O tym jak uczniowie szkoły nr 177 celebrowali 20-lecie powstania Polskiej Partii
Robotniczej
W 1962 roku w Polsce pozostającej pod rządami komunistów celebrowano 20-lecie
powstania Polskiej Partii Robotniczej. Również i społeczność szkoły nr 177 w Warszawie
przygotowała na tę okazję okolicznościową akademię. Więcej informacji możemy pozyskać
dzięki lekturze relacji anonimowego autora zawartej w kronice na rok szkolny 1961/1962.
Wspomniana partia została utworzona 5 stycznia 1942 roku w Warszawie okupowanej przez
Niemców. Głównym założycielem i pierwszym sekretarzem partii był Marceli Nowotko. Nie
należy jednak zapominać, iż za rzeczywistego autora nazwy partii należy uznać Józefa Stalina,
który swą koncepcję wyłożył w liście skierowanym do Georgia Dymitrowowa, datowanym na
27 sierpnia 1941 roku. Główne cele programowe partii do których należy zaliczyć walkę
narodowowyzwoleńczą z Niemcami oraz powojenną odbudowę państwa z pominięciem
elementów kapitalistycznych zostały sformułowane w formie odezwy „Do robotników,
chłopów, inteligencji!”, datowanej na 10 stycznia 1942 roku. Pomiędzy 15–21 grudnia 1948
roku na kongresie w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej doszło do połączenia
Polskiej Partii Robotniczej (PPR) z Polską Partią Socjalistyczną (PPS) w wyniku którego
utworzona została Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR). Wracając do relacji należy
wspomnieć, iż w naszej szkole zdecydowano się uczcić wspomniane święto w formie
okolicznościowego apelu. Apel został zorganizowany jak należy przypuszczać 5 stycznia 1962
roku (wówczas przypadał piątek). Podczas apelu referat wygłosiła Pani kierownik szkoły
Jadwiga Śpiewakowa która przybliżyła dzieciom historię członków PPR walczących podczas
okupacji hitlerowskiej z Niemcami. Według prelegentki jednym z głównych celów ówczesnych
bojowników legitymujących się członkostwem w PPR było stworzenie dzieciom żyjącym
w powojennej Polsce właściwych warunków nauki w „nowych, pięknych szkołach”. Pani
kierownik ponadto wspomniała o losach bohaterów walk partyzanckich oddziałów PPR
więzionych za swą postawę w hitlerowskich obozach i więzieniach. Przemówienie Pani
kierownik zakończyła wzniosłymi słowami, które na ówczesnych uczniach i nauczycielach
mogły robić sporę wrażenie. Cyt. „Cześć wszystkim bohaterom, walczącym o nową Polskę
ludową!”. Jak przekonuje anonimowy autor relacji dzieci były bardzo wdzięczne Pani
kierownik za poświęcenie czasu i wygłoszenie referatu oraz prosiły o częstsze tego typu
prelekcje. Jednocześnie młodzież uczestnicząca w apelu miała zadeklarować się, iż będzie
więcej czasu poświęcać na czytanie książek o partii aby lepiej zrozumieć okoliczności
powstania Polskiej Partii Robotniczej.

Pierwszy Zjazd Polskiej Partii Robotniczej w sali Romy przy ul. Nowogrodzkiej 49
w Warszawie, 6–13 grudnia 1945 roku.
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