
Polskim”. W latach 1948–1956 łącznie ukazało się 
ponad 5100 wydań obu tych gazet, a w nich ponad 
25 000 dużych artykułów prasowych o Wrocławiu 
i jego mieszkańcach. 

„Gazeta Robotnicza” to dziennik, który powstał 
16 grudnia 1948 r. w stolicy Dolnego Śląska jako 
organ Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjed-
noczonej Partii Robotniczej (dalej: KW PZPR) 
we Wrocławiu. Łącznie w omawianym okresie 
ukazało się 2410 wydań tej gazety. Nakład gazety 
w 1948 r. wyniósł 600 000 sztuk.

Natomiast „Słowo Polskie” powstało 27 sierp-
nia 1945 r. w Legnicy. Początkowo gazeta ta nosi-
ła nazwę „Pionier”, aby w listopadzie 1946 r. po 
plebiscycie wśród czytelników zmienić tytuł na 
„Słowo Polskie”. Nakład gazety w 1948 r. wyniósł 
60 000 sztuk, a w latach 1948–1956 ukazało się 
ponad 2750 numerów tej gazety.

„Gazeta Robotnicza” jako organ KW PZPR we 
Wrocławiu była medium o charakterze oficjalnym 
i propagandowym, silnie zideologizowanym. Na 
łamach tej gazety poruszano często zagadnienia 
o tematyce międzynarodowej i ogólnokrajowej, 
odnosząc je – w uzupełnieniu – do uwarunkowań 
lokalnych. Artykuły prasowe poruszały te same 
tematy i problemy, co gazety ogólnokrajowe, takie 
jak np. „Trybuna Ludu”. „Gazeta Robotnicza” 

„Chleba i igrzysk” to jedna z najbardziej znanych 
maksym starożytności, ukazująca mechanizmy 
sprawowania władzy w każdej epoce historycznej. 
Możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb 
ludzkich: głodu i chęci rozrywki, była przez wieki 
wykorzystywana do łagodzenia napięć społecz-
nych i zdobywania popularności potrzebnej do 
prowadzenia działalności politycznej.

Wydaje się, że także państwa o ustroju komu-
nistycznym przystosowały starożytną maksymę 
do swojej ideologii i realiów. Bo czym było pro-
pagandowe celebrowanie każdej dziedziny życia, 
każdego wydarzenia politycznego i kulturalnego, 
jeśli nie wykorzystaniem wspomnianego hasła, 
aby w prosty sposób zakamuflować rzeczywi-
sty obraz państwa oraz trudy życia codziennego 
mieszkańców?

Mechanizmy działania ówczesnej propagandy 
prześledzić można na przykładzie artykułów pub-
likowanych we wrocławskiej prasie codziennej lat 
1948–1956. 

Wrocławskie źródła prasowe
Spośród wielu wrocławskich źródeł prasowych 
z lat 1948–1956 skoncentrujemy się na dwóch naj-
ważniejszych i największych gazetach (dzienni-
kach) tego okresu: „Gazecie Robotniczej” i „Słowie 

Imprezy masowe we Wrocławiu w latach 1948–1956 
w lokalnych źródłach prasowych

Prasa Ziem Odzyskanych musi wszelkie niedociągnięcia wypalać 
czerwonym żelazem, ale zarazem specjalnie podkreślać wszystkie sukcesy.

Na twarzy naszego czytelnika musimy wywołać uśmiech zadowolenia i rumieniec wstydu.
(L. Goliński, Uśmiech zadowolenia i rumieniec wstydu, „Słowo Polskie”, nr 89 (500) z 1 IV 1948)
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i  do miasta. „Gazeta Robotnicza” była ostoją 
systemu, przedstawiała oficjalne stanowisko klasy 
rządzącej, uczyła, kształciła, prezentowała wyide-
alizowany, zgodny z oficjalną linią obraz miasta. 
W „Słowie Polskim” od czasu do czasu poruszano 
temat niedociągnięć i nieprawidłowości, zachęca-
no do ich pokonania i w ten sposób wywoływano 
u czytelnika poczucie odpowiedzialności i  przy-
wiązania do miasta, które wkrótce miało stać się 
miastem wzorcowym. 

Imprezy masowe
Imprezy masowe rozumiane tutaj jako wydarze-
nia polityczne, kulturalne i rozrywkowe, na które 
wstęp był bezpłatny (i które przyciągały wieloty-
sięczne tłumy widzów), miały istotne znaczenie 
propagandowe w życiu mieszkańców Wrocła-
wia po 1945 r. Zniszczenia wojenne sięgające 
70% tkanki miejskiej, krajobraz ruin i gruzo-
wisk, pustki w sklepach, problemy aprowizacyj-
ne i  funkcjonalne miasta w pierwszych latach 

pełniła rolę „strażnika systemu” dla Wrocławia 
i  regionu. Jej misją było zaszczepienie u czytel-
nika miłości do ustroju komunistycznego i chę-
ci uczestniczenia w jego budowaniu. Gazeta ta 
skierowana była do mas, zarówno robotników, jak 
i intelektualistów; styl artykułów był więc tradycyj-
ny, język dość prosty i zrozumiały, bez ekstrawa-
gancji. Ważne propagandowo treści uwypuklano 
odpowiednią szatą graficzną.

„Słowo Polskie” było gazetą o charakterze 
mniej oficjalnym. Na jego łamach poruszano 
często tematy z życia codziennego mieszkańców 
miasta i promowano lokalny patriotyzm. „Słowo 
Polskie” miało uzupełniać i kontynuować wątki 
podjęte w „Gazecie Robotniczej”, skierowane było 
głównie do ludzi młodych i robotników; stąd eks-
presyjny styl i uproszczony język, z elementami 
mowy potocznej. 

„Gazeta Robotnicza” i „Słowo Polskie” funkcjo-
nowały na zasadzie naczyń połączonych. Budowa-
ły u czytelnika przywiązanie do ustroju państwa 

Wrocław 1946, pochód pierwszomajowy, fot. K. Gromadzka / Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu.
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powojennych powodowały, że z postulowanych 
„chleba i  igrzysk” władze komunistyczne mogły 
zapewnić tylko „igrzyska”, i to w ograniczonym 
zakresie.

Opisy imprez masowych dość często gościły na 
łamach obu gazet. Najczęściej relacje z różnorod-
nych wydarzeń o charakterze masowym umiesz-
czane były na stronie trzeciej lub czwartej. 

Cykliczne imprezy masowe
Czytając prasę wrocławską z okresu stalinizmu, 
można dojść do wniosku (notabene mylnego), że 
prawie codziennie w tamtych czasach odbywały 
się jakieś imprezy masowe. Czytelnik może wręcz 
odnieść wrażenie, że tak naprawdę Wrocław „żyje” 
w cyklu od jednej imprezy do następnej.

Do najważniejszych cyklicznych wydarzeń 
odbywających się w stolicy Dolnego Śląska 
w  latach 1948–1956, szeroko komentowanych 
na łamach „Gazety Robotniczej” i „Słowa Pol-
skiego”, można zaliczyć: sylwester/Nowy Rok 
(31 grudnia/1 stycznia), rocznicę powstania Armii 
Radzieckiej (23 lutego), Dzień Kobiet (8 mar-
ca), rocznicę śmierci i urodzin Włodzimierza 
Lenina (10 kwietnia i 21 stycznia), Święto Pracy 
(1 maja), Tydzień Oświaty, Książki i Prasy (maj), 
Wyścig Pokoju (maj), Dzień Dziecka (1 czerwca), 
Tydzień Zdrowia (czerwiec), rocznicę Odrodze-
nia Narodowego/Święta Wyzwolenia (22 lipca), 
Miesiąc Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (wrze-
sień), Miesiąc Odbudowy Warszawy (wrzesień), 
Święto Zmarłych (1 listopada), rocznicę Rewo-
lucji Październikowej (6/7 listopada) i rocznicę 
urodzin Józefa Stalina (18 grudnia). Ponadto we 
Wrocławiu obchodzono też: Tydzień Młodzie-
ży (marzec), Dni Morza (czerwiec), Tydzień 
Wrocławia (lipiec), Święto Lotnictwa (sierpień) 
i powrót Wojska Ludowego z Manewrów Letnich 
(październik).

Niewątpliwie najważniejsze było Święto Pra-
cy, którego przygotowania relacjonowane były 
na łamach obu gazet nawet dwa tygodnie przed 
jego terminem. W bardzo licznych artykułach 
zachęcano wrocławian do aktywnego uczestni-
czenia w święcie, dawano wskazówki i instrukcje, 
jak należy się zachowywać, jakie hasła wykrzyki-
wać, jakie plakaty propagandowe przygotować. 

Wrocławianie – według autorów artykułów – bar-
dzo lubili to święto i chętnie maszerowali tego 
dnia przed trybuną honorową złożoną z przedsta-
wicieli najwyższych władz wojewódzkich, miej-
skich i wojskowych. 

Ówczesny pochód pierwszomajowy wraz 
z  otoczką, która mu towarzyszyła (wielotygo-
dniowe przygotowania, zgłaszanie niezliczonych 
zobowiązań produkcyjnych, liczne festyny i zaba-
wy towarzyszące, okolicznościowe wystawy, gazet-
ki ścienne itp.), był niczym igrzyska w starożyt-
nym Rzymie. W artykule z 2 maja 1951 r. czytamy:

„Bojowo, a zarazem wesoło i radośnie obcho-
dził Wrocław święto mas pracujących całego 
świata – dzień 1 Maja. Skąpane w promieniach 
wiosennego słońca ulice miasta rozbrzmiewały 
gwarem, dźwiękami muzyki i śpiewem. Od rana 
w najważniejszych punktach miasta gromadzą się 
robotnicy fabryk i zakładów pracy. Poprzedzane 
orkiestrami, uszeregowane dzielnicami kolumny 
pracujących ruszają w kierunku Placu Grunwal-
dzkiego. Nad Placem Grunwaldzkim, udekoro-
wanym sztandarami i transparentami, dominuje 
wysoka trybuna, przybrana czerwienią i błękitnym 
kolorem pokoju. U wierzchołka trybuny łopocą 
delikatne czerwone proporce. Między popiersiem 
Lenina i Stalina, olbrzymi portret Prezydenta RP, 
przewodniczącego KC PZPR towarzysza Bole-
sława Bieruta. Obok portrety Marksa i Engelsa. 
U góry transparent: »Pierwszy Maja, święto mas 
pracujących, walczących o pokój, wolność i socja-
lizm«. Pod tymi hasłami obchodzimy tegoroczne 
święto robotnicze […]. 

Pada okrzyk: »Niech żyje Polska Zjednoczona 
Partia Robotnicza« […] przodująca siła klasy robot-
niczej, przodująca siła narodu polskiego […] z tłu-
mu padają mocne okrzyki »Precz z podżegaczami 
wojennymi!« […] »Niech żyje Pafawag i jego przo-
downicy pracy!« […] »Niech żyje Wojsko Polskie, 
zbrojne ramię narodu! […]«”1.

Okazjonalne imprezy masowe
Cykliczne imprezy masowe miały wyrobić w oby-
watelach przywiązanie do systemu. Imprezy 

1 B.a., Robotnicy, naukowcy, chłopi, żołnierze, młodzież – w narodowym 
froncie. 200 tys. wrocławian manifestowało wolę walki o pokój i Plan 
6-letni, „Gazeta Robotnicza”, nr 120 (851) z 2 V 1951.

35



okazjonalne traktowane były już bardziej jako 
wydarzenia lokalne mające zwiększyć autorytet 
miejscowych władz. Podobnie było we Wrocławiu.

Wystawa Ziem Odzyskanych (dalej: WZO; 
21.07.1948–31.10.1948), Światowy Kongres Inte-
lektualistów w Obronie Pokoju (25–28.08.1948), 
Festiwal Polskiej Muzyki Ludowej (14–16.05.1949), 
Ogólnopolskie Dożynki na Psim Polu (wrzesień 
1949), I Kongres Pokoju (wrzesień 1950), uro-
czystości związane ze śmiercią Józefa Stalina 
(marzec 1953), uroczystości związane ze śmiercią 
prof. Ludwika Hirszfelda (marzec 1954), Krajowa 
Wystawa Wynalazczości (sierpień 1954), uroczy-
stości związane ze śmiercią Bolesława Bieruta 
(marzec 1956) to najważniejsze imprezy o charak-
terze okazjonalnym z tamtych lat. 

Na obraz Wrocławia, jego mieszkańców i auto-
rytet władz lokalnych szczególnie mocno wpły-
nęły: WZO, Światowy Kongres Intelektualistów 
w Obronie Pokoju oraz uroczystości związane ze 
śmiercią Józefa Stalina.

Rok 1948 był w stolicy Dolnego Śląska szcze-
gólny. W tym roku odbyły się we Wrocławiu m.in. 
WZO, Kongres Intelektualistów, Ogólnopolski 
Zjazd Historyków (19–22.09.1948) i uroczystości 

związane z Kongresem Zjednoczeniowym PZPR 
(16.12.1948). Szczególnie dwie pierwsze imprezy 
– o zasięgu ogólnokrajowym, a nawet między-
narodowym – w znaczący sposób wpłynęły na 
wizerunek miasta i wrocławian. Wrocław dzięki 
sukcesowi propagandowemu tych imprez zaczęto 
traktować jako swoiste „okno wystawowe” ukazu-
jące światu sukces nowej władzy, co jednocześnie 
potwierdzało słuszność poczdamskich decyzji2.

Paradoksalnie jednak sukces WZO i Kongresu 
Intelektualistów przyczynił się do tego, że Wroc-
ław przestał być postrzegany jako miasto wyma-
gające wsparcia z centralnego budżetu3. Powyższe 
spostrzeżenie władz centralnych, oczywiście, nie 
było prawdą. Odcięcie części dotacji państwowych 
po 1948 r. w znaczący sposób przyczyniło się do 
spowolnienia tempa odbudowy miasta.

Innym wydarzeniem, które warto tutaj wspo-
mnieć, były uroczystości związane ze śmiercią 
Józefa Stalina w marcu 1953 r. W stolicy Dolnego 
Śląska śmierć „wodza ludzkości” – według donie-
sień prasowych – przyjęto z wielkim smutkiem, 

2 W. Suleja, Historia Wrocławia. W Polsce Ludowej, PRL i III Rzeczpospoli-
tej, t. 3, Wrocław 2001, s. 38.

3 Tamże.

Wystawa Ziem Odzyskanych, fot. A. Czelny / Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu.
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nas wzorem człowieka [...]. Towarzysz Stalin był 
człowiekiem jak my wszyscy, ale był Wielkim 
Człowiekiem: widział bowiem lepiej niż my, 
dalej i  głębiej, kochał mocniej niż my, walczył 
odważniej i ofiarniej.

Stalin umarł. Ale Jego dzieło życia jest wielkie 
i nieśmiertelne... [...]4.

Opisując imprezy masowe we Wrocławiu, 
należy pamiętać o tym, że każde takie wydarze-
nie miało bardzo bogatą oprawę graficzną i aku-
styczną. W dobie dopiero co raczkującej telewizji 
to barwne transparenty, wielkoformatowe zdjęcia, 
ekspresyjne artykuły prasowe, piękne dekoracje 
i platformy pochodowe, liczne proporczyki były 
najlepszymi środkami oddziałującymi na zmysł 
wzroku, a tym samym na odbiór rzeczywistości.

Każda impreza masowa była wykorzystywana pro-
pagandowo. Nawet Wyścig Pokoju, wydarzenie spor-
towe, które – wydawać by się mogło – nie ma związ-
ku z polityką, był pretekstem do głoszenia wyższości 
ustroju komunistycznego nad demokratycznym. 

***

4 B.a., Ludzie Dolnego Śląska składają hołd pamięci Wielkiego Wodza 
postępowej ludzkości. Zgromadzenie żałobne w Hali Ludowej, „Gazeta 
Robotnicza”, 9 III 1953.

a uroczystości związane z oddaniem hołdu jego 
pamięci były czasem wielkiego bólu i wycisze-
nia, o czym świadczy ten oto fragment artykułu 
z 9 marca 1953 r.: W Hali Ludowej gdzie tylko 
okiem rzucić – pełno ludzi. A mimo to panu-
je głęboka, pełna skupienia przejmująca cisza. 
Przyszli wszyscy: przodujący ludzie Pafawagu, 
którzy pamiętają, jak to dzięki pomocy państwa 
radzieckiego przez Wielkiego Stalina ich ręce 
dźwignęły z gruzów Pafawag [...]. Na twarzach 
ponad 20.000 zebranych smutek i ból. Oczy 
wszystkich skierowane są na portret Wielkiego 
Stalina, którego imię było, jest i będzie sym-
bolem walki, nadziei i  zwycięstwa dla ludów 
całego świata [...]. Serca wszystkich – młodych 
i starych, członków partii i bezpartyjnych, męż-
czyzn i kobiet przepełnione są bólem z powo-
du straty, jaką poniósł Związek Radziecki, cała 
ludzkość, nasz kraj... [...]. Stalin jest dla nas 
wzorem człowieka [...]. Stalin jest dla nas wzo-
rem komunisty [...]. Towarzysz Stalin jest dla 
nas wzorem patrioty [...]. Towarzysz Stalin uczył 
Partię kochać lud, tak jak On, a jednocześnie 
nienawidzić wrogów ludu pracującego, tępić 
ich bezlitośnie [...]. Towarzysz Stalin jest dla 

Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju, Wrocław 1948, fot. A. Czelny / Zakład Narodowy im. Ossolińskich we 
Wrocławiu.
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rozprzestrzeniają się po chodnikach i  jezdniach. 
Ulice te toną zazwyczaj w ciemnościach, a ich 
czysty dotychczasowy wygląd zmienił się w ponu-
re, gliniasto-wapienne bagno. Chodzę po ulicach 
i oglądam porozrywane przewody elektryczne, 
porozbijane skrzynki telefoniczne, połamane 
drzewa i zadeptane trawniki […]. Ludzie dawniej 
swą pracą przypominali mrówki, dziś przypomi-
nają ciemny okres Wrocławia – Wrocławia mia-
sta szabru. Robotnicy chyłkiem przemykają się 
wśród ruin, by tu urwać cegłę, tam uszczknąć 
muru, ówdzie zatarasować przejście i  przejazd. 
Po kilku dniach swojej roboty idą dalej robić bała-
gan, zostawiając brud i kurz. Mury, które przez 
trzy lata poważnie groziły przechodniom i inspek-
cji budowlanej zawaleniem, dziś trzęsą się ner-
wowo i same bez niczyjej pomocy przyspieszają 
akcję zagruzowania. Nasze miasto, nasz kochany 
Wrocław coraz bardziej upodabnia się do miasta 
kompletnie zniszczonego, coraz lepiej odgry-
wa rolę miasta brudu i powojennych murowisk 
[…]. Płaczę i przez łzy pytam się: »Kto wymyślił 
hasło zagruzowania Wrocławia, zagruzowania 
z powrotem?«”5.

5 J.A., Zagruzowujemy Wrocław, „Gazeta Robotnicza”, 02 IV 1949.

Imprezy masowe we Wrocławiu w okresie stali-
nizmu miały przede wszystkim na celu odwrócić 
choć na chwilę uwagę wrocławian oraz osób przy-
jezdnych od trudów życia w zniszczonym mieście 
w ciężkich latach powojennych. 

Po lekturze artykułów prasowych relacjonują-
cych imprezy masowe we Wrocławiu można dojść 
do wniosku, że w stolicy Dolnego Śląska w latach 
1948–1956 odbyło się bardzo wiele imprez o róż-
norodnym charakterze. Jednak z lektury prasy 
codziennej tamtych lat w szerszej perspektywie 
tematycznej wyłania się zupełnie inny obraz: mia-
sta zniszczonego w wyniku działań wojennych, 
przeżywającego nieustannie różnorodne proble-
my natury aprowizacyjnej, funkcjonalnej i komu-
nikacyjnej. Wrocław z lat 1948–1956 to „Wrocław 
ruin, gruzowisk i brudu”, ale z drugiej strony to 
także „Wrocław kwitnącej propagandy sukce-
su”, gdzie występują tylko „chwilowe” problemy, 
zazwyczaj natury logistycznej, które dzięki mło-
dym robotnikom miasta szybko zostaną przezwy-
ciężone. O ponurym obrazie stolicy Dolnego Ślą-
ska tamtych lat świadczy m.in. ten oto fragment 
artykułu z 1949 r.:

„Dziś chodzę po ulicach Wrocławia i przewra-
cam się na zwaliskach gruzu, które coraz szybciej 

Fot. A. Czelny / Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu.
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