939, W ar
szaw a 1979, s. 443; CA MSW, UWŁ, A/2 Łódź VIII, t. 16, Spraw ozdanie m iesięczne  
WBP za m aj 1935 r„ s. 17.



Policja 19 czerwca tego roku rozproszyła też pochód bezrobotnej 
młodzieży. Poprzedziło go zgrom adzenie około 700 bezrobotnych, zor
ganizow ane przez PPS i klasow e organizacje związkowe. Uczestniczyli 
w nim zarów no robotnicy polscy, jak  i żydowscy. Po w ysłuchaniu 
trzech mówców, działaczy PPS oraz jednego członka Bundu, młodzież 
sam orzutnie sform owała pochód. Dołączali doń bezrobotni. Policja jed 
nak udarem niła dojście do siedziby m iejscow ych władz27.

Aresztow ani podczas m anifestacji .^przywódcy i ag ita torzy” byli n a j
częściej członkami KPP. Ich też głównie inwigilowano, a m ieszkania 
poddawano rewizji. KPP bowiem przyw iązyw ała dużą w agę do pracy 
politycznej wśród bezrobotnych. Sprawami bezrobocia, sy tuacją m ate
rialną zredukow anych zajm owała się organizacja p arty jna  na w szyst
kich szczeblach. Był to tem at zebrań zarów no kom órek fabrycznych 
jak  i kierow nictw a okręgu. Form ułowano na nich postulaty, formy pro
testów  oraz sposoby organizow ania walki o ich realizację. Często 
uznaw ano za niezbędne przeprow adzenie m anifestacji ulicznych celem 
skłonienia władz do uw zględnienia żądań bezrobotnych. Dlatego w ła
śnie została zorganizow ana w spom niana m anifestacja na przełom ie sty 
cznia i lutego 1927 r. Sprawom zorganizow ania pomocy dla bezrobot
nych poświęcono 6 X 1928 r. zebranie kom órki party jnej w  hucie „Ka
ra ”. Rozważano wówczas naw et ew entualność udzielenia pomocy bez
robotnym  hutnikom  ze skrom nych funduszów partyjnych. Uznano za 
pożyteczne, by rozpatryw ały  taką możliwość władze okręgow e i k ra 
jowe partii, choć miano świadomość, iż składki party jne nie dają na
w et minimum zabezpieczenia finansowego dla prac organizacyjnych 
partii28.

Dnia 28 II 1930 r. KPP zorganizow ała zebranie bezrobotnych włók
niarzy fabryki na Bugaju. Przybyło 70 osób. Referat w prow adzający 
do dyskusji wygłosił A ntoni Rybak. Omówił sytuację społeczną kraju, 
a na jej tle położenie m aterialne bezrobotnych. W  związku z faktem, 
iż przeciągające się bezrobocie, w obliczu w yczerpania się zapomóg, 
groziłoby nędzą i głodem, omówiono projekt doraźnego rozw iązania 
tej kw estii na Bugaju. Miał on polegać na tym, by bezrobotni w łóknia
rze, którzy już utracili praw o do zasiłków, mogli przystąpić do pracy, 
zaś taka sama liczba osób przeszłaby w tedy na św iadczenia zapomo
gowe. W ybrana 4-osobowa delegacja przedłożyła p ro jek t dyrektorow i. 
Ten uznał go za możliwy do przyjęcia, jednakże dopiero po uzyskaniu 
zgody centra li firmy w Łodzi29. Takie pro jek ty  sam oograniczenia się

27 CA MSW, UWŁ, A/2 Łódź VIII, t. 16, Sprawozdanie m iesięczne W ydzia łu  Spo
łeczno-Politycznego za czas 1— 30 V I 1935, s. 29.

28 Tamże, A/2 Łódź XIII, t. 2, Spraw ozdanie tygodniow e WBP 13 X 1928 r., s. 12.
2* CAKC, UWŁ, 271/11, t. 5, Sprawozdanie tygodniow e W BP z dn.15111 1930 t., s. 5.



robotników  świadczyły dobitnie o tragizm ie sytuacji ówczesnego pro
letaria tu  w Polsce. Były one nader często spotykane i stosow ane przez 
klasę róbotniczą, choć mogły stanow ić jedynie rozw iązanie doraźne 
na skalę lokalną. Toteż KPP dom agała się rozw iązań generalnych  o za
sięgu ogólnokrajowym . W  tym celu podejm owała akcje pro testacyjne 
w  skali kraju. W  ślad za inspiracją M iędzynarodów ki Kom unistycznej 
i Profinternu proklam owała ona dzień 6 III 1930 r. jako dzień walki 
bezrobotnych o chleb i pracę. Do realizacji tego pro jek tu  włączyła się 
nader czynnie piotrkow ska organizacja okręgowa. W  rezultacie w P iotr
kowie odbyła się masowa dem onstracja bezrobotnych, k tórzy podczas 
przem arszu ulicami m iasta domagali się od władz likw idacji bezrobo
cia i zapew nienia pracy wszystkim  poszukującym. W  tym dniu podob
nie m anifestowano w W arszaw ie, Łodzi, Poznaniu, W ilnie. Ostrowcu, 
Grudziądzu, Kutnie, M ińsku Mazowieckim, w Zduńskiej W oli, w Za
głębiu Dąbrowskim, na Górnym Śląsku. Z organizacjam i KPP w spół
działały kom órki PPS-Lewicy i Lewicy Związkowej. W iele z tych de
m onstracji miało bardzo burzliw y przebieg. Ogółem liczbę uczestni
ków szacowano na około 60 000 osób30.

M anifestacja ta zapoczątkow ała w Piotrkowie wzmożoną pracę o r
ganizacji party jnej nad rozwiązaniem problem u bezrobocia w mieście. 
Zebrania, masówki, w iece, dem onstracje stały się o w iele częstsze niż 
to było w  poprzednich latach. KPP w tych poczynaniach silnie w spie
rała m iejscowa PPS-Lewica. Zaangażow anie tej ostatniej miało tak zna
czny zasięg, iż w iele w ystąpień władze przypisyw ały w yłącznie jej 
działalności. Tak w łaśnie oceniły dem onstrację uliczną bezrobotnych 
z 26 IV 1930 r., k iedy to grupa dem onstrujących ludzi, dom agając się 
uruchom ienia robót sezonowych, w targnęła do gm achu M agistratu. W ła
dze m iejskie zażądały pomocy policji, k tó ra  bru taln ie rozpędziła zgro
m adzonych i aresztow ała kilka osób. Prasa rządowa następnie chwaliła 
„energiczną postaw ę władz bezpieczeństwa", poniew aż ustrzegły oné 
miasto od poważniejszych zaburzeń, do k tórych  niew ątpliw ie doszło by 
„wskutek agitacji przeprow adzonej przez kom unizującą PPS-Lewicę 3t.

W ielkie zaangażow anie w soraw y oraanizow ania walki bezrobot
nych w ykazyw ali hutnicy — członkowie KPP. Źródła w ym ieniają Sta
nisława W asilewskiego, Franciszka Śliwińskiego, W ładysław a Cieślika 
i innych. Organizowali oni zebrania, wygłaszali przem ówienia, prow a
dzili działalność agitacyjną. Dnia 14 VI 1930 r. S. W asilew ski przewod-

w W. R a t  y ń  s к i, Lewica zw iązkow a, W arszaw a 1969, s. 229; J. K o w a l s k i ,  
Trudne lala, problem y rozwoju polskiego ruchu robotniczego 1929—/935, W arszaw a 
1966, s. 120.

u  N ieudane dem onstracje bezrobotnych w Piotrkowie, „G azeta Polska" 29 IV 1930,



niczyi zebraniu związkowemu hutników „H ortensji”, na którym  — obok 
innych — om aw iano również spraw y redukcji robotników  i sytuacji 
bezrobotnych. Zwrócono uwagę, iż dyrekcja huty pozbawiała pracy 
głównie tych, którzy aktyw nie działali w  organizacjach robotniczych, 
w  tym także w związkach zawodowych. Uznano, iż takim  decyzjom  k ie 
rownictwa fabryki należy się przeciw staw iać i w  sposób zorganizow a
ny podejmować w alkę32. Pod przewodnictwem  F. Śliwińskiego odbyło 
się 26 lipca zebranie bezrobotnych członków tego samego Związku Za
wodowego Robotników Hut Szklanych i Szlifierni Luster. Spotkanie to 
m iało na celu uzgodnienie stanow iska związkowców w kw estii polityki 
kierow nictw a „H ortensji”, k tó ra  w ykorzystując rozpaczliwą sytuację 
bezrobotnych, przy  planow anych przyjęciach do pracy przedłożyło w a
runki pogarszające wysokość zarobków. F. Śliwiński uważał, iż robotni
cy powinni przeciw staw iać się stanow isku zarządu huty. O skuteczności 
takich akcji decydow ałaby jednak solidarność w szystkich związkowców 
i jednolite ich działania33. Podobną próbę podjęli, z inspiracji W. Cieśli
ka, bezrobotni hutnicy „Kary". W  liczbie 50 osób przybyli oni na zebra
nie 16 sierpnia, ponieważ dyrekcja planując przyjęcie do pracy ogłosiła, 
iż zatrudnienie obejmie tylko tych, którzy zgodzą się na 20% obniżkę 
płac wobec aktualnie obow iązujących w hucie. Zebrani uznali, iż takim  
praktykom  winni się przeciw staw ić wszyscy robotnicy „K ary"34.

Także i w  roku 1931 spraw a bezrobocia nieustannie zaprzątała uw a
gę piotrkow skiej organizacji KPP. Om awiano ją na wielu posiedzeniach 
KD, także na zebraniach kom órek party jnych. Źródła przekazały infor
mację, iż spraw a działalności propagandow o-agitacyjnej w  środowisku 
bezrobotnych była tem atem  posiedzenia KD, k tó re  odbyło się 10 IX 1931 
r. w obecności przedstaw iciela instancji okręgow ej35. W obec zbliżającej 
się zimy za szczególnie pilne uznano zabezpieczenie m aterialne bezro
botnych oraz ich rodzin. W  związku z tym należało podjąć dodatkow e 
działania celem obrony interesów  bezrobotnych i zorganizować kolejne 
naciski na władze. Akcję p ro testacy jną — w spartą przez kom unistów —
— zorganizował Związek Zawodowy Robotników Przem ysłu Chemicz
nego, realizując uchw ałę podjętą na zebraniu z dnia 27 IX 1931 r. Ce
lem jej była interw encja u władz starościńskich w spraw ie ograniczenia 
pomocy m aterjalnej dla bezrobotnych. Komuniści uczestniczyli też 
w  działaniach podjętych nrzez Związek Pracowników Instytucji Uży-

CAKC, UWŁ, 271/II, t. 6, Sprawozdanie tygodniow e WBP 21 V I 1930 r., s. 7.
33 Tamże, Sprawozdanie tygodniow e WBP 2 V III 1930 r., s. 10.
34 Tamże, Sprawozdanie tygodniow e WBP 22 V III 1930 r., s. 6.
35 W ojew ódzkie Archiwum Państw ow e w Łodzi, Starostw o Pow iatow e Łódzkie, 

t. 32, Sprawozdanie m iesięczne UW Ł z ruchu w yw rotow ego, zaw odow ego i stanu bez
pieczeństw a za w rzesień 1931 r., s. 3.



teczności Publicznej, k tóry  wystąpił z postulatem  zniesienia tzw. sezo
nu m artwego oraz podniesienia staw ek zapomogowych. Takie postano
w ienia uchw alono na zebraniu tego związku 30 X 1931 r., w którym  
brali udział kom uniści36. W  tym czasie piotrkow ska organizacja KPP p ro 
wadziła w obronie bezrobotnych intensyw ną akcję propagandow ą, 
w której najczęściej sięgała po plakat. Partia dom agała się pracy i chle- 
ba oraz likw idacji bezrobocia. N aw oływ ała w  plakatach i sztandarach 
do walki o realizację tych postulatów, piętnow ała rząd, iż „zamiast Chle
ba i p racy  wprowadził sądy doraźne i regulam iny w ięzienne”. Propa
gowała ideę „powstania zbrojnego robotników, chłopów i żołnierzy", 
jako jedynej drogi gw arantującej pełne rozw iązanie tych dokuczliwych 
problem ów socjalnych.

W  rozległej działalności propagandow o-organizacyjnej KPP w ystę
powała wspólnie z organizacją młodzieżową. W iele zebrań odbyto ra 
zem, gdyż problem  bezrobocia wśród młodzieży stanow ił integralną 
część problem u bezrobocia w ogóle. Toteż obie organizacje, zarów no 
KPP jak i KZMP, przygotow yw ały jesienią 1931 r. akcję pn. „marsz 
głodnych". Było to nader ważne przedsięwzięcie, stąd na zebraniach 
starannie opracow yw ano jego stronę organizacyjną i polityczną. Podo
bne przygotow ania podjęto w tym samym czasie w Łodzi, Kaliszu, Pa
bianicach, Bełchatowie i w innych ośrodkach łódzkiego okręgu przem y
słowego37.

W  tym zakresie współpracę nawiązali także z miejscową Radą Kla
sowych Związków Zawodowych oraz z terenow ym i organizacjam i PPS. 
W  działaniach tych podkreślano wspólnotę interesów  całego p ro le taria
tu, niezależnie od przynależności organizacyjnej. W  Piotrkowie, Radom
sku, Bełchatowie komuniści i socjaliści w ystępow ali razem. Jak  bowiem 
podkreślał w ielokrotnie w swych przem ówieniach Franciszek Lenk, 
działacz PPS w Radomsku, „nie ma dziś różnicy między socjalistam i 
a komunistami, gdyż jednakow o wsadzani są do więzień". Domagano 
się likw idacji upokarzających form pomocy m aterialnej dla bezrobot
nych, jak w ydaw ania posiłków czy innych doraźnych wsparć. Postulo
w ano zaś zorganizow anie na szeroką skalę miejsc pracy, by zapewnić 
ją wszystkim poszukującym 38.

Komuniści jednakże świadomi byli, iż realizacja takiego postulatu 
nie była ani łatw a ani możliwa do natychm iastow ej realizacji, przeto 
nie rezygnow ali z żadnych rozwiązań częściowych. W alczyli więc nadal
0 zaniechanie eksm isji bezrobotnych oraz sami organizowali różnego

,e Tamże, Sprawozdanie m iesięczne UW Ł z ruchu w yw rotow ego , zawodowego
1 stanu bezpieczeństw a za październik 1931 r., s. 10.

37 Tamże, Sprawozdanie... za listopad 1931 r., s. 3, 4.
88 Tamże, Sprawozdanie... za grudzień 1931 r„ s. 11.



rodzaju zbiórki pieniężne na ich rzecz. W  źródłach zachow ała się in
form acja, iż 7 II 1932 r. zorganizow ali oni zebranie związkowe p io tr
kow skich hutników, na którym  przyjęto m emoriał — przekazany na
stępnie władzom — dom agający się przerw ania eksmisji zalegających 
z opłatą kom ornego bezrobotnych. W  zebraniu uczestniczyło 150 osób. 
Dnia 14 II 1932 r. przyjęto  uchw ałę o opodatkow aniu się na rzecz zre
dukow anych pracow ników w hutach w wysokości od 60 gr do 1 zł ty 
godniowo. Nadto postanow iono zorganizować czynny protest przeciwko 
dalszemu prowadzeniu zwolnień z pracy. Apelowano do w szystkich 
organizacji i stow arzyszeń robotniczych o poparcie tej akcji. W  źród
łach odnotowano, że najenergiczniejsze działania podjął w tej spraw ie 
Ireneusz Możdżeń39.

Jako  najskuteczniejszą formę wystąpień, za pomocą k tórej można 
było skłonić władze do uwzględnienia postulatów  bezrobotnych, uw aża
no nadal dem onstracje uliczne. Kontynuowano je zarów no w latach 
w ychodzenia z kryzysu ekonomicznego, jak  i ożywienia gospodarczego. 
Organizow ano więc m anifestacje, k tóre zatrzym yw ały się przed M agi
stratem , a uczestnicy okrzykam i domagali się pracy. A kcje te obejm o
w ały wszystkie grupy zawodowe bezrobotnych, głównie zaś robotników 
sezonowych. Postulowano jednocześnie, by zarobki za tzw. roboty pub
liczne ustalone zostały na takim poziomie, by zatrudniony zdołał za nie 
utrzym ać rodzinę.

Kontynuowano także akcje wieców, zebrań oraz masówek. O rgani
zowano je nie tylko w Piotrkowie, ale także Częstochowie, Radomsku, 
Bełchatowie. Do takich w ystąpień nawoływał Komitet O kręgow y KPP 
i kom itety dzielnicowe. W ażną rolę organizatorską spełniały tu taj ode
zwy w ydaw ane przez te instancje party jne. Zw racano się w nich bezpo
średnio do bezrobotnych, ale także apelow ano do robotników jeszcze 
pracujących o solidarne poparcie. Uważano, iż akcje te należało pow ta
rzać tak długo, aż władze uwzględnią w ysuw ane postulaty. Za god
nych do naśladow ania wskazywano robotników sezonowych Piotrkowa, 
k tórzy w sierpniu 1933 r. trzykrotnie dem onstrow ali przed M agistra
tem i wreszcie wywalczyli sobie pracę40. Od 1934 r. we wszystkich ap e
lach KPP, kierow anych do bezrobotnych, znajdow ały się nadto silne 
akcenty antyw ojenne, k tóre w yrażały niepokój w  związku ze zbliże
niem się Polski do hitlerow skich Niemiec, co KPP odczytyw ała jako 
groźbę „nowej rzezi w ojennej"41. W obec zagrożenia w ojennego uw aża

39 CAKC, UWŁ, 271/II, t. 12, Sprawozdanie m iesięczne z ruchu w yw rotow ego , za 
w odow ego i stanu bezpieczeństwa za lu ty  1932 r., s. 14.

40 CAKC, Odezwy KO KPP Piotrków —Częstochowa, O dezwa z sierpnia 1933 r. 
„Do robotników  i robotnic robót pub licznych".

41 Tamże, O dezwa z sierpnia 1934 r. „Do robotników  i bezrobotnych Radomska".



ła, iż p ro le taria t w inien w ystępow ać jednolicie, łącząc form y w alki bez
robotnych i pracujących, tj. dem onstracje i strajki.

U trzym ujące się bezrobocie nakazyw ało KPP kontynuow anie w  po
dobnym zakresie działań w roku 1935 i w latach  następnych. Zapowie
dziano to na posiedzeniu KD KPP w  Piotrkow ie 6 1 1935 r. W  planie 
prac uwzględniono organizację party jną  i młodzieżową, nadto związki 
zawodowe, stow arzyszenia robotnicze oraz MOPR. K ontynuow ano w al
kę o uruchom ienie robót publicznych, o zwiększenie zasiłków finanso
wych oraz rozszerzenie pom ocy żywnościowej. Skupiano się nadal głó
w nie na hutnikach „H ortensji1' i „Kary", w łókniarzach na Bugaju oraz 
robotnikach sezonowych. W  kręgu zainteresow ań pozostawali w dal
szym ciągu w szyscy bezrobotni, tj. zachow ujący jeszcze praw o do za
siłków, już pozbawieni tego praw a oraz tacy, k tórzy nigdy go nie zdo
byli. N adal jednym  z podstaw ow ych środków dotarcia do tego środo
wiska pozostaw ały ulotki, odezwy i p lakaty42. Pom agały one w  orga
nizowaniu wystąpień, ponadto popularyzow ały stanow isko kom unistów 
w kw estii rozw iązania problem u bezrobocia. Zdecydowano, iż odezwy 
do bezrobotnych oraz podejm ujące kw estię bezrobocia w inny w ydaw ać 
wszystkie w ym ienione wyżej organizacje. Jednakże szczególną w agę 
przyw iązywano do działalności party jnej oraz związku młodzieżowego. 
Przed tym ostatnim  sta ły  nader istotne spraw y, w ynikające z pow ięk
szającego się nieustannie bezrobocia młodzieży. Podejm owano więc pró
by ujęcia organizacyjnego tej młodzieży, zam ierzano utw orzyć sekcje 
młodzieżowe przy związkach zawodowych obejm ujące młodzież p racu
jącą oraz poszukującą pracy. Domagano się pełnych praw  młodzieży 
w organizacjach związkowych. Pierwsze kroki w  tym  kierunku podję
to w  Związku Zawodowym Pracow ników  Instytucji Kom unalnych 
i Użyteczności Publicznej. W  m arcu 1935 r. odbyto w  tej spraw ie k il
ka zebrań członków tego związku, na k tórych  om aw iano spraw y zało
żenia sekcji. Szczególnie szeroko om aw iano ten  tem at na zgrom adzeniu 
16 marca. Za koniecznością takiej organizacji wypowiedzieli się: M i
chał Pałac, W ójcik oraz Jan  Bocheński43.

Problem bezrobocia w  odezwach i pism ach ulotnych tego okresu 
ujmowano na szerokim tle społecznym w kontekście ówczesnego sys
temu ustrojow ego Polski. Uważano, iż w łaśnie ograniczenia ustrojow e 
uniem ożliwiały całkow ite rozwiązanie tej ostrej kw estii socjalnej. Tym 
niem niej uznawano, iż nie należało rezygnow ać z rozwiązań częścio
wych i nadał walczyć o zasiłki i choćby częściowe zatrudnienie. Bar
dziej stanowczo zaczęto łączyć w alkę bezrobotnych z koniecznością

4* CAMSW, UWŁ A/2 Łódź VIII, t. 16, Spraw ozdanie m iesięczne WBP za styczeń
1935 r„ s. 3.

45 Tamże, Sprawozdanie... za marzec 1935 r„ s. 11.



walki o utrzym anie pokoju i postaw ienie tam y przygotowaniom  do w oj
ny44. Reagowano na każde ograniczenie świadczeń socjalnych lub za
ham owań w w ydaw aniu zasiłków. Protestow ano przeciwko takim fak
tom w kolejnych ulotkach i nawoływano do czynnych wystąpień. 
O ceniano takie decyzje jako politykę władz „najdogodniejszą dla bur- 
żuazji". N iejednokrotnie też w odezwach Komitet Okręgowy KPP okrę
gu piotrkowsko-częstochow skiego powoływał się na przykład ZSRR. 
gdzie nie znano zjaw iska bezrobocia, gdzie następow ał w zrost płac 
i świadczeń socjalnych, a nauka w szkołach i uczelniach była bez
p łatna45. Zarzucano przeto „Polsce sanacyjnej związanie się tajnym  
sojuszem z H itlerem  przeciw ZSRR1', żądano zaś „przystąpienia Polski 
do pokojowego Paktu W schodniego". W idziano w tym nie tylko szansę 
na uratow anie pokoju, ale także możliwość rozwiązania wielu boles
nych kwestii socjalnych, gdyż środki na kosztowne przygotowania do 
w ojny można było przeznaczyć na potrzeby społeczne. Taki ton ideo- 
wo-polityczny dominował w działalności KPP w środow isku bezrobot
nych do końca istnienia partii. Ten aspekt też znajdował potwierdzenie 
w zabiegach organizacyjnych w kwestii bezrobocia. Było ono nadal 
tem atem  posiedzeń instancji okręgow ej oraz Komitetu Dzielnicowego 
w Piotrkowie. Jedno z takich posiedzeń odbyło się 29 III 1936 r. W ypo
wiadali się w tej spraw ie Adam Doliński, M arcin Jabłoński oraz Józef 
Gaworczyk. Uznano, iż działalność wśród bezrobotnych winna nadal 
znajdować się w centrum  uwagi organizacji party jnej48. W  takim tez 
zakresie kontynuow ano ją do lata 1938 r. Przez cały ten czas partię 
intensyw nie wspom agała organizacja młodzieżowa, uwrażliw iona szcze
gólnie na sytuację młodzieży robotniczej, przed k tórą nie rysow ała 
się w dalszym ciągu perspektyw a pełnego zatrudnienia.

Insty tu t H istorii
, Z akład H istorii Polski N ajnow szej

44 CAKC, Odezwy KO KPP Piotrków —Częstochowa, O dezwa KO z lutego 1935 r 
pt. „Do w alki o poprawę bytu bezrobotnych".

45 Tamże, O dezwa pt. „Do robotników , chłopów  i b iedoty C zęstochow y i okolic".
46 CAMS W, UWŁ, A/2 Łódź, t. 18, Sprawozdanie m iesięczne WBP za marzec

1936 r., s. 6.



Barbara W achow ska

L'ACTIVITÉ DE rORGANISATION DU PARTI COMMUNISTE POLONAIS 
DE PIOTRKÓW PARMI LES CHÔMEURS

Le chômage é ta it un  phénom ène constant pendant les v ingt années d 'en tre  deux 
guerres. Il em brassait un pourcentage considérable de p ro lé taria t p iotrkovien. No
tam m ent hauts étaient les nom bres des chôm eurs dans les années de la g rande crise 
économ ique; ils a tte ignaien t 5000 personnes. Le P.C.P. s 'in téressa it au sort des chô
meurs. Il m enait une large cam pagne en  faveur de la pleine liquidation  du chômage 
au m oyen de la  reconstruction  radicale de l'économ ie et du changem ent du régim e 
politique. De telles aspirations éta ien t exposées dans son program m e maximum. 
C ependant comme postulats courants, il suggérait l ’appui financier et m atériel à  tous 
les chômeurs. Il organisait tous ceux qui é ta ien t sans travail à  la  lu tte  pour toutes 
ces dem andes et pa tronnait ce tte  lu tte  sans en exclure les formes les plus aiguës, 
c.à d., les dém onstrations dans les rues et les m arches des affamés. De telles mani- 
lestations avaient lieu aussi à  Piotrków : en  lév rier 1927; en avril 1930, en m ai 1935. 
Elles am élioraient provisoirem ent la  situation  des chômeurs, m ais n ’éta ien t pas en 
é ta t de la changer radicalem ent. C ’est pourquoi le  P.C.P. lia it de plus en  plus fort 
la solution du problèm e de chômage aux autres décisions constitu tionnelles essen
tielles. Il p répara it le p ro lé taria t aux changem ents qui devaient ven ir par toute son 
activ ité  organisatrice, anim atrice et politique.


