


WSTĘP 

W grudniu bieżącego roku mija trzydzieści lat od historycznego Kon-
gresu, który dokonał zjednoczenia polskiego ruchu robotniczego, powo-
łując do życia Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą. Zjednoczenie to 
było wynikiem konsekwentnej polityki Polskiej Partii Robotniczej i le-
wicowego nurtu Polskiej Partii Socjalistycznej, które prezentowały jedy-
nie słuszny program walki o wyzwolenie narodowe i społeczne. Akt ten 
posiadał doniosłe znaczenie dla narodu polskiego, wprowadził Polską na 
drogą przyspieszenia socjalistycznych przemian w naszym kraju. 

Powstanie PZPR było wielkim sukcesem polskiej klasy robotniczej, 
źródłem jej siły w budowie socjalizmu. Stało sią podstawowym czynni-
kiem w ugruntowywaniu jej przodującej roli w społeczeństwie. Wyda-
rzenie to miało historyczne znaczenie dla kształtowania i umacniania 
moralno-politycznej jedności narodu polskiego opartej na zasadach socja-
listycznego patriotyzmu i proletariackiego internacjonalizmu. W tym 
procesie dokonywały sią głębokie przeobrażenia w świadomości społecz-
nej Polaków. 

Doniosłą rolą zjednoczenia polskiego ruchu robotniczego na drodze 
budowy i rozwoju socjalizmu w Polsce, w kształtowaniu i pogłębianiu 
moralno-politycznej jedności narodu i jego znaczenie dla międzynarodo-j 
wego ruchu robotniczego i komunistycznego w całej pełni potwierdza 
plon dokonań naszego narodu pod kierunkiem Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej na przestrzeni trzydziestu lat od Kongresu Zjednocze-
niowego. Polska Ludowa jest dziś krajem dynamicznie rozwijającym się 
o szerokich perspektywach. Osiągnęła wysoki poziom rozwoju sił wy-
twórczych, wszechstronny rozwój kultury oświaty i nauki, zapewniła 
sobie poważny autorytet na arenie międzynarodowej. 

Trzydziesta rocznica zjednoczenia ruchu robotniczego i powstanie 
PZPR stanowi szczególny powód do rozwinięcia pogłębionej działalności 
ideowo-wychowawczej. Środowisko naukowe historyków Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu niniejszą publikacją — zrodzoną z inspi-
racji Komitetu Uczelnianego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej — 
pragnie spełnić swoją obywatelską powinność upowszechnienia prawdy 
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o przodującej roli PZPR w realizacji przemian, które w nowych warun-
kach społeczno-ekonomicznych dokonały się w regionie pomorskim. 

Pomyślna realizacja dzieła budowy socjalizmu w Polsce była możliwa 
dlatego, że kierunek przeobrażeń naszego kraju i pomorskiego regionu 
wytyczyła twórcza myśl programowa naszej Partii, a działaniu mas lu-
dowych przewodził jej wysiłek organizatorski, upór i konsekwencja 
w dążeniu do osiągania wytyczonych celów. 

Oddając tę publikację do rąk czytelników pragniemy ugruntować 
przekonanie, że Polska Zjednoczona Partia Robotnicza — partia klasy ro-
botniczej, stała się partią narodu polskiego wyrażającą najpełniej inte-
resy i aspiracje narodowe. 
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