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Wstęp
Jałtańskie postanowienia dotyczące Polski uwzględniały przeprowadzenie „możliwie najprędzej” „wolnych i nieskrępowanych” wyborów. Oczywiście zapisy te
co innego oznaczały dla Józefa Stalina, a co innego dla aliantów zachodnich,
międzynarodowy charakter ustaleń obligował jednak do ich wypełnienia nawet
sowieckiego dyktatora.
Polscy komuniści, rządzący nad Wisłą dzięki obecności Armii Czerwonej,
zdawali sobie sprawę, że z powodu nikłego poparcia społecznego w wyniku
prawdziwie demokratycznych wyborów zostaną pozbawieni władzy. Dlatego
kiedy upadła koncepcja utworzenia korzystnego dla nich bloku wyborczego1,
zaproponowali przeprowadzenie jeszcze przed wyborami głosowania ludowego,
czyli referendum2. Zabieg ten umożliwił im osiągnięcie krótkofalowych oraz
strategicznych celów politycznych. Doraźnie odsuwali w czasie głosowanie do
parlamentu, co pozwoliło im umocnić się u władzy. Jednocześnie referendum
stanowiło dla władz administracyjnych oraz aparatu represji sprawdzenie możliwości stosowania terroru i nacisków w celu uzyskania pożądanych wyników
głosowania.
Tymczasem ciesząca się rosnącym poparciem społecznym opozycja polityczna,
skupiona głównie wokół Polskiego Stronnictwa Ludowego, co najmniej od jesieni 1945 r. dążyła do wyborów, mając realne podstawy do myślenia o przejęciu
władzy3. Odwlekanie przez komunistów terminu głosowania do sejmu zmusiło
ludowców do kompromisu. W zamian za deklarację ze strony Polskiej Partii RoPoprzez utworzenie wspólnej listy wyborczej Polska Partia Robotnicza chciała zneutralizować
siłę Polskiego Stronnictwa Ludowego, cieszącego się dużym poparciem społecznym. Przewidując
intencje komunistów, prezes ludowców Stanisław Mikołajczyk zerwał rozmowy na temat wspólnego bloku.
2
Pomysł przeprowadzenia referendum podsunął komunistom, raczej wbrew swoim zamiarom, Stanisław Mikołajczyk, który jeszcze w trakcie rozmów na temat bloku zasugerował, że w sprawie
zmian konstytucji społeczeństwo powinno wypowiedzieć się w referendum, ale przeprowadzonym
łącznie z wyborami (A. Paczkowski, Stanisław Mikołajczyk, Warszawa 1994, s. 52).
3
Przekonanie takie mogło wynikać z faktu, że w okresie okupacji największym poparciem społecznym cieszyły się dwa ruchy polityczne: narodowo-demokratyczny (na jego legalizację po zakończeniu wojny nie zgodzili się komuniści) oraz właśnie ludowy (A.S. Mieczkowski, Referendum
i wybory do Sejmu Ustawodawczego na Lubelszczyźnie 1946–1947, „Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego” 1999, nr 14, s. 107).
1
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botniczej, że wybory odbędą się jesienią 1946 r., Stronnictwo zgodziło się wziąć
udział w głosowaniu ludowym, traktując je jako plebiscyt swojej popularności
i sprawdzian rzeczywistej skali poparcia społecznego przed zasadniczym rozstrzygnięciem w wyborach.
Narzucona przez komunistów i wygodna dla nich treść trzech pytań referendum4 oraz faworyzująca PPR i jej partie satelickie ordynacja głosowania
już na wstępie dawały rządzącym szanse na osiągnięcie korzystnego rezultatu.
Przewaga odpowiedzi „trzy razy »tak«” miała świadczyć o udzielonym im społecznym poparciu, co było istotne przed nadchodzącymi wyborami. Mimo zdecydowanie gorszej pozycji startowej, opozycja z PSL na czele podjęła walkę
o demokratyczną i suwerenną Polskę. Zachęcając do udzielenia negatywnej odpowiedzi na pierwsze pytanie dotyczące senatu, ludowcy chcieli wyraźnie odciąć
się od komunistów i zaprotestować przeciwko ich metodom rządzenia. Mimo
znacznego poparcia dla PSL i jeszcze większej niechęci do PPR wyrażonej przez
społeczeństwo na kartach wyborczych, komuniści sfałszowali wyniki głosowania
i ogłosili swoje zwycięstwo.
Przez blisko pół wieku propaganda Polski Ludowej przedstawiała referendum
jako wielki sukces komunistów, którzy otrzymali społeczny mandat dla wprowadzanego przez nich ustroju. Jednocześnie prawdziwe wyniki głosowania były
jedną z najpilniej strzeżonych tajemnic PRL. Po zmianach systemowych w 1989 r.
i otwarciu archiwów okazało się, że komuniści, przy wydatnym wsparciu swych
sowieckich patronów, sfałszowali wyniki referendum. Ujawnione materiały
oprócz ogromnej skali fałszerstwa odsłoniły również kulisy kampanii wyborczej
i przygotowań do głosowania, które choć miały wymiar ogólnokrajowy, różniły
się w poszczególnych regionach.
Celem niniejszej publikacji jest pokazanie genezy, przygotowań, przebiegu
oraz wyników referendum z 30 czerwca 1946 r. w Polsce na przykładzie ówczesnego województwa gdańskiego, utworzonego 30 marca 1945 r. na podstawie dekretu Krajowej Rady Narodowej z połączenia byłego Wolnego Miasta Gdańska
oraz północnych powiatów przedwojennego województwa pomorskiego: morskiego (wejherowskiego), grodzkiego gdyńskiego, kartuskiego, kościerskiego,
starogardzkiego i tczewskiego5 (powiaty tzw. dawne). W lipcu 1945 r. powiększono je o dziewięć powiatów (tzw. nowych) z dawnych ziem III Rzeszy: cztery
Pytania referendum były następujące: „1. Czy jesteś za zniesieniem Senatu? 2. Czy chcesz utrwalenia w przyszłej Konstytucji ustroju gospodarczego, zaprowadzonego przez reformę rolną i unarodowienie podstawowych gałęzi gospodarki krajowej, z zachowaniem podstawowych uprawnień
inicjatywy prywatnej? 3. Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic Państwa Polskiego na Bałtyku,
Odrze i Nissie [Nysie – K.D.] Łużyckiej?” (DzU 1946, nr 15, poz. 104, Ustawa z dnia 27 kwietnia 1946 r. o głosowaniu ludowym). Pytania sformułowano bardzo zręcznie, gdyż wszystkie sugerowały odpowiedź pozytywną, co zgodnie z założeniami komunistów miało wykazać jedność
społeczeństwa i poparcie dla prowadzonej przez nich polityki. „Trzy razy »tak«” było też łatwiej
wypromować w rozpoczynającej się kampanii propagandowej.
5
DzU 1945, nr 11, poz. 57.
4
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powiaty dawnych Prus Wschodnich – miejski elbląski, malborski, kwidzyński
i sztumski oraz pięć wschodnich powiatów Pomorza Zachodniego – bytowski,
lęborski, miastkowski, sławneński i słupski.
Połączenie ziem należących przed wojną do trzech podmiotów państwowych
w jeden organizm zrodziło mnóstwo problemów, w tym narodowościowych
i demograficznych. Potęgowały je wysiedlenia ludności niemieckiej, powojenne
migracje, a także deportacje mieszkańców Pomorza do ZSRS6. W trudnej rzeczywistości powstawało nowe społeczeństwo, które tworzyli ekspatrianci z dawnych
Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej wcielonych do ZSRS, przesiedleńcy
z Polski centralnej, reemigranci oraz autochtoni7. Skomplikowana i niestabilna
sytuacja oddziaływała na postawy poszczególnych grup ludności, motywowanych
określonymi interesami i pragnieniami, a także żalami i obawami. Wszystkie te
elementy wpłynęły na przebieg i wynik referendum.
Ramy chronologiczne pracy obejmują okres od lutego 1945 r. do sierpnia
1946 r. Początkowa cezura odnosi się do genezy referendum, której należy
szukać w ustaleniach jałtańskich, natomiast końcowa do czasu ogłoszenia oficjalnych wyników głosowania i protestów PSL, składanych przeciwko fałszerstwom
komunistów.
Zakres terytorialny opracowania obejmuje obszar województwa gdańskiego,
w którego skład w okresie referendum wchodziły cztery miasta wydzielone
(Gdańsk, Sopot, Elbląg i Słupsk) oraz piętnaście powiatów. Według pierwszego
powojennego spisu ludności z 14 lutego 1946 r. w województwie gdańskim
mieszkało nieco ponad 732 tys. osób8, a jego całkowita powierzchnia wynosiła
16 378 km kw.9
W pracy przyjęto układ problemowo-chronologiczny, aby zachować spójność merytoryczną i porządek omawianych zagadnień. Wyszczególniono cztery
rozdziały omawiające węzłowe etapy problemu badawczego (geneza, przygotowania, przebieg oraz wyniki referendum). Dla większej przejrzystości każdy
z rozdziałów podzielono na mniejsze części odnoszące się do konkretnych
tematów.
Wydarzenia w regionach stanowiły echo działań podejmowanych w Warszawie lub reakcję na istotne zdarzenia w innym miejscu kraju. W związku
z tym narracja prowadzona jest tak, aby czytelnik mógł poznać i zrozumieć
6
Deportacje objęły co najmniej 15 tys. mieszkańców Pomorza Gdańskiego aresztowanych przez
NKWD w pierwszych tygodniach po zajęciu tych terenów przez Armię Czerwoną. Większość deportowanych wróciła w latach 1945–1947 (G. Baziur, Armia Czerwona na Pomorzu Gdańskim
1945–1947, Warszawa 2003, s. 132–134).
7
Szerzej o zmianach demograficznych w województwie gdańskim w pierwszych latach powojennych zob. I. Sobczak, Przemiany demograficzne w woj. gdańskim w latach 1945–1974 [w:] Przemiany społeczne w regionie gdańskim w powojennym 30-leciu. Referaty i materiały sesji naukowej
[Gdańsk, 26 marca 1975], red. K. Podoski, Gdańsk 1977; G. Baziur, Armia Czerwona na Pomorzu
Gdańskim....
8
Rocznik statystyczny 1947, Warszawa 1947, s. 13.
9
Województwo gdańskie w liczbach w okresie XX lat PRL, Gdańsk 1963, s. 4.

9

problematykę referendum z 30 czerwca 1946 r. w Polsce na przykładzie wydarzeń z województwa gdańskiego. Wybór takiego sposobu opisu wiązał się
z koniecznością szerszego ujęcia niektórych zagadnień o wymiarze ogólnopolskim, pozornie nie związanych z regionem. W szerszej perspektywie wszystkie
wydarzenia łączą się jednak w jeden ciąg przyczynowo-skutkowy, którego poznanie powinno ułatwić zrozumienie skomplikowanej problematyki głosowania
ludowego.
Przez długi czas referendum nie mogło być przedmiotem badań w kraju.
Pierwsze publikacje pojawiły się dopiero w latach siedemdziesiątych XX w.10
Były one jednak pisane pod dyktando komunistycznej propagandy i pokazywały
partyjny, zafałszowany obraz okresu „utrwalania władzy ludowej” w Polsce.
Próby niezależnych badań podjęli w latach osiemdziesiątych XX w. Roman
Buczek11 oraz Krystyna Kersten12. Wątpliwości co do oficjalnej wersji przebiegu i wyników głosowania ludowego wyrażał też Tadeusz Marczak13. Rzetelne badania tego zagadnienia rozpoczęły się jednak dopiero po 1989 r., kiedy
dostępne stały się przechowywane w archiwach dokumenty partyjne oraz aparatu represji. Obecnie temat jest dobrze opracowany zarówno w ujęciu ogólnopolskim, jak i regionalnym, w tym ostatnim brakuje jednak pozycji poświęconej
Pomorzu Gdańskiemu. Prezentowana tu praca stanowi próbę uzupełnienia
tej luki.
Podstawowa baza źródłowa niniejszej publikacji to dokumenty archiwalne
zgromadzone w Archiwum Akt Nowych, Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i Gdańsku oraz
w Archiwum Państwowym w Gdańsku. Wykorzystane materiały dzielą się na
trzy główne grupy. Pierwsza zawiera dokumenty dotyczące funkcjonowania PPR
i partii satelickich14 oraz aparatu głosowania ludowego15. Kolejną tworzą materiały dotyczące ruchu ludowego, będącego główną konkurencją komunistów podczas referendum16. Ostatnia, najbardziej różnorodna, to dokumenty wytworzone
przez aparat represji, które oprócz kulis działań funkcjonariuszy Ministerstwa
Bezpieczeństwa Publicznego pokazują także nastroje społeczne czy działalność
organizacji podziemia niepodległościowego17.
E. Erazmus, Referendum i wybory w województwie poznańskim w latach 1946–1947, Poznań
1970; J. Zasada, Referendum w województwie poznańskim 30 VI 1946 r., Poznań 1971.
11
R. Buczek, Na przełomie dziejów. Polskie Stronnictwo Ludowe w latach 1945–1947, Toronto
1983.
12
K. Kersten, Narodziny systemu władzy. Polska 1943–1948, Paryż 1986.
13
T. Marczak, Propaganda polityczna stronnictw przed referendum z 30 VI 1946 r., Wrocław
1986.
14
AAN: zespoły KC PPR oraz MIiP; APG: zespół KW PPR w Gdańsku, zespoły komitetów powiatowych PPR i PPS w województwie gdańskim oraz zespół UIiP Województwa Gdańskiego.
15
AAN: zespół BGKGL; APG: zespół UWG.
16
AZHRL: zespół PSL 1945–1949.
17
AIPN: zespół MSW [1944] 1956–1990; AIPN Gd: zespół WUSW w Gdańsku [1945]
1983–1990.
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Oprócz archiwaliów istotnym źródłem informacji była prasa, zarówno ta o proweniencji komunistycznej („Dziennik Bałtycki”, „Głos Wybrzeża”, „Szpilki”),
jak i ta wydawana, mimo ograniczeń administracyjnych i cenzury, przez opozycję (np. „Gazeta Ludowa”).
Niniejsze opracowanie nie powstałoby oczywiście bez sięgnięcia do bogatej
literatury przedmiotu. Podstawowe publikacje podejmujące temat referendum
w ujęciu ogólnopolskim to prace Andrzeja Paczkowskiego18 i Czesława Osękowskiego19, a z nowszych opracowanie źródłowe Tadeusza Wolszy i Andrzeja
Zaćmińskiego20. Coraz więcej autorów opisuje to zagadnienie w wymiarze regionalnym, zarówno w opracowaniach zwartych21, jak i w artykułach22. Osobną
Referendum z 30 czerwca 1946 r. Przebieg i wyniki, „Dokumenty do dziejów PRL”, z. 4, oprac.
A. Paczkowski, Warszawa 1993; A. Paczkowski, Stanisław Mikołajczyk, czyli klęska realisty (zarys
biografii politycznej), Warszawa 1991; idem, Od sfałszowanego zwycięstwa do prawdziwej klęski.
Szkice do portretu PRL, Kraków 1999.
19
C. Osękowski, Referendum 30 czerwca 1946 roku w Polsce, Warszawa 2000.
20
T. Wolsza, A. Zaćmiński, Ludzie listy piszą... Referendum i wybory do Sejmu w korespondencji
Polaków (1946–1952), Bydgoszcz 2013.
21
A. Daszkiewicz, Referendum i wybory w województwie rzeszowskim w latach 1946–1947, Rzeszów 2000; Głosowanie ludowe z 30 czerwca 1946 r. w raportach Ministerstwa Bezpieczeństwa
Publicznego. Wybór dokumentów, zebrali, oprac. i wstępem opatrzyli T. Kisielewski, M. Strzelecki,
Bydgoszcz 2000; K. Churska-Wołoszczak, Referendum ludowe i wybory do Sejmu Ustawodawczego w województwie pomorskim (1946–1947), Bydgoszcz – Gdańsk 2014; Wybory i referenda
w PRL, red. S. Ligarski, M. Siedziako, Szczecin 2014; Referendum z 30 czerwca 1946 roku w województwie poznańskim w dokumentach UB. Wybór źródeł, oprac. A. Chmielewska-Metka i in.,
Poznań 2015.
22
Z. Konieczny, Referendum 1946 roku w województwie rzeszowskim, „Przemyskie Zapiski Historyczne” 1993, R. 10; R. Kozłowski, Wyniki referendum z 30 czerwca 1946 roku w województwie pomorskim, „Zapiski Historyczne” 1994, nr 2/3; idem, Wyniki referendum z 30 czerwca 1946
roku w regionie grudziądzkim, „Rocznik Grudziądzki” 1996, t. 12; C. Osękowski, Referendum
z 30 czerwca 1946 r. na ziemiach przekazanych Polsce po II wojnie światowej, „Dzieje Najnowsze”
1995, nr 3; A.S. Mieczkowski, Referendum...; M. Żukowski, Referendum z 30 czerwca 1946 roku
na Pomorzu Zachodnim, „Rocznik Koszaliński” 1998, nr 28; M. Piotrowski, „Zabezpieczenie”
przez władze komunistyczne referendum i wyborów na Lubelszczyźnie w 1946 i 1947 roku, „Roczniki Humanistyczne” 2000, z. 2; A. Makowski, Manifestacja „Trzymamy straż nad Odrą” i obchody Święta 3 Maja – dwa epizody kampanii przed referendum ludowym w 1946 roku na Pomorzu
Zachodnim, „Przegląd Zachodniopomorski” 2001, z. 3; idem, Referendum z 30 czerwca 1946 r. na
ziemiach zachodnich i północnych na przykładzie Pomorza Zachodniego, „Zapiski Historyczne”
2004, z. 2/3; idem, Choszczno wobec konfrontacji politycznej na Pomorzu Zachodnim w referendum ludowym w czerwcu 1946 roku, „Przegląd Zachodniopomorski” 2010, nr 3; J. Korwin-Mikke,
Referendum 1946, „Najwyższy Czas!” 2006, nr 30/31; T. Januszek, Referendum ludowe 1946 r.
i wybory roku 1947 w Małopolsce w świetle dokumentów krakowskiego IPN, „Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego” 2008, nr 8; J. Snopko, Przebieg referendum ludowego
z 30 czerwca 1946 roku w powiecie augustowskim w świetle raportu szefa Powiatowego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego w Augustowie, „Studia Podlaskie” 2007/2008, t. 17; R. Kolasa, Referendum ludowe w 1946 roku i wybory do sejmu w 1947 roku w Pile, „Kronika Wielkopolski” 2009,
nr 1; W. Syrek, Referendum 1946 r. w powiecie krośnieńskim [w:] Krosno i powiat krośnieński
w latach 1944–1956, red. K. Kaczmarski, M. Krzysztofiński, C. Nowak, Rzeszów – Krosno 2009.
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grupę publikacji stanowią te poświęcone działalności PSL w latach 1945–194723.
Cenne okazały się też prace o charakterze ogólnym analizujące początki komunistycznego zniewolenia Polski, w szczególności dotyczące systemu partyjnego
i propagandy24.
Opracowanie zostało opatrzone wyborem dokumentów oraz zdjęciami z okresu
głosowania, wytworzonymi przez strony uczestniczące w kampanii przedreferendalnej, a więc instancje partyjne PPR, organy państwa i aparatu represji, a także
przez opozycję, zarówno legalną, jak i nielegalną.
***
Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania niniejszej publikacji: recenzentom, prof. Eugeniuszowi Koce oraz dr Kamili
Churskiej-Wołoszczak, za wnikliwe i cenne uwagi, a Annie Krüger za pomoc
w przygotowaniu edycji dokumentów. Dziękuję również za przychylność przełożonym i współpracownikom z Instytutu Pamięci Narodowej. Szczególne wyrazy wdzięczności pragnę złożyć mojej żonie Annie za wsparcie, cierpliwość
i wyrozumiałość.

R. Buczek, Na przełomie dziejów...; R. Turkowski, Polskie Stronnictwo Ludowe w obronie demokracji 1945–1949, Warszawa 1992; S. Łach, Polskie Stronnictwo Ludowe w latach 1945–1947,
Gdańsk 1995; Opozycja parlamentarna w Krajowej Radzie Narodowej i Sejmie Ustawodawczym
1945–1947, wybór, wstęp i oprac. R. Turkowski, Warszawa 1997; Komunikaty Polskiego Stronnictwa Ludowego 1946–1947, red. M. Adamczyk, J. Gmitruk, J. Mazurek, Warszawa 2002; Diariusz
Stanisława Mikołajczyka prowadzony przez Marię Hulewiczową, wstęp i oprac. M. Adamczyk,
J. Gmitruk, Warszawa 2002; Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1944–1956). Materiały z konferencji naukowej 5–6 grudnia 2002 r. w Rzeszowie, t. 1, red. J. Gmitruk, Z. Nawrocki, Warszawa 2003; L.B. Paszkiewicz, „Gazeta Ludowa”. Próba walki o wolność myśli i słowa 1945–1947,
Toruń 2007; eadem, „Gloria victis”. Losy „Gazety Ludowej” – jedynego opozycyjnego dziennika
PSL i jego pracowników w latach 1945–1947, Gdynia 2014; Stanisław Mikołajczyk w dokumentach
aparatu bezpieczeństwa, t. 1: Działalność w latach 1945–1947, wstęp J. Gmitruk, wybór dokumentów W. Bagieński, F. Dąbrowski, F. Gryciuk, Warszawa 2010.
24
K. Kersten, Narodziny systemu...; J. Wrona, System partyjny w Polsce 1944–1950. Miejsce –
funkcje – relacje partii politycznych w warunkach budowy i utrwalania systemu totalitarnego, Lublin 1995; M. Czyżniewski, Propaganda polityczna władzy ludowej w Polsce 1944–1956, Toruń
2005.
23
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Geneza referendum
Jałta i powstanie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej
Postanowienia konferencji w Jałcie przewidywały, że w Polsce, po „przekształceniu”1 powołanego przez komunistów Rządu Tymczasowego „na szerszej podstawie demokratycznej z włączeniem polskich przywódców demokratycznych
z samej Polski i Polaków z zagranicy”, powstanie Tymczasowy Rząd Jedności
Narodowej, który przeprowadzi „możliwie najprędzej wolne i nieskrępowane
wybory” z udziałem wszystkich partii „demokratycznych i antynazistowskich”2.
Sformułowania te pozostawiały dowolność interpretacji, co wzmacniało pozycję
negocjacyjną przywódców Polskiej Partii Robotniczej, sprawujących uzurpatorską, ale realną władzę na ziemiach polskich zajętych przez Armię Czerwoną.
W moskiewskich rozmowach na temat powołania rządu z czerwca 1945 r. to
oni pełnili funkcję gospodarzy i nadawali ton dyskusji; naturalni partnerzy do
rozmów dotyczących politycznej przyszłości Polski – przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego, mający wpływy i cieszący się autorytetem w polskim społeczeństwie i wśród mocarstw zachodnich – byli w tym czasie sądzeni przed
moskiewskim sądem w tzw. procesie szesnastu3. W ten sposób Józef Stalin jednoznacznie zademonstrował, że w tych rozmowach to on dyktuje warunki i dobiera rozmówców. Wobec aresztowania szesnastu wśród działaczy niezależnych
od komunistów w negocjacjach liczył się właściwie tylko lider przedwojennego
Stronnictwa Ludowego i były premier Rządu Polskiego w Londynie Stanisław
Mikołajczyk4.
Określenia „przekształcenie” używa Krystyna Kersten (K. Kersten, Jałta w polskiej perspektywie, Londyn 1989, s. 96). W innych publikacjach nazywane ono bywa także „reorganizacją” (Teheran – Jałta – Poczdam. Dokumenty konferencji szefów rządów trzech wielkich mocarstw, wstęp
W.T. Kowalski, Warszawa 1970, s. 207).
2
Teheran – Jałta – Poczdam..., s. 207.
3
Szerzej o aresztowaniu i procesie przywódców Polskiego Państwa Podziemnego zob. E. Duraczyński, Generał Iwanow zaprasza. Przywódcy podziemnego państwa polskiego przed sądem
moskiewskim, Warszawa 1989; Proces szesnastu... Katalog wystawy (Pałac Kultury i Nauki, Warszawa 2005), koncepcja, scenariusz, wybór materiałów A.K. Kunert, Warszawa: Instytut Pamięci
Narodowej – Halinów: Studio Historia z Ograniczoną Odpowiedzialnością 2008.
4
Poza Stanisławem Mikołajczykiem, wiceprezesem Naczelnego Komitetu Wykonawczego SL
Władysławem Kiernikiem oraz przewodniczącym Centralnego Komitetu Wykonawczego Polskiej
1
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Konsultacje dotyczyły trzech zasadniczych kwestii: systemu partyjnego
w Polsce, składu TRJN oraz udziału stron konferencji w sprawowaniu władzy
w państwie5. Dominacja komunistów, osamotnienie lidera SL i przytłaczająca
atmosfera toczącego się procesu wpłynęły na wynik negocjacji6. Mikołajczyk
zgodził się na porozumienie, które formalnie gwarantowało przedstawicielom SL
trzecią część reprezentacji w rządzie, instytucjach centralnych oraz samorządowych7. Były to jednak stanowiska drugorzędne, nie dające realnej władzy. Spisana, lecz nie podpisana, tzw. umowa moskiewska przewidywała także szybki
termin przeprowadzenia głosowania do sejmu, jednak bez jego sprecyzowania
– „możliwie do końca 1945 r.”8 Wybory miały być powszechne, równe, bezpośrednie i tajne, z przestrzeganiem „czystości i swobody”9.

Spór o wybory i forsowanie bloku10
Koncepcja wolnych i demokratycznych wyborów przeprowadzonych „możliwie
najprędzej”, ze względów taktycznych akceptowana przez komunistów podczas
rozmów w Moskwie, po powołaniu TRJN przestała być dla nich wiążąca. Zdawali oni sobie sprawę z nikłego poparcia w polskim społeczeństwie i z tego, że po
prawdziwie „wolnych i nieskrępowanych” wyborach nie utrzymają się u władzy.
W związku z tym odwlekali ich termin (na wiosnę – lato 1946 r.11), tłumacząc to
m.in. brakiem stabilności na tzw. Ziemiach Odzyskanych, walką z podziemiem
zbrojnym oraz oczekiwaniem na przyjazd Polaków z dawnych ziem wschodnich
Partii Socjalistycznej Zygmuntem Żuławskim pozostali rozmówcy reprezentowali interesy komunistów. Szerzej na temat uczestników rozmów moskiewskich zob. R. Turkowski, Polskie Stronnictwo
Ludowe w obronie..., s. 21.
5
C. Osękowski, Referendum 30 czerwca 1946 roku..., s. 11.
6
Atmosferę dyskusji i pozycję rozmówców dobitnie ilustruje wypowiedź Władysława Gomułki
skierowana do Mikołajczyka i innych przedstawicieli niekomunistycznych ugrupowań biorących
udział w negocjacjach: „Nie obrażajcie się, panowie, że my wam tylko ofiarowujemy miejsca
w rządzie takie, jakie sami uznajemy za możliwe. Myśmy bowiem gospodarze. Wy zaś możecie
stać się współgospodarzami Polski, jeśli zrozumiecie wasze błędy i pójdziecie po drodze, którą
idzie Rząd Tymczasowy. Porozumienia chcemy z całego serca. Lecz nie myślcie, że jest to warunek
naszego istnienia. Władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy. [...] Możecie jeszcze krzyczeć, że leje
się krew narodu polskiego. Że NKWD rządzi Polską, lecz to nie zawróci nas z drogi. Macie do
wyboru – albo porozumienie i wspólna praca nad odbudową Polski, albo rozejdziemy się raz na zawsze” (W. Gomułka, Przemówienie wygłoszone na drugim plenarnym posiedzeniu przedstawicieli
Rządu Tymczasowego i konsultantów z Kraju i zagranicy 18 czerwca 1945 r. [w:] idem, Artykuły
i przemówienia, t. 1: Styczeń 1943 – grudzień 1945, Warszawa 1962, s. 295–296).
7
R. Buczek, Na przełomie dziejów..., s. 61.
8
AIPN, 00231/86, t. 1, Notatka z posiedzenia Komisji Trzech, 24 VI 1945 r., k. 13.
9
Ibidem.
10
Rysunek satyryczny z okresu kulminacji rozmów na temat jednej listy wyborczej (luty 1946 r.)
przedstawiał „dobrego” obywatela, który „forsuje [wspólny] blok [wyborczy]” oraz obywatela
„złego”, który „blokuje forsę” („Szpilki” 1946, nr 11).
11
R. Turkowski, Polskie Stronnictwo Ludowe w obronie..., s. 119.

14

oraz innych państw, głównie Europy Zachodniej12. Odłożenia wyborów, ale tylko
do listopada 1945 r., chciał również Mikołajczyk, który potrzebował czasu na
zorganizowanie struktur terenowych swojej partii13, od sierpnia 1945 r. noszącej
nazwę Polskiego Stronnictwa Ludowego, dla odróżnienia od podporządkowanego komunistom Stronnictwa Ludowego tzw. lubelskiego.
Oprócz tego ostatniego do jesieni 1945 r. komuniści podporządkowali sobie
Polską Partię Socjalistyczną i Stronnictwo Demokratyczne, w wyniku czego
zdominowali scenę polityczną w Polsce. Jednocześnie, aby zapobiec próbom
powoływania nowych partii przez polityków niezależnych (np. Polskiej Partii
Socjalno-Demokratycznej przez Zygmunta Żuławskiego, Chrześcijańskiego
Stronnictwa Pracy przez Karola Popiela czy Stronnictwa Narodowego), wprowadzono zakaz legalizacji partii politycznych. 4 listopada 1945 r. odpowiednią
uchwałę wydało zmajoryzowane przez PPR Prezydium quasi-parlamentu, czyli
Krajowej Rady Narodowej14.
Jedyną niezależną od komunistów i legalnie działającą partią było PSL, które
przeżywało dynamiczny rozwój. „PSL rzeczywiście rosło w siłę. Przechodziły
doń całe koła SL. Chłopi mieli bowiem serdecznie dość najazdów grup ZWM
i PPR po ostatni nieraz kilogram zboża, bokiem wyłaziło im odświętne ględzenie
o sojuszu robotniczo-chłopskim. Partia zawiodła chłopów, którzy zaufali jej
w 1944 r. Za PSL opowiadała się także i ta część narodu, która nie była politycznie zorganizowana. Procesu tego nie zdołał powstrzymać ani terror, który
w stosunku do członków bądź sympatyków Stronnictwa rozpętano, ani próby
przekupstwa, obiecanek itp. W roku 1946 PSL liczyło ok. miliona członków,
czyli więcej niż wszystkie pozostałe partie bloku razem wzięte”15.
Oprócz poparcia społecznego sukces organizacyjny ludowców opierał się także
na strukturach terenowych, które do końca 1945 r. stworzono w całej Polsce.
W województwie gdańskim Zarząd Wojewódzki PSL z prezesem dr. Stanisławem
Tabiszem na czele został wybrany na zjeździe 18 listopada 1945 r.16 Wkrótce
też powołano zarządy powiatowe w piętnastu powiatach województwa17, a już
w listopadzie i grudniu swój akces do PSL zgłosiły m.in. zarządy powiatowe SL
„lubelskiego” w Lęborku, Sławnie, Malborku, Gdańsku i Kościerzynie18.
Wzrost znaczenia PSL na Pomorzu nie uszedł uwadze komunistów. Na zjeździe ich partii w grudniu 1945 r. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PPR
Ibidem.
L.B. Paszkiewicz, Referendum 1946 roku w ocenie „Gazety Ludowej” (opozycyjnego dziennika
PSL), „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2005, t. 6, s. 98.
14
J. Wrona, System partyjny w Polsce..., s. 216.
15
Cena niezależności (rozmowa ze Stanisławem Mazurem, b. członkiem Państwowej Komisji Wyborczej reprezentującym PSL), „Tygodnik Kulturalny” 1989, nr 33, s. 4.
16
AZHRL, PSL 1945–1949, 165, Informacje opracowane przez organa bezpieczeństwa dotyczące
politycznej działalności PSL 1945–1946: Sprawozdanie z I zjazdu PSL w Gdańsku, k. 32–37.
17
AZHRL, PSL 1945–1949, 83, Działalność Zarządu Wojewódzkiego PSL w Gdańsku (woj. gdańskie) 1946–1949: Adresy zarządów powiatowych PSL w województwie gdańskim, k. 22.
18
R. Wapiński, Pierwsze lata władzy ludowej na Wybrzeżu Gdańskim, Gdańsk 1970, s. 100.
12
13
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w Gdańsku Władysław Dworakowski informował: „Reakcja, która przekradła się
do PSL, obrała sobie bazę na terenie naszego województwa gdańskiego, które
jest traktowane jako brama na świat przez rząd i naszą partię. Dlatego daje się
odczuwać taki najazd PSL na Gdańsk”19. Rzeczywiście, liczba ludowców w województwie gdańskim do dnia referendum systematycznie rosła, przewyższając
liczbę pepeerowców (tab. 1). Świadczyło to o popularności i sile PSL także na
Pomorzu, mimo że w tym regionie ruch ludowy nie miał bogatej tradycji.
Tabela 1. Członkowie PSL i PPR w województwie gdańskim w latach 1945–1946
Powiat

Liczba członków PPR
31 XII 1945

30 VI 1946

Liczba członków PSL
31 XII 1945

30 VI 1946

Bytów

155

160

380

Elbląg

310

740

1200

Gdańsk

1201

–

1400

Gdynia

491

196

800

Kartuzy

142

750

1200

Kościerzyna

272

250

645

Kwidzyn

246

130

255

Lębork

282

210

1200

Malbork

112

780

1100

Miastko

51

140

320

Sławno

227

620

680

Słupsk

447

–

350

Sopot

167

320

400

Starogard

327

111

320

Sztum

112

–

380

Tczew

771

1250

1700

Wejherowo

231

412

900

6069

13 230

Razem

5544

Brak danych

12 635

Źródło: APG, KW PPR w Gdańsku, 2598/18, Sprawozdanie KW PPR z 6 VII 1946 r., s. 17;
S. Ryszkowski, Działalność Polskiego Stronnictwa Ludowego na terenie województwa gdańskiego
w latach 1945–1949, Gdańsk 1963, s. 52 [cyt. za:] R. Wapiński, Rozwój społeczno-gospodarczy
województwa gdańskiego w latach 1945–1965 [w:] Województwo gdańskie w XX-leciu Polski Ludowej. Księga referatów i materiałów sesji naukowej z 11–12 maja 1965 roku, red. A. Bukowski,
Gdańsk 1965, s. 20; A. Sobociński, Rozwój organizacyjny Polskiej Partii Robotniczej na terenie
województwa gdańskiego w latach 1945–1948, Gdańsk 1972, s. 47.
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Archiwum Ruchu Robotniczego, t. 10, red. F. Tych, Warszawa 1988, s. 233.
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Rozwój PSL w całym kraju i autentyczne poparcie społeczne dla jego programu niepokoiły komunistów, zwłaszcza w kontekście wyborów. Nie można ich
było odwlekać w nieskończoność – stanowiły one nie tylko wymóg postanowień
jałtańskich, ale także warunek legitymizacji władzy i zachodzących w Polsce
zmian20. Poza tym polska opinia publiczna odczytywała odkładanie wyborów
jako słabość PPR, a przedłużająca się tymczasowość rządu obniżała – i tak niewielki – autorytet władzy państwowej21. Aby zneutralizować siłę ludowców, komuniści zaproponowali koncepcję utworzenia tzw. bloku demokratycznego, czyli
jednej listy wyborczej wystawionej przez wszystkie partie i stronnictwa. Zabieg
ten, wbrew znaczeniu i idei wyborów, miał narzucić wyborcom kandydatów na
posłów, a komunistom wraz z partiami przez nich zdominowanymi dać większość mandatów. Rozmowy na temat wspólnego bloku wyborczego prowadzono
od jesieni 1945 r., a zasadnicza tura rozmów odbyła się między 7 a 22 lutego
1946 r.22
W propozycji PPR trzy główne partie (oprócz komunistów PPS i PSL) miały
otrzymać po 20 proc. mandatów, a pozostałe partie (SL, SD i SP) łącznie 40 proc.
Nie odzwierciedlało to rzeczywistego poparcia, jakim cieszyła się partia Mikołajczyka, i było dla PSL nie do przyjęcia. W odpowiedzi Stronnictwo zażądało
75 proc. mandatów dla przedstawicieli wsi z uwzględnieniem proporcji między
ugrupowaniami (70 proc. dla PSL i 5 proc. dla SL „lubelskiego”). Była to faktyczna odmowa wejścia do bloku, gdyż przyjęcie takiej propozycji oznaczałoby
dla komunistów utratę władzy. Rozmowy nie tylko nie doprowadziły do porozumienia, ale wręcz zaostrzyły stosunki między głównymi partiami (PPR i PSL)23.

Referendum zamiast wyborów
Po zerwaniu rozmów w sprawie jednej listy wyborczej utrwalił się w Polsce
podział na dwa przeciwstawne obozy polityczne – PPR i tworzące z nią blok
PPS, SL i SD oraz opozycję – PSL i SP Karola Popiela. Między przeciwnikami
zaostrzyła się walka polityczna, a na PSL wzmogła się nagonka partii bloku, zarzucających ludowcom powiązania z sanacją i podziemiem zbrojnym oraz utrudnianie odbudowy kraju24. Mimo prób obarczania PSL winą za brak porozumienia
L.B. Paszkiewicz, Referendum 1946 roku..., s. 98.
A. Paczkowski, Referendum 1946. Większość głosowała przeciw komunistom, „Tygodnik Powszechny” 1996, nr 25, s. 5.
22
Koncepcja bloku stała się wręcz punktem strategicznym PPR po wyborach z 5 XI 1945 r. na
Węgrzech, gdzie Niezależna Partia Drobnych Rolników (odpowiednik PSL) odniosła zdecydowany
sukces (zdobyła 57 proc. głosów), pokonując tamtejszych komunistów. Wynik ten był zarówno
ostrzeżeniem dla PPR, jak i zachętą dla PSL (L.B. Paszkiewicz, Referendum 1946 roku..., s. 98).
23
A. Paczkowski, Referendum 1946..., s. 5.
24
Walka polityczna w skali ogólnopolskiej nie wszędzie znajdowała swoje odzwierciedlenie w wymiarze lokalnym. W Gdyni przedstawiciel PSL wraz z miejscowymi działaczami partii bloku podpisał rezolucję stwierdzającą, że „w okresie odbudowy najważniejszą rzeczą jest jedność narodu”
(APG, KM PPR w Gdyni, 2611/7, s. 51).
20
21
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w sprawie bloku wyborczego, przywódcy Polskiej Partii Robotniczej znaleźli
się w niewygodnej sytuacji – „odkładać wyborów już dłużej nie mogli, szanse
na zwycięstwo w nich mieli, w najlepszym razie i to tylko w »bloku czterech«
[PPR, PPS, SL, SD – K.D.], znikome”25.
Wyjście z patowej sytuacji umożliwił im przypadek. Jeszcze w trakcie lutowych rozmów na temat bloku Mikołajczyk wyraził opinię, że w sprawie zmian
w konstytucji (zastanawiano się nad przyszłością dwóch izb parlamentu) powinno wypowiedzieć się społeczeństwo26. Wtedy partie bloku nie podjęły tematu,
ale w sytuacji zerwania rozmów perspektywa „legalnego” opóźnienia wyborów
była dla PPR bardzo dogodna. Komuniści pomysł podchwycili, ale ze względów
taktycznych (chcieli „odciążyć inicjatywę od posądzenia, że jest »pepeerowską
manipulacją«”27) rolę inicjatorów referendum pozostawili PPS. Propozycja przeprowadzenia głosowania została przedstawiona 5 kwietnia 1946 r. na posiedzeniu
Centralnej Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Demokratycznych z udziałem
wszystkich legalnie działających ugrupowań. Podczas obrad Mikołajczyk uzależniał zgodę na referendum od jednoczesnego wyznaczenia daty wyborów do
sejmu28.
Komuniści z ociąganiem i niejednoznacznie potwierdzili, że wybory odbędą
się jesienią 1946 r.29 Termin ten nie w pełni satysfakcjonował PSL, bo według
ludowców głosowanie do Sejmu Ustawodawczego powinno odbyć się razem
z referendum, czyli w czerwcu, lub krótko po nim. Ostatecznie jednak sam fakt,
że komuniści wskazali termin wyborów (którego i tak nie dotrzymali), skłonił
Mikołajczyka do zgody na przeprowadzenie głosowania, które traktował jako
sprawdzian popularności swojej partii przed decydującą walką o mandaty poselskie. Natomiast komunistom referendum, oprócz odsunięcia wyborów w czasie,
pozwalało zorientować się w rzeczywistych nastrojach społeczeństwa, a także
ocenić sprawność zdominowanego przez nich aparatu administracyjnego i sił
bezpieczeństwa30.
A. Paczkowski, Referendum 1946..., s. 5.
W korespondencji z PPR Mikołajczyk pisał: „Ponieważ zagadnienie zmiany konstytucji leży
u podłoża najbliższych wyborów, należałoby czy przed wyborami, czy też równocześnie, zasięgnąć opinii obywateli na temat zmian konstytucyjnych przez referendum ludowe na podstawie
ustalonych i umówionych pytań, pomiędzy którymi powinno znaleźć się pytanie odnośnie istnienia
Senatu RP” (AZHRL, PSL 1945–1949, t. 10, Pismo NKW PSL do KC PPR i CKW PPS z 22 II
1946 r., k. 14 [cyt. za:] Z polityki terroru. Głosowanie ludowe z 30 czerwca 1946 r. w raportach
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Wybór dokumentów, wybór, wstęp i oprac. T. Kisielewski, M. Strzelecki, Bydgoszcz 2000, s. 7).
27
A. Paczkowski, Referendum 1946..., s. 5.
28
M. Łatyński, Nie paść na kolana. Szkice o polskiej polityce lat powojennych, Wrocław 2002,
s. 513.
29
Termin ten kilkakrotnie, nawet z mównicy sejmowej, ale zawsze tylko ustnie, potwierdzał premier TRJN Edward Osóbka-Morawski (Cena niezależności..., s. 4; M. Łatyński, Nie paść na kolana..., s. 513–515).
30
Z polityki terroru..., s. 8.
25

26
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Przygotowania do referendum
Tendencyjne pytania
W konstytucji marcowej z 1921 r., oficjalnie obowiązującej wiosną 1946 r. i formalnie respektowanej przez PPR, nie było mowy o demokracji bezpośredniej
w postaci referendum. Komisja rządowa zdominowana przez partie bloku1, powołana do opracowania projektu ustawy o głosowaniu ludowym (tak oficjalnie
nazwano referendum), uznała jednak, że chociaż ustawa zasadnicza takiej formy
demokracji nie przewiduje, to także jej nie zakazuje2. Aby uzasadnić legalność
referendum, komisja argumentowała, że konstytucja nie ogranicza aktywności
narodu tylko do działania przez organy władzy. Powoływała się przy tym na
ogólną teorię państwa demokratycznego, z której wynika, że organ narodu, jakim
jest parlament, może złożyć swojemu mocodawcy, tj. narodowi, propozycję bezpośredniego wypowiedzenia się w pewnych sprawach3.
Uzasadnienie legalności głosowania było ważne, decydowały jednak pytania,
na które mieli odpowiedzieć Polacy w referendum. W projekcie ustawy komisja
umieściła pytania roboczo ustalone na posiedzeniu Sekretariatu Komitetu Centralnego PPR 21 marca 1946 r.4, czyli dwa tygodnie przed oficjalnym ogłoszeniem
przez PPS koncepcji przeprowadzenia głosowania5. Treść pytań sformułowano
tak, by nie dotyczyły one kwestii problematycznych i niewygodnych dla komunistów, a jednocześnie by sugerowały odpowiedź pozytywną, co miało pokazać
akceptację polityki PPR przez społeczeństwo, a nawet przez PSL. Według RoNa 31 członków w komisji było tylko 7 przedstawicieli opozycji: 4 z PSL i 3 z SP (ibidem,
s. 9).
2
S. Stępień, Przygotowanie i uchwalenie ustaw w sprawie referendum 1946 roku, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skladowska”, Sectio K „Politologia” 1994, vol. 1, s. 154.
3
Ibidem, s. 154–155. Temat formalnoprawnych podstaw głosowania i jego następstw był również
obecny na łamach organu prasowego PSL – „Gazety Ludowej” (Błędna nazwa, „Gazeta Ludowa”,
4 IV 1946, s. 1).
4
AAN, KC PPR, 295/VII, Protokoły posiedzeń Sekretariatu KC PPR za okres 24 VI 1945–7 IX
1948, t. 1, Protokół nr 7 z 21 III 1946 r., k. 76.
5
Pytania miały następującą treść: „1. Czy akceptujesz likwidację senatu? 2. Czy akceptujesz podział ziemi obszarniczej i unarodowienie przemysłu? 3. Czy akceptujesz politykę rządu narodowego, skierowaną przeciwko agresji niemieckiej, w obronie granic zachodnich?” (ibidem).
1
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mana Zambrowskiego „przy tego rodzaju pytaniach PSL-owcom trudno będzie
agitować na »nie«”6.
Już na etapie układania pytań komuniści szczególne znaczenie przypisywali pierwszemu z nich: „W sprawie pierwszego pytania w referendum – na
tym właśnie rzecz polega, że senat w Polsce jest niepopularny. Wszystkie
stronnictwa bloku demokratycznego wystąpią przeciwko senatowi. Trudno
będzie PSL-owi głosować w takich warunkach za senatem. Termin ważności
konstytucji formalnie się skończył, bo upłynęło 25 lat od jej uchwalenia,
więc mamy prawo do zmiany7. Zresztą jeśli nawet PSL-owcy wypowiedzą
się za senatem, to od nas nikogo nie oderwą, a sami się przepołowią. Pytanie
w sprawie senatu jest punktem wyjścia dla zrobienia referendum i dlatego
musi być postawione”8.
Dalsze wydarzenia pokazały, że pytanie pierwsze rzeczywiście było najważniejsze, choć trudno wierzyć, iż na tym etapie komuniści dokładnie przewidywali
późniejszy rozwój sytuacji. Ostatecznie pytania referendum przybrały następującą formę: „1. Czy jesteś za zniesieniem Senatu? 2. Czy chcesz utrwalenia
w przyszłej Konstytucji ustroju gospodarczego, zaprowadzonego przez reformę
rolną i unarodowienie podstawowych gałęzi gospodarki krajowej, z zachowaniem podstawowych uprawnień inicjatywy prywatnej? [poprawkę o inicjatywie
prywatnej dopisano na wniosek Klubu Poselskiego SD – K.D.] 3. Czy chcesz
utrwalenia zachodnich granic Państwa Polskiego na Bałtyku, Odrze i Nissie
Łużyckiej?”9. Narzucone przez komunistów pytania miały odwrócić uwagę od
kwestii naprawdę nurtujących Polaków, czyli utraty Kresów Wschodnich, odwlekania terminu wyborów, terroru stosowanego przez PPR oraz obecności wojsk
sowieckich w Polsce10.
Przepisy regulujące przeprowadzenie referendum uchwalono podczas X sesji
plenarnej KRN (26–28 kwietnia 1946 r.). Posiedzenie tego opanowanego przez
komunistów quasi-parlamentu miało burzliwy przebieg, ale zasadniczym tematem dyskusji nie było referendum, lecz sytuacja polityczna w kraju, która
od czasu zerwania rozmów dotyczących wspólnego bloku wyborczego bardzo
się zaostrzyła. Posłowie PSL, a przede wszystkim Stanisław Bańczyk, oskarżali
PPR o stosowanie terroru, monopolizację życia politycznego i odkładanie wyborów oraz zamiar ich sfałszowania11. Przedstawiciele partii bloku reagowali
Ibidem.
Artykuł 125 konstytucji marcowej 1921 r. rzeczywiście zakładał, że co 25 lat „ustawa konstytucyjna ma być poddana rewizji” (DzU 1921, nr 44, poz. 267, Ustawa z dnia 21 marca 1921 r.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej).
8
AAN, KC PPR, 295/VII, Protokoły posiedzeń Sekretariatu KC PPR za okres 24 VI 1945–7 IX
1948, t. 1, Protokół nr 7 z 21 III 1946 r., k. 80.
9
DzU 1946, nr 15, poz. 104, Ustawa z dnia 27 kwietnia 1946 r. o głosowaniu ludowym.
10
Kwestie te poruszano na łamach „Gazety Ludowej” (Błędna nazwa..., s. 1) i w wydawnictwach
organizacji podziemia niepodległościowego (np. AIPN, 1572/455, k. 254).
11
„Polskie Stronnictwo Ludowe do referendum ustosunkowuje się pozytywnie, ale referendum
nie może w niczym zastąpić wyborów ani też spowodować odkładania terminu wyborów. [...]
6
7
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agresją, personalnie atakując przywódców Stronnictwa i obarczając ich odpowiedzialnością za zaostrzenie sytuacji politycznej w kraju i dążenie do konfrontacji. Padały również oskarżenia o współpracę ludowców z podziemiem
niepodległościowym, w komunistycznej nomenklaturze zwanym „zbrojnymi
bandami”12.
Mimo kłótni i gorącej atmosfery obrad, ustawa o głosowaniu ludowym została przyjęta jednogłośnie, a więc również przy poparciu posłów PSL13. Nie
zgadzali się oni natomiast z zapisami Ustawy o przeprowadzeniu głosowania
ludowego (odpowiednik ordynacji wyborczej), dotyczącymi sposobu wyłaniania
okręgowych i obwodowych komisji referendalnych. Zgodnie z propozycją PPR
miały być one powoływane przez odpowiednie rady narodowe, w większości
powstałe jeszcze przed utworzeniem TRJN, a więc reprezentowane głównie
przez partie bloku14. Rodziło to uzasadnione obawy, że przy wyborze składu
komisji członkowie PSL będą pomijani. Aby temu zapobiec, ludowcy zgłosili poprawkę przewidującą uczestnictwo w komisjach głosowania po jednym
przedstawicielu z każdej legalnie działającej partii15. Została ona jednak odrzucona przez „zblokowaną” większość, a ustawę uchwalono w pierwotnym
Bodaj że nigdy w Polsce nie było tak małych różnic programowych między partiami jak obecnie,
ale też nigdy nie było tak strasznych i brutalnych, tak zakłamanych i perfidnych walk partyjnych
jak obecnie. Staczamy się gdzieś na zakłamane i błędne drogi, wiedzeni czy spychani przez partie robotnicze. Droga ta wiedzie do dyktatury proletariatu, do przemocy i ucisku jednej klasy nad
innymi klasami. W dalszej konsekwencji prowadzi to do totalizmu, do monopartyjności, a to już
jest dalekie od demokracji. [...] my się domagamy wyborów do Sejmu, by wreszcie wyjść z tego
stanu tymczasowości, bo prawie wszystkie narody w Europie, nawet i te, które stały po stronie
»osi«, już przeprowadziły u siebie wybory. A u nas, gdy mowa o wyborach, to nasi przeciwnicy
mówią, że władzy nie oddadzą, że nie ustąpią przed kartą wyborczą, a tu i ówdzie mówi się nawet o fałszowaniu wyborów” (M. Łatyński, Nie paść na kolana..., s. 515).
12
„Człowiek pracy nie tylko potrafi ofiarnie pracować, budować państwo, lecz gdy trzeba –
a dziś już czas po temu najwyższy – potrafi wziąć do ręki karabin i w szeregach Milicji Obywatelskiej razem z wojskiem, razem z Bezpieczeństwem rozprawić się raz na zawsze z reakcją
jawną i ukrytą, z reakcją w lesie i z reakcją na ławach poselskich” – wypowiedź Włodzimierza
Sokorskiego, sekretarza Komisji Centralnej Związków Zawodowych (ibidem, s. 517). Więcej
o atmosferze posiedzenia X sesji KRN zob. Z. Augustyński, Wspomnienia redaktora naczelnego „Gazety Ludowej” [w:] Dziennikarstwo i polityka, red. M. Skowrońska, Kraków 2009,
s. 81–86.
13
Stanowisko PSL w sprawie treści pytań referendum przedstawił Stanisław Mikołajczyk: „Co do
pytań [...] mieliśmy swoje wątpliwości, uważaliśmy, że jedno pytanie jest zasadne, to jest pierwsze,
czy ma być Sejm i Senat, czy nie. Drugie pytanie uważaliśmy za błędne, bo jeżeli przeprowadzono
reformę rolną i nacjonalizację przemysłu, to wobec tego po co się jeszcze pytać. Czy po to, by
rzecz dokonaną osłabić? W sprawie ziem zachodnich uważaliśmy, że raczej nie należy pytać z tego
względu, że jeśli chodzi o opinię zagraniczną, to każdy rozsądny polityk wie, że nie istnieje naród, który by nie chciał większych granic” (AZHRL, PSL 1945–1949, 74, Działalność polityczna
prezesa PSL Stanisława Mikołajczyka, teksty referatów i przemówień 1946–1947: Przemówienie
Mikołajczyka w Krotoszynie 28 VII 1946 r., k. 28).
14
A. Paczkowski, Referendum 1946..., s. 5.
15
C. Osękowski, Referendum 30 czerwca 1946 roku..., s. 32.
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kształcie, mimo sprzeciwu posłów PSL. W ten sposób przed mającym się odbyć
30 czerwca 1946 r. referendum komuniści narzucili wygodną dla siebie treść
pytań oraz zapewnili sobie decydujący wpływ na wybór instytucji przeprowadzających głosowanie.

Organy głosowania ludowego
Ustawa o przeprowadzeniu głosowania ludowego uprawniała do udziału w referendum obywateli polskich, którzy do 30 czerwca 1946 r. ukończyli dwudziesty pierwszy rok życia. Prawa głosu pozbawiono m.in. osoby skazane po
22 lipca 1944 r. na utratę praw publicznych i pozbawione wolności przez sąd
lub inny organ orzekający, np. Komisję Specjalną do Walki z Nadużyciami
i Szkodnictwem Gospodarczym. Głosowanie umożliwiono natomiast, wbrew
zapisom konstytucji marcowej z 1921 r., żołnierzom służby czynnej16. Lokale
głosowania miały być otwarte w godzinach 9–21 (w czerwcu zdecydowano
o przesunięciu godziny ich otwarcia na 7), a głosowanie miało być tajne i bezpośrednie. Jedynie osoby niepełnosprawne mogły korzystać z pomocy rodziny
lub znajomych. Głosy miano oddawać na białych kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią odpowiedniej komisji okręgowej, poprzez odpowiedź przy
każdym pytaniu. „Tak” lub krzyżyk oznaczały odpowiedź twierdzącą, „nie” lub
pozioma kreska – przeczącą. Kartę niewypełnioną traktowano jako odpowiedź
pozytywną na wszystkie pytania, co dawało szerokie pole do nadużyć podczas
głosowania i liczenia głosów.
Referendum miało zostać przeprowadzone przez aparat wykonawczy – Generalnego Komisarza Głosowania Ludowego (główny organ głosowania) oraz
okręgowe i obwodowe komisje głosowania. Generalnego komisarza 11 maja
1946 r. powołało Prezydium KRN. Został nim Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Wacław Barcikowski (SD), a jego zastępcą Feliks Baranowski (PPS). Choć
formalnie reprezentowali swoje partie, obaj byli kryptokomunistami i realizowali
wytyczne PPR17. Do 20 maja spośród kandydatów wytypowanych przez wojewódzkie rady narodowe Barcikowski powołał przewodniczących 16 okręgowych
komisji i ustalił numerację okręgów głosowania – przewodniczącym okręgu województwa gdańskiego został Jerzy Skarżyński, a okręg otrzymał numer 9. Jedna
komisja obejmowała obszar województwa, a w jej skład oprócz przewodniczącego wchodziło czterech członków – trzech wybranych przez WRN i jeden przez
wojewodę.
Odpowiedzialność za przeprowadzenie referendum spoczywała głównie na
obwodowych komisjach głosowania ludowego, utworzonych przez podział powiatów na obwody nieprzekraczające 3 tys. mieszkańców, ale tak, by obwód
Art. 12 konstytucji stwierdzał: „Wojskowi w służbie czynnej nie mają prawa głosowania” (DzU
1921, nr 44, poz. 267, Ustawa z dnia 21 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej).
17
C. Osękowski, Referendum 30 czerwca 1946 roku..., s. 34 (przyp. 59).
16
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„nie rozciągał się na teren dwóch gmin”18. W skład komisji wchodziło pięć osób:
przewodniczący mianowany przez przewodniczącego komisji okręgowej oraz
czterech członków – trzech wybranych przez powiatowe rady narodowe i jeden
przez starostę. Przyjęto pionową podległość tak powołanych organów głosowania
– generalny komisarz kontrolował prace komisji okręgowych, a ich przewodniczący nadzorowali czynności komisji obwodowych19.
Ustalone w ordynacji zasady wybierania komisji wyborczych faworyzowały
komunistów. Zdominowane przez nich prezydia rad narodowych obsadzały
komisje głosowania członkami partii bloku20. Radnych z PSL aresztowano,
zastraszano lub nie powiadamiano o terminach sesji, na których dokonywano wyborów komisji21. Przedstawiciele PSL stanowili więc zdecydowaną
mniejszość w ich składach, szczególnie wśród przewodniczących i zastępców
– w skali kraju zaledwie 4,3 proc. ogólnej ich liczby22. W województwie gdańskim, w którym PPR również obsadziła kierownicze stanowiska w administracji
i samorządzie23, w 421 obwodowych komisjach głosowania żaden przedstawiciel PSL nie był przewodniczącym, a tylko 24 zostało wiceprzewodniczącymi
(tab. 2)24. Podobnej dyskryminacji ludowców dokonano w przypadku komisji
okręgowych – znaleźli się oni jako członkowie tylko w trzech z nich: w Poznaniu, Krakowie i Łodzi25.

AAN, BGKGL, 620/1, Instrukcja nr 1 Generalnego Komisarza Głosowania Ludowego z 18 V
1946 r.
19
C. Osękowski, Referendum 30 czerwca 1946 roku..., s. 33.
20
Na początku maja 1946 r. KC PPR wydał okólnik skierowany do komitetów wojewódzkich i powiatowych partii, z poleceniem przejęcia przez nie inicjatywy w formowaniu obwodowych komisji
wyborczych. Według wytycznych w składzie komisji powinni znaleźć się ludzie, „którzy swą pracą
zadokumentowali przywiązanie do obozu demokratycznego i pragną utrwalenia Polski Ludowej”
(APG, KW PPR w Gdańsku, 2598/27, s. 71).
21
R. Turkowski, Polskie Stronnictwo Ludowe w obronie..., s. 144. W radach narodowych, w których
komuniści mieli małe wpływy, celowo opóźniano wybór członków komisji. Zgodnie z ustawą po
przekroczeniu przewidzianych terminów członków komisji wybierali przewodniczący komisji obwodowych, wśród których 70 proc. stanowili członkowie partii bloku (C. Osękowski, Referendum
30 czerwca 1946 roku..., s. 44). Ostatecznie ze 120 tys. osób zasiadających w 11 057 komisjach obwodowych do PPR należało 24,5 proc., do PPS – 13 proc., do SL – 6,7 proc., do SD – 2,7 proc.,
do PSL – 12,6 proc., do SP – 1 proc.; 39,5 proc. stanowiły osoby formalnie bezpartyjne, ale zwykle
powiązane z PPR lub UB (ibidem, s. 45).
22
R. Turkowski, Polskie Stronnictwo Ludowe w obronie..., s. 144.
23
Komuniści obsadzili stanowisko wojewody, prezydentów 3 miast wydzielonych (Gdańsk, Sopot, Elbląg), stanowiska 4 pełnomocników obwodowych rządu (obwód Elbląg, Kwidzyn, Malbork,
Słupsk) oraz stanowiska starostów powiatu gdańskiego i morskiego (J. Siekierzyński, Tworzenie
administracji państwowej w województwie gdańskim (1945–1950), Gdańsk 1978, s. 71–72).
24
APG, KW PPR w Gdańsku, 2598/27, s. 37. Inaczej wynika z dokumentów KC PPR – według nich w woj. gdańskim było 9 przewodniczących z PSL i 21 wiceprzewodniczących komisji
(AAN, PPR, 295/IX-384, Skład polityczny Komisji Głosowania Ludowego [cyt. za:] Referendum
z 30 czerwca 1946 r...., s. 40).
25
S. Wójcik, Na 30-lecie wyborów w Polsce, „Zeszyty Historyczne” 1978, z. 43, s. 30.
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Tabela 2. Obsada stanowisk przewodniczących i zastępców obwodowych komisji
głosowania ludowego w województwie gdańskim

PPR

PPS

SL

SD

PSL

SP

Bezpartyjni

PPR

PPS

SL

SD

PSL

SP

Bezpartyjni

Zastępcy

Liczba
obwodów

Przewodniczący

Bytów

10

6

–

4

–

–

–

–

2

3

–

–

3

–

2

Elbląg m.

7

3

3

–

1

–

–

–

3

3

–

1

–

–

–

Elbląg p.

6

3

2

1

–

–

–

–

2

3

1

–

–

–

–

Kartuzy

38

19

17

1

–

–

–

1

24

10

1

–

–

–

3

Kościerzyna

19

11

4

–

1

–

–

3

4

4

5

1

–

–

5

Kwidzyn

15

9

6

–

–

–

–

–

7

8

–

–

–

–

–

Gdańsk m.

47

23

21

–

3

–

–

–

22

11

6

4

4

–

–

Gdańsk p.

26

12

5

2

–

–

–

7

12

3

3

–

2

–

6

Gdynia

35

13

14

4

4

–

–

–

13

12

4

4

1

1

–

Malbork

9

4

4

1

–

–

–

–

5

4

–

–

–

–

–

Lębork

14

7

7

–

–

–

–

–

6

7

1

–

–

–

–

Słupsk m.

8

5

1

1

1

–

–

–

6

1

–

1

–

–

–

Słupsk p.

26

25

–

1

–

–

–

–

26

–

–

–

–

–

–

Sopot

10

4

3

2

1

–

–

–

4

4

1

1

–

–

–

Starogard

35

14

13

–

–

–

–

8

13

13

–

–

–

–

9

Sławno

15

10

5

–

–

–

–

–

4

10

1

–

–

–

–

Sztum

9

5

4

–

–

–

–

–

4

5

–

–

–

–

–

Miastko

15

15

–

–

–

–

–

–

–

15

–

–

–

–

–

Tczew

31

20

9

1

1

–

–

–

10

21

–

–

–

–

–

Wejherowo

46

24

14

7

1

–

–

–

6

12

7

1

14

–

6

Razem

421 232 133

24

13

–

–

19

173 149

30

13

24

1

30

Nazwa
obwodu

Źródło: APG, KW PPR w Gdańsku, 2598/27, s. 37.
Uwagi: W niektórych kolumnach i wierszach dane w tabeli nie sumują się. Wynika to najprawdopodobniej z omyłek osoby sporządzającej tabelę lub niepełnych danych.

Mimo zdominowania komisji przez przedstawicieli partii bloku, PPR i urzędy
bezpieczeństwa jeszcze do ostatniego dnia przed głosowaniem wpływały na
ich skład26. Pod różnym pretekstem usuwano z komisji osoby uznane za prze26

O roli UB w przygotowaniu referendum zob. dalej.
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ciwników nowego ustroju Polski i takie, co do których nie było pewności, jak
zachowają się przy obliczaniu głosów27.
Podczas przygotowań do referendum Generalny Komisarz Głosowania Ludowego wydał 13 instrukcji interpretujących ustawę o przeprowadzeniu głosowania.
Były to wytyczne, jak rozwiązywać pojawiające się problemy organizacyjne.
W tym zakresie mieli pomagać również inspektorzy (pełnomocnicy) generalnego
komisarza oraz instruktorzy powiatowi okręgowych komisji delegowani na teren
obwodów głosowania. Formalnie byli oni łącznikami między organami referendum a władzami i instytucjami uczestniczącymi w jego przygotowaniu i mieli
nieść pomoc instruktażową oraz organizacyjno-techniczną. Uczestniczyli w pracach komisji wyborczych na każdym etapie głosowania, a po jego zakończeniu
brali udział w transportowaniu urn i obliczaniu głosów28. W rzeczywistości większość z nich stanowili członkowie PPR lub osoby powiązane z UB, a ich głównym
zadaniem było wpływanie na skład osobowy i prace komisji w taki sposób, by
uzyskane wyniki głosowania okazały się jak najkorzystniejsze dla komunistów.
Na przykład w Tczewie instruktor powiatowy spowodował zmianę na stanowisku
przewodniczącego komisji obwodowej jeszcze 29 czerwca 1946 r.29

PSL wobec pytań referendum
Od czasu uchwalenia ustawy o głosowaniu ludowym w łonie PSL toczono spory
w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania referendum. Podjęcie decyzji nie
było łatwe, a trudność polegała na tym, że „wszystkie trzy pytania nie zawierały
elementów prawdziwie kontrowersyjnych dla działających partii. Realnie oceniając i stojąc na gruncie polskiej racji stanu, nie można było opowiedzieć się
przeciw granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, reformom społeczno-gospodarczym,
akceptowanym przez zdecydowaną większość społeczeństwa, choć co do metod
ich realizacji istniały poważne zastrzeżenia”30. Pozostawało pytanie pierwsze, najmniej ważne z punktu widzenia przeciętnego Polaka, gdyż „kwestia, czy polski
parlament ma mieć izbę wyższą, czy nie, nie była palącym problemem dnia”31.
Zwolennicy zniesienia senatu argumentowali, że podjęcie batalii o dwuizbowy
parlament grozi wplątaniem się w konflikt o przedmiocie niezrozumiałym dla
większości Polaków, szczególnie chłopów. Niosło ze sobą również ryzyko
oskarżeń o sprzeniewierzenie się własnemu programowi i tradycji, gdyż ruch ludowy zawsze opowiadał się za parlamentem jednoizbowym32. Zwolennicy odpowiedzi „nie” na pierwsze pytanie uważali, że komuniści traktują referendum jako
C. Osękowski, Referendum 30 czerwca 1946 roku..., s. 38.
Ibidem, s. 35–36.
29
APG, KP PPR w Tczewie, 2608/13, s. 35.
30
S. Łach, Polskie Stronnictwo Ludowe..., s. 163.
31
N. Bethell, Gomułka. His Poland and His Communism, b.m.r., s. 125 [cyt. za:] M. Łatyński,
Nie paść na kolana..., s. 531.
32
R. Buczek, Na przełomie dziejów..., s. 185.
27
28
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plebiscyt ich popularności i Stronnictwo powinno zaznaczyć swoje odrębne
stanowisko. Ponadto jedność ludowców z partiami bloku mogła być interpretowana jako akceptacja komunistycznych metod rządzenia. Natomiast mobilizacja
członków i sympatyków PSL wokół odpowiedzi „nie” miała umożliwić zbadanie
wpływów ugrupowania w społeczeństwie przed wyborami33.
Ostateczną decyzję w sprawie pytań referendum podjęła Rada Naczelna Stronnictwa obradująca 26 i 27 maja 1946 r. Po gorącej dyskusji i przy głosach sprzeciwu34 postanowiono zalecać członkom i sympatykom PSL głosowanie „nie” na
pytanie pierwsze i „tak” na pytania pozostałe35. Negatywna odpowiedź na pytanie
dotyczące senatu miała być protestem przeciwko szykanom komunistów wobec
PSL oraz wyrazem dezaprobaty w stosunku do stosowanej przez nich polityki
terroru. Komentując podjętą decyzję, Mikołajczyk stwierdzał: „Referendum jest
okazją do ostatniego legalnego protestu przeciwko łamaniu prawa. [...] Doszliśmy
do wniosku, że możemy wykorzystać pytanie pierwsze jako broń do gigantycznej
demonstracji przeciwko państwu policyjnemu”36.
Jednocześnie nawoływanie do udzielenia przeczącej odpowiedzi na pierwsze
pytanie tłumaczono chęcią obrony przestrzegania, formalnie uznawanej nawet
przez komunistów, konstytucji marcowej z 1921 r., która przewidywała istnienie obu izb parlamentu37. Podkreślano, że naruszenie postanowień konstytucji
„w jednym punkcie pociągnęłoby za sobą rozluźnienie całego systemu, stałoby
się precedensem prawnym do gwałcenia innych zasad konstytucyjnych, usprawiedliwiałoby i usankcjonowałoby działania daleko odbiegające od przepisów
zawartych w konstytucji”38.
Decyzji większości nie podporządkowało się czterech członków Rady Naczelnej z Tadeuszem Rekiem na czele39, którzy uważali, że należy głosować
„trzy razy »tak«”. Rozdźwięk w szeregach PSL bardzo szybko zdyskontowała
PPR. Prasa bloku inspirowana przez Ministerstwo Informacji i Propagandy rozR. Turkowski, Polskie Stronnictwo Ludowe w obronie..., s. 140.
Szerzej na temat obrad RN PSL i sporów w łonie Stronnictwa zob. Stanisław Mikołajczyk w dokumentach..., s. 113–118: Doniesienie źródła ps. „Radecki” dotyczące posiedzenia Rady Naczelnej
PSL w sprawie referendum; R. Buczek, Na przełomie dziejów..., s. 167–173, 183–186; S. Łach,
Polskie Stronnictwo Ludowe..., s. 163–166; M. Łatyński, Nie paść na kolana..., s. 531–535; R. Turkowski, Polskie Stronnictwo Ludowe w obronie..., s. 137–143.
35
Jedno »nie« – dwa »tak«, „Gazeta Ludowa”, 31 V 1946, s. 1.
36
S. Mikołajczyk, W służbie narodu i państwa, Warszawa 1989, s. 180 [cyt. za:] M. Łatyński,
Nie paść na kolana..., s. 531, 533.
37
„Głosowanie »tak« na to pytanie mogłoby być uważane jako zgoda narodu na usunięcie senatu już przy nadchodzących wyborach i zgoda na dokonanie zmian konstytucyjnych w sposób
sprzeczny z przepisami obowiązującej Konstytucji z 1921 roku. Przez odpowiedź »nie« na pytanie 1 nie chcemy zatrzymania na przyszłość senatu, ale stworzenia przewidzianej przez program
PSL Naczelnej Izby Gospodarczej” (Odezwa PSL do ludności. Dlaczego raz „nie” i dwa razy
„tak”, „Gazeta Ludowa”, 27 VI 1946, s. 1).
38
Na pierwsze pytanie plebiscytowe PSL mówi „nie”, „Gazeta Ludowa”, 31 V 1946, s. 2.
39
Poza Rekiem do grupy „rozłamowców” należeli Edward Bertold, Bolesław Drzewiecki i Kazimierz Iwanowski.
33
34
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głosiła nieprawdziwe informacje o „rozłamie w PSL” i odejściu ze Stronnictwa
„poważnej liczby czołowych działaczy”40. Zalegalizowano działalność polityczną
„rozłamowców”, którzy powołali nowe ugrupowanie – PSL „Nowe Wyzwolenie”,
mimo obowiązywania uchwały Prezydium KRN z listopada 1945 r. zamykającej
możliwość powstawania na polskiej scenie politycznej nowych partii41. Komuniści mieli nadzieję, że wspierany przez nich organizacyjnie i propagandowo
Rek42 stanie się dla Mikołajczyka poważnym konkurentem i pociągnie za sobą
innych działaczy Stronnictwa, powodując tym samym rzeczywisty rozłam wśród
ludowców. Tymczasem terenowi działacze PSL potępili secesjonistów i poparli
stanowisko Rady Naczelnej i prezesa. Członkowie grupy Reka zostali wykluczeni z partii, a PSL „Nowe Wyzwolenie” wobec nikłego poparcia43 funkcjonowało tylko dzięki wsparciu komunistów i stało się ich kolejną przybudówką.
Decyzja ludowców o głosowaniu „nie” na pierwsze pytanie referendum zaostrzyła i tak już napiętą sytuację polityczną w Polsce i stała się dla komunistów
pretekstem do intensyfikacji działań w trwającej kampanii propagandowej.

Kampania propagandowa komunistów
Pierwszy akt nieoficjalnej jeszcze kampanii propagandowej przed referendum
rozegrał się już w połowie kwietnia 1946 r. W Szczecinie odbyły się obchody
rocznicy „wyzwolenia” miasta, których elementem był zlot młodzieży pod hasłem „Trzymamy straż nad Odrą”. Miała to być manifestacja jedności narodu
z rządem i podkreślenie łączności tzw. Ziem Odzyskanych z resztą kraju, szczególnie w kontekście trzeciego pytania referendum. Podczas uroczystości harcerze
skandowali hasła na cześć Mikołajczyka i uniemożliwili wygłoszenie przemówienia prezydentowi KRN Bolesławowi Bierutowi44. Był to wielki afront dla
komunistów, którzy następnego dnia ukarali harcerzy, nie dopuszczając ich do
defilady kończącej obchody45.
Oficjalnie kampania przedreferendalna rozpoczęła się 1 maja, w Święto Pracy.
Komuniści na ulice spędzili tłumy, a w pochodach obok prorządowych sloganów
niesiono antypeeselowskie hasła i kukły ośmieszające Mikołajczyka. Wszystko
R. Buczek, Na przełomie dziejów..., s. 169.
Zob. podrozdział „Spór o wybory i forsowanie bloku”.
42
Kolportaż „Nowego Wyzwolenia”, czasopisma wydawanego przez grupę Reka, był wręcz organizowany przez PPR (APG, KW PPR w Gdańsku, 2598/74, s. 75).
43
Na 27 VI 1946 r. Rek zwołał konferencję działaczy ludowych solidaryzujących się z jego „Nowym Wyzwoleniem”. Z całego kraju przyjechało zaledwie 27 osób (R. Buczek, Na przełomie dziejów..., s. 172).
44
Według premiera TRJN „w Szczecinie była taka wielka draka. [...] Przyjechał cały rząd, korpus
dyplomatyczny i 50 tysięcy harcerzy. Bierut zaczął przemawiać do harcerzy. A oni na to zaczęli
skandować: »Mikołajczyk, Mikołajczyk«” (E. Osóbka-Morawski, Niczego nie zaprzepaściliśmy,
„Kontakt” 1982, nr 9, s. 53).
45
Szerzej o wydarzeniach w Szczecinie zob. R. Ptaszyński, Trzymamy straż nad Odrą. Propaganda – fakty – dokumenty, Szczecin 2007.
40
41
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było wyreżyserowane, wymuszone i sztuczne. Atmosferę uroczystości obrazowo
opisał ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Arthur Bliss Lane, naoczny
świadek wydarzeń: „Dla zapewnienia wysokiej frekwencji przedsięwzięto odpowiednie kroki: wśród załóg fabrycznych, personelu instytucji i miejscowych
gospodarstw państwowych sprawdzano na początku i na końcu pochodu listy
obecności; robotnikom za niestawienie się grożono utratą pracy lub racji żywnościowych; milicja zablokowała wszystkie mosty i drogi wylotowe z Warszawy.
Pomimo słonecznej pogody wśród paradujących i widzów panował raczej nastrój
pogrzebowy. [...] Pochód robił przede wszystkim wrażenie zamierzonej demonstracji politycznej. [...] Pod płaszczykiem obchodów pierwszomajowych rząd za
pomocą organizacji Radkiewicza udowadniał swoje panowanie nad masami robotniczymi”46. Nie wszędzie jednak urzędy bezpieczeństwa w pełni kontrolowały
sytuację – np. w Pelplinie pojawiły się antypepeerowskie i antysowieckie napisy:
„Stalinie, oddaj zegarki i rowery, a zabierz PPR do cholery!”47 oraz sympatyzujące z PSL: „Niech żyje PSL!”48.
Mimo to przebieg uroczystości komuniści uznali za swój propagandowy
sukces. Jednocześnie obawiali się obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja. Antyrosyjska wymowa święta mogła zostać wykorzystana przez Polaków do wyrażenia niezadowolenia z istniejącego porządku, a jednocześnie zamanifestowania poparcia dla PSL. Aby tego uniknąć, minister bezpieczeństwa
publicznego Stanisław Radkiewicz wydał zakaz organizowania w tym dniu pochodów ulicznych, a urzędy informacji i propagandy miały przygotować „Święto
Oświaty”49, wypełnione „akademiami, sportem, bezpłatnymi seansami filmowymi, nabożeństwami i innymi okolicznościowymi uroczystościami”50. Decyzji
o zakazie nie zdążono jednak publicznie ogłosić. Rankiem 3 maja w całym kraju
tłumy zebrane na ulicach, blokowane przez milicję i organy bezpieczeństwa, nie
mogły sformować pochodów. Doszło do starć, a manifestacje przerodziły się
w antykomunistyczne demonstracje i wiece poparcia dla PSL51. Najbrutalniej
stłumiono obchody w Krakowie, gdzie aresztowano od 700 do 1200 osób52,
w tym większość studentów. Byli zabici i ranni53. W odpowiedzi na masowe
aresztowania w całej Polsce zastrajkowali studenci i uczniowie. W Trójmieście
naukę przerwali żacy Politechniki54, Akademii Lekarskiej w Gdańsku55 i WyżA. Bliss Lane, Widziałem Polskę zdradzoną, Warszawa 1984, s. 112.
APG, KW PPR w Gdańsku, 2598/39, s. 28.
48
Ibidem.
49
AAN, MIiP, 168/29, k. 2.
50
Ibidem, k. 5.
51
W województwie gdańskim wiec o takim charakterze miał miejsce np. w Słupsku, gdzie skandowano hasła: „Niech żyje Mikołajczyk i PSL” oraz „Precz z komunizmem i PPR” (APG, KW PPR
w Gdańsku, 2598/39, s. 28).
52
W. Mazowiecki, Pierwsze starcie. Wydarzenia 3 maja 1946, Warszawa 1998, s. 110.
53
Szerzej na temat wydarzeń 3 V 1946 r. w Polsce zob. ibidem.
54
APG, KW PPR w Gdańsku, 2598/44, s. 7.
55
APG, KW PPR w Gdańsku, 2598/45, s. 51.
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szej Szkoły Handlu Morskiego w Gdyni56 oraz uczniowie trzech liceów57. Poza
Trójmiastem do przerwania nauki doszło m.in. w Kartuzach, Malborku, Słupsku
i Kościerzynie58.
Wydarzenia w Szczecinie podczas zlotu „Trzymamy straż nad Odrą”, obchody
1 i 3 Maja oraz majowe strajki uczniów i studentów dobitnie pokazały komunistom, że ich wpływy w kraju są niewielkie, a Polacy nie poprą ich w referendum.
Aby zmienić nastawienie społeczeństwa, partie bloku przystąpiły do zmasowanej
akcji propagandowej. Rozpoczęła się ona na dobre pod koniec maja 1946 r.,
czyli od momentu opowiedzenia się kierownictwa PSL za głosowaniem „nie” na
pierwsze pytanie referendum59.
Główną rolę w kampanii propagandowej po stronie bloku odegrała PPR, gdyż
dysponowała największym potencjałem ludzkim, technicznym i finansowym. Poza
tym jej dominująca pozycja w państwie ułatwiała realizację przedsięwzięcia60. Już
na początku maja 1946 r. KC PPR wydał okólnik skierowany do komitetów wojewódzkich i powiatowych nakazujący ich członkom przejęcie inicjatywy w formowaniu obwodowych komisji wyborczych61. W ich składzie mieli się znaleźć
ci, „którzy swą pracą zadokumentowali przywiązanie do obozu demokratycznego
i pragną utrwalenia Polski Ludowej”62. Aby lepiej koordynować działania, na czas
przygotowań do referendum zreorganizowano strukturę partyjną PPR – w każdym
obwodzie głosowania powołano komitety partyjne złożone z „7–11 najaktywniejszych naszych towarzyszy”63, od których wymagano pełnego poświęcenia i zaangażowania64. Zorganizowano też wojewódzkie konferencje partyjne PPR, na
których omawiano główne założenia i zadania propagandy65.
W. Mazowiecki, Pierwsze starcie..., s. 190.
Ibidem, s. 190, 192.
58
APG, Kuratorium Okręgu Szkolnego Gdańskiego w Gdańsku, 1178/234, s. 8, 13; W. Mazowiecki, Pierwsze starcie..., s. 192.
59
Zob. podrozdział „PSL wobec pytań referendum”.
60
PPR cieszyła się poparciem Stalina, potwierdzonym obecnością w Polsce znacznych sił Armii
Czerwonej, opanowała aparat represji, miała mocne „przyczółki” w administracji państwowej i terytorialnej, a z konfiskat dokonywanych przez UBP podczas rewizji i aresztowań czerpała pokaźną
ilość pieniędzy. Dlatego na posiedzeniu KC PPR 2 VI 1946 r. Gomułka „bez zbytnich przechwałek” mógł stwierdzić: „Przy tych trudnych warunkach mamy poczucie siły, oparte na materialnej
podstawie” (A. Paczkowski, Referendum 1946..., s. 5).
61
APG, KW PPR w Gdańsku, 2598/27, s. 71.
62
Ibidem.
63
APG, KP PPR w Tczewie, 2608/13, s. 1.
64
Sekretarz koła PPR przy Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Ludwik Skibiński na zebraniu
27 V 1946 r. mówił: „Partia wymagać będzie, szczególnie w tym okresie przedwyborczym, wytężonej pracy agitacyjnej. Uchylania się od pracy przy referendum w żadnym wypadku Partia tolerować nie będzie. W stosunku do tych towarzyszy wyciągane będą konsekwencje partyjne. Członek
Partii, wezwany do pracy po linii referendum, musi się stawić nawet i wtedy, gdyby jego praca
zawodowa miała chwilowo na tym ucierpieć. Winien [...] zwolnić się nawet, jeżeli zajdzie tego potrzeba, z pracy zawodowej” (APG, KW PPR w Gdańsku, 2598/266, Protokół z zebrania koła PPR
pracowników Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku odbytego 27 V 1946 r., s. 78).
65
Por. Referendum z 30 czerwca 1946 roku w województwie poznańskim..., s. 46.
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W województwie gdańskim taka konferencja odbyła się w ówczesnej siedzibie
Filharmonii Bałtyckiej w Sopocie w dniach 12–13 maja 1946 r.66 Honorowym
gościem obrad był kierownik Wydziału Organizacyjnego KC PPR Franciszek
Mazur, który zagrzewał swoich partyjnych towarzyszy do walki z PSL: „Jesteśmy 300-tysieczną armią w kraju i rośniemy z każdym dniem, mimo że z naszych szeregów codziennie ubywają ofiary band reakcyjnych. Rośniemy i rosnąć
będziemy, bo reprezentujemy interes całego narodu polskiego i prawda ta znajduje coraz powszechniejsze zrozumienie. Prawda ta dotrzeć powinna do każdej
chaty chłopskiej i do każdego mieszkania robotniczego właśnie w okresie przed
głosowaniem ludowym i zapewnić nam zwycięstwo”67.
W całej Polsce stworzono też sieć agitatorów głosowania ludowego, złożoną
z członków lokalnych komitetów PPR68. Ich zadaniem było dotarcie do najdalszych zakątków kraju, gdzie mieli penetrować każdą grupę społeczną i inwigilować całe rodziny69 w taki sposób, „aby ani jeden mieszkaniec nie znalazł
się poza zasięgiem agitacji”70. Poza tym KC PPR skierował do poszczególnych
okręgów głosowania swoich pełnomocników, którzy nadzorowali przebieg przygotowań do referendum we wszystkich województwach71.
Najważniejszym partnerem komunistów w kampanii referendalnej była PPS,
dysponująca znaczącym potencjałem ludzkim i materialnym. Socjaliści nie prowadzili jednak odrębnej propagandy, a włączyli się w akcję PPR. Współpraca
obu partii na poziomie centralnym była poprawna, w terenie często dochodziło
jednak do sporów i rywalizacji72. Zdarzało się nawet, że lokalne komitety PPS
nie chciały pracować z komunistami i szukały porozumienia z PSL73. Dwie pozostałe partie bloku, SL i SD, ze względu na brak kadr i politycznego zaplecza,
APG, KW PZPR w Gdańsku, 2384/22400, fot. 19.
APG, KW PPR w Gdańsku, 2598/1, Protokół z posiedzenia I Wojewódzkiej Konferencji PPR
w Gdańsku 12–13 V 1946 r., s. 8. Więcej o obradach konferencji zob. P. Brzeziński, Zapomniani dygnitarze. Pierwsi sekretarze Komitetu Wojewódzkiego PPR/PZPR w Gdańsku w latach 1945–1990.
Szkice biograficzne, Gdańsk 2013, s. 97–98.
68
APG, KW PPR w Gdańsku, 2598/27, Instrukcja w sprawie tworzenia sieci agitatorów dla głosowania ludowego, s. 76.
69
„Natychmiast po otrzymaniu przydziału członek Komitetu Obwodowego winien poznać mieszkańców przydzielonego mu terenu i zaznajomić się z nimi. Sprawdzić, ile jest osób w każdym
mieszkaniu uprawnionych do głosowania. [...] Członek winien organizować pogawędki sąsiedzkie
w przydzielonych mu domach na tematy związane z głosowaniem ludowym, zaznajomić z brzmieniem pytań, wyjaśnić, dlaczego wszyscy winni odpowiedzieć »tak«” (APG, KM PPR w Gdańsku,
2610/34, s. 43).
70
APG, KW PPR w Gdańsku, 2598/27, Instrukcja w sprawie tworzenia sieci agitatorów dla głosowania ludowego, s. 76.
71
C. Osękowski, Referendum 30 czerwca 1946 roku..., s. 42.
72
Większość członków PPS twierdziła, że „jako stara partia możemy nie oglądać się na młodszego
brata [PPR]”; „Od dłuższego czasu daje się zauważyć pewną rywalizację między tymi partiami
[PPR i PPS], ale nie na polu społecznym, tylko wyłącznie w intrygach partyjnych” (APG, KW PPR
w Gdańsku, 2598/79, s. 150–151).
73
C. Osękowski, Referendum 30 czerwca 1946 roku..., s. 76–78.
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właściwie nie wykazywały inicjatywy w agitacji i biernie wykonywały wytyczne
komunistów74.
W celu skoordynowania i kontrolowania działań propagandowych wszystkich
partii bloku w czerwcu 1946 r. z inicjatywy PPR utworzono Międzypartyjny
Komitet do Spraw Głosowania Ludowego75. W jego skład oprócz przedstawicieli stronnictw zblokowanych miały wejść „wszystkie te organizacje, placówki,
komórki, które prowadzą w terenie propagandę na rzecz głosowania ludowego:
organizacje młodzieżowe, zawodowe, wojewódzkie urzędy informacji i propagandy, Polskie Radio, Polski Film, organizacje branżowe, spółdzielczość”76. Takie
same komitety powstały również w województwach i nieliczne w powiatach oraz
miastach. Jednak ze względu na brak zaangażowania lokalnych działaczy PPS,
SL i SD sami komuniści ocenili ich działalność negatywnie77. Sprawniej natomiast funkcjonowały, utworzone w województwach wrocławskim, białostockim
i gdańskim78, obywatelskie komitety głosowania ludowego, powoływane „spontanicznie” przez społeczeństwo, a w rzeczywistości inspirowane przez urzędy
informacji i propagandy79. Miały one skupiać „wszystkie stronnictwa polityczne,
wszelkie organizacje społeczne, wszelkie towarzystwa społeczno-charytatywne
(PCK, PZZ, Ligę Morską, duchowieństwo, cechy rzemieślnicze, związki kupców
itp.), organizacje młodzieżowe, związki zawodowe oraz wszelkie temu podobne
organizacje skupiające w swoich szeregach obywateli polskich”80. Taka wielość
instytucji i organizacji biorących udział w pracach komitetów miała stwarzać
wrażenie powszechnego poparcia dla partii bloku i przekonać społeczeństwo do
głosowania „trzy razy »tak«”.
W ten sposób komitety, za pomocą których PPR koordynowała i kontrolowała
działania agitacyjne, miały realizować podstawowe założenie propagandy komunistów – jednoczyć Polaków wokół programu bloku81. Drugi filar pepeerowskiej
kampanii stanowiła dyskredytacja PSL jako „rozbijacza jedności narodowej”82.
W tym celu w stosunku do członków i zwolenników Stronnictwa posługiwano
się negatywną propagandą. Nazywano ich „reakcjonistami” i przypisywano im
Ibidem, s. 78–80.
APG, KW PPR w Gdańsku, 2598/27, Instrukcja dla Międzypartyjnego Wojewódzkiego Komitetu Propagandy do Spraw Głosowania Ludowego, s. 92.
76
Ibidem.
77
T. Marczak, Propaganda polityczna..., s. 213.
78
Ibidem.
79
APG, UIiP w Gdańsku, 1173/4, Okólnik nr 21/(pol.-wych.)/46 Urzędu Informacji i Propagandy
Województwa Gdańskiego, s. 38.
80
Ibidem.
81
Temu miały też służyć odezwy i listy otwarte „osób publicznych” (np. dowódcy Marynarki
Wojennej, dowódcy 16. Dywizji Piechoty w Gdańsku, rektora Akademii Lekarskiej w Gdańsku)
zachęcające do głosowania „trzy razy »tak«” (AAN, MIiP, 168/98, Referendum (materiały) województwa gdańskiego, k. 45–48).
82
„Precz z rozbijaczami jedności narodu. Głosuj trzy razy »tak«” – plakat ze zbiorów MHMG,
sygn. H 184.
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zdradę ideałów demokracji, „wstecznictwo” oraz reprezentowanie interesów
Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W trakcie pochodów przedstawiano
PSL jako osła, który zawsze mówi „nie”. Wykorzystano również fakt, że ruch
ludowy tradycyjnie opowiadał się za jednoizbowym parlamentem. Komuniści
przypominali przedwojenne wypowiedzi przedstawicieli PSL, aby pokazać, że
Stronnictwo sprzeniewierza się ludowym tradycjom, nawołując w referendum do
głosowania za senatem83. Jednocześnie ośmieszano i wyszydzano izbę wyższą
parlamentu84, by w ten sposób napiętnować ludowców, którzy chcieli jej utrzymania. Działania te spowodowały, że pytanie pierwsze, najmniej ważne z punktu
widzenia przeciętnego Polaka, przez cały czerwiec aż do dnia głosowania było
najważniejszym i najbardziej eksponowanym tematem w Polsce.
Zasadniczy etap kampanii agitacyjnej bloku rozpoczął się w ostatnich
dniach maja 1946 r., krótko po podjęciu przez PSL decyzji o głosowaniu raz
„nie” i dwa razy „tak”. W akcji użyto wszelkich możliwych wówczas sposobów
dotarcia do głosujących. Cały kraj został dosłownie zasypany różnego rodzaju
wydawnictwami propagandowymi. Ministerstwo Informacji i Propagandy, podstawowe i najważniejsze narzędzie PPR w kampanii referendalnej, wydrukowało
i rozkolportowało blisko 85 mln85 egzemplarzy ulotek, plakatów, broszur i haseł
nawołujących do głosowania „trzy razy »tak«”, z czego ponad 15 mln rozrzucono
z samolotów86. W przeliczeniu na każdego z niespełna 24 mln Polaków (według
spisu z 14 lutego 1946 r.87) przypadło ponad 3,5 wydawnictwa propagandowego,
a w województwie gdańskim wskaźnik ten wyniósł prawie 10 egzemplarzy na
osobę!88
Hasła i plakaty malowano i rozlepiono na płotach, murach, słupach ogłoszeniowych, witrynach sklepowych i we wszelkich innych dostępnych miejscach
przestrzeni publicznej89. Kierowano się zasadą: „Przechodzień musi się natknąć
„Dnia 14 stycznia 1928 roku mar[szałek] Rataj mówił na Radzie Naczelnej PSL »Piast«: »Konieczne jest zniesienie senatu«. PSL pod kierownictwem p[ana] Mikołajczyka sprzeniewierzyło
się tradycjom Macieja Rataja” („Marszałek Maciej Rataj przeciw senatowi” – ulotka ze zbiorów
MHPRL, sygn. 9741).
84
Z plakatów wręcz krzyczały hasła: „Senat z wozu – koniom lżej” (MHPRL, sygn. 1586); „Dwuizbowy parlament to gadulstwo i zamęt” (APG, KW PPR w Gdańsku, 2598/27, s. 83).
85
T. Marczak, Propaganda polityczna..., s. 209; C. Osękowski, Referendum 30 czerwca 1946
roku..., s. 81.
86
AAN, MIiP, 168/94, Referendum. Sprawozdania Ministerstwa Informacji i Propagandy, k. 40.
87
Rocznik statystyczny..., s. 12.
88
Obliczenia własne na podstawie: AAN, MIiP, 168/94, Referendum. Sprawozdania Ministerstwa
Informacji i Propagandy, k. 39; Rocznik statystyczny..., s. 13.
89
Instrukcja MIiP mówiła, by „przystąpić do masowego druku i klejenia przesłanych haseł i sloganów. Płaszczyzny murów ulicznych, słupów ogłoszeniowych i parkanów należy dosłownie pokryć materiałem referendowym. [...] Przystąpić natychmiast do sporządzania szablonów z blachy
lub dykty i równie intensywnie malować wszystkie dostępne płaszczyzny murów i chodników hasłami referendowymi za pomocą trwałej farby (klejowej lub olejnej). [...] Wygląd miast, miasteczek
i osiedli winien znajdować się pod znakiem jedynie i wyłącznie referendum” (AAN, MIiP, 168/24,
Instrukcje Ministerstwa Informacji i Propagandy 1945–1947, k. 55).
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na hasło na każdym skrzyżowaniu ulic, na głównych arteriach wylotowych,
placach, budynkach publicznych”90. O ogromnej liczbie wymalowanych haseł
świadczy fakt, że jeszcze wiele lat po referendum były one widoczne na licznych
budynkach w całym kraju91. Do eksponowania haseł „trzy razy »tak«” wykorzystywano także pojazdy komunikacji miejskiej92 i PKS93. Slogany pojawiły się na
kopertach pocztowych94, a nawet jako wkładki do papierosów i zapałek95.
Tabela 3. Liczba materiałów propagandowych wykorzystanych przez partie bloku
w kampanii przedreferendalnej w województwie gdańskim
Źródło
pochodzenia
materiałów

Liczba
materiałów

Rodzaj materiałów
Broszury

Plakaty

Afisze

Ulotki

Razem

430 400

53 200

247 000

1 761 000

2 491 600

50 155

–

7500

2 355 000

2 412 655

Własne

–

–

454 000

1 846 000

2 294 000

Razem

480 555

53 200

708 500

5 956 000

7 198 255

Z MIiP
Z innych źródeł

Źródło: AAN, MIiP, 168/94, Referendum. Sprawozdania Ministerstwa Informacji i Propagandy,
k. 36.

Ze względu na pośpiech oraz ogrom materiałów propagandowych do rozkolportowania zdarzało się, że w jednych miejscowościach plakaty czy ulotki
wisiały dosłownie wszędzie, a brakowało ich w innych miejscach. Tak było
na przykład w Trójmieście, gdzie pracownik MIiP zauważył: „Gdynia, Gdańsk
z Sopotem, Wrzeszcz, jak i inne powiaty nie czynią najmniejszego wrażenia, że
Ibidem, k. 52.
Jedno z haseł było widoczne sześć lat po głosowaniu, czyli w czerwcu 1952 r., na fasadzie kamienicy stojącej obok przydrożnej kapliczki przy pętli tramwajowej w Gdańsku-Oliwie (kapliczka
poświęcona Matce Boskiej i św. Janowi Nepomucenowi stoi do dzisiaj w tym samym miejscu przy
al. Grunwaldzkiej 517) – zdjęcie ze zbiorów Mirosława Piskorskiego, w posiadaniu autora. Dłużej
przetrwało hasło „trzy razy »tak«” na fasadzie jednego z budynków przy ul. Kiejstuta, na terenie
dawnej parowozowni w Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Było ono widoczne jeszcze w 2011 r.
Krótko po wykonaniu zdjęcia budynek wyburzono (https://picasaweb.google.com/naszastolica.
blox/Napis3RazyTAKZachowanyNaBudynkuMagazynuDawnejParowozowni, 12 XII 2015).
92
„Natychmiast przystąpić do montowania haseł ruchomych. W tym celu na tramwajach, autobusach i innych środkach komunikacji miejskiej umieścić deski z hasłami możliwie krótkimi. Zwrócić
szczególną uwagę na estetyczne wykonanie, jak i obsłużenie hasłami wszystkich linii komunikacji
miejskiej, jeśli możliwe, także i międzymiastowej” (AAN, MIiP, 168/24, Instrukcje Ministerstwa
Informacji i Propagandy 1945–1947, k. 52).
93
APG, UIiP w Gdańsku, 1173/30, s. 68.
94
APG, Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Starogardzie Gdańskim, 1663/36, s. 13;
MHMG, H 378.
95
AAN, MIiP, 168/793, Propaganda referendum i wyborów 1946, k. 5.
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za trzy tygodnie odbędzie się głosowanie. Masa afiszów o dancingach, meczach,
żadnych zaś plakatów, haseł, sloganów o referendum”96.
Oprócz zmasowanej propagandy wizualnej komuniści położyli duży nacisk
na bezpośredni kontakt z ludnością. W teren wyjechały grupy agitacyjne złożone
z członków partii, przedstawicieli organizacji młodzieżowych i żołnierzy97. W województwie gdańskim ich działalność wsparło dodatkowo 1200 elewów z Centrum
Wyszkolenia MO w Słupsku98. W miastach działały tzw. domowe brygady agitacyjne, kolportujące literaturę propagandową i przeprowadzające rozmowy z mieszkańcami99. Duże znaczenie przypisywano również tzw. masówkom, czyli agitacji na
wiecach i zgromadzeniach organizowanych w większych skupiskach ludzi, np. w zakładach pracy. Wykorzystywano przy tym podległość służbową pracowników i zmuszano ich do udziału w przeważnie nudnych spotkaniach z agitatorami bloku100. Tę
formę propagandy stosowano często również podczas dobrowolnych i „oddolnych”
zgromadzeń ludności – przy okazji jarmarków, targów czy odpustów101, a także wydarzeń sportowych102. Łącznie w czerwcu 1946 r. w województwie gdańskim odbyło
się około 1,5 tys. wieców, w których uczestniczyło blisko 400 tys. osób103.
Znaczącą rolę w tzw. kampanii masowej odegrało Wojsko Polskie. W całym
kraju działało około 1900 brygad propagandowych oraz wojskowych zespołów
artystycznych, liczących w sumie 15 tys. żołnierzy, podoficerów i oficerów104.
Oprócz organizowania wieców i kolportażu materiałów propagandowych
(w sumie około 6 mln egzemplarzy105) wojskowi przeprowadzali indywidualne
AAN, MIiP, 168/95, Pismo dyrektora Biura Organizacyjnego do naczelnika Urzędu Informacji
i Propagandy w Gdańsku z 12 VI 1946 r. [cyt. za:] M. Czyżniewski, Propaganda polityczna władzy..., s. 132.
97
W okresie referendum w całym kraju działały ponad 4 tys. brygad propagandowych, skupiające
łącznie ponad 40 tys. osób (A. Krawczyk, Pierwsza próba indoktrynacji. Działalność Ministerstwa
Informacji i Propagandy w latach 1944–1947, Warszawa 1994, s. 34).
98
D. Czerwiński, Aparat bezpieczeństwa w województwie gdańskim w latach 1945–1956. Struktura – kadry – główne kierunki działania, s. 313 (w druku, mps w posiadaniu autora).
99
T. Marczak, Propaganda polityczna..., s. 209.
100
„Wszyscy pracownicy Zarządu Miejskiego [w Gdańsku] niezależnie od tego, czy pracują w zakładach, urzędach czy przedsiębiorstwach, zostaną zgromadzeni przez naczelników i dyrektorów
w dniu jutrzejszym [27 VI 1946 r. – K.D.] o godz. 13.30 na podstawie uprzednio przygotowanych list obejmujących wszystkich pracowników. Następnie zostaną uszeregowani i odprowadzeni
osobiście przez naczelników i dyrektorów na miejsce zebrania. Przy wejściu pracownicy zostaną
odliczeni wg listy i wprowadzeni na zebranie. Listy odbierać będzie przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników” (APG, UWG, 1164/274, s. 171).
101
„Dla celów propagandy referendum należy wyzyskiwać wszelkie zebrania masowe” (AAN,
MIiP, 168/24, Instrukcje Ministerstwa Informacji i Propagandy 1945–1947, k. 52).
102
„W dniu 23 czerwca br. będzie zorganizowany mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami WKS
»Artyleria« i reprezentacją miasta Sławna, który będzie bezpłatny i wykorzystany dla celów akcji
przedreferendalnej” (AIPN, 01355/85, k. 3879).
103
S. Bykowska, Referendum 30 VI 946 [w:] Encyklopedia Gdańska, red. J. Mykowski, B. Śliwiński, Gdańsk 2012, s. 872.
104
T. Marczak, Propaganda polityczna..., s. 212.
105
Ibidem.
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rozmowy, które w rzeczywistości stanowiły formę zastraszenia. „Przeprowadzano
je z reguły tuż po przybyciu żołnierzy do danej miejscowości z osobami cieszącymi się tam największym autorytetem – nauczycielami, księżmi, sołtysami,
wybranymi gospodarzami oraz zawsze z lokalnymi działaczami peeselowskimi.
Wszystkich agitatorzy w mundurach z właściwą sobie natarczywością starali się
nakłonić do publicznego, najlepiej podczas wiecu, opowiedzenia się za Blokiem
Demokratycznym i złożenia deklaracji, iż udzielą twierdzących odpowiedzi na
sformułowane w referendum pytania. Zresztą już sama tylko obecność uzbrojonych formacji wojskowych, wywołując poczucie strachu i zagrożenia, miała
kształtować pożądane dla władzy komunistycznej zachowania społeczne”106.
Poza działaniami bezpośrednimi w terenie wojsko było obecne także w eterze.
W czerwcu 1946 r. Wydział Wojskowy MIiP przygotował nowy typ audycji radiowej „Kapral Motyka ma głos”, omawiającej „w prostej i bezpośredniej formie
najbardziej aktualne zagadnienia polityczne”107. W ostatnim okresie przed referendum w kampanię zaangażował się osobiście marsz. Michał Rola-Żymierski,
który m.in. wziął udział w gdyńskich uroczystościach pożegnania sowieckich oficerów marynarki wojennej wracających do kraju108. Działalność propagandową
wojska komuniści ocenili pozytywnie, stwierdzając nawet, że wypełniło ono
swoje zadanie lepiej niż partie polityczne109.
W kampanii wykorzystano również media. Prasa relacjonowała przebieg
wieców i spotkań przedwyborczych odbywających się w różnych zakątkach
Polski. W przekazie medialnym wszystkie kończyły się podjęciem rezolucji
o głosowaniu „trzy razy »tak«”, co w zdecydowanej większości wypadków
wcale nie miało miejsca. Radio nadawało audycje propagandowe oraz wywiady
z osobami znanymi i cieszącymi się społecznym zaufaniem, które na antenie nawoływały do pozytywnej odpowiedzi na trzy pytania referendum. Ograniczony
zasięg radia, wynikający z bardzo małej liczby odbiorników w społeczeństwie110,
starano się rozszerzyć na przestrzeń publiczną miast i wsi. W Gdyni na ulicach,
a nawet na plaży montowano głośniki, by poprzez nadawane audycje propagować
hasło „trzy razy »tak«”111. Polskie Radio i Film Polski zrealizowały dwa filmy
J. Tomaszewski, Rola Wojska Polskiego w głosowaniu ludowym w 1946 r., „Wrocławskie Studia
Politologiczne” 2005, t. 6, s. 109–110.
107
AAN, MIiP, 168/147, Sprawozdanie z działalności Ministerstwa Informacji i Propagandy za
czerwiec 1946 r., k. 25.
108
J. Pałka, J. Poksiński, Michał Żymierski 1890–1989, Warszawa 2015, s. 281.
109
T. Marczak, Propaganda polityczna..., s. 212. Więcej o udziale Wojska Polskiego w propagandzie bloku zob. J. Tomaszewski, Rola Wojska Polskiego..., s. 108–115; Z. Misztal, Udział Ludowego WP w przeobrażeniach społeczno-ustrojowych na Pomorzu Gdańskim w latach 1945–1947,
„Wojskowy Przegląd Historyczny” 1981, nr 3, s. 33–52.
110
W 1946 r. w województwie gdańskim zarejestrowanych było 15 978 odbiorników radiowych
(w całym kraju 322 525) (AAN, MIiP, 168/147, Sprawozdanie z działalności Ministerstwa Informacji i Propagandy za czerwiec 1946 r., k. 23–24).
111
Pismo skierowane do Węzła Gdyńskiego Polskiego Radia: „W związku ze zbliżającym się terminem głosowania ludowego Komisja Porozumiewawcza Stronnictw Politycznych w Gdyni prosi
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krótkometrażowe: Trzy kroki naprzód i Wywiady na temat referendum, a trzy kolejne czerwcowe wydania kroniki filmowej poświęcono wyłącznie głosowaniu
ludowemu112. Ponadto po kraju jeździły kina objazdowe wyświetlające filmy agitacyjne, a projekcjom towarzyszyły prelekcje agitatorów113.
W propagandzie użyto różnych chwytów socjotechnicznych. Operowano kontrastem, zestawiając wizję porządku i ładu gwarantowanych przez partie bloku z chaosem i „ciemnymi siłami reakcji” kojarzonymi z PSL. Komuniści usiłowali trafić
do różnych warstw i grup społecznych, dostosowując argumentację do mentalności
ich przedstawicieli, poruszając nurtujące ich problemy114. Drukowano więc plakaty
skierowane do matek-Polek, żołnierzy, inteligencji, młodzieży, byłych więźniów
obozów koncentracyjnych, „repatriantów” itp.115 Dzieciom w szkołach rozdawano
ulotki i plakaty z zadaniem agitowania rodziców116. Szczególną wagę przywiązywano do agitacji wśród mieszkańców wsi, słusznie uważanych za główny elektorat
PSL. Aby przekonać ich do głosowania „trzy razy »tak«”, przygotowano listy Do
gospodarza, które rozesłano do każdego gospodarstwa domowego na wsi117. Wykorzystano przy tym funkcjonujące w społeczeństwie obawy, stereotypy i mity, których po traumie wojennej było niemało. Rolników starano się przekonać, że PPR
nie dąży do kolektywizacji ich gospodarstw, czego na wsi obawiano się najbardziej. Jednocześnie straszono, że „reakcyjne” PSL chce powrotu „obszarników”.
W środowiskach robotniczych przekonywano natomiast, że tylko rządy partii
bloku uchronią zakłady pracy przed „fabrykantami” i kapitalistami. Na ziemiach
zachodnich i północnych, czyli tzw. Ziemiach Odzyskanych, szczególny nacisk położono na wykorzystanie antyniemieckich nastrojów Polaków, szczególnie silnych
po przejściach wojennych118. W całym kraju odwoływano się do potrzeby spokoju
i stabilizacji, których gwarantem miały być tylko partie bloku119.
Już po przeprowadzeniu referendum komuniści podsumowali przebieg kampanii propagandowej (tab. 4). Stwierdzili, że w całym kraju akcja agitacyjna
o przygotowanie głośników na plaży, Skwerze Kościuszki i Placu Kaszubskim celem nadawania
dziesięciominutowych przemówień w sprawie referendum. Przemówienia byłyby nadawane raz
dziennie, począwszy od 15 czerwca br”. (APG, KM PPS w Gdyni, 2629/5, s. 2).
112
AAN, MIiP, 94, Sprawozdanie „Filmu Polskiego” z udziału w akcji referendum, k. 32 [cyt. za:]
A. Krawczyk, Pierwsza próba..., s. 49.
113
„W kinach należy przed seansami [...] zorganizować wygłaszanie krótkich i kilkuminutowych prelekcji związanych tematowo z referendum. [...] w czasie przerw należy zorganizować wyświetlanie
przeźroczy – haseł czy informacji odnośnie referendum” (APG, UIiP w Gdańsku, 1173/4, s. 31).
114
T. Marczak, Propaganda polityczna..., s. 129.
115
Zob. AIPN, 01355/85, k. 18240, 18249, 18260–18263; MHMG, H 195.
116
A. Makowski, Referendum z 30 czerwca 1946 r. na ziemiach zachodnich i północnych...,
s. 122.
117
APG, KW PPR w Gdańsku, 2598/27, Instrukcja rozdziału listów „Do gospodarza”, s. 97. Treść
listu zob. MHPRL, sygn. 9791.
118
„Zapamiętaj ludu śląski: Śląsk był polski, będzie polski”; „Trzy razy »tak« to nasza odpowiedź
Churchillowi i innym protektorom Niemców” (APG, KW PPR w Gdańsku, 2598/27, s. 83).
119
„Trzy razy »tak« to wyraz jedności narodu polskiego”; „Parlament jednoizbowy skróci czas
odbudowy” (ibidem).
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zaczęła się zbyt późno, była niedostatecznie przygotowana i źle skoordynowana120. Podsumowanie uwzględnia specyfikę poszczególnych województw –
w województwie gdańskim propaganda okazała się zbyt natarczywa, a ludność
była zmęczona licznymi wiecami i zebraniami, co przyniosło skutek inny niż
oczekiwany. Ponadto działalność agitacyjną przed referendum przeprowadzono
w sposób nieodpowiedni, „dyletancki” i „nieumiejętny”121. Zwracano też uwagę
na pijaństwo wśród funkcjonariuszy MO i UB122, a także na ich zbyt brutalne,
„przysłowiowo »niedźwiedziowate«” zachowanie123. Mimo to całą kampanię
propagandową oceniono wysoko, a zdobyte doświadczenia wykorzystano podczas przygotowań do wyborów.
Tabela 4. Zestawienie „akcji masowej” przed referendum w województwie gdańskim i całym kraju
Województwo gdańskie

Cały kraj

117

1202

1738

47 582

2700

15 168 000

3

34

100

1099

40

651

381

4801

Liczba zorganizowanych wystaw

–

194

Liczba zorganizowanych kiosków
z materiałami propagandowymi

65

570

Liczba gablotek i witryn

201

2825

Liczba kursów referendalnych

18

93

Liczba przeszkolonych ludzi

828

4530

Liczba grup propagandowych w terenie

282

4772

Liczba domowych grup agitacyjnych
w miastach
Łączna liczba osób pracujących
w grupach i brygadach
Liczba materiałów rozkolportowanych
samolotami
Liczba kin objazdowych
Liczba wyemitowanych seansów
Liczba miejscowości objętych
działalnością kin objazdowych
Liczba prelekcji wygłoszonych
w kinach stałych i objazdowych

Źródło: AAN, MIiP, 168/94, Referendum. Sprawozdania Ministerstwa Informacji i Propagandy,
k. 40.
T. Marczak, Propaganda polityczna..., s. 217.
APG, UWG, 1164/80, Sprawozdania sytuacyjne Starostwa Gdańskiego w Sopocie: Sprawozdanie za czerwiec 1946 r., s. 87.
122
AIPN, 00231/86, t. 11, Sprawozdanie z akcji głosowania ludowego w województwie gdańskim,
k. 66.
123
Ibidem.
120
121
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Udział instytucji państwowych w propagandzie i zwalczaniu PSL
Dzięki wykorzystaniu przez PPR dominującej pozycji w państwie kampania propagandowa komunistów osiągnęła ogromny rozmach. Organy władzy oraz administracja centralna i lokalna oprócz agitacji wykonywały również czynności nie
związane ściśle z propagandą, ale wydatnie ją ułatwiające i wspomagające. I tak
członkowie brygad propagandowych bloku w Gdańsku korzystali z nieograniczonej ilości paliwa do pojazdów124, jedli darmowe posiłki w stołówce Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku125, a na czas prowadzenia działań propagandowych
usprawiedliwiono ich nieobecność w pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia126. W czerwcu 1946 r. z inicjatywy komunistów zniesiono świadczenia
rzeczowe na wsi127, podwyższono pensje urzędników i nauczycieli oraz emerytury128. Były to działania ściśle obliczone na pozyskanie głosów „trzy razy »tak«”
jako typowa „kiełbasa przedwyborcza”. Podobnie było w regionie słupskim, gdzie
na czas kampanii przed referendum wstrzymano kontrolę urzędów skarbowych
i Dyrekcji Lasów Państwowych na wsiach (w sprawie nielegalnej uprawy tabaki
i braku pozwoleń na wycinkę drzew na opał), „gdyż to tylko zniechęca ludność do
naszej sprawy. Chłopa na wsi trudno jest przekonać słowem, ale skoro pozostawi
mu się te kilka roślin tytoniu lub zaprzestanie kontroli opału, wówczas on chętnie
odda swój głos jak powinien, gdyż widzi wprost opiekę ze strony odpowiednich
czynników”129. Komuniści stosowali również działania zakulisowe, bezwzględne
i wręcz bezczelne130, w których posługiwali się kłamstwem131, albo nachalnie ingerowali w prywatną sferę życia ludności, jaką jest korespondencja132.
APG, KW PPR w Gdańsku, 2598/27, s. 66.
Ibidem, s. 89.
126
APG, KM PPR w Gdańsku, 2610/34, s. 216.
127
„By osłabić stronnictwo Mikołajczyka, szczególnie w przeddzień referendum, rząd i partie lubelskie nie cofały się przed stosowaniem najróżniejszych środków. Chcąc na przykład usunąć jedną
z głównych przyczyn wrogich nastawień mas wiejskich do rządu, zniesiono obowiązek chłopów
dostarczania z góry ustalonych produktów rolniczych” (E. Reale, Raporty. Polska 1945–1946, Warszawa 1991, s. 227).
128
L.B. Paszkiewicz, Referendum 1946 roku..., s. 100.
129
AIPN, 01355/85, k. 3935.
130
Pełnomocnik rządu na obwód Sztum w pełnym tupetu ogłoszeniu obiecał miejscowym rolnikom rozwiązanie ich problemów (głównie zaopatrzeniowych, związanych z prowadzeniem gospodarstw), pod warunkiem, że wszyscy zagłosują „trzy razy »tak«”. Całość skwitował: „Przysłowia
są mądrością narodów: »Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie«” (ibidem, k. 18216).
131
„Nauczycielstwo powszechne średnie i zawodowe miało zebranie. Było około 2 tys. osób. To
było burzliwe zebranie. Wszyscy krzyczeli: »nie, nie«! Na całej sali tylko jedna jedyna osoba miała
odwagę krzyczeć »tak«. A mimo to prezydium ogłosiło uchwalenie rezolucji trzykrotnie »tak«”
(ibidem, k. 555).
132
Jeden z żołnierzy pisał do rodziców: „Kochani Rodzice! Pisałem do Was przed niedzielą taką
kartkę, [...] żebyście głosowali trzy razy »tak«. [...] nie bierzcie tego pod uwagę, bo ja tę kartkę
dostałem od pułku. Nie tylko ja, ale wszyscy, i kazali nam, żeby napisać rodzinie, żeby głosowała
trzy razy »tak«. Dostaliśmy kopertę, żeby napisać, ale Wy tego nie bierzcie pod uwagę” (ibidem,
k. 18913).
124
125

38

Równolegle z działaniami wspierającymi agitację i „zachęcającymi” społeczeństwo do głosowania zgodnie z zaleceniami komunistów stosowano ograniczenia administracyjne wobec PSL. Na płaszczyźnie propagandowej przejawiało
się to zmniejszaniem przydziału papieru, a tym samym nakładu „Gazety Ludowej” (od marca 1946 r. z ponad 200 tys. do 60,5 tys. egzemplarzy133), głównego organu prasowego PSL i zarazem jedynego ogólnopolskiego dziennika
opozycyjnego134. Stosowano również cenzurę prewencyjną, która konfiskowała
treści niezgodne z linią polityczną komunistów135. W ten sposób ludowcy zostali pozbawieni możliwości prowadzenia polemiki i ukazywania deformacji
życia politycznego. Utrudniano także pracę kolporterów ulotek, odezw, plakatów
i prasy PSL. Funkcjonariusze urzędów bezpieczeństwa urządzali na nich swoiste
polowania136, które kończyły się konfiskatą materiałów, a nierzadko aresztowaniem lub pobiciem. Przedstawicieli Stronnictwa usuwano też z rad narodowych,
urzędów państwowych i administracji terenowej, a na szeregowych członkach
wymuszano rezygnację z przynależności do partii, grożąc im utratą zatrudnienia
lub gospodarstwa137.

Agitacja PSL
Początkiem kampanii referendalnej ludowców miały być obchody 50-lecia PSL,
a ich rozpoczęcie zaplanowano na święto Zesłania Ducha Świętego, zwane Zielonymi Świątkami lub Świętem Ludowym (9 i 10 czerwca)138. Święto Ludowe,
bardzo uroczyście obchodzone przez mieszkańców wsi, mogło się stać manifestacją siły zwolenników PSL i pokazać nikłe poparcie społeczne dla komunistów.
PPR postanowiła temu zapobiec, a jednocześnie wykorzystać entuzjazm chłopów
dla własnych celów139. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego wydało zgodę
K. Bagiński, Cenzura w Polsce, „Zeszyty Historyczne” 1965, z. 8, s. 131.
W tym czasie PPR i jej sojusznicy dysponowali ok. 50 codziennymi tytułami prasowymi
(L.B. Paszkiewicz, Referendum 1946 roku..., s. 98).
135
Według szacunków Krystyny Kersten w wypadku „Gazety Ludowej” skreślenia cenzorskie
obejmowały przeciętnie dziesięć tekstów, czyli od jednej czwartej do trzech czwartych objętości
pisma (K. Kersten, Polska 1944 – czerwiec 1956. Zarys wydarzeń politycznych, cz. 1, „Zeszyty
Historyczne Ogólnopolskiego Zespołu Historycznego Oświaty NSZZ »Solidarność«” 1981, s. 62).
136
„Melduję, że pan Borys Jerzy z PSL-u, sekretarz tejże partii, wyjechał do Warszawy po bibułę propagandową. Będzie wracał dziś, tj. 24 bm. [24 V 1946 r. – K.D.], pociągiem z Warszawy,
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na obchody, ale miały być one zorganizowane tylko 9 czerwca i wspólnie ze
sprzyjającym komunistom Stronnictwem Ludowym140.
PSL, obawiając się prowokacji, postanowiło zrezygnować ze świętowania,
do czego nawoływało również swoich zwolenników. Bez udziału ludowców
i popierających ich mieszkańców wsi obchody zorganizowane z wielką pompą
stały się farsą. Ulice świeciły pustkami, a na pochody sprowadzano w ostatniej
chwili członków PPR i funkcjonariuszy UB: „Sama uroczystość [...] w Gdańsku
wypadła bardzo słabo. [...] W obchodzie brakło robotników. Cała uroczystość
robiła wrażenie naciągniętej. Na placu zebrało się maksimum 2 tys. ludzi”141.
Obchody Święta Ludowego, wbrew przekazowi propagandowemu komunistów, pokazały jedność ludowców oraz wielką popularność Stronnictwa wśród
Polaków.
Do kolejnego propagandowego starcia doszło 23 czerwca 1946 r. w Palmirach pod Warszawą, gdzie odbywał się symboliczny pogrzeb prochów Macieja
Rataja, wybitnego działacza Stronnictwa Ludowego w okresie międzywojennym,
rozstrzelanego wiosną 1940 r. przez Niemców. W uroczystościach uczestniczyli
najwyżsi dostojnicy państwowi z Bolesławem Bierutem na czele, a komuniści
chcieli wykorzystać zgromadzenie jako wiec poparcia ich polityki przed referendum142. Wydarzenie stało się jednak wielką manifestacją siły PSL. Większość
z około 40 tys. zebranych stanowili przedstawiciele ludowców, którzy z całego
kraju przywieźli ponad czterysta sztandarów Stronnictwa143. Podniosłą atmosferę
uroczystości zakłócił przelot sowieckiego samolotu, z którego zrzucono ulotki
bloku nawołujące do głosowania „trzy razy »tak«”144. Wywołało to wielkie oburzenie wśród zgromadzonych, którzy dezaprobatę dla takich działań wyrazili
ostentacyjnymi spojrzeniami skierowanymi w stronę Bieruta145. Była to kolejna
propagandowa porażka PPR, a jednocześnie sukces PSL. Komuniści bardzo
szybko powetowali sobie stratę. Po zakończeniu pogrzebu powracająca do Wrocławia delegacja ludowców została aresztowana przez władze bezpieczeństwa,
a wiezione przez nią materiały propagandowe skonfiskowano.
Ostatni akt kampanii propagandowej przed referendum rozegrał się podczas...
meczu piłki nożnej. 29 czerwca 1946 r., dzień przed głosowaniem, na Stadionie
Wojska Polskiego w Warszawie odbyło się spotkanie, według różnych relacji
albo Polska – Jugosławia146, albo drużyny „Legii” Warszawa (wspieranej kilkoma
piłkarzami „Cracovii” Kraków) z zespołem „Partizan” Belgrad147. Najważniejsze
AIPN, 01355/85, k. 956.
Ibidem, k. 955.
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były jednak nie strony spotkania ani nawet jego wynik148, ale wydarzenia towarzyszące meczowi. Jak wspomina Tadeusz Hubert Jakubowski, „był to również
mecz między społeczeństwem a ówczesną władzą, mecz, który wtedy wygraliśmy. Ale ówczesna władza grała nie fair i nie chciała uznać tego wyniku”149.
Jak podaje on w swojej relacji, „na godzinę przed meczem cały stadion przy
Łazienkowskiej był wypełniony do ostatniego miejsca. My staliśmy naprzeciwko
trybuny honorowej, zajmowanej – jak byśmy to dziś powiedzieli – przez vipów
i oficjeli. Skoro byli oficjele, musiały być również przemówienia, a że mecz odbywał się przed referendum i zgromadził dużą publiczność, władze chciały tę
sytuację wykorzystać. Dwóch towarzyszy z komitetów warszawskich PPR i PPS,
chcąc zachęcić do głosowania »3 × tak«, starało się zohydzić Polskę przedwojenną przez porównanie produkcji stali i wydobycia węgla. Zaczęły się gwizdy.
Początkowo pojedyncze, nieśmiałe, później coraz częstsze, tak że nie pozwolono
im dokończyć. [...]
Na jakieś pięć minut przed przerwą, po prawej stronie trybuny honorowej zauważyłem poruszenie. Ludzie wstawali i klaskali w dłonie. Z sekundy na sekundę
powiększał się krąg wstających i bijących brawa. Usłyszałem okrzyk: »Mikołajczyk!«. A po minucie cały stadion skandował: »Mi-ko-łaj-czyk! Ra-tuj Pol-skę!«
Był to jeden ogłuszający krzyk nadziei. Stali i krzyczeli wszyscy. [...] I stało
się coś nieprawdopodobnego: ludzie, nie zwracając uwagi na toczący się mecz,
wbiegli na murawę, zaczęli biec w kierunku trybuny, gdzie stał Stanisław Mikołajczyk. Arbiter przed czasem odgwizdał zakończenie pierwszej połowy. Wtedy
na boisko wbiegło jeszcze więcej ludzi. W stronę Mikołajczyka biegli również
zawodnicy obu drużyn, którzy dopiero przy trybunie mogli skręcić w kierunku
szatni. [...]
W czasie przerwy pojawiły się znowu gwizdy, kiedy na bieżnię wjechały dwie
odkryte ciężarówki z transparentami na burtach, wzywającymi do głosowania
»3 × tak«. Jeden samochód był wypełniony zetwuemowcami (członkami Związku
Walki Młodych, związanego z Polską Partą Robotniczą), drugi turowcami (członkami Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych, związanego z Polską Partią
Socjalistyczną). Doszło do przepychanek i rękoczynów, po czym samochody
zrejterowały ze stadionu. Po przerwie mecz już chyba nikogo nie interesował.
Ludzie zdawali się jacyś odrodzeni. Takiego entuzjazmu i takiej manifestacji ani
przedtem, ani potem już nie widziałem. [...]
Po meczu na Łazienkowską skierowano więcej milicjantów, pojawili się również »Koledzy Bez Wyjścia« (żołnierze Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego).
Doszło do przepychanek. [...] Od ludzi wychodzących ze stadionu dowiedziałem
się, że Stanisław Mikołajczyk był najpierw niesiony kilka metrów w swym saWedług Tadeusza Huberta Jakubowskiego mecz zakończył się wygraną „Partizana” w stosunku 1:5 (ibidem). Wersję tę potwierdza strona internetowa sympatyków „Cracovii” Kraków (http://
www.wikipasy.pl/1946-06-29_Cracovia_-_Partizan_Belgrad_1:5, 22 XII 2015).
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mochodzie, a później wolno jechał do siedziby PSL-u w Alejach Jerozolimskich,
odprowadzany przez setki, a może tysiące kibiców patriotów”150.
Przebieg opisanych wydarzeń potwierdza towarzyszący Mikołajczykowi
Stefan Korboński151. O zajściach na stadionie dowiedział się cały kraj, bo mecz
transmitowano przez radio, a na czas przerwy mikrofonów nie wyłączono. W ten
sposób Polacy po raz kolejny wyrazili swoje sympatie polityczne, pokazując komunistycznej władzy czerwoną kartkę.
Przywołane sukcesy propagandowe PSL stanowiły ważne, ale tylko moralne zwycięstwa w kampanii przed referendum. Na co dzień, w porównaniu
z propagandą bloku, agitacja ludowców była bardzo skromna. Wynikało
to oczywiście z nieporównywalnie mniejszych możliwości materialnych
i techniczno-organizacyjnych Stronnictwa, ale także z ograniczeń administracyjnych nakładanych przez urzędy i instytucje podporządkowane komunistom.
28 maja 1946 r. wydano dekret, który ministrowi administracji państwowej
Władysławowi Kiernikowi z PSL odbierał uprawnienia do wydawania zezwoleń
na zgromadzenia publiczne. Kompetencje w tym zakresie przejął minister bezpieczeństwa publicznego Stanisław Radkiewicz z PPR152. Wprowadzane przez
MBP zakazy organizowania spotkań i wieców sympatyków Stronnictwa skutecznie utrudniły ludowcom agitację bezpośrednią. Działalność propagandową
paraliżowały także cenzura nałożona na „Gazetę Ludową” oraz ograniczenia
w dostępie do papieru i drukarni. Nieliczne czarno-białe plakaty i ulotki drukowano na papierze słabej jakości lub pisano odręcznie153.
W związku z tym Stronnictwo swoją kampanię prowadziło właściwie w warunkach konspiracyjnych. Wewnętrzny obieg informacji zapewniały „Komunikaty” wydawane przez Radę Naczelną PSL, a agitacją w terenie zajęły się lokalne
koła partii154, które mimo utrudnień ze strony władz starały się organizować spotkania i wiece przedreferendalne. W województwie gdańskim udało się zwołać
zjazd PSL na dziedzińcu zamku w Malborku155, w Bytowie uroczystości w ramach obchodów 50-lecia istnienia Stronnictwa156, a w Kałdowie wiec, na którym
prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Gdańsku dr Stanisław Tabisz powiedział:
„Jeżeli nam mówią: »Mikołajczyk do Londynu«, to my możemy odpowiedzieć:

Ibidem, s. 16–17.
„Ludzie zaczęli się tłoczyć ze wszystkich stron, skacząc przez ławki. Kto jeszcze siedział, ten
wstał i rozległy się pierwsze oklaski. Za chwilę klaskały wszystkie dłonie. Nagle ktoś się rozdarł:
»Niech żyje Mikołajczyk!« i tysiące głosów powtórzyło ten okrzyk. Odtąd słyszałem dookoła tylko
jedno nieustające wołanie: »Niech żyje!«” (S. Korboński, W imieniu..., s. 129).
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»Osóbka do Moskwy!«”157. Te nieliczne spotkania bardzo często były zakłócane
bądź wręcz rozpędzane przez funkcjonariuszy UBP158.
Wobec ciągłych prześladowań i narzuconych ograniczeń PSL docierało do społeczeństwa tzw. pocztą pantoflową, którą komuniści pogardliwie nazywali propagandą szeptaną. Wykorzystywała ona obawy i emocje społeczeństwa, w tym
wyobrażenia przyszłości Polski pod rządami PPR. Polacy obawiali się, że po
zwycięstwie w wyborach komuniści skolektywizują rolnictwo, utworzą kołchozy
na wzór sowiecki oraz przyłączą Polskę do ZSRS jako siedemnastą republikę.
Stronnictwo podsycało te obawy, aby skłonić ludzi do głosowania przeciwko
partiom bloku, w zalecany przez siebie sposób. Ludowcy zachęcali też społeczeństwo do masowego udziału w referendum, przypominali zasady głosowania
i dawali wskazówki. Przewidując próby fałszerstwa, zalecali, by zwrócić szczególną uwagę na zachowanie tajności aktu wyborczego oraz by karty do głosowania wypełniać słownie, a nie znakami „+” lub „–”159.
W ostatnich dniach przed głosowaniem Stronnictwo zintensyfikowało kampanię, organizując zebrania i wiece160 oraz kolportaż prasy, ulotek i plakatów161.
Nieliczne materiały propagandowe, które udało się umieścić w przestrzeni publicznej, były jednak szybko usuwane i niszczone przez funkcjonariuszy lub
współpracowników milicji i urzędów bezpieczeństwa162.

Podziemie niepodległościowe wobec referendum
Kampanię agitacyjną rozpoczęły także organizacje podziemia niepodległościowego. Ich stanowisko w sprawie głosowania nie było spójne, a różnice wynikały
z oceny znaczenia trzeciego pytania. Narodowe Siły Zbrojne i Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, nawołujące do odpowiedzi „trzy razy »nie«”, argumentowały,
że głosowanie za przesunięciem granic zachodnich do Nysy Łużyckiej oznaczać będzie zrzeczenie się praw do Wilna i Lwowa oraz pozostałych terenów na
wschodzie, zajętych przez ZSRS w 1939 r.163 Natomiast Zrzeszenie „Wolność
i Niezawisłość” agitowało za głosowaniem „nie” na pierwsze dwa pytania i „tak”
na pytanie trzecie. Taką odpowiedź uzasadniano potrzebą oparcia granic zachodnich na Odrze i Nysie, jako należnych Polsce za wkład w walkę z Niemcami164.
Jednocześnie organizacja liczyła na odzyskanie ziem wschodnich podczas spoAAN, MIiP, 168/227, Wyciągi z pisma UIiP województwa gdańskiego, 25 V 1946 r., k. 37.
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dziewanej III wojny światowej. Ostatecznie wśród organizacji konspiracyjnych
o charakterze ogólnopolskim wykształciły się dwa stanowiska wobec referendum
– WiN i SN nawoływały do głosowania dwa razy „nie” i raz „tak”165, natomiast
NSZ i NZW zachęcały do bojkotu głosowania lub odpowiedzi trzy razy „nie”166.
Mimo różnic w kwestii trzeciego pytania organizacje podziemia niepodległościowego w agitacji stosowały podobną retorykę. Komunistów przedstawiano
jako sprzedawczyków i sowieckich agentów, którzy wyrazili zgodę na piąty rozbiór Polski i chcą jej przyłączenia do ZSRS167. Podkreślano, że PPR organizuje
referendum na polecenie Stalina w celu odroczenia wyborów parlamentarnych
oraz odwrócenia uwagi państw zachodnich od sytuacji politycznej w Polsce168.
Wspólny był także pogląd, że głosowanie to podstęp, a jego wyniki zostaną
sfałszowane169.
Spośród organizacji niepodległościowych najbardziej spójną i przejrzystą
kampanię propagandową prowadziło Zrzeszenie WiN, choć ze względu na konspiracyjny charakter działalności agitacja całego podziemia miała zasięg ograniczony. Drukowano skromne odezwy i ulotki informacyjne oraz nawołujące do
określonego sposobu głosowania. Propagowano też antykomunistyczne hasła:
„Precz z rządami jednoizbowej KRN!”, „Żądamy Sejmu i Senatu pochodzącego
z wolnych i nieskrępowanych wyborów!”, „Precz z kołchozami!”, „Precz z upaństwowieniem człowieka!”, „Granice na Odrze i Nissie potrafimy utrzymać bez
kundli Stalina!”, „Żądamy usunięcia z Polski wojsk bolszewickich!”170, „Bomba
atomowa wystarczy na Polskę Ludową”171. Poza tym kolportowano wierszyki,
które w satyryczny, ale dosadny sposób opisywały sytuację w Polsce:
„Tak” czy „nie”
By ustalić swoje racje
bolszewicką „demokrację”
na stalina znak
zaplute moskiewskie dranie
wymyśliły głosowanie
i potrójne „tak”
a więc ustrój całkiem nowy
ma być sejm jednoizbowy
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bo tak stalin chce,
na komendę będziem gdakać
i jak kaczki będziem „tak” kwakać
ale nigdy 2 „nie”
senat w Polsce być nie może
uchowaj „sowiecki boże”
to reakcji trąd.
Mógłby jeszcze krytykować
uchwał sejmu nie szanować
I... obalić rząd
Będą warsztaty państwowe
wyrabiać łapcie lipowe
nowej mody krzyk
sztaki w łatki, portki w łatki
biustonosze i krawatki
bolszewicki szyk.
Granice też murowane,
Śląsk i Prusy odzyskane
gdzie sowiecki zbir
niszczył, palił i mordował
resztę wywiózł i zrabował
na „sławu” i „mir”
za to nasi przyjaciele
na Wschodzie wzięły niewiele
jakieś Wilno, jakiś Lwów...
wszystko ładnie, wszystko ślicznie
głosujcie patriotycznie
tak, tak, tak – szkoda słów.
Więc droga moskiewska spółko
Bierucie, Osóbko, Gomułko.
Kacapskim was dziegdziem czuć
szkoda śliny
by wam w ślepie pluć
tak, tak, tak.172

Wierszyk kolportowany przez WiN (AAN, MIiP, 168/823, Propaganda reakcyjna 1945–1947,
k. 350–351). Pisownia oryginalna.
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Ponadto członkowie konspiracji niepodległościowej wykorzystywali dla
swoich celów rozwieszane bądź malowane przez partie bloku hasła „3 × tak”.
Po zamalowaniu literki „t” powstawała treść wyrażajaca poparcie dla Armii Krajowej. W odpowiedzi propaganda komunistyczna drukowała plakaty, które miały
obnażać „prawdziwe” oblicze „band” jako N(ajemnych) S(ługusów) Z(agranicznych)173, a bojówki PPR zrywały nieliczne hasła i ulotki rozwieszane przez organizacje podziemia.
W ocenie Państwowej Komisji Bezpieczeństwa, szacującej zapotrzebowanie
sił do „ochrony” referendum174, województwo gdańskie było jednym z najspokojniejszych pod względem działalności organizacji podziemia niepodległościowego.
Uznano, że w regionie znajduje się co prawda znaczna liczba „reakcjonistów”,
ale niezorganizowanych i niezbyt bojowych, których można „opanować i neutralizować odpowiednią aktywnością polityczną”175. Jak się jednak okazało, to
właśnie rok 1946, a zwłaszcza czas kampanii przedreferendalnej, stanowił dla
aparatu represji województwa gdańskiego okres najintensywniejszych działań.
Według szacunków UB do końca roku w województwie działało trzydzieści sześć
„band”: dwanaście proweniencji poakowskiej, pięć związanych z WiN, sześć zabarwienia narodowego, dwanaście nieokreślonych i jedna „pohitlerowska”176.
Wśród tych organizacji najlepiej zorganizowaną i obejmującą swoim działaniem największy obszar (nie tylko województwa gdańskiego) była 5. Wileńska
Brygada Armii Krajowej dowodzona przez mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę”. Jej główny cel stanowiła obrona ludności przed represjami ze strony
organów bezpieczeństwa. Rozbijano posterunki MO i UB, dezorganizowano
strukturę partyjną, zwalczano pospolity bandytyzm177. W 1946 r. oddziały 5. Wileńskiej Brygady AK wykonały ponad 230 akcji, likwidując na terytorium województwa gdańskiego 39 osób, w tym 18 funkcjonariuszy UB178. Najbardziej
brawurową akcją oddziałów „Łupaszki” był rajd szwadronu ppor. Zdzisława
Badochy „Żelaznego” po posterunkach milicji i UB w powiecie starogardzkim
i kościerskim. 19 maja w ciągu dwunastu godzin rozbito 6 posterunków MO
i 2 placówki UB, paraliżując aparat bezpieczeństwa w tych powiatach179.
AIPN, 01355/85, k. 18212.
Zob. podrozdział „Udział aparatu represji w przygotowaniu referendum”.
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AIPN, 00231/86, t. 1, Wytyczne dla wojewódzkich komitetów bezpieczeństwa w sprawie ubezpieczenia akcji głosowania ludowego, [czerwiec 1946 r.], k. 204.
176
AIPN Gd, 0046/640, Zestawienie działalności organów bezpieczeństwa publicznego województwa gdańskiego w okresie 1945–1960, 18 V 1964 r., k. 8–9 [cyt. za:] D. Czerwiński, Aparat bezpieczeństwa..., s. 378.
177
P. Niwiński, „Za świętą sprawę”. Szlakiem żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta
Szendzielarza „Łupaszki”, Gdańsk 2011, s. 12.
178
Ibidem.
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K. Krajewski, T. Łabuszewski, P. Niwiński, Brygady „Łupaszki”. 5 i 6 Brygada AK w fotografii
1943–1952, Warszawa 2010, s. 194. Więcej o działalności 5. Wileńskiej Brygady AK na Pomorzu
zob. także: K. Krajewski, T. Łabuszewski, „Łupaszka”, „Młot”, „Huzar”. Działalność 5 i 6 Brygady Wileńskiej AK (1944–1952), Warszawa 2002.
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Spektakularne akcje szwadronów „Łupaszki” budziły postrach w szeregach formacji mundurowych oraz aktywistów partyjnych. Na przykład po akcji „Żelaznego” z 10 czerwca w Tulicach w powiecie kwidzyńskim, gdzie zginęło trzech
milicjantów180, funkcjonariuszy MO ogarnęła panika, a aktywiści PPR bali się
brać udział w kampanii przedreferendalnej181.
Jednocześnie jednak aparat represji zaczął odnosić sukcesy w walce z oddziałami 5. Wileńskiej Brygady AK. 28 czerwca 1946 r., na dwa dni przed referendum, w Czerninie pod Sztumem w starciu z formacjami podległymi WKB
zginął „Żelazny”. W samym dniu głosowania według raportów UB miało dojść
do ataku „silnie uzbrojonej bandy” na dwa lokale głosowania w powiecie kościerskim: w Nowych Polaszkach i Konarzynach182.
Oprócz akcji bojowych oddziały „Łupaszki” prowadziły także działalność propagandową, w której informowano o rzeczywistej sytuacji politycznej w Polsce
i demaskowano zamiary komunistów. Nie zachowały się natomiast informacje
o materiałach ulotnych odnoszących się wprost do referendum, które byłyby opracowywane i kolportowane wśród ludności Pomorza przez żołnierzy „Łupaszki”.
Niemniej jednak działalność 5. Wileńskiej Brygady AK w województwie gdańskim wiosną 1946 r. na pewno miała wpływ na późniejsze, niekorzystne dla komunistów, wyniki głosowania na tym terenie.

Udział aparatu represji w organizowaniu referendum
Działalność konspiracji niepodległościowej była dla komunistów pretekstem do
powoływania i utrzymywania licznych formacji wojskowych, policyjnych i paramilitarnych. Tworzyły one aparat represji podległy PPR, z całą bezwzględnością wykorzystany w trakcie przygotowań do referendum. Już w marcu
1946 r., a więc jeszcze przed ogłoszeniem propozycji przeprowadzenia referendum, na podstawie decyzji Biura Politycznego PPR powołano tajną Państwową Komisję Bezpieczeństwa183. Miała ona koordynować zadania wojska
i organów bezpieczeństwa w zwalczaniu podziemia zbrojnego oraz zabezpieczania referendum, a później wyborów do sejmu184. Na czele komisji stanął minister obrony narodowej Michał Rola-Żymierski, który do działań związanych
z przygotowaniem głosowania ludowego miał do dyspozycji 127 544 ludzi:
36 400 żołnierzy „ludowego” Wojska Polskiego, 11 539 żołnierzy Korpusu
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 40 220 funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej,
Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956, red. R. Wnuk i in., Warszawa –
Lublin 2007, s. 364.
181
APG, KW PPR, 2598/27, Sprawozdanie delegata KW PPR dr. Antoniego Jamińskiego z prac
związanych z głosowaniem ludowym w powiecie kwidzyńskim, 19 VI 1946 r., k. 143.
182
AIPN, 00231/86, t. 11, Sprawozdanie z akcji głosowania ludowego w województwie gdańskim,
k. 52.
183
C. Osękowski, Referendum 30 czerwca 1946 roku..., s. 47.
184
Ibidem.
180
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11 315 funkcjonariuszy bezpieczeństwa oraz 28 070 członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej185.
W miastach wojewódzkich powstały lokalne odpowiedniki komisji, czyli wojewódzkie komitety bezpieczeństwa. Do ich zadań należało wykonywanie instrukcji i rozkazów ministrów obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego
w zakresie zabezpieczania referendum i zwalczania podziemia oraz opozycji politycznej186. Szefami komitetów wojewódzkich byli dowódcy miejscowego okręgu
wojskowego lub związku taktycznego. W Gdańsku z nieznanych powodów było
inaczej – w okresie referendum na czele WKB stał dowódca 13. pułku KBW
płk Dymitr Wariończyk187. Podlegali mu szefowie WUBP w Gdańsku – płk Józef
Mrozek i KW MO w Gdańsku – płk Ignacy Borkowski, choć wszystkie działania
różnych formacji miały być ustalane wspólnie. Województwo gdańskie podzielono na osiem rejonów, których dowódcy odpowiadali za utrzymanie spokoju na
podległym im terenie (tab. 5).
Tabela 5. Podział województwa gdańskiego na rejony działania Wojewódzkiego Komitetu Bezpieczeństwa
Oznaczenie rejonu

Jednostka odpowiedzialna

Podległy obszar (powiat)

I

55. Pułk Piechoty

Elbląg, Malbork, Sztum, Kwidzyn,
gdański (na wschód od Wisły)

II A

51. Pułk Piechoty

Starogard, Tczew

II B

60. Pułk Piechoty

Kościerzyna, gdański (na zachód
od Wisły), Gdańsk, Sopot

III A

41. Pułk Artylerii Lekkiej

Kartuzy

III B

88. Pułk Artylerii Przeciwlotniczej

Wejherowo, Lębork

IV A

57. Pułk Artylerii Konnej

Sławno

IV B

30. Dywizjon Artylerii Ciężkiej

Słupsk

V

4. Batalion Operacyjny (KBW)

Bytów, Miastko

Źródło: CAW, 16 DP, IV 521.16/40, Rozkaz nr 001 o utworzeniu Wojewódzkiego Komitetu Bezpieczeństwa i zadaniu dowódców rejonów, [marzec/kwiecień 1946 r.], k. 52–54 [cyt. za:] D. Czerwiński, Wojsko wobec podziemia niepodległościowego na terenie powiatu starogardzkiego w 1946 r.
– zarys zagadnienia, „Rydwan. Roczniki Muzealne Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie
Gdańskim” 2016, nr 11, s. 3 (w druku).

185
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M. Jaworski, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego 1945–1965, Warszawa 1984, s. 109.
C. Osękowski, Referendum 30 czerwca 1946 roku..., s. 47.
D. Czerwiński, Aparat bezpieczeństwa..., s. 313.

Wariończyk miał do dyspozycji funkcjonariuszy operacyjnych MO i UB,
którzy odpowiadali za prace wywiadowcze w terenie, natomiast zadania bojowe
miało wykonywać wojsko188.
4 czerwca 1946 r. Państwowa Komisja Bezpieczeństwa wydała ściśle tajne
wytyczne dla wojewódzkich komitetów bezpieczeństwa w sprawie ubezpieczenia
akcji głosowania ludowego189. W dokumencie przeprowadzono szczegółową analizę sytuacji politycznej w każdym województwie oraz określono zadania dla
wojska i urzędów bezpieczeństwa w zabezpieczaniu akcji referendalnej. Wojewódzkie komitety bezpieczeństwa zobowiązano do udzielania politycznej i organizacyjnej pomocy partiom bloku. Wytyczne zezwalały członkom WKB na
kontakt tylko z wybranymi (pewnymi pod względem politycznym, czyli przychylnymi PPR) osobami zasiadającymi w okręgowych i obwodowych komisjach
głosowania. Natomiast samo istnienie komitetu nie mogło zostać ujawnione190.
Równie niejawny i nieoficjalny charakter miały powiatowe sztaby ochrony
głosowania ludowego, utworzone instrukcją ministra bezpieczeństwa publicznego
Stanisława Radkiewicza również 4 czerwca 1946 r.191 W ich skład wchodzili:
szef PUBP, komendant powiatowy MO lub jego zastępca do spraw polityczno-wychowawczych, komendant powiatowy ORMO oraz dowódcy największej
jednostki Wojska Polskiego i KBW w powiecie (jeżeli stacjonowały na jego terenie)192. Wszyscy członkowie sztabów powiatowych w kontaktach zewnętrznych
występowali wyłącznie w imieniu organu lub formacji, w której służyli lub byli
zatrudnieni193.
Tego samego dnia minister obrony narodowej wydał instrukcję dotyczącą
zabezpieczenia prac komisji obwodowych wraz z kalkulacją sił i rezerw w powiatach i województwach194. Potwierdzała ona wytyczne instrukcji dla sztabów
powiatowych, która dzieliła obwody głosowania na trzy kategorie w zależności
od stopnia „nasilenia [działalności] band i wielkości organizacji PSL-owskich”195,
przypisując im określony stan osobowy ochrony. I tak dla obwodów spokojnych
wynosił on 6 osób, średnio zagrożonych – 11, a silnie zagrożonych – 21. Ponadto utworzono rezerwy powiatowe, liczące w powiatach spokojnych – 35 osób,
średnio zagrożonych – 83, silnie zagrożonych – 118. Zgodnie z tymi wyliczeniami w województwie gdańskim do ochrony głosowania potrzebowano blisko
Idem, Wojsko wobec podziemia..., s. 2–3.
AIPN, 636/704, Wytyczne dla wojewódzkich komitetów bezpieczeństwa w sprawie ubezpieczania akcji głosowania ludowego, k. 14.
190
Ibidem, k. 17.
191
Ibidem, Instrukcja dla sztabów powiatowych w sprawie zabezpieczenia akcji głosowania ludowego, k. 22.
192
Ibidem.
193
Ibidem, k. 24.
194
Ibidem, Instrukcje dla zabezpieczenia prac komisji obwodowych wraz z kalkulacją sił i rezerw
w powiatach i województwach, k. 30.
195
Ibidem, Instrukcja dla sztabów powiatowych w sprawie zabezpieczenia akcji głosowania ludowego, k. 23.
188
189
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4 tys. osób (dokładnie 3957)196, a dysponowano 5,1 tys.197 Ostatecznie zmobilizowano łącznie 1600 milicjantów, 700 słuchaczy Centrum Wyszkolenia MO
w Słupsku, 700 członków ORMO, 80 funkcjonariuszy KBW, 1225 żołnierzy WP
oraz 426 funkcjonariuszy UB198.
Po 4 czerwca 1946 r. wydano kolejne zarządzenia i instrukcje precyzujące
organizację pracy organów represji w trakcie akcji referendalnej. Określały one
takie szczegóły, jak przydział prowiantu199 czy sposób pełnienia służby przez
funkcjonariuszy MO200.
Podczas przygotowań do referendum szczególną rolę odegrały urzędy bezpieczeństwa. Oprócz zadań wykonywanych w ramach komitetów bezpieczeństwa
prowadziły one niezależne działania operacyjne, które w dużej mierze skupiały
się na kontroli i penetracji obwodów i komisji głosowania. 25 maja 1946 r. dyrektor Departamentu V MBP Julia Brystygier poleciła szefom WUBP, aby włączyli się w formowanie komisji wyborczych, aby uniemożliwić wejście w ich
skład „elementu reakcyjnego”201. Jednocześnie nakazywała tworzenie sieci
agentów i informatorów wewnątrz poszczególnych komisji. Kulminacją tych
działań było zakładanie teczek obserwacji obwodów głosowania w celu „zebrania
całego materiału dotyczącego każdego poszczególnego obwodu [...] i wykorzystania doświadczenia kampanii przygotowawczej i samego głosowania ludowego
w dalszej pracy [przede wszystkim podczas wyborów – K.D.]”202. W ten sposób
gromadzono nawet najdrobniejsze informacje, które miały służyć wykryciu i usunięciu niewygodnych dla komunistów członków komisji obwodowych. Do dnia
głosowania teczki obserwacyjne założono w około 70 proc. obwodów203.
Bardzo istotną częścią działalności UB było stosowanie represji wobec
członków PSL. Już w grudniu 1945 r. Radkiewicz miał wydać ściśle tajny rozkaz
polecający szefom placówek UB, aby „w największej tajemnicy przygotowywali
akcję mającą na celu likwidowanie działaczy tych stronnictw [opozycyjnych
w stosunku do partii bloku – K.D.], przy czym musi być ona upozorowana, jakoby
robiły to bandy reakcyjne. [...] Akcji ma towarzyszyć kampania prasowa skiero196
Na 421 obwodów głosowania w województwie gdańskim silnie zagrożonych było 20, średnio
zagrożonych – 20, a spokojnych – 381 (ibidem, Instrukcje dla zabezpieczenia prac komisji obwodowych wraz z kalkulacją sił i rezerw w powiatach i województwach, k. 31).
197
Ibidem.
198
AIPN Gd, 05/54, t. 1, Telefonogram nr 89 KW MO w Gdańsku do KG MO, 27 VI 1946 r.,
k. 55.
199
AIPN, 01355/85, Dyrektywa Szefostwa Zaopatrzenia Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
o systemie zaopatrywania w suchy prowiant funkcjonariuszy organów Bezpieczeństwa Publicznego
i Milicji Obywatelskiej w okresie prac związanych z referendum, k. 153.
200
Ibidem, Instrukcja dla [funkcjonariuszy] MO, którzy biorą udział w referendum, k. 3723.
201
Za „element reakcyjny” uważano PSL, ale wprost mówiono o tym tylko w tajnych dokumentach (ibidem, k. 167).
202
Ibidem, Instrukcja w sprawie założenia teczek obserwacji obwodów głosowania ludowego,
k. 161.
203
C. Osękowski, Referendum 30 czerwca 1946 roku..., s. 52.
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wana przeciw bandom terrorystycznym, na które spadnie odpowiedzialność za te
czyny”204. Wymowa rozkazu była jednoznaczna i nie pozostawiała wątpliwości co
do zamiarów komunistów wobec oponentów, przede wszystkim działaczy PSL.
Według Romualda Turkowskiego w okresie od 1 marca do 30 czerwca 1946 r. organy bezpieczeństwa zamordowały 45 członków Stronnictwa w całym kraju205.
Poza zabójstwami szykany UB wobec ludowców przybierały różne formy:
od rozwiązywania zgromadzeń partyjnych206, delegalizacji organizacji powiatowych PSL207 i zwolnień z pracy w administracji państwowej po rewizje, bicie
i tortury208. Najpowszechniejszą formą prześladowań były jednak aresztowania
ludowców, najczęściej pod pretekstem kontaktów z podziemiem niepodległościowym209, za agitowanie przeciwko hasłu „trzy razy »tak«”210, a nawet za nawoływanie do głosowania zgodnie z zaleceniami Stronnictwa, będącego przecież
partią legalną211. Pod różnymi pretekstami zatrzymywano także tych nielicznych
działaczy PSL, którym udało się wejść do komisji wyborczych212. W ten sposób
eliminowano z aparatu głosowania osoby niewygodne dla komunistów, co do
których istniało „ryzyko”, że będą przestrzegać prawdziwie demokratycznych
reguł głosowania.
W ostatnim tygodniu przed głosowaniem aresztowano prewencyjnie osoby
umieszczone na wcześniej przygotowanych listach, tak by nie mogły wziąć w nim
udziału. W tym czasie w całym kraju zatrzymano około 5,5 tys. osób, wśród których 90 proc. stanowili członkowie PSL213. Efektem akcji miało być zastraszenie
członków Stronnictwa, a poprzez prowokacyjną plotkę także ogółu społeczeństwa214.
Według dokumentów UB w województwie gdańskim prewencyjnie aresztowano
204
R. Terlecki, Tarcza i miecz komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944–1990,
Kraków 2007, s. 62; zob. także: W. Syrek, Referendum 1946 r. w powiecie krośnieńskim..., s. 177.
205
R. Turkowski, Polskie Stronnictwo Ludowe w obronie..., s. 333–338.
206
APG, UWG, 1164/77, Sprawozdania sytuacyjne Starostwa Powiatowego w Bytowie: Sprawozdanie za czerwiec 1946 r., s. 16.
207
W województwie gdańskim zawieszono Zarząd Powiatowy PSL w Sławnie (AAN, KC PPR,
295/VII/57, Zestawienie meldunków za 1946 rok [cyt. za:] C. Osękowski, Referendum z 30 czerwca 1946 r. na ziemiach przekazanych Polsce..., s. 90).
208
Szerzej o formach i przykładach represji wobec ludowców zob. ibidem, s. 151–154; R. Buczek,
Na przełomie dziejów..., s. 174–180.
209
Wiceprezes gdyńskiego PSL szefem sztabu organizacji dywersyjnej, „Gazeta Morska”, 27 VI
1946, s. 2.
210
AIPN Gd, 0046/85, Sprawozdanie dekadowe Sekcji 8 Wydziału Śledczego PUBP w Słupsku za
okres 24 VI–4 VII 1946 r., k. 77.
211
AIPN Gd, 0046/166/1, Sprawozdanie dekadowe Sekcji Śledczej PUBP w Kartuzach za okres
10–20 VI 1946 r., k. 1.
212
APG, UWG, 1164/77, Sprawozdania sytuacyjne Starostwa Powiatowego w Bytowie: Sprawozdanie za czerwiec 1946 r., s. 16.
213
C. Osękowski, Referendum 30 czerwca 1946 roku..., s. 56–57.
214
„Areszty pod różnymi pozorami będą stosowane już od 24 czerwca [19]46 r., a to w celu zastraszenia PSL-owców zgodnie z puszczoną plotką, że UB będzie wszystko wiedziało, jak kto będzie
głosował” (AIPN, 01355/85, k. 3912).
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45 osób215, choć wydaje się, że to liczba zdecydowanie zaniżona, ponieważ tylko
w nocy z 25 na 26 czerwca w Gdańsku, Gdyni i Starogardzie połączone siły UB,
MO i wojska ujęły łącznie 149 osób, z czego 31 zatrzymano216.
Wyżej wymienione działania aparatu represji miały na celu wyeliminowanie
z życia publicznego osób cieszących się autorytetem, sprzeciwiających się polityce komunistów i budowie w Polsce ustroju na wzór sowiecki. Jednocześnie
w obliczu nieomal oficjalnej antypeeselowskiej ofensywy administracyjno-policyjnej jawna przynależność do PSL wiązała się z bezpośrednim zagrożeniem
i była swego rodzaju aktem osobistej odwagi217.
Terror aparatu bezpieczeństwa nie ograniczał się tylko do działaczy PSL. Represje stosowano wobec całego społeczeństwa, by je zastraszyć i złamać postawy
zarówno jednostek, jak i całych grup społecznych czy zawodowych. Sterroryzowana
ludność miała dać się łatwiej zmanipulować i głosować po myśli komunistów.

Społeczeństwo wobec referendum
Polacy, przez sześć lat okupacji pozbawieni udziału w życiu publicznym, po zakończeniu wojny żywo reagowali na wydarzenia polityczne i je komentowali.
Dotyczyło to także głosowania ludowego. Początkowo nie wzbudzało ono większego zainteresowania, gdyż instytucja referendum dla większości polskiego
społeczeństwa była czymś obcym i niezrozumiałym. Pojawiały się nawet głosy
podważające sens głosowania ludowego218, również ze względu na koszty219.
Jednak szybki rozwój wydarzeń, a zwłaszcza nachalna i wszechobecna propaganda oraz narastające napięcie polityczne sprawiły, że referendum stało się częstym tematem rozmów i komentarzy.
Opinie Polaków były różne i zależały m.in. od sympatii politycznych, miejsca
zamieszkania oraz przynależności partyjnej, społecznej i zawodowej. Zdarzało się
jednak, że ludzie, którzy żyli w tych samych warunkach i mieli pozornie te same
interesy, różnili się poglądami na temat głosowania. Taka specyficzna sytuacja
ukształtowała się na ziemiach zachodnich i północnych Polski. Autochtoni nie interesowali się referendum i byli wobec niego obojętni. Natomiast ludność napływowa
chciała stabilizacji, zamierzała więc odpowiedzieć twierdząco na trzecie pytanie.
AIPN, 00231/86, t. 11, Sprawozdanie z akcji głosowania ludowego w województwie gdańskim,
k. 53.
216
AIPN, 01265/54, Sprawozdanie Wydziału III WUBP w Gdańsku za okres 20–30 VI 1946 r.,
k. 36 [cyt. za:] D. Czerwiński, Aparat bezpieczeństwa..., s. 314.
217
A. Makowski, Referendum..., s. 131.
218
W województwie gdańskim mówiono: „Po co robić referendum, jak zaraz po nim mają się odbyć wybory” (AAN, Wydział Organizacyjny KC PPR, 295/IX/108, Informacje opisowe KW PPR
w Gdańsku z 1946 r. [cyt. za:] C. Osękowski, Referendum 30 czerwca 1946 roku..., s. 109).
219
W województwie krakowskim padały głosy: „Czy stać nas [Polskę] na wydatki związane z przygotowaniem referendum” (AAN, Wydział Organizacyjny KC PPR, 295/IX/173, Sprawozdania KW PPR
w Krakowie z 1946 r. [cyt. za:] C. Osękowski, Referendum 30 czerwca 1946 roku..., s. 109).
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Jednak wśród nowych osadników, wysiedlonych z ziem wschodnich II Rzeczypospolitej zajętych przez ZSRS, dość liczną grupę stanowili przeciwnicy granicy
na Odrze i Nysie. Liczyli oni, że granice nie są jeszcze ostateczne i być może województwa wschodnie wrócą do Polski, a oni sami w rodzinne strony220.
Postawy Polaków wobec referendum w dużej mierze opierały się na pogłoskach i plotkach. Ujawniało się to szczególnie podczas tzw. masówek i wieców
zwoływanych w trakcie kampanii propagandowej. Zadawane wówczas pytania
odzwierciedlały stosunek społeczeństwa nie tylko do głosowania ludowego, lecz
również do ówczesnej rzeczywistości. Wyrażały żale i obawy, które ogniskowały
się głównie wokół utraconych ziem wschodnich i nierównoprawnych stosunków
polsko-sowieckich oraz przyszłości Polski pod rządami komunistów: „Zadawano pytania o Lwowie i Wilnie, ziemiach wschodnich, wpływach radzieckich,
o »nożu w plecy« [17 września 1939 r. – K.D.]”221, „Dlaczego zostały oddane
wschodnie ziemie polskie?”, „Dlaczego Rosjanie są jeszcze w Polsce?”222, „Dlaczego ZSRR nie wypuszcza Polaków?”, „Dlaczego komuniści pogodzili się z faszystami w 1939 roku, czym ZSRR zadał Polsce »cios nożem w plecy«?”223, „Czy
nienadanie do tej pory aktów posiadania ziemi na własność nie będzie w przyszłości wprowadzeniem kołchozów?”, „Czy to prawda, że żołnierze, którzy są
po wioskach, to jest NKWD w polskich mundurach?”, „Czy głosowanie będzie
naprawdę tajne?”224. Wypominano także bezczynność wojsk sowieckich w czasie
powstania warszawskiego: „Rosjanie nie chcieli pomóc Warszawie, potopili polskie pułki w Wiśle, a sami nie ruszyli się, chociaż wówczas Warszawę [można]
było zdobyć bardzo lekko. Nie zważając na to, że my nawiązywaliśmy z nimi
kontakt, oni nam nie chcieli pomóc”225.
Mimo tych odważnych pytań, które dla komunistycznych agitatorów, jak oni
sami przyznawali, stanowiły „ciężki orzech do zgryzienia”226, ludność w miejscach publicznych na ogół ostrożnie wyrażała swoje poglądy i preferencje wyborcze227. Swobodny i otwarty przepływ informacji odbywał się tylko w gronie
rodziny i przyjaciół, a także w korespondencji, której tajność była formalnie zagwarantowana. W rzeczywistości pracownicy MBP perlustrowali przesyłki poczIbidem, s. 110–111.
APG, KW PPR w Elblągu, 2599/15, s. 12.
222
AIPN, 01355/85, Sprawozdanie z działalności Sztabu Powiatowego Głosowania Ludowego
w Malborku, k. 3860.
223
Ibidem, Sprawozdanie z działalności Sztabu Powiatowego Głosowania Ludowego w Elblągu,
k. 3697.
224
Ibidem, Wyciąg z raportu z działalności Sztabu Powiatowego Głosowania Ludowego w Sopocie
(powiat gdański), k. 3749.
225
APG, KW PPR w Elblągu, 2599/15, s. 8.
226
AIPN, 01355/85, Sprawozdanie z działalności Sztabu Powiatowego Głosowania Ludowego
w Elblągu, k. 3697.
227
W powiecie kwidzyńskim „trzech z UB aresztowało człowieka, który w czasie dyskusji wyraził
pewne wątpliwości co do słuszności zniesienia senatu” (APG, KP PPR w Kwidzynie, 2602/11,
s. 12).
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towe, a fragmenty zawierające „niebezpieczne” dla komunistów treści cytowano
w raportach. Z zachowanych zapisów wyłania się prawdziwy obraz nastrojów
społeczeństwa, wyrażanych szczerze i dosadnie. Jak stwierdził jeden z funkcjonariuszy MBP, „to, o czym często obawiano się mówić, a o czym myślano, ujawniło się w listach”228.
W korespondencji powtarzają się wątpliwości i obawy ludności wypowiadane na wiecach i masówkach. Skupiają się one głównie na żalu po utracie ziem
wschodnich229 oraz przekonaniu, że odpowiedź „trzy razy »tak«” będzie oznaczać
zgodę na powstanie kołchozów i przyłączenie Polski do ZSRS230. Bardzo często
narzekano także na rządy komunistów oraz wszechobecne wojska sowieckie231.
W listach znajdowała odzwierciedlenie również napięta sytuacja polityczna
w Polsce, bardzo odczuwalna w okresie referendum232 i spowodowane przez nią
podziały polskiego społeczeństwa. Zwolennicy komunistów nawoływali do głosowania „trzy razy »tak«”233 i krytykowali „pana Mikołajczyka”234. Natomiast
przeciwnicy partii bloku podkreślali bezpardonowość kampanii propagandowej235
i upatrywali w przywódcy PSL męża opatrznościowego Polski236. Byli też tacy,
którzy nie interesowali się głosowaniem, było im ono obojętne lub uważali, że
jest mało ważne237. Na pewno jednak referendum stanowiło częsty temat rozmów
i budziło silne emocje, powodując niekiedy rodzinne spory238.
AIPN, 01355/85, k. 18899.
„Nam zwłaszcza, pochodzącym ze Lwowa, nie wolno zapomnieć o tej Polsce, którą opuścić
musieliśmy” (ibidem, k. 18901).
230
Ibidem, k. 3838.
231
„Kaszubi narzekają na brak porządku, na wojska sowieckie, które dają się dobrze we znaki
ludności miejscowej” (ibidem, k. 3899).
232
„Co do wyborów [referendum – K.D.], to jest wielkie naprężenie. Zdaje się, że chłopi przegrają” (ibidem, k. 18906).
233
„Nie chcę być agitatorem Twoim, ale głosuj trzy razy tak – o to proszę bardzo Ciebie i Twoją
rodzinę” (ibidem, k. 18905); „Życzę Wam szczęśliwe[go] referendum na dzień 30 czerwca. Trzykrotnie tak i dobrze agitować” (ibidem, k. 18906).
234
„Proszę Cię, głosuj na wszystkie trzy pytania »tak«, to pan Mikołajczyk będzie musiał jechać
z kwitkiem do swoich przyjaciół do Anglii” (ibidem, k. 18914).
235
„Jak tam u Was z wyborami, bo u nas bardzo źle – pepeerzy [pepeerowcy] wszystko pozajmowali, a ludowców do niczego nie dopuszczają, to nie wiadomo, co z tego wypadnie” (ibidem,
k. 18900); „Teraz u nas [...] co niedziele są wiece i gadają, a obiecują gruszki na wierzbie, żeby
głosować »tak«” (ibidem, k. 18899).
236
„Nie wiem, czym to sobie wytłumaczyć, ale wydaje mi się, że Mikołajczyk jest naszym jedynym
obecnie mężem stanu, który nam może zapewnić swobody demokratyczne” (ibidem, k. 18924).
237
„Nie takie ważne to głosowanie dzisiejsze, że obejdzie się beze mnie. Nie jestem tu meldowana
ani nie jestem na posadzie państwowej, ani też miejskiej, więc nawet nikt nie będzie wiedział, a do
wszystkich będę mówić, że głosowałam” (ibidem, k. 18903).
238
„Tatusiowi radzę, by 30 czerwca odpowiedział zgodnie »3 × tak«. Z opowiadania bowiem Marysieńki wnioskuję, że mamy przynajmniej jednego »demokratę« z krwi i kości w rodzinie. Ja wolę
pozostać »reakcjonistą« i odpowiedzieć »2 × nie«, a raz »tak«” (T. Wolsza, A. Zaćmiński, Ludzie
listy piszą..., s. 66); „Kochana Reniu, dla ojca wysyłam 100 sztuk papierosów »Wolność«, by głosował w referendum: nie, nie, tak, a nie tak jak zamierza: tak, tak, tak” (ibidem, s. 72).
228
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Nachalność komunistycznej propagandy, jej wszechobecność i populizm sprawiały, że społeczeństwo na swój sposób komentowało rzeczywistość. Ludność
wiejska uważała, że zniesienie świadczeń rzeczowych239 to „manewr przedwyborczy”, by zachęcić do głosowania „trzy razy »tak«”240. Natomiast wydawanie
pieniędzy na drukowanie milionów egzemplarzy plakatów i ulotek propagandowych partii bloku budziło wśród Polaków oburzenie: „Słyszałam od bardzo wielu
ludzi sarkania, że zbyt wiele pieniędzy marnuje się na propagandę w związku
z referendum. Niektórzy mówią: »Dałem pożyczkę na odbudowę241, a tu nic się
nie buduje, tylko pieniądze marnuje się na te tapety i różne papiery. Na drugi
raz nie dam, a na znak, że mi się to nie podoba, będę głosował ›nie‹! Można by
z tych papierów nadrukować książek dla wsi i dla Ziem Odzyskanych, a tu się
wszystko marnuje! Jeżeli ma być taka odbudowa, to my do tego rąk przykładać
nie chcemy! Będziemy krzyczeć ›nie‹!«”242.
W ostatnich tygodniach przed głosowaniem Polacy byli zmęczeni bezpardonową i brutalną kampanią propagandową partii bloku. Również zastraszanie
społeczeństwa i prześladowanie zwolenników i działaczy PSL powodowało u ludności minorowe nastroje. Dominowało przeświadczenie, że podczas referendum
nie będą przestrzegane reguły demokracji, a osoby uchylające się od głosowania
będą represjonowane243. Frustracja i zmęczenie brutalną kampanią propagandową
tak się nasiliły, że wśród ludności krążyły wręcz nieprawdopodobne plotki dotyczące przebiegu referendum. W Lęborku sugerowały one, że koperty z kartami
do głosowania będą niewidocznie oznakowane244, a „urny będą bardzo duże, aby
na dnie mógł się zmieścić funkcjonariusz UBP, który będzie sprawdzał, kto jak
głosuje, aby z tego wyciągnąć konsekwencje”245.

Zob. podrozdział „Przebieg kampanii propagandowej komunistów”.
AIPN, 01355/85, k. 3781.
241
Premiową Pożyczkę Odbudowy Kraju (PPOK) uruchomiono 15 IV 1946 r. (DzU 1946, nr 7,
poz. 63, Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 lutego 1946 r. o wypuszczeniu Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946 r.). Była to forma obligacji, z których dochód miał być przeznaczony
na odbudowę kraju.
242
AIPN, 01355/85, k. 541.
243
„Ten, który uchyli się od głosowania, zostanie zwolniony z pracy, jeżeli zaś jest właścicielem
sklepu albo gospodarstwa, zostanie go pozbawiony. W czasie głosowania domy, w których głosowanie będzie się odbywać, będą otoczone wojskiem radzieckim” (AAN, MIiP, 168/1001, Sprawozdanie tygodniowe referenta propagandy masowej w Oddziale Powiatowym Urzędu Informacji
i Propagandy w Lęborku z 21 VI 1946 r. dotyczące propagandy szeptanej i plotki politycznej,
k. 12).
244
„Dowiedziałem się z pewnego miarodajnego źródła, że koperty wyborcze mają być niewidocznie numerowane. Uważam, że jest to podstęp umożliwiający stwierdzenie przez komisję adresu
i nazwiska wyborcy, a tym samym dowiedzenia się, jaką odpowiedź dany wyborca wypełnił”
(AIPN, 01355/85, k. 18909).
245
AAN, MIiP, 168/1001, Sprawozdanie tygodniowe referenta propagandy masowej w Oddziale
Powiatowym Urzędu Informacji i Propagandy w Lęborku z 21 VI 1946 r. dotyczące propagandy
szeptanej i plotki politycznej, k. 12).
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Sumę nastrojów społecznych i atmosferę napięcia w Polsce w przededniu referendum bardzo trafnie oddaje fragment listu mieszkańca Opola, napisanego
23 czerwca 1946 r.: „Ostatnio u nas wprost rozszalała się propaganda i agitacja
na rzecz nadchodzącego terminu głosowania. Dochodzi się do przekonania, że
to wszystko takie wstrętne i brudne, takie dalekie od rzeczywistego patriotyzmu.
Doprawdy dziwna ta demokracja, co zaleca głosić hasło »Kto nie z nami, ten przeciwko nam«. Ale mam nadzieję, że kiedyś jednak szydło z worka wylezie”246.

AIPN, 01355/85, k. 18902. Podobnie sytuację w Polsce oceniał polski matematyk żydowskiego
pochodzenia Hugo Steinhaus: „U nas, zwłaszcza w Polsce centralnej, bandy częściowo polityczne,
częściowo zwykłe, »bezpieka« na prawo i lewo, przygrywka do »referendum«, które jest przykładem okłamywania samego siebie, bo już nie wiadomo, co ma oznaczać uroczyste odwołanie się do
nieprzymusowej opinii przy równoczesnym policyjnym krępowaniu jej” (H. Steinhaus, Wspomnienia i zapiski, oprac. A. Zgorzelska, Londyn 1992, s. 350).
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Przebieg głosowania
Dzień głosowania
Rankiem 30 czerwca 1946 r. rozpoczęło się głosowanie ludowe. Komuniści, obawiając się bojkotu referendum przez społeczeństwo, starali się ułatwić głosującym
dotarcie do urn. W dniach 29–30 czerwca 1946 r. obowiązywał zakaz sprzedaży
napojów alkoholowych, a wszelkie imprezy sportowe i rozrywkowe organizowane w dniu głosowania zostały odwołane1. Ponadto w dniu referendum każdy
powiat dysponował taborem pojazdów, którymi dowożono do lokali wyborczych
osoby z dalszych miejscowości oraz chore i starsze2. Działania te miały zapewnić jak najwyższą frekwencję.
Wbrew obawom komunistów Polacy nie zbojkotowali referendum, a wręcz
przeciwnie – masowo ruszyli do urn. W wielu miejscach odbywało się to
w świątecznym nastroju, zwłaszcza po niedzielnych nabożeństwach, gdy ludzie,
często prowadzeni przez księdza, szli oddać swój głos. Na wsiach licznym marszom do obwodów głosowania przewodzili sołtysi3, nierzadko w udekorowanych furmankach i z towarzyszeniem orkiestry4. Frekwencja była bardzo duża
(przekroczyła 90 proc.)5, a przed wieloma lokalami tworzyły się wielogodzinne
kolejki6.
Podniosły nastrój panujący w drodze do urn opadał już w momencie zbliżania
się do lokali głosowania. Na ulicach agitatorzy partii bloku prowadzili nachalną
APG, Starostwo Powiatowe w Tczewie, 1647/154, s. 32.
„Ludność poszczególnych gromad przywożona autami i podwodami z dalszych gromad według
rozkazu” (APG, KW PPR w Gdańsku, 2598/27, s. 172; NAC, Zbiór Nagrań Dźwiękowych, 33-P492, Reportaż z referendum „Głosowanie ludowe w lokalu wyborczym przy ul. Mokotowskiej 12
w Warszawie – głosuje Bolesław Bierut – prezydent KRN i mieszkańcy Śródmieścia”. Sprawozdawca: Tadeusz Pyszkowski – nagranie w posiadaniu autora).
3
C. Osękowski, Referendum 30 czerwca 1946 roku..., s. 119.
4
„I znów jesteśmy w aucie, teraz jedziemy do Lęborka. Na szosach widać furmanki zaprzężone
w konie lub traktory wiozące ludność poszczególnych gromad do gminnych punktów głosowania” (Referendum na Wybrzeżu. Woj. gdańskie w dniu 30 czerwca 1946 r., „Głos Wybrzeża”
1946, nr 22, s. 1).
5
Ogłoszenie Generalnego Komisarza Głosowania Ludowego o wyniku głosowania ludowego
z dnia 30 czerwca 1946 r., M. P. 1946, nr 61, poz. 115.
6
APG, KW PPR w Gdańsku, 2598/27, s. 177.
1
2
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propagandę7, docierając z nią aż do lokali wyborczych, co było sprzeczne z ordynacją referendum8. W samych komisjach głosowania panowała jeszcze bardziej przygnębiająca atmosfera – jeden z mieszkańców Małopolski w liście żalił
się księdzu, że „przy każdym lokalu głosowania pełno wojska, milicji i innych
władz bezpieczeństwa, aż przykro patrzeć. Czegoś podobnego w moim życiu –
a już 65 latek na karku – nie widziałem. I tak ma wyglądać szczęście i wolność
wszystkich?! Straszne to, ale prawdziwe...”9.
Po rozpoczęciu referendum wyszedł na jaw bałagan organizacyjny – Generalny Komisarz Głosowania Ludowego Wacław Barcikowski w wywiadzie dla
PAP przyznał, że pominięto go na liście uprawnionych do głosowania10. Ujawniły się też liczne nieprawidłowości dokonane podczas tworzenia list wyborczych. W wielu obwodach celowo usunięto ze spisu osoby uznane za wrogów
przemian ustrojowych w Polsce, a w innych, np. w Słupsku, na listach było 5 tys.
osób więcej niż mieszkańców miasta11. Przy urnach dochodziło także do licznych manipulacji. Pepeerowscy członkowie komisji nakłaniali do jawnego głosowania „trzy razy »tak«” lub „bez skreśleń”, co również oznaczało twierdzącą
odpowiedź na wszystkie pytania.
Bardzo często po prostu łamano ordynację wyborczą, uniemożliwiając głosującym pójście za kotarę bądź nie udostępniając im niczego do pisania: „Nie
mogąc w żaden sposób stłumić rozdrażnienia wewnętrznego, postanowiłam
choć parę słów do Redakcji [„Polski Ludowej” – organu prasowego PSL wychodzącego w Poznaniu – K.D.] napisać. Moją i naszą bolączką jest to, że nie
mogliśmy głosować każdy po swojej myśli, że po prostu byliśmy zmuszeni głosować trzy razy »tak«. Bo do naszej wioski położonej o 7 km od miasta przyjechało auto w asyście milicjantów i odwozili głosujących jak aresztantów. Bo
u nas nie my głosowaliśmy, nie naród wybierał Polskę demokratyczną, tylko
wójt sam; nie my wkładali kartki napisane do urny, tylko wójt sam podał czyste
kartki, znaczy trzy razy »tak«. Jeżeli któryś z głosujących poprosił o ołówek,
owszem, dostał, ale nie nacięty i nie mogąc swego zamiaru wykonać, musiał
włożyć czystą kartkę do koperty”12.
W ten sposób zmuszano Polaków do oddawania czystych kart oznaczających głos „trzy razy »tak«”, na czym zależało komunistom. Podobny proceder
stosowano w wojsku, które głosowało w sposób zorganizowany, najczęściej
7
APG, KP PPR w Starogardzie Gdańskim, 2606/12, Sprawozdanie z przebiegu referendum ludowego w pow. Starogard, s. 19.
8
„W dniu głosowania nie wolno wygłaszać przemówień, rozdawać ulotek ani też w inny sposób
agitować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz lokalu głosowania w promieniu 100 metrów od
tego lokalu” (DzU 1946, nr 15, poz. 105, Ustawa z dnia 28 kwietnia 1946 r. o przeprowadzeniu
głosowania ludowego: art. 23, ppkt. a).
9
AIPN, 01355/85, k. 546.
10
L.B. Paszkiewicz, Referendum 1946 roku..., s. 104.
11
C. Osękowski, Referendum 30 czerwca 1946 roku..., s. 117.
12
List mieszkańca Dolnego Śląska do redakcji „Polski Ludowej” (AIPN, 01355/85, k. 550–551).
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bezpośrednio po śniadaniu. Mimo presji na jawne głosowanie13, a nawet grożącej
kary aresztu14, wielu żołnierzy nie podporządkowywało się nakazom dowódców
i oddawało głos w sposób tajny15.
Przebiegiem głosowania już od momentu otwarcia lokali wyborczych interesowały się obie strony politycznej rywalizacji w referendum. PPR miała w tym
zakresie nieporównanie większe możliwości niż PSL, bo do swoich celów po
raz kolejny wykorzystała organy państwa. Zgodnie z wytycznymi komunistów
lokalne struktury aparatu bezpieczeństwa oraz MIiP zbierały co kilka godzin informacje z lokali głosowania dotyczące m.in. frekwencji, sposobu głosowania
(„Czy głosuje się czystymi kartkami?”) oraz przypuszczalnych wyników („Czy
dużo głosów »nie«?”)16. Zebrane dane przesyłano do centrali poszczególnych
instytucji, które reagowały zależnie od sytuacji, np. podsyłając dodatkowe karty
do głosowania17 lub dowożąc ludzi do lokali wyborczych w celu zwiększenia
frekwencji18.
Szczególną wagę do szybkiego przepływu informacji i utrzymania łączności
między obwodami w trakcie głosowania przywiązywał aparat bezpieczeństwa,
choć całe przedsięwzięcie czasami przybierało wręcz karykaturalne rozmiary.
Tak było np. w Elblągu, gdzie nakazano „wystawić posterunki z ORMO i rosyjskich żołnierzy przy szlabanach na szosach do Warszawy, Olsztyna, do Malborga
[Malborka], Królewca i do Tolkemitu [Tolkmicka]. Przeprowadzić mobilizację
aut i innych pojazdów mechanicznych wraz z szoferami w celu utrzymania dobrej
łączności [...] i przeznaczenia dwóch samochodów ciężarowych do każdej gminy
na czas referendum”19. Z kolei w Sławnie „łączność została zorganizowana
gońcami (motocyklistami) oraz zostały zbudowane stosy drzewa (na ogniska)
na najwyższych kątach gminnych (wzniesieniach gminnych)”20. Na podstawie
przesyłanych informacji z regionów już kilka godzin po rozpoczęciu referendum
aresztowano „niepokornych” przewodniczących lub członków komisji, którzy
wbrew nakazom PPR przestrzegali demokratycznych reguł głosowania21.
Tak zorganizowanej i zinstytucjonalizowanej formie kontroli, a wręcz wpływaniu na przebieg głosowania przez komunistów, PSL nie było w stanie się
„W lokalu głosowania mówiono żołnierzowi, że kto głosuje 3 razy »tak«, nie potrzebuje wypełniać kartki. Bardzo wielu nie chciało się narażać i oddawało czyste kartki (a więc 3 razy »tak«),
choć mieli zupełnie inne przekonania” (ibidem, k. 18915).
14
„My głosowali wszyscy 3 razy »tak«, ponieważ nie dało się inaczej, bo głosowanie nie było
tajne, chyba żeby się który chciał za kratki dostać” (ibidem, k. 18923).
15
„Jak przyszły wybory, to oficerowie stanęli koło kabin i do kabin nie chcieli wpuszczać chłopców, tylko żeby puszczali czyste kartki do urny. My i tak głosowali jak kto chciał i bardzo dużo
głosowało na pierwsze pytanie »nie«” (ibidem, k. 18922).
16
APG, KW PPR w Gdańsku, 2598/27, s. 106; zob. także AIPN, 01355/85, k. 3439–3444.
17
AIPN, 01355/85, k. 544.
18
Ibidem, k. 545.
19
Ibidem, k. 3702.
20
Ibidem, k. 3878.
21
Ibidem, k. 544.
13
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przeciwstawić. Przewidując taką sytuację, jeszcze przed referendum ludowcy
wydali „Instrukcję w sprawie głosowania ludowego”, która zalecała członkom
i sympatykom partii zbieranie i przekazywanie do centrali PSL informacji o frekwencji, sposobie głosowania oraz o wszelkich nieprawidłowościach podczas referendum22. Treść instrukcji była znana funkcjonariuszom MBP, dlatego w wielu
obwodach obserwacja i zbieranie przez ludowców informacji o przebiegu głosowania było utrudnione lub wręcz niemożliwe23.
Przebiegiem referendum interesowali się również amerykańscy i angielscy
dziennikarze24. Odwiedzali oni komisje obwodowe, przyglądając się głosowaniu
i rozmawiając z ludnością. W województwie gdańskim przebywali m.in. w Lęborku, gdzie pytali głosujących „o przebieg głosowania, czy nie ma presji ze
strony władz i czy głosowanie jest tajne”25. W dokumentach nie zachowały się
odpowiedzi ludności, ale zbytnia dociekliwość reporterów czasami stawała się
przyczyną ich aresztowania przez funkcjonariuszy UB „ochraniających” komisje
referendalne26.
Referendum zakończyło się o godzinie 21, choć w wielu miejscach lokale wyborcze zamknięto wcześniej, gdy frekwencja wyniosła 100 proc. W niektórych
obwodach głosowanie przedłużono ze względu na brak kart wyborczych, dużą
frekwencję lub złą organizację pracy komisji27. W ten sposób pierwsza część aktu
wyborczego dobiegła końca. Kolejnym, jak się okazało zdecydowanie ważniejszym, było liczenie głosów.

Fałszowanie wyników
Po zakończeniu głosowania komisje, zgodnie z ordynacją, powinny przystąpić
do obliczania głosów28. W większości komisji obwodowych w kraju wystąpiły jednak mniejsze lub większe spory o sposób ich liczenia, głównie między
członkami PPR i PSL29. Ludowcy żądali postępowania zgodnego z obowiąIbidem, Pismo Wojewódzkiego Sztabu Zabezpieczenia Głosowania Ludowego w Gdańsku do
szefów sztabów powiatowych zabezpieczenia głosowania ludowego z 28 VI 1946 r., k. 3437.
23
„Nie zezwolić na sprawowanie kontroli nad [głosowaniem] ludowym przez osoby postronne
i prywatne. Dokumenty oświadczające o takiej kontroli – konfiskować, osoby przeprowadzające
bezprawne kontrole – zatrzymać i przekazać do dyspozycji prokuratora” (ibidem).
24
C. Osękowski, Referendum 30 czerwca 1946 roku w Polsce..., s. 122; Polska Kronika Filmowa,
nr 20/46.
25
AIPN, 00231/86, t. 11, k. 35.
26
Do takiego zdarzenia doszło np. w Kiełpinie w powiecie tucholskim, gdzie na dwie godziny aresztowano angielskich dziennikarzy (C. Osękowski, Referendum 30 czerwca 1946 roku..., s. 122).
27
W okręgu gdańskim pracę przedłużyło kilka komisji w Lęborku i Elblągu (AIPN, 00231/86,
t. 11, k. 33, 35).
28
„Obwodowa komisja niezwłocznie po zamknięciu głosowania przystąpi do ustalenia jego wyniku” (DzU 1946, nr 15, poz. 105, Ustawa z dnia 28 kwietnia 1946 r. o przeprowadzeniu głosowania
ludowego: art. 2, pkt. 1).
29
C. Osękowski, Referendum 30 czerwca 1946 roku..., s. 125.
22
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zującą ordynacją wyborczą, komuniści nie zamierzali jednak stosować się do
demokratycznych procedur, gdyż nastroje ludności przed referendum i przebieg
głosowania, w którym większość Polaków głosowała tajnie, dawały podstawy
do obaw, że wynik będzie niekorzystny dla partii bloku. Dlatego po zakończeniu referendum funkcjonariusze UB usunęli opozycyjnych członków komisji,
zwłaszcza działaczy PSL, lub nie dopuścili ich do liczenia głosów30. Kiedy po
otwarciu urn pepeerowscy członkowie komisji zorientowali się, że głosy „tak”
stanowią zdecydowaną mniejszość, przystępowali do fałszowania wyników.
Do manipulacji dochodziło również tam, gdzie nie udało się „wyprosić” z lokali głosowania peeselowskich przedstawicieli. Stwarzano sytuację, w której ludowcy jedynie asystowali przy liczeniu głosów: „Przewodniczący stał przy urnie,
wyjmując głosy, i obliczał je z dwoma członkami komisji, reszta jednak członków
pozostawała w odległości pięciu metrów od urny”31. Obwody, w których liczono
i fałszowano głosy bezpośrednio po zakończeniu głosowania, stanowiły około
60 proc. W przypadku pozostałych komisji sztab ochrony głosowania ludowego
zabierał urny z kartami32 i pod silną eskortą funkcjonariuszy UB, MO i wojska
przewoził je do miast powiatowych33. Tam już bez niewygodnych świadków dokonywano fałszerstw wyborczych. Z kolei urny z wydzielonych obwodów, w których głosowali żołnierze, transportowano za pomocą samolotów do dowództw
dywizji lub większych oddziałów wojskowych, gdzie również „poprawiano” wyniki34. Manipulacje przy obliczaniu głosów trafnie skomentowała „Gazeta Ludowa”: „W głosowaniu ludowym odróżnić musimy dwa akty: akt pierwszy to
samo głosowanie, akt drugi to obliczanie głosów”35.
Mechanizm fałszowania wszędzie był podobny. Najczęściej zastępowano
karty z głosami „nie” kartami nie wypełnionymi36, które zgodnie z ordynacją
liczono jako głosy „tak”, lub wcześniej przygotowanymi kartami z trzykrotną
odpowiedzią „tak”. Często nie dbano nawet o pozory i do urn dosypywano
30
„Na zliczanie głosów przyjechała milicja z wójtem na czele, która wygnała Komisję. Tylko
trzech członków zostało, lecz i tych zastrzegli, żeby nic nie mówili o wyniku głosowania” (AIPN,
01355/85, Specjalne doniesienie dotyczące pogłosek o wynikach referendum – wyciągi z perlustracji korespondencji, k. 18919).
31
APSz, KW PPR w Szczecinie, 432, Materiały z referendum ludowego [cyt. za:] C. Osękowski,
Referendum 30 czerwca 1946 roku..., s. 126.
32
Wydanie urn następowało po podaniu odpowiedniego hasła: „Dowódca grupy, która przyjedzie
po dokumenty głosowania do Waszego obwodu, będzie miał hasło »Białystok«” (AIPN, 01355/85,
Rozkaz specjalny szefa Sztabu Powiatowego Zabezpieczenia Głosowania Ludowego w Słupsku,
k. 3919).
33
C. Osękowski, Referendum 30 czerwca 1946 roku..., s. 125.
34
„Byliśmy na ochronie lotniska. Samoloty lądowały i z naszej dywizji zwozili ze wszystkich
stron głosy i przeglądali, ile »tak«, ile »nie«. [...] Ja to wszystko widziałem na własne oczy. »Tak«
odwozili, a »nie« poszło z dymem pożaru do nieba” (AIPN, 01355/85, Specjalne doniesienie dotyczące pogłosek o wynikach referendum – wyciągi z perlustracji korespondencji, k. 18923).
35
Informacje o wynikach głosowania ludowego, „Gazeta Ludowa”, 4 VII 1946, s. 1.
36
„U Was wybory poszły wyśmienicie, ale u nas to wszystko po oszukańsku – w kopertach,
w których napisane »nie«, potrafili włożyć, zamienić na czyste” (ibidem, k. 18917).
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czyste karty, co powodowało, że znalazło się w nich więcej głosów niż było
osób uprawnionych do udziału w referendum w danym obwodzie37. Zdarzały
się nawet przypadki, że podmieniano całe urny z wcześniej sfabrykowanymi
kartami głosowania38. W nieco mniejszym zakresie dokonywano poprawek na
kartach, przerabiając znaki „–” na „+” tam, gdzie nie było odpowiedzi słownych. Jeszcze inny sposób „korekty” wyników stanowiło unieważnianie głosów,
głównie ze względu na dopiski na kartach dokonane przez wyborców. Dotyczyło to szczególnie napisów i haseł o charakterze demonstracji politycznej.
Najczęściej wyrażano w nich żądanie zwrotu ziem wschodnich II RP zajętych
we wrześniu 1939 r. przez ZSRS (zwłaszcza obwodów licznie zamieszkanych
przez tzw. repatriantów z dawnych Kresów Wschodnich), szkalowano członków
PPR, a wychwalano Mikołajczyka i PSL39. Natomiast na tzw. Ziemiach Odzyskanych ludność rodzima masowo wypisywała hasła w języku niemieckim
o antypolskim wydźwięku40. Ostatecznie według oficjalnych danych w całej
Polsce unieważniono prawie 2,8 proc. głosów41.
W obwodach głosowania zdominowanych przez PPR fałszowanie wyników
nie było zabiegiem trudnym. Bardziej musieli „postarać się” komuniści w komisjach, w których zasiadali członkowie i sympatycy PSL. Mimo że ci ostatni
byli zastraszani i usuwani z lokali wyborczych przez funkcjonariuszy UB, nie
wszędzie udało się dokonać fałszerstw. Instruktor KC PPR delegowany na czas
referendum na teren województwa gdańskiego stwierdzał: „Obwodowe komisje
głosowania wykazały sprawność w przyjmowaniu głosów, [a] o ile chodzi o przeprowadzenie zamiany kart, to nie podołały temu zadaniu”42.
Odtworzenie pełnego obrazu skali fałszerstw w obwodach nie jest możliwe.
Wytyczne przekazywano ustnie, a często oszustwo wyborcze zależało od spontanicznych decyzji podejmowanych w poszczególnych komisjach. Informacje
C. Osękowski, Referendum 30 czerwca 1946 roku..., s. 127.
Według relacji jednego z mieszkańców Bytowa podczas suto zakrapianej rozmowy funkcjonariusz UB zdradził mu kulisy referendum mówiąc, że „nigdy w życiu nie zarobił tyle pieniędzy,
i chyba już nigdy nie zarobi, co w UB w czasie referendum. Wypisywał karty do głosowania
umieszczane w fałszywych urnach, na które następnie podmieniano urny z lokali wyborczych”
(P. Lipiński, Liczą, liczą, ciągle nie „tak”, „Gazeta Wyborcza”, 29 VI 1996, s. 17).
39
Na kartach do głosowania liczne były dopiski: „Chcemy Polski od morza do morza! Oddajcie nam ziemie wschodnie! Dajcie nam chleba! Precz z kołchozami! Niech żyje AK! Niech żyje
Mikołajczyk!” (AIPN, 01355/85, Sprawozdanie z akcji głosowania ludowego w powiecie Elbląg,
k. 3718).
40
„W gminach najgęściej zamieszkiwanych przez wyżej wymienionych [ludność zrehabilitowaną
i weryfikowaną] napotkano przeważającą ilość głosów »nie«, a nawet gotykiem pisanych »nein«”
(AIPN Gd, 05/54/9, Sprawozdanie dotyczące udziału zrehabilitowanych i weryfikowanych w głosowaniu z powiatu gdańskiego, k. 103; C. Osękowski, Referendum 30 czerwca 1946 roku..., s. 128).
41
Ogłoszenie Generalnego Komisarza Głosowania Ludowego o wyniku głosowania ludowego
z dnia 30 czerwca 1946 r., M. P. 1946, nr 61, poz. 115.
42
AAN, Wydział Organizacyjny KC PPR, 295/IX/10, Sprawozdanie instruktora KC PPR z referendum w województwie gdańskim [cyt. za:] C. Osękowski, Referendum 30 czerwca 1946 roku...,
s. 128.
37
38
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o prawdziwych wynikach głosowania z obwodów odnotowywali i przekazywali
swoim zwierzchnikom niezależnie instruktorzy PPR i referenci UB, w dokumentach zachowała się jednak tylko ich niewielka część. W znacznej mierze przyczyniły się do tego wytyczne komunistów, nakazujące bezwzględne zachowanie
w tajemnicy rzeczywistych wyników głosowania43.
Po obliczeniu wyników w obwodach dokumentację wyborczą przewożono do
powiatów, gdzie już bez jakiejkolwiek kontroli ze strony opozycji politycznej
dopełniono fałszerstwa wyborczego w odniesieniu do obwodów, w których nie
udało się tego dokonać wcześniej44. Dotyczyło to także komisji, z których zabrano urny bezpośrednio po zakończeniu głosowania. Podrabiania wyników
dokonywali zaufani ludzie, najczęściej dwóch czy trzech „pewnych” członków
komisji z poszczególnych obwodów. Jednak nawet oni nie znali prawdziwych
wyników z danego powiatu, ponieważ „liczenie” głosów zorganizowano tak,
by poszczególne komisje siedziały w osobnych pomieszczeniach. Jak wynika
z badań Czesława Osękowskiego, rzeczywiste wyniki referendum w powiatach
mogły znać trzy lub cztery osoby: pełnomocnik powiatowy PPR (najczęściej
etatowy pracownik KW lub KC PPR), delegat MBP na dany powiat, szef powiatowego sztabu ochrony głosowania (zazwyczaj szef PUBP) oraz I sekretarz
Komitetu Powiatowego PPR45. Dalej wyniki przekazywano za pośrednictwem
struktur wojewódzkich do KC PPR oraz MBP.
Ze starostw powiatowych dokumentacja wyborcza trafiała do komisji okręgowych. Tam ją sprawdzano, ustalano ostateczne wyniki i przekazywano Generalnemu Komisarzowi Głosowania Ludowego. Na szczeblu wojewódzkim
w zasadzie nie dochodziło już do fałszerstw, gdyż nastąpiło to wcześniej w obwodach i powiatach. Wyjątek stanowił okręg poznański, gdzie mimo wcześniejszych manipulacji w dalszym ciągu pozostawał duży odsetek głosów „nie”,
szczególnie na pytanie pierwsze. Podczas posiedzenia okręgowej komisji starano
się zwiększyć liczbę odpowiedzi twierdzących na pierwsze pytanie, które rzekomo stanowiły większość. Zaprotestował przeciwko temu poseł PSL Kazimierz
Nadobnik, który oświadczył, że „to oczywista afera”46. Aby zmniejszyć rozmiary
swojej porażki, komuniści zaproponowali „65 proc. dla PSL”, co również spotkało się z odmową członka Stronnictwa, mimo zastraszania „zastrzeleniem i innymi groźbami, jeśli nie będzie milczał”47. Ostatecznie komuniści i tak dopięli
„Podkreślamy, że ostatecznych danych o wynikach głosowania w poszczególnych obwodach
i w całym powiecie nie wolno podawać przez telefon. Należy je natomiast natychmiast po ich
uzyskaniu włożyć do koperty, zakleić i przez najbardziej zaufanego towarzysza przesłać natychmiast na ręce sekretarza Komitetu Wojewódzkiego [PPR]” (APG, KW PPR w Gdańsku, 2598/27,
Wytyczne dla sekretarzy powiatowych PPR w województwie gdańskim, s. 105).
44
C. Osękowski, Referendum 30 czerwca 1946 roku..., s. 129.
45
Ibidem, s. 131.
46
AIPN, 01355/85, Notatka z podsłuchu rozmowy telefonicznej Stanisława Mikołajczyka z Janem
Witaszkiem, k. 533.
47
Ibidem.
43
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swego i na papierze zmniejszyli rozmiary swojej porażki – według oficjalnych
wyników w województwie poznańskim na pytanie pierwsze padło 53,6 proc.
głosów „nie”48.
ZakoĔczenie gáosowania

Funkcjonariusze UB
zabierają urny
i przewoĪą je do
starostw powiatowych

Gáosy liczone
w obwodach

Komisje zdominowane
przez partie bloku

Komisje z udziaáem
dziaáaczy PSL

Funkcjonariusze UB
usuwają z lokali
wyborczych
peeselowskich
czáonków komisji

Czáonkowie komisji
z PSL uczestniczą
w liczeniu gáosów,
ale nie mają dostĊpu
do urn i nie widzą kart
wyborczych

Faászowanie
Rysunek 1. Schemat fałszowania wyników referendum w obwodach i powiatach

Rosyjski trop i grupa Pałkina
W 1996 r. rosyjski historyk Nikita Pietrow opublikował artykuł o udziale funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego ZSRS w preparowaniu
protokołów referendum w Polsce49. Według rosyjskich dokumentów, na które
powołuje się autor, decyzja o sfałszowaniu wyników zapadła na najwyższym
szczeblu władz PPR w porozumieniu ze Stalinem. 22 czerwca 1946 r. zwołano
naradę, w której uczestniczyli Bolesław Bierut, Władysław Gomułka, główny
doradca sowiecki przy MBP płk Siemion Dawydow oraz przybyły z Moskwy
48
49

Referendum z 30 czerwca 1946 r. Przebieg..., s. 163.
N. Pietrow, Sztuka wygrywania wyborów, „Karta” 1996, nr 18.
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płk Aron Pałkin – naczelnik Wydziału „D” MGB, zajmującego się podrabianiem
dokumentów, czyli tzw. legalizacją50. Ustalono wówczas ostateczne założenie
operacji – sfałszowanie protokołów głosowania od najniższego szczebla (obwodów) przez wypełnienie czystych blankietów i podrobienie podpisów51.
Wykonaniem zadania zajęła się grupa kilkunastu oficerów MGB pod kierownictwem Pałkina, która przebywała w Polsce od 25 czerwca do 27 sierpnia, czyli
jeszcze ponad miesiąc po ogłoszeniu oficjalnych wyników głosowania. Podczas
dwumiesięcznego pobytu nad Wisłą sporządzili oni ponownie 5994 protokoły
z obliczonymi głosami i podrobili około 40 tys. podpisów członków komisji obwodowych52, czyli ponad połowę wszystkich protokołów. Mechanizm fałszowania
był prosty. Dawydow dostawał paczki z protokołami z MBP za pośrednictwem
Radkiewicza i przekazywał je grupie Pałkina. Nowe, spreparowane protokoły
wracały tą samą drogą – przez Dawydowa do Radkiewicza. „Zręczność i operatywność, jaką wykazali się czekiści Pałkina, zasługiwała na pochwałę – wszak
zamienili klęskę polskich towarzyszy w sukces”53. Już 6 września 1946 r. na
wniosek ministra bezpieczeństwa państwowego ZSRS Wiktora Abakumowa
Stalin przyznał im sowieckie odznaczenia państwowe54.
Autor artykułu miał krótkotrwały dostęp do materiałów i nie mógł ich skopiować, trudno więc zweryfikować jego wersję, zwłaszcza że nie potwierdzają
jej polskie dokumenty. Wydaje się jednak oczywiste, że Rosjanie interesowali się
referendum w Polsce i zadbali, by przebiegło ono zgodnie z ich oczekiwaniami.

50
51
52
53
54

Ibidem, s. 122; por. A. Paczkowski, Referendum 1946..., s. 5; P. Lipiński, Liczą, liczą..., s. 17.
A. Paczkowski, Referendum 1946..., s. 5.
N. Pietrow, Sztuka wygrywania..., s. 122.
Ibidem, s. 124.
Ibidem.
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Wyniki
„Liczą, liczą, ciągle nie »tak«” – w oczekiwaniu na wyniki
Według przepisów ordynacji wyborczej wyniki referendum w obwodach powinny
być znane i ogłoszone w ciągu kilku godzin po zakończeniu liczenia głosów,
a w okręgach 3 lipca. Jednak komuniści, obawiając się porażki, jeszcze przed
głosowaniem poprzez Główny Urząd Kontroli Prasy wydali zakaz ogłaszania
częściowych wyników w obwodach i okręgach1. Mimo to, a może właśnie z powodu braku oficjalnych informacji, społeczeństwo polskie żywo interesowało się
wynikami głosowania, które stanowiły główny temat rozmów, a także korespondencji, wysyłanej głównie w celu porównania, do bliskich osób mieszkających
w innych regionach kraju2.
O ogromnym zasięgu i skali zjawiska świadczy stwierdzenie funkcjonariusza
MBP przygotowującego raport z perlustracji korespondencji: „Dociekaniami
na temat wyników głosowania ludowego zajmowała się większość obywateli.
Cała korespondencja w początkach lipca [1946 r.] omawiała tę sprawę”3. Informacje czerpano z rozmów w gronie rodziny i znajomych oraz z relacji świadków
i członków komisji głosowania sympatyzujących z PSL: „My głosowaliśmy
w centralnym klubie oficerskim na ul. Szucha. Należeliśmy do tego samego
okręgu wyborczego, co i cały Sztab Generalny. Wyniki są dosyć możliwe jak
na Sztab Generalny i na ochronę sztabu i na takie zmuszanie przez politycznych do rzucania czystych kartek do urny, jak było u nas. Na pierwsze pytanie
55 proc. »nie«. Na drugie 12 proc. »nie«. Na trzecie wszyscy odpowiedzieli
AIPN, 01355/85, Telefonogram do szefów wojewódzkich urzędów bezpieczeństwa publicznego,
k. 185. Znamienne, że informacja z Głównego Urzędu Kontroli Prasy do podległych mu oddziałów
w województwach przechodziła przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego.
2
„Kochana Zosiu! Jeżeli interesuje Was głosowanie u nas [w Wolsztynie] i w okolicy, to dowiedzcie się, [że] na pierwsze 87–96 proc. dla Mikołajczyka, a na drugie 60–70 proc. Repatrianci prawie
wszyscy głosowali »nie« na wszystkie trzy pytania. Wyniki, jakich ludzie się nie spodziewali”
(ibidem, Specjalne doniesienie dotyczące pogłosek o wynikach referendum – wyciągi z perlustracji korespondencji, k. 18918–18919); „Kochana Maryś! Jak u Was wypadło referendum, bo u nas
[w Krośnie – K.D.], mimo że dali 16 dywizję Wojska Polskiego, jakoś poszło wszystko na »nie«
i my jesteśmy z tego powodu »bardzo zrozpaczeni« i żałujemy, że jednak »osioł« [symbol uporu,
przez propagandę PPR utożsamiany z PSL – K.D.] z afiszów wziął górę” (ibidem, k. 18919).
3
Ibidem, k. 18915.
1
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»tak«. Dokładne dane mam z bardzo prostych przyczyn – kolega mój był w komisji wyborczej”4.
W naturalnym odruchu przełamania nałożonej blokady informacyjnej podejmowano próby upublicznienia posiadanych danych o wynikach: „Do Redakcji
»Dziennika Łódzkiego« w Łodzi. W imię prawdy i uczciwości prosimy o ogłoszenie wyników głosowania w obw[odzie] nr 48 w pow. sieradzkim: Na pytanie I
odpow[iedzi] tak – 34 (7,5 proc.), nie – 416 (92,5 proc.); na pytanie II odpow[iedzi] tak – 64 (14,2 proc.), nie – 386 (85,8 proc); na pytanie III odpow[iedzi]
tak – 148 (32,9 proc.), nie – 302 (67,1 proc.)”5.
Oprócz danych o wynikach Polacy wymieniali się informacjami na temat manipulacji dokonanych podczas liczenia głosów i wyrażali przekonanie, że referendum zostało sfałszowane6. Niektórzy w obawie przed represjami ze strony
UB lub MO pisali anonimy do gazet wydawanych przez PSL: „Wielmożny Panie
Redaktorze gazety »Polska Ludowa« [organ prasowy PSL w Poznaniu – K.D.].
Donoszę bezimiennie, bo obawiam się, że Milicja czy też UB może na poczcie
skontrolować i wtedy mogą mnie zlikwidować i tym samym sprawa by ucierpiała. W pow. bydgoskim w rejonie głosowania nr 24 – wieś Dąbrowa Wielka
wynik głosowania [na pytanie pierwsze] był 73 proc. »nie«. Ponieważ protokoły
wyniku głosowania uczciwie napisane przez komisję nie zostały odwiezione do
okręgowej komisji zgodnie z przepisami ustaw, tylko pobrane zostały od przewodniczącego [komisji] przez funkcjonariuszy UB na rozkaz wojewódzkich
władz PPR, którzy w nocy przyjechali z Bydgoszczy, sterroryzowali komisję,
grożąc karą śmierci w razie protestu lub ujawnienia ich postępku. Z tego powodu
myślę, że protokoły zostały sfałszowane, [tak] jak w innych rejonach Polski”7.

„Reakcyjny” Kraków i Sopot oraz pogrom w Kielcach
Informacje na temat rezultatów głosowania krążące w społecznym obiegu znalazły swoje potwierdzenie w oficjalnych wynikach z Krakowa, ogłoszonych –
mimo formalnego zakazu – 3 lipca. Według relacji Stefana Korbońskiego, „wynik
byłby [w Krakowie] tak samo sfałszowany, jak gdzie indziej. Że tak się jednak
nie stało, winić należy słabe nerwy pepeerowca, przewodniczącego okręgowej
komisji wyborczej. Gdy przystąpiła ona do obliczania głosów w obecności naszych [PSL] przedstawicieli, członków komisji, i okazało się, że ogromna większość kartek zawiera »nie« na pierwsze pytanie, przewodniczący poczuł się nagle
chory i opuścił lokal, zdając swoje funkcje zastępcy. Po kwadransie ten również
poczuł się niedobrze i wyszedł, przekazując przewodnictwo następnemu. W ten
Ibidem, k. 18922.
Ibidem, Specjalne doniesienie dot. odgłosów w sprawie referendum w Łodzi – wyciągi z perlustracji korespondencji, k. 553.
6
„Co myślisz o referendum? U nas w Łodzi otwarcie mówi się, że zostało sfałszowane” (ibidem,
k. 18917).
7
Ibidem.
4
5
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sposób wynieśli się po kolei, za przykładem przewodniczącego, wszyscy pepeerowcy. Ci członkowie komisji, którzy zostali, dokończyli szybko obliczeń i natychmiast ogłosili wynik, tak że nie można go już było sfałszować”8. Ogłoszenie
wyników mimo zakazu, a nawet fakt, że były one niekorzystne dla komunistów,
nie wzbudziłoby pewnie większej sensacji, gdyby nie zdecydowana większość
głosów „nie” na dwa pierwsze pytania i blisko połowa odpowiedzi negatywnych
również na pytanie trzecie9.
Spektakularna porażka komunistów w Krakowie spowodowała ich gwałtowne
ataki na mieszkańców stolicy Małopolski. Przodował w tym szczególnie sekretarz generalny PPR Władysław Gomułka: „Groźną i niebezpieczną jest odpowiedź »nie«, jaka padła w starożytnym bastionie kultury polskiej, jaką dał co
trzeci mieszkaniec miasta Krakowa. Kartki z napisem trzy razy »nie«, których
w Krakowie naliczono aż 30 proc., są dokumentem hańby i zdrady narodowej.
Ta hańba i zdrada jest tym większa, że popełnili ją ludzie, którzy mienią się być
duchowymi przewodnikami narodu”10.
O zdradzie narodowej, i to wręcz w katastroficznym tonie, pisała również prasa:
„Kraków i Kielce – oto dwa miasta, które stały się symbolem wstecznictwa i najczarniejszej reakcji, które teraz mają już swoją wymowę i które wreszcie staną
się na zawsze ciemną, jakże ohydną, plamą na jasnej karcie historii pierwszych
lat istnienia niepodległej Rzeczypospolitej. Dwa owe ciemnogrody są złączone
ze sobą wspólną cechą – walką z demokracją polską, walką w imię wstecznych
zasad faszystowskich z postępem. [...] Kraków w całej pełni okazał się Targowicą, nie zdołał się wyzbyć spleśniałych naleciałości sanacyjnych i sympatii
w stosunku do okupanta. [...] Jest zrozumiałym chorobliwe malkontenctwo,
wynikające z niezaspokojonych ambicji zgorzkniałych i podagrycznych obszarników i fabrykantów, może być nawet dopuszczalnym to, że ktoś antyspołecznie
usposobiony jest przeciwnikiem rządu, ale być wrogiem w chwili przełomowej
swojej ojczyzny, to jest zdrada. Lecz tego rodzaju wrzód społeczny dojrzał do
chirurgicznego zabiegu. Zdrajców Polska nie potrzebuje”11. Wyniki referendum
8
S. Korboński, W imieniu..., s. 133. Z kolei Edward Kalata, ówczesny prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL na Śląsku, twierdzi, że „w Krakowie nie sfałszowano referendum, bo Spiss [Tadeusz Spiss
– przedstawiciel PSL w Okręgowej Komisji Głosowania Ludowego w Krakowie – K.D.] ani na chwilę nie odszedł z komisji, nie pozwolił na żadne przeróbki” (P. Lipiński, Liczą, liczą..., s. 17).
9
Ogłoszone 3 VII 1946 r. wyniki z Krakowa wyglądały następująco: I pytanie (tak) – 23 162,
(nie) – 120 840; II pytanie (tak) – 43 997, (nie) – 99 279; III pytanie (tak) – 102 627, (nie) – 41 375
(Poważna większość narodu przeciw senatowi, „Dziennik Bałtycki”, 4 VII 1946, s. 1). Podanie
prawdziwych danych przypisuje się m.in. Adamowi Krzyżanowskiemu, wybitnemu politologowi,
członkowi Polskiej Akademii Umiejętności, cieszącemu się w Krakowie dużym autorytetem (P. Lipiński, Liczą, liczą..., s. 17).
10
W. Gomułka, Obóz demokracji odniósł zwycięstwo w referendum. Przemówienie wygłoszone
w Warszawie na zebraniu aktywu PPR i PPS 6 lipca 1946 r. [w:] idem, Artykuły i przemówienia,
t. 2: Styczeń 1946 – kwiecień 1948, Warszawa 1964, s. 168.
11
Kraków i Kielce, „Głos Wybrzeża” 1946, nr 23, s. 1. Kielce zostały wspomniane w kontekście
tzw. pogromu kieleckiego. Szerzej o tym zob. dalej.
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w Krakowie były dla komunistów tak „bulwersujące”, że temat stał się jednym
z głównych punktów dyskusji podczas zebrania Komórki Artystycznej Komitetu
Miejskiego PPR w... Sopocie!12
Agresywny ton wypowiedzi, a wręcz groźby wysuwane pod adresem krakowian, wzbudzały ich obawy: „U nas w Krakowie niewesoło z powodu tego głosowania, [...] bo naturalnie, że odbije się to na nas i naszych dzieciach. Ja wyjadę
na miesiąc do Sącza, [...] ale czy to jeszcze nastąpi, to będzie zależeć, bo tu
w Krakowie się bardzo kotłuje, więc nie wiemy dnia ani godziny, co może się
zrobić z nami”; „Drogi Bolku! W związku ze sromotnym wynikiem wyborów na
terenie Krakowa przewidziane jest wyciągnięcie z tego konsekwencji”13. Obecnie
trudno jednoznacznie stwierdzić, czy ogłoszenie wyników w Krakowie stanowiło
„wypadek przy pracy” komunistów, czy raczej „przeciek kontrolowany” w celu
uwiarygodnienia wyników w całym kraju14.
Kraków nie był jedynym miejscem, gdzie komuniści oficjalnie ponieśli spektakularną porażkę. W województwie gdańskim „siedliskiem reakcji” okazał
się Sopot15, który również stał się ofiarą nagonki propagandowej komunistów:
„Trzeba, aby wszyscy uczciwi ludzie w Polsce, a przede wszystkim na Wybrzeżu, wiedzieli, że mieszkańcy tego miasta [Sopotu], którzy mieszkają i opływają w rozkosze, którzy tracą bajońskie sumy na pijatyki w nocnych lokalach,
którzy już dawno nie znają, co to trudności powojenne, głosowali w 85 proc. za
utrzymaniem reakcyjnego senatu, w 60 proc. za odebraniem ziemi chłopom i oddaniem jej obszarnikom, [...] a w 17 proc. – za odbudową wielkich Niemiec, za
pozbawieniem Polski dostępu do morza i swych pradawnych ziem piastowskich.
Prawdę mówiąc, dziwiłby nas inny wynik głosowania w Sopocie. Nie mogą bowiem spekulanci, szabrownicy – szumowiny społeczeństwa demokratycznego
– a większość ich mieszka w Sopocie, być za demokracją ludową, za władzą
robotników i chłopów. Ci ludzie w negacji swojej i walce przeciwko demokracji
dochodzą do zdrady narodowej. W ich pojęciu, jeśli Polska ma być demokratyczna, bez obszarników i karteli, to niechby jej wcale nie było”16.
Problem kurortu stanowił jeden z głównych tematów obrad posiedzenia Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku, podsumowującej przebieg głosowania
ludowego w województwie gdańskim. W przyjętej wówczas rezolucji WRN
wzywała władze administracyjne województwa „do oczyszczenia atmosfery
APG, KM PPR w Sopocie, 2612/11, Protokół zebrania Komórki Artystycznej [Komitetu Miejskiego] PPR w Sopocie, s. 46.
13
AIPN, 01355/85, Specjalne doniesienie dotyczące pogłosek o wynikach referendum – wyciągi
z perlustracji korespondencji, k. 18920.
14
Według Edwarda Osóbki-Morawskiego „Kraków to sprawa Bermana, który sądził, że jak sami
przyznamy się gdzieś do porażki, to nam więcej uwierzą w całym kraju” (P. Lipiński, Liczą, liczą...,
s. 17).
15
„Ma Polska swój Kraków. Wszyscy uczciwi ludzie są wstrząśnięci wynikami głosowania w byłej stolicy Generalnej Guberni. Lecz my również tu, na Wybrzeżu, mamy swój »Kraków« – jest
nim osławiony na cały kraj – Sopot” (Sopot, „Głos Wybrzeża” 1946, nr 23, s. 2).
16
Ibidem.
12
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w siedlisku reakcyjnej kołtunerii mieszczańskiej i obszarniczej, jakim w głosowaniu ludowym okazało się miasto Sopot”17.
Niekorzystne dla komunistów informacje o wynikach w Krakowie i Sopocie
oraz głosy o sfałszowaniu wyników referendum zostały zagłuszone przez doniesienia o pogromie ludności żydowskiej w Kielcach, do którego doszło 4 lipca
1946 r. Bezpośrednią przyczyną tragedii były pogłoski o mordowaniu polskich
dzieci przez Żydów. W rzeczywistości zajścia wynikały „ze splotu różnych
okoliczności historycznych i bieżących”18. Wydarzenia, w których zginęło co
najmniej czterdzieści osób, odbiły się szerokim echem w kraju i za granicą, odsuwając w cień dyskusję o fałszerstwach w głosowaniu ludowym, co było bardzo
wygodne dla PPR19.
Komuniści wykorzystali zajścia do zmasowanego ataku propagandowego
na PSL, w którym starali się narzucić opinię, że pośrednim sprawcą pogromu
jest „polska reakcja” z Mikołajczykiem na czele, zawiedziona porażką w referendum: „Peeselowsko-eneszetowska negacja, nie uzyskawszy zwycięstwa
w głosowaniu ludowym, chce je osiągnąć przez wtrącenie kraju w odmęty anarchii i wojny domowej. Jaskrawym tego dowodem jest pogrom Żydów w Kielcach. Hitlerowskie »nein« przemówiło natychmiast w kilka dni po głosowaniu
hitlerowskim pogromem Żydów”20. Potwierdzeniem zarzutów Gomułki miało
być milczenie prasy Stronnictwa w sprawie pogromu21. Tymczasem cenzura
konfiskowała wszelkie informacje o wydarzeniach w Kielcach, które próbowała zamieszczać „Gazeta Ludowa”, podczas gdy w tym samym czasie prasa
zblokowanych partii atakowała PSL, że zwleka z zajęciem oficjalnego stanowiska w sprawie pogromu. Kiedy ostatecznie pozwolono na publikację oświadczenia Stanisława Mikołajczyka, cenzura wycięła z niego zdanie: „PSL tym
głębiej odczuwa każdy wypadek gwałtu dokonanego na niewinnej ludności żydowskiej, o ile samo musi często z żalem żegnać swoich licznych członków
niewinnie zamordowanych”22.
Wydarzenia w Kielcach stały się pożywką dla propagandy komunistów do
momentu ogłoszenia oficjalnych wyników głosowania ludowego 12 lipca 1946 r.
APG, UWG, 1164/2011, Protokół nr 11 z posiedzenia plenarnego gdańskiej Wojewódzkiej Rady
Narodowej odbytego 18 VII 1946 r., s. 101.
18
J. Żurek, Śledztwo IPN w sprawie pogromu kieleckiego i jego materiały (1991–2004) [w:] Wokół
pogromu kieleckiego, t. 1, red. Ł. Kamiński, J. Żaryn, Warszawa 2006, s. 135. Szerzej na temat
pogromu kieleckiego zob. także: Wokół pogromu kieleckiego, t. 2, red. L. Bukowski, A. Jankowski,
J. Żaryn, Warszawa 2008.
19
Wystąpienie obu wydarzeń w tym samym czasie oraz fakt, że oprócz tłumu swój udział w pogromie miały organy bezpieczeństwa (KBW, MO i UB) i wojsko, stały się podstawą hipotezy, że
zajścia zainspirowała PPR. W toku śledztwa IPN nie udało się tego jednak jednoznacznie potwierdzić (J. Żurek, Śledztwo IPN..., s. 133–142).
20
W. Gomułka, Obóz demokracji odniósł zwycięstwo w referendum..., s. 170.
21
L.B. Paszkiewicz, Referendum 1946 roku..., s. 105.
22
Maszynopisy skonfiskowanych przez cenzurę artykułów „Gazety Ludowej” udostępnione Lilli
Barbarze Paszkiewicz przez Wojciecha Giełżyńskiego (ibidem).
17
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Relacje z toczącego się w ekspresowym tempie procesu sprawców pogromu
przeplatały się z celowymi przeciekami informacji o wstępnych wynikach referendum z różnych regionów kraju, według których większość Polaków głosowała
„trzy razy »tak«” (tab. 6 i 7). Miało to dowodzić wielkiego sukcesu partii bloku
i porażki opozycji. Temu kłamstwu komunistów przeciwstawiło się PSL.

Protest PSL
Partia Mikołajczyka dysponowała wiarygodnymi danymi o rzeczywistych wynikach referendum z ponad 25 proc. obwodów głosowania w całym kraju, w których zasiadali przedstawiciele lub sympatycy Stronnictwa. Znane były także
częściowe wyniki głosowania dla województwa gdańskiego. Zarówno w wymiarze lokalnym, jak i krajowym dowodziły one, że głosy „tak” stanowiły zdecydowaną mniejszość23.
Tabela 6. Zestawienie wyników referendum zebranych przez przedstawicieli i sympatyków PSL z ponad 25 proc. obwodów w 10 z 16 okręgów głosowania w całym
kraju
Lp.

Województwo

Liczba obwodów

Odpowiedzi na pytanie I
Tak

Nie

1.

poznańskie

681

104 031

583 882

2.

warszawskie

405

107 307

426 268

3.

rzeszowskie

92

21 774

138 795

4.

gdańskie

20

2838

20 258

5.

Warszawa m.

23

13 440

25 296

6.

śląsko-dąbrowskie

112

25 769

88 459

7.

krakowskie

345

50 509

394 448

8.

lubelskie

109

35 513

121 380

9.

łódzkie

160

37 589

146 907

10.

kieleckie

123

24 738

98 840

2070

391 546

2 044 533

Razem

Źródło: AAN, BGKGL, 620/3, Protesty Polskiego Stronnictwa Ludowego przeciwko głosowaniu
ludowemu: Załącznik nr 14, k. 115.

PSL uzyskało faktyczne wyniki z 25,4 proc. obwodów głosowania, według których na pierwsze
pytanie odpowiedzi „nie” stanowiły 83,4 proc. (R. Turkowski, Polskie Stronnictwo Ludowe – model oporu politycznego (1945–1947) [w:] Represje wobec wsi..., s. 17).
23
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Gdańsk

[Liczba głosów]
unieważnionych

I tak

I nie

II tak

II nie

III tak

III nie

Bytów

Brało udział

Powiat

[Liczba]
uprawnionych
do głosowania

Tabela 7. Zestawienie wyników referendum zebranych przez przedstawicieli i sympatyków PSL w województwie gdańskim (spisane z notatek dr. Tabisza przez informatora UB ps. „Roza”)

2438

3331

75

1023

2015

1479

2314

2518

1318

41 192 40 128 1600

8354

45 976

21 773

29 374

38 920

10 034

Malbork

3519

3047

119

1294

4373

2500

3125

4340

1344

Gdańsk p.

2418

2134

94

9851

4229

2215

2995

3595

1613

Wejherowo

–

–

–

1263

13 928

2155

12 846

8117

6917

3420

2676

68

927

2541

1415

1184

2090

512

–

2528

14 837

7141

10 234

14 621

2684

Słupsk
Sopot
Z różnych
obwodów
woj. gdańskiego
Gdynia
Razem

19 395 17 680
1823

1693

29

219

1475

397

1 285

665

1022

–

–

–

2832

20 258

7951

15 164

18 388

5035

78 521

93 254

30 583

74 205 70 989 1985 19 564 110 435 47 027

Źródło: AIPN, 00231/86, t. 11, Agenturalne doniesienie o wynikach głosowania ludowego w województwie gdańskim, k. 18.

9 lipca 1946 r. ludowcy złożyli na ręce Generalnego Komisarza Głosowania
Ludowego Wacława Barcikowskiego generalny protest przeciw nadużyciom
w związku z referendum. W uzasadnieniu powoływano się na przykłady naruszenia przepisów Ustawy z 28 kwietnia 1946 r. o przeprowadzeniu głosowania
ludowego:
– „nieuzgodnienie [z PSL] sprawy powołania Generalnego Komisarza Referendum i jego zastępców,
– praktyczne pominięcie przedstawicieli PSL w składzie komisji okręgowych
i obwodowych,
– wyłożenie spisów obejmujących zmarłych lub nie obejmujących części
mieszkańców,
– uniemożliwienie PSL działalności przez poddanie go terrorowi i represjom,
konfiskatom prasy i materiałów agitacyjnych,
– używanie gróźb i nacisku przeciwko członkom PSL, w tym przedstawicielom
w komisjach głosowania ludowego,
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– obecność w lokalach funkcjonariuszy UB – działaczy PPR, nie będących
członkami komisji, którzy uprawiali agitację na rzecz głosowania »3 × tak«
lub zmuszali do wrzucania kartek bez skreśleń,
– brak pełnego wyposażenia lokali, np. zasłon, materiałów piśmiennych,
– takie skonstruowanie w niektórych okręgach obwodów wyborczych, iż przez
odległość od lokalu lub liczbę uprawnionych uniemożliwiono głosowanie,
– głosowanie na rozkaz przez odczytywanie nazwisk z listy w lokalach
wojskowych,
– zwalnianie z funkcji tych przewodniczących, członków komisji i ich zastępców, którzy zapowiadali przeciwstawienie się fałszowaniu wyników,
– wywożenie urn do biur starostw, posterunków Milicji Obywatelskiej (MO) lub
Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego (UBP), gdzie obliczano głosy z wybranymi członkami komisji,
– obliczanie głosów wbrew instrukcji oddzielnie przez każdego członka komisji,
co wyłączało wzajemną kontrolę,
– manipulacje przez zamianę kart do głosowania,
– w tych komisjach, w których byli przedstawiciele PSL, wymiana protokołów
komisji na sfałszowane z podrobionymi podpisami,
– przekonywanie przedstawicieli PSL o konieczności przekazania sfałszowanych wyników, argumentowane racją stanu i koniecznością ratowania
demokracji”24.
Do dokumentu dołączono 16 załączników o objętości 150 stron zawierających przykłady fałszowania wyników i prześladowania działaczy PSL przez UB
w trakcie kampanii oraz podczas głosowania25. Wśród nich znalazły się również
te dotyczące województwa gdańskiego. Z załączników wynika, że „w Słupsku
na listach głosujących znalazło się około 5 tysięcy osób więcej niż jest w ogóle
ludzi zameldowanych w tej miejscowości. Wprawdzie dnia 25 czerwca [1946 r.]
zarządzono sporządzenie nowego spisu, jednak spis ten wobec krótkiego czasu
nie mógł być należycie – zgodnie z ustawą – sprawdzony przez miejscową
ludność”26.
W Gdańsku natomiast „w obwodzie nr 9 w Oliwie [...] znaleziono w piecu
lokalu Komisji Obwodowej [...] resztki niedopalonych kart do głosowania wypełnionych słownie, bądź odpowiedziami na pierwsze pytanie »nie«, na dwa »tak«,
bądź też na pierwsze dwa pytania »nie«, a na trzecie »tak«. Kart tych było 60,
przy czym osoba, która znalazła karty, oświadczyła, iż ze zwęglonych papierów
mogła wnosić, iż spalono tam doszczętnie kilkaset kart. Na szczątkach wszystkich
B. Barnaszewski, U źródeł wyników referendum i wyborów do sejmu ustawodawczego
w 1946/47 r., „Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia” 1995, nr 118, s. 316–317.
25
AZHRL, PSL 1945–1949, 140, Protest PSL z 9 VII 1946 r. przeciw nadużyciom w związku
z głosowaniem ludowym; AAN, BGKGL, 620/3, Protesty Polskiego Stronnictwa Ludowego przeciwko głosowaniu ludowemu.
26
AAN, BGKGL, 620/3, Protesty Polskiego Stronnictwa Ludowego przeciwko głosowaniu ludowemu: Załącznik nr 2, k. 50; zob. też podrozdział „Dzień głosowania”.
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niedopalonych kart do głosowania znajduje się pieczęć okrągła z napisem »Okręgowa Komisja Głosowania Ludowego nr 9 Okręg woj. gdańskiego«”27.
Powołując się na załączone dokumenty, ludowcy postawili generalny zarzut
sfałszowania referendum i zażądali jego unieważnienia28. Mimo to dwa dni później, 11 lipca 1946 r., Generalny Komisarz Głosowania Ludowego, ignorując
liczne dowody fałszerstwa, przedstawił sfabrykowane (korzystne dla zblokowanych partii) wyniki głosowania Prezydium KRN, które przyjęło je do wiadomości
i upoważniło Barcikowskiego do ich ogłoszenia29. Jednocześnie, ze względu na
to, że ordynacja referendum nie przewidywała postępowania w sprawie protestu przeciwko wynikom głosowania, Prezydium KRN upoważniło generalnego
komisarza do zbadania zarzutów o sfałszowanie referendum stawianych przez
PSL. Następnego dnia, czyli dopiero dwanaście dni po głosowaniu, ogłoszono
oficjalne wyniki, co stanowiło wyraźny i oczywisty dowód ich sfałszowania30.
13 lipca Barcikowski w komunikacie stwierdzał, że „zarzuty zawarte w proteście
PSL nie znajdują potwierdzenia i nie dają dostatecznej podstawy do wstrzymania
ogłoszenia wyników głosowania ludowego”31. W sprawie prześladowań ludowców i uniemożliwiania im akcji propagandowej przez UB generalny komisarz
poczuł się niekompetentny i odesłał skargę do MBP32. Ostatecznie poza przypadkiem powiatu płońskiego wszystkie protesty PSL odrzucono jako „szkodliwe
i godzące w państwo”33.

Rzeczywiste wyniki
Oficjalne wyniki referendum ogłoszone 12 lipca 1946 r. były zgoła inne od danych zebranych przez PSL oraz od odczuć społeczeństwa, które było oburzone,
a jednocześnie świadome fałszerstwa34. Atmosferę panującą w tym czasie w kraju
Ibidem, Załącznik nr 11, k. 119. W rzeczywistości Komisja Obwodowa nr 9 w Gdańsku mieściła się nie w Oliwie, a we Wrzeszczu w Urzędzie Wodno-Melioracyjnym przy ul. Hermana Liebermana 32/33 (AIPN, 01355/85, Sprawozdanie z akcji głosowania ludowego w województwie
gdańskim, k. 3452).
28
C. Osękowski, Referendum 30 czerwca 1946 roku..., s. 136. Oprócz protestu generalnego złożono jeszcze trzy protesty szczegółowe dotyczące województw, gdzie PSL miało swoich przedstawicieli w komisjach na szczeblu wojewódzkim (Kraków, Łódź i Poznań).
29
AAN, KRN, 91, Protokół 39 posiedzenia Prezydium Krajowej Rady Narodowej 11 VII 1946 r.
[cyt. za:] ibidem, s. 135.
30
S. Ligarski, O fałszerstwach wyborczych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – głos w dyskusji
[w:] Wybory i referenda..., s. 47.
31
Oświadczenie Generalnego Komisarza Głosowania Ludowego, „Gazeta Ludowa”, 14 VII 1946,
s. 2.
32
L.B. Paszkiewicz, Referendum 1946 roku..., s. 105.
33
AAN, BGKGL, 620/3, Protesty Polskiego Stronnictwa Ludowego przeciwko głosowaniu ludowemu, k. 173–175.
34
Ogłoszone wyniki wyglądały następująco: pytanie 1: tak – 68 proc., nie – 32 proc; pytanie 2:
tak – 77,2 proc., nie – 22,8 proc.; pytanie 3: tak – 91,4 proc., nie – 8,6 proc. (Ogłoszenie General27
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dobitnie przedstawił Hugo Steinhaus: „Odbyło się tzw. referendum; pierwsze
w Polsce oszustwo polityczne na azjatycką skalę. Z mniejszości co najwyżej
30 proc. zrobiono 80 proc. »tak, tak, tak«. Ale wiadomości ze wsi, z fabryk
i z miast sposobem »próbki« stwierdzają fałszerstwo; nawet oddziały wojskowe
głosowały »nie«. Zabawne, że Gomułka i inni pienią się publicznie na tych 10 czy
20 proc. [głosów „nie” – K.D.]. Jak muszą się pienić w cztery oczy na 80 proc.
Bezczelność w pogardzie dla woli ludu przechodzi u tych demokratów wszystko.
[...] Zabawne jest też zamiłowanie do oszustwa samego siebie. Mikołajczyk zaraz
poinformował [o rzeczywistych wynikach na podstawie danych zebranych przez
PSL – K.D.] prasę zagraniczną, a że jest wicepremierem, więc miał dosyć dowodów. PSL oczywiście zna swoją liczbę. Rząd zna ją jeszcze lepiej. A więc
kto ma być oszukany? Chodzi niewątpliwie o terror psychiczny, o hitlerowski
przymus, aby bity powiedział, że jest zadowolony”35.
Prawdziwe wyniki znało tylko wąskie grono komunistycznych decydentów,
a zebrano je, by rozpoznać „wyborczą geografię” kraju przed wyborami
z 19 stycznia 1947 r., i trzymano w ścisłej tajemnicy przez cały okres PRL. Dopiero po 1989 r. i po udostępnieniu dokumentów partyjnych PPR/PZPR, okazało
się, że zachowały się liczne, choć rozproszone i niepełne informacje o rzeczywistych wynikach referendum. Dotyczy to głównie sprawozdań lokalnych kół
PPR i PPS, których działacze zdawali relacje z głosowania. Rozczarowani niekorzystnymi dla bloku wynikami, nie mogli powstrzymać się od komentarzy
i mimo partyjnego zakazu36 zdradzali ich tajemnicę. W Starogardzie Gdańskim
„wyniki [...] były niepocieszające, [...] na pierwsze pytanie odpowiedziało »tak«
10 do 15 proc., na drugie pytanie 20 do 25 proc., na trzecie 35 proc.”37 W Pucku
„wynik referendum przeszedł [...] najśmielsze oczekiwania reakcyjnych i filogermańskich ugrupowań. Widać z tego, że całe społeczeństwo kaszubskie odnosi
się z nieufnością do poczynań Rządu Jedności Narodowej”38. Podobne oburzenie
wynikami głosowania wyrażali działacze PPR z Kartuz39.

nego Komisarza Głosowania Ludowego o wyniku głosowania ludowego z dnia 30 czerwca 1946 r.,
M. P. 1946, nr 61, poz. 115).
35
H. Steinhaus, Wspomnienia..., s. 351. Podobnie sytuację opisał ambasador USA w Polsce Arthur
Bliss Lane: „Wystarczyło pobyć w Warszawie parę tygodni, aby nabyć cynicznego przekonania,
że grupa lubelska zamyśla pozostać przy władzy na stałe. A skoro referendum miało być oficjalnie wstępem do wyborów, przewidywano powszechne ogłoszenie przez rząd druzgocącego zwycięstwa, niezależnie od środków, jakimi zostało osiągnięte. Oficjalne wyniki nie zaskoczyły więc
nikogo” (A. Bliss Lane, Widziałem Polskę..., s. 132).
36
Zob. podrozdział „Fałszowanie wyników”.
37
APG, Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, 1646/89, Sprawozdanie sytuacyjne za
czerwiec 1946 r., s. 61.
38
APG, KP PPS w Wejherowie, 2627/10, Raport sekretarza miejskiego PPS w Pucku do Komitetu
Powiatowego PPS w Wejherowie z 2 VII 1946 r., s. 28.
39
APG, KP PPR w Kartuzach, 2600/7, Protokół z odprawy sekretarzy i zastępców kół PPR z terenu i miasta Kartuz z 15 VII 1946 r., s. 14–15.
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Interesujące informacje dotyczące prawdziwych wyników zachowały się
także w dokumentach Zakładu Historii Partii (PPR/PZPR), zawierających
wspomnienia działaczy partyjnych z 1961 r., piętnaście lat wcześniej obecnych
przy obliczaniu głosów. Według relacji jednego z nich, podczas liczenia „wszędzie widziało się 3 × »nie«. Było »święto narodowe«, jak między tymi głosami
spotkało się 3 × »tak« lub 2 × »nie«. [...] Jeżeli się nie mylę, nawet w jednostkach KBW większość głosów była oddana na 2 × »tak« i 1 × »nie«”40.
Bardziej konkretni byli rozmówcy partyjnego historyka Ryszarda Halaby:
„Ryszard Halaba: Według danych reakcyjnych organizacji, 80 proc. biorących
udział w referendum wypowiedziało się po ich stronie. J[ózef] Jurkowski:
Można zrobić małą korektę i dać im jeszcze 3 proc. Przeciętnie na moim terenie za nami było 17 proc. A[dam] Kornecki: U nas 85 proc. było przeciwko
nam”41.
O kulisach referendum już po roku 1989 mówili także inni działacze komunistyczni. Czołowy propagandysta komunistów, Adam Schaff, wspominał: „Widziałem to na własne oczy, gdyż odbywało się to widowisko w Szkole Partyjnej,
w której pracowałem. »Triumfalne« zwycięstwo polegało na tym, że naprawdę
w skali kraju tylko około 7 proc. głosujących oddało swe głosy na »tak«”42.
Także Jakub Berman, jeden z głównych twórców założeń propagandy PPR przed
referendum, po latach stwierdził, że spodziewał się lepszych wyników, a w wielu
miejscach trzeba było dokonać tzw. poprawek43.
Powyższe relacje potwierdzały przypuszczenia o dużej skali fałszerstw dokonanych podczas obliczania wyników głosowania przez komunistów. Nadal
jednak nie pozwalały one poznać w pełni wiarygodnych rezultatów referendum.
Dopiero po blisko pięćdziesięciu latach od głosowania, kiedy wydawać by się
mogło, że „wierzytelnych wyników referendum nie znamy i nie będziemy już
nigdy znać”44, okazało się, że informacje takie zachowały się w tzw. teczce
Bieruta w Archiwum Akt Nowych, które w 1993 r. opublikował Andrzej
Paczkowski45.
Mimo że zachowane zestawienie to prawdopodobnie niepełny brudnopis
ostatecznej wersji rzeczywistych danych, którymi dysponował Bierut, to i tak
na podstawie zawartych tam informacji można stwierdzić, że komuniści niewątpliwie sfałszowali referendum i to na ogromną skalę. Do prawdziwych
wyników głosowania w całym kraju, według których co najwyżej 26,9 proc.
Polaków poparło PPR, dopisano około 41 proc. odpowiedzi „tak” w odniesieniu do pierwszego pytania, około 33 proc. do drugiego i około 24 proc. do
AAN, KC PZPR, 1354/XXII/R-79, Walka z reakcyjnym podziemiem. Wspomnienia i relacje
1944–1947: Relacja Teodora Dudy z 22 VI 1961 r., k. 118.
41
Ibidem, k. 97.
42
A. Schaff, Próba podsumowania, Warszawa 1999, s. 125.
43
T. Torańska, Oni, Warszawa 1989, s. 92.
44
K. Kersten, Narodziny systemu władzy..., s. 219.
45
Referendum z 30 czerwca 1946 r. Przebieg....
40
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trzeciego46. W województwie gdańskim wartości te przewyższały średnią dla
kraju i wynosiły odpowiednio 50 proc., 41,9 proc. i 27,9 proc.47 Skala zmian
dowodzi, że nie były to tylko „poprawki”, a świadome działanie z pełną premedytacją wypaczające wolę narodu.
Przytoczone dane potwierdzają również, że informacje o wynikach zebrane
przez PSL w trakcie referendum dla nieco ponad 25 proc. obwodów były reprezentatywne dla całego kraju48. Miesiąc po referendum mówił o tym Stanisław
Mikołajczyk49 i po latach można stwierdzić, że się nie mylił.
Analizując wyniki w województwie gdańskim, nie sposób nie zauważyć
zależności sposobu głosowania od pochodzenia głosujących. Na obszarze
zamieszkanym przez ludność żyjącą w danym miejscu od pokoleń, zakorzenioną i mającą oparcie w rodzinie i sąsiadach, widać zdecydowaną niechęć
do komunistów. Stąd wyraźna większość odpowiedzi „nie” również na pytanie
drugie, a nawet trzecie w powiatach, które przed wojną wchodziły w skład
województwa pomorskiego (morski/wejherowski, grodzki gdyński, kartuski
– tu wyjątkowo większość odpowiedzi twierdzących, kościerski, starogardzki
i tczewski). Natomiast w przypadku dawnych ziem III Rzeszy (powiaty:
miejski elbląski, malborski, kwidzyński, sztumski, bytowski, lęborski, miastkowski, sławneński i słupski) wyniki były dla komunistów korzystniejsze.
Wynika to stąd, że obszar ten zamieszkiwała głównie ludność napływowa
z innych regionów Polski oraz ekspatrianci z dawnych Kresów Wschodnich
II Rzeczypospolitej, tworząc społeczeństwo zdezintegrowane, pozbawione korzeni i oparcia w najbliższym otoczeniu. Takie osoby były bardziej podatne na
demagogiczną propagandę komunistów, a jednocześnie łatwiej można je było
zastraszyć.
Rzeczywiste wyniki głosowania ludowego uświadomiły przywódcom PPR,
jak nikłym zaufaniem darzą ich Polacy. Komuniści nie zamierzali jednak podporządkowywać się temu swoistemu wotum narodowej nieufności. Kontrolując
organy głosowania oraz aparat represji, sfałszowali referendum i narzucili społeczeństwu swoją wolę. Bogatsi o cenne doświadczenia z kampanii przedreferendalnej pewnie zmierzali do przejęcia pełni władzy w wyborach do Sejmu
Ustawodawczego, które również sfałszowali.

Ibidem, s. 16.
Obliczenia własne na podstawie ibidem, s. 133, 163.
48
Zob. podrozdział „Protest PSL”.
49
„Pan Barcikowski powiada, że 67 proc. głosowało na pierwsze pytanie »tak«, a ja odpowiadam,
że 85 proc. na pierwsze pytanie odpowiedziało »nie«. Mówię to z całym poczuciem odpowiedzialności i mam na to dowody” (AZHRL, PSL 1945–1949, 74, Działalność polityczna prezesa PSL
Stanisława Mikołajczyka, teksty referatów i przemówień 1946–1947: Przemówienie Mikołajczyka
w Krotoszynie 28 VII 1946 r., k. 28).
46
47
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38

6

14

15

9

10

9

26

15

15

[422]

13. Lębork p.

14. Kwidzyn p.

15. Malbork p.

16. Bytów p.

17. Sztum p.

18. Słupsk p.

19. Miastko p.

20. Sławno p.

Razem

404 961

13 026

5487

12 578

7097

6588

8053

12 089

11 863

2822

26 406

23 359

32 798

35 356

31 126

17 830

10 351

9483

17 353

49 249

72 938

ważnych

14 367

353

161

439

302

122

272

197

381

59

617

421

642

1298

509

1216

361

167

417

3744

2689

nieważnych

Liczba głosów

107 533

9881

2960

6370

2953

3657

2310

6000

4466

1882

12 919

1818

5176

4124

6500

4822

3428

4583

2515

9951

10 805

tak

26,6

75,8

53,9

50,6

41,6

55,5

28,7

50,0

37,7

66,6

49,2

17,7

15,5

11,6

21,0

27,0

33,1

48,3

14,5

20,2

15,0

%

I

297 784

3165

2527

6208

4147

2931

5743

6089

7397

940

13 407

21 541

27 622

31 241

24 626

13 008

6923

4900

14 838

39 298

61 233

nie

73,4

24,2

46,1

44,4

58,4

44,5

71,3

50,0

62,3

33,4

50,8

92,3

84,5

88,4

79,0

83,0

66,9

51,7

85,5

79,8

85,0

%

164 262

10 336

3319

8154

3774

4328

3242

8000

5704

2130

16 051

2888

7080

5849

10 000

8847

5179

5805

7135

17 293

28 815

tak

40,7

77,0

60,5

64,2

53,1

65,7

40,2

66,0

48,1

75,5

60,6

12,3

21,6

16,5

33,0

49,4

50,0

61,2

41,1

35,1

40,0

%

II

Źródło: AAN, Zbiory Bieruta II/29 [cyt. za:] Referendum z 30 czerwca 1946 r. Przebieg..., s. 133, 163.

472 972

16 958

5970

13 881

7868

7610

8919

12 947

16 212

3054

29 578

24 484

11. Kartuzy p.

9.

33 862

21 560

12. Elbląg p.

Morski p.

8.

31

26
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Tczew p.

7.
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Gdańsk p.

6.

7

9

35

Słupsk m.

5.
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Starogard p.
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4.

10

59 888
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10. Kościerzyna p.
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3.

35

47
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uprawnionych

41 803

Gdynia m.

2.

Liczba
obwodów

46

Gdańsk m.

1.

Lp. Województwo

240 550

2690

2168

4424

3323

2260

4811

4089

6159

690

10 355

20 417

25 718

29 516

21 126

8483

5172

3678

10 218

31 956

43 223

nie

59,3

23,0

39,5

35,8

46,9

34,3

59,8

34,0

51,9

24,5

39,4

87,7

78,4

85,5

67,0

50,6

50,0

38,8

58,9

64,9

60,0

%

276 817

12 436

4519

10 687

4878

5511

6554

11 089

7994

2795

16 225

8394

15 378

19 172

22 696

12 671

9345

8191

14 660

36 768

46 824

tak

68,2

95,4

82,3

85,0

68,6

83,6

81,4

90,0

67,4

99,0

61,3

35,9

46,9

54,1

73,0

71,0

91,2

86,3

84,5

74,7

65,0

%

III

128 164

590

968

1891

2219

1077

1499

1000

3869

27

10 181

14 965

17 420

16 193

8430

5159

1006

1282

2693

12 481

25 214

nie

31,8

4,6

17,7

15,0

31,4

16,4

18,6

10,0

32,6

1,0

38,7

64,1

51,1

45,9

27,0

29,0

8,8

13,7

15,5

25,3

35,0

%

Tabela. 8. Zestawienie niepełnych rzeczywistych wyników w województwie gdańskim z podziałem na powiaty (dane zebrane przez PPR)

Podsumowanie
Głosowanie ludowe z 30 czerwca 1946 r. było jednym z przełomowych wydarzeń w historii Polski po II wojnie światowej. Nieplanowane przez żadną ze stron
i początkowo uważane za mało znaczący epizod w walce o kształt powojennego
państwa, stało się zasadniczym starciem dwóch konkurujących sił politycznych
ubiegających się o władzę w Polsce.
Referendum zainicjowali komuniści, aby opóźnić termin głosowania do sejmu,
zdawali sobie bowiem sprawę z nikłego poparcia społecznego, które w demokratycznych wyborach spowodowałoby ich przegraną, a w konsekwencji utratę
władzy. Głosowanie ludowe umożliwiło im także rozpoznanie prawdziwych
sympatii politycznych społeczeństwa. Przede wszystkim jednak stanowiło sprawdzian dla aparatu administracyjnego i organów represji w zakresie propagandy,
manipulacji i fałszowania wyników przed ważniejszym głosowaniem – wyborami do sejmu, odsuniętymi w czasie, ale nieuniknionymi.
Dla opozycji politycznej, reprezentowanej głównie przez Polskie Stronnictwo
Ludowe, referendum było ceną za uzyskanie od PPR po wielu miesiącach oczekiwania deklaracji (ostatecznie i tak nie dotrzymanej) przeprowadzenia wyborów
do sejmu jesienią 1946 r. Wykorzystane przez ludowców, niejako przy okazji,
jako barometr ich realnego poparcia społecznego, głosowanie pokazało, że partia
Mikołajczyka cieszy się największą popularnością spośród wszystkich legalnie
działających partii i ma najszerszą bazę polityczną w Polsce, wbrew twierdzeniom PPR także wśród mieszkańców miast. Jednak w obliczu sfałszowanego referendum PSL nie mogło tego sukcesu zdyskontować.
Przygotowując się do głosowania ludowego, komuniści z całą bezwzględnością wykorzystali dominującą pozycję w państwie i podjęli działania, które
miały zapewnić im korzystny wynik. Wstępem do manipulacji i nadużyć było
narzucenie treści pytań, które pomijały niewygodne dla PPR, choć istotne dla
społeczeństwa kwestie (utrata Kresów Wschodnich, obecność wojsk sowieckich
w Polsce, brutalne rządy i prześladowania członków podziemia niepodległościowego). Do kolejnych malwersacji doszło na etapie tworzenia aparatu przeprowadzającego głosowanie oraz powoływania członków komisji wyborczych.
W obu przypadkach nie zachowano zasady reprezentowania każdej ze stron,
więc działacze opozycji stanowili tylko skromny dodatek do przedstawicieli PPR
i partii satelickich. Nadużycia wystąpiły także podczas dzielenia kraju na okręgi
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i obwody wyborcze. W rejonach uznanych przez komunistów za „wrogie”, czyli
sympatyzujących z opozycją, tworzono obwody głosowania o bardzo dużej
liczbie uprawnionych lub bardzo rozciągnięte w terenie. Miało to utrudnić lub
wręcz uniemożliwić oddanie głosu części zainteresowanych. Komuniści zadbali również o korzystną dla nich ordynację wyborczą regulującą przebieg referendum. Dzięki temu na ich zwycięstwo „pracowały” nawet nie wypełnione
karty do głosowania oznaczające pożądane „trzy razy »tak«”. Manipulacje objęły
także listy wyborców, z których skreślano osoby niewygodne, nie kryjące swoich
antykomunistycznych poglądów.
Podporządkowanie aparatu głosowania i zapewnienie przychylności członków
komisji wyborczych nie dawało komunistom pewności zwycięstwa w referendum z powodu dużej społecznej niechęci do nich. Dlatego też na wszelkie
sposoby starali się osłabić głównego przeciwnika, czyli PSL. Wykorzystując
władze administracyjne, stosowali różnego rodzaju formy represji, od cenzurowania „Gazety Ludowej” przez zakazy organizowania wieców przedwyborczych
po rozwiązywanie lokalnych struktur partyjnych ludowców. Do walki politycznej
z całą bezwzględnością użyli także rozbudowanego aparatu represji, zorganizowanego w różnych formacjach policyjnych i wojskowych (UB, ORMO, MO,
KBW i WP). Funkcjonariusze tych służb byli dosłownie „bijącym” sercem PPR.
Liczne prześladowania, bezzasadne aresztowania, a nawet morderstwa członków
PSL miały sparaliżować aktywność Stronnictwa, a także zastraszyć tę część społeczeństwa, która je popierała.
Skala i formy represji różniły się w zależności od regionu. W województwie
gdańskim ruch ludowy nie miał bogatej tradycji ani nie był tak silny jak na przykład w Małopolsce, w związku z czym prześladowania objęły mniejszą liczbę
działaczy Stronnictwa i przybrały mniejsze rozmiary. Niemniej jednak i tu działalność PSL pozostawała w zainteresowaniu aparatu represji, a członków i sympatyków tej partii nękano i inwigilowano.
Działania przygotowawcze PPR osiągnęły kulminację w dniu głosowania.
Przy urnach dochodziło do licznych nadużyć i łamania ordynacji wyborczej, już
i tak faworyzującej partie bloku. Nakłaniano do jawnego głosowania „trzy razy
»tak«” lub „bez skreśleń”, uniemożliwiano głosującym wejście za kotarę bądź
nie udostępniano im materiałów piśmienniczych. Komuniści do samego końca
chcieli mieć pewność, że osiągną korzystny rezultat.
Przebieg głosowania i jego wyniki pokazały jednak, że zdecydowana większość Polaków odrzuciła rządy PPR i jej wizję Polski. Namiestnicy Stalina nad
Wisłą liczyli się z taką ewentualnością, choć ogrom porażki stanowił dla nich
szok1. Od początku jednak przygotowywali się do fałszerstwa. Posługując się
Według Stanisława Mikołajczyka „w dzień po referendum, zanim ogłoszono te sfałszowane wyniki, biura, które dzieliłem z Osóbką-Morawskim i Gomułką [...], były puste. Komuniści byli zdumieni przewagą głosów negatywnych i żaden z nich nie miał ochoty patrzeć drugiemu w oczy”
(S. Mikołajczyk, Polska zgwałcona, Chicago 1981, s. 200 [cyt. za:] A. Sobór-Świderska, Jakub
Berman. Biografia komunisty, Warszawa 2009, s. 191).
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nim, przekuli klęskę w sukces. Dowiedli, że sprawując kontrolę nad administracją
i aparatem represji oraz stosując nieczyste metody, od manipulacji przy wyborze
członków komisji po terror wobec przeciwników politycznych, zdolni są do całkowitego „zafałszowania obrazu dążeń społeczeństwa”2. Jednocześnie fakt, że
zdołali zmusić opinię publiczną do przyjęcia tych fałszerstw, świadczył o ich cynizmie i arogancji, a przede wszystkim o poczuciu siły i bezkarności3. Wynikały
one z poparcia Moskwy, potwierdzonego obecnością w Polsce oddziałów Armii
Czerwonej, a w okresie referendum dodatkowo jeszcze pobytem grupy specjalistów od „legalizacji”, czyli fałszowania wyborów, pod dowództwem płk. Arona
Pałkina. To dzięki nim spreparowano protokoły dla ponad połowy obwodów wyborczych, co pozwoliło komunistom dokonać gigantycznego oszustwa.
Referendum pokazało, jak nierealne były kalkulacje opozycji, a zwłaszcza
Stanisława Mikołajczyka, który godząc się na wejście do wspólnego rządu z komunistami, miał nadzieję na powstrzymanie PPR za pomocą demokratycznych
procedur. Obnażyło też z całą jaskrawością niemoc mocarstw zachodnich, które
znając skalę oszustwa4, uznały, że nie biorą odpowiedzialności za referendum,
gdyż nie było ono przewidziane w ustaleniach moskiewskich powołujących
TRJN. Kapitulancka postawa Anglosasów wobec oczywistych fałszerstw podczas
głosowania z jednej strony potwierdzała wyrażoną przez nich w Jałcie zgodę na
oddanie Polski w strefę wpływów sowieckich, a z drugiej dowodziła ich naiwności co do zamiarów Stalina. Po prostu „w umysłach ludzi Zachodu nawet przez
chwilę nie powstało przypuszczenie i podejrzenie, że pozornie wolne i nieskrępowane wybory mogą być cynicznie i łajdacko sfałszowane; że można naród
bezkarnie obrabować, podeptać jego wolę i godność, zabić w nim wiarę i zaufanie”5. Takie myślenie nie mieściło się w standardach zachodnich demokracji.
Referendum odbywało się w czasie, kiedy kraj był wyniszczony przez wojnę.
Jej destrukcyjne skutki dotknęły nie tylko infrastruktury i architektury, ale przede
wszystkim żywej tkanki narodu oraz relacji międzyludzkich. Chaos, zagubienie
i brak poczucia stabilizacji potęgowały ogromne zmiany terytorialne i demograficzne Polski. Wszystkie te czynniki przełożyły się na sposób głosowania,
którego przebieg i wyniki nie były jednakowe w całym kraju. Różnice wiązały
się głównie z historią poszczególnych regionów i intensywnością powojennych
zmian na danym obszarze. Pod tym względem na tle kraju wyróżniały się województwa powstałe w części lub w całości z ziem poniemieckich, zwanych
B. Barnaszewski, U źródeł wyników referendum i wyborów do sejmu ustawodawczego..., s. 319.
A. Paczkowski, Zdobycie władzy 1945–1947, Warszawa 1993, s. 62.
4
Ambasador USA w Polsce Arthur Bliss Lane w raporcie do Departamentu Stanu w Waszyngtonie
pisał: „Brak decydujących dowodów na to, by rząd cieszył się więcej niż nikłym poparciem wśród
wyborców. W rzeczywistości sam Modzelewski [wiceminister spraw zagranicznych w TRJN Zygmunt Modzelewski – K.D.] i inni przedstawiciele władz przyznawali, że najwyżej 20 proc. wyborców
popiera rząd. [...] Obserwatorzy ambasady na podstawie rozmów z wyborcami donosili z 12 różnych
części kraju, że głosowano »nie« na pierwsze pytanie” (A. Bliss Lane, Widziałem Polskę..., s. 131).
5
Z. Augustyński, Wspomnienia redaktora naczelnego..., s. 81.
2
3
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wówczas odzyskanymi, a wśród nich województwo gdańskie. Dynamika zachodzących tu przemian była największa, bo dotyczyła zmian granic, przynależności
państwowej oraz obejmowała znaczną wymianę ludności. W wyniku tego obszary te zamieszkiwało społeczeństwo zatomizowane, którego członkowie niejednokrotnie pochodzili z diametralnie różnych środowisk.
Skomplikowana i niestabilna sytuacja polityczna oraz demograficzna oddziaływały na postawy mieszkańców, powodując poczucie tymczasowości i zagrożenia.
Tutejsza ludność, pozbawiona korzeni i czująca się niepewnie w obcym otoczeniu,
łatwiej ulegała przemocy i manipulacjom komunistów, ale także była bardziej podatna na ich propagandę i obietnice. Uwidoczniło się to w wynikach głosowania,
korzystniejszych tu dla partii bloku niż w innych regionach kraju. W skali lokalnej
ten wpływ „ukorzenienia” głosujących na danym terenie na rezultaty referendum
wyraźnie widać na przykładzie województwa gdańskiego – w powiatach zasiedlonych głównie przez ludność napływową komuniści uzyskali lepsze wyniki niż
w tych zamieszkanych w większości przez Polaków żyjących tam od pokoleń.
Fałszując referendum z 30 czerwca 1946 r., komuniści stworzyli pozory poparcia polskiego społeczeństwa dla wprowadzanego przez nich ustroju, robiąc
pierwszy krok w kierunku formalnego usankcjonowania swojej władzy w Polsce,
którą faktycznie dzierżyli od 1944 r. Doświadczenia zdobyte podczas kampanii
przedreferendalnej z całą bezwzględnością wykorzystali w przygotowaniach do
ostatecznego starcia w głosowaniu do Sejmu Ustawodawczego6. Oba sfałszowane akty wyborcze stały się mitem założycielskim komunizmu w Polsce i na
ponad czterdzieści lat wyznaczyły „nowe standardy”, w których wybory były
fasadą „demokracji”, a wyborców pozbawiono politycznej podmiotowości oraz
możliwości swobodnego wyrażania swoich poglądów7.
Prawda o sfałszowaniu referendum wyszła na jaw dopiero po zmianach ustrojowych w Polsce po 1989 r. Choć nie są znane wszystkie okoliczności i szczegóły oszustwa ani wszystkie rzeczywiste wyniki głosowania, to jednak dzięki
zachowanym dokumentom udało się odkłamać zafałszowaną przez komunistów
historię tego okresu. Pozwoliło to przywrócić prawdziwym bohaterom tamtych
wydarzeń cześć i należne im miejsce w narodowej pamięci. W specjalnej uchwale
przyjętej w 60. rocznicę referendum Sejm RP złożył „hołd wszystkim, którzy
poświęcili swe życie w obronie polskiej demokracji” oraz „wyrazy najwyższego
szacunku działaczom ówczesnej legalnej opozycji – Polskiego Stronnictwa Ludowego Stanisława Mikołajczyka oraz działaczom zbrojnego i politycznego podziemia niepodległościowego”8.
6
„To, co działo się w kraju przed 30 czerwca 1946 r. – terror, brutalne naciski, łoskot propagandowy – zbladło wobec tego, co wyprawiano przed wyborami ze stycznia 1947 r.” (A. Paczkowski,
Referendum 1946..., s. 5).
7
K. Churska-Wołoszczak, Referendum ludowe i wybory do Sejmu Ustawodawczego w województwie pomorskim..., s. 257.
8
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2006 r. w 60. rocznicę referendum
z 1946 r., M. P. 2006, nr 45, poz. 473.
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Dokumenty

Nr 1
1945 czerwiec 24, [Moskwa] – Notatka z posiedzenia Komisji Trzech1
24 VI 1945 r.
Komisja Trzech w składzie: wicepremier inż. Władysław Gomułka2, dr Władysław Kiernik3 i wiceprezes Krajowej Rady Narodowej4 Szwalbe5, wyłoniona przez plenarne zebranie delegacji polskiej zaproszonej do Moskwy dla
konsultacji w sprawie nowego Rządu Jedności Narodowej – otrzymała mandat
doprowadzenia do porozumienia na zasadzie ogólnych wytycznych, w dyskusjach plenarnych delegacji zakreślonych.
Komisja Trzech odbyła posiedzenia w dniach 20 i 21 czerwca 1945 r. i ustaliła ogólne, a następnie konkretne podstawy współpracy Stronnictwa Ludowego
z dotychczasową koalicją demokratycznych stronnictw rządowych.
I.
1. Wszystkie stronnictwa w skład koalicji wchodzące mają pełną swobodę
pracy organizacyjnej, zgromadzeniowej, prasowej i propagandowej w myśl
swych programów i statutów.

1
„Komisja Trzech” to w tym wypadku trójka niżej wymienionych osób. Nie należy jej mylić
z Komisją Trzech złożoną z dyplomatów: Wiaczesława Mołotowa (ZSRS), Williama Averella Harrimana (USA) i Archibalda Clarka Kerra (Wielka Brytania), która ustalała listę osób na konferencję
w Moskwie, gdzie w czerwcu 1945 r. zdecydowano o powstaniu TRJN. Cytowany dokument stanowi zapis spisanych, ale nie podpisanych ustaleń tej konferencji.
2
Władysław Gomułka, „Wiesław” (1905–1982) – polski działacz komunistyczny i polityk, członek KPP, PPR i PZPR. I sekretarz KC PPR (1943–1948), uczestnik rozmów w Moskiwe na temat
utworzenia TRJN, w którym następnie został wicepremierem i ministrem tzw. Ziem Odzyskanych,
I sekretarz KC PZPR (1956–1970).
3
Władysław Kiernik (1879–1971) – polski działacz ruchu ludowego i polityk, doktor prawa,
adwokat. Z ramienia SL uczestnik rozmów w Moskwie na temat utworzenia TRJN, który powstał
28 VI 1945 r. W rządzie tym Kiernik pełnił obowiązki ministra administracji publicznej. Sprzeciwiał się polityce Stanisława Mikołajczyka, zwłaszcza po odmowie udziału PSL we wspólnym
bloku wyborczym z PPR.
4
Krajowa Rada Narodowa – twór polityczny o charakterze samozwańczego polskiego parlamentu, utworzony w noc sylwestrową z 31 XII 1943 r. na 1 I 1944 r. przez PPR. Koncepcja KRN i podległych jej lokalnych rad narodowych nawiązywała wprost do ustroju ZSRS opartego na systemie
sowietów, czyli rad robotniczych, chłopskich i żołnierskich. Funkcjonowała do 19 I 1947 r., czyli
wyborów do Sejmu Ustawodawczego.
5
Stanisław Szwalbe (1898–1996) – polski polityk, członek PPS i PZPR. Uczestnik rozmów
moskiewskich na temat powołania TRJN, zastępca Bolesława Bieruta w Prezydium KRN. Jako
kryptokomunista w CKW PPS dążył do podporządkowania socjalistów PPR.
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2. Koalicja wszystkich stronnictw decyduje w drodze porozumienia, czy
i jakie – nie wchodzące dotąd w skład koalicji stronnictwa, mogą być uznane
jako demokratyczne i włączone do współpracy.
3. W szczególności już obecnie zgodzono się na wciągnięcie do współpracy
Stronnictwa Pracy, które wraz z dotychczasowym Stronnictwem Demokratycznym przeorganizowane w jedną całość jako czwarty człon koalicji dałoby
możność współpracy demokratycznego stanu średniego i związków o światopoglądzie chrześcijańskim (drobny handel, przemysł, rzemiosło oraz grawitujące do tego stronnictwa części inteligencji pracującej) pod wspólną nazwą
np. Chrześcijańsko-Społeczne Stronnictwo Demokratyczne lub Chrześcijańsko-Demokratyczne Stronnictwo.
4. Decyzje koalicji stronnictw zapadają w drodze porozumienia, a nie
w drodze przegłosowania, zwłaszcza w sprawach natury wojskowej, państwowej
i zasadniczej.
5. Podstawą polityki zagranicznej jest przyjaźń, współpraca i sojusz z demokratycznymi państwami na wschodzie i zachodzie, a w szczególności ze Związkiem Sowieckim, Wielką Brytanią i Francją i przyjaźń ze Stanami Zjednoczonymi
oraz front antyniemiecki i słowiański (zwłaszcza sojusz z Czechosłowacją) przy
przestrzeganiu wzajemnym suwerenności i niepodległości oraz zasady niemieszania się w wewnętrzne sprawy drugiego państwa.
6. Udział Polski w Międzynarodowej Organizacji Pokoju i Bezpieczeństwa.
7. Jak najrychlejsze ustalenie zachodniej granicy Polski.
8. aJak najrychlejsze – możliwie do końca 1945 r. – wybory do Sejmu na
podstawie powszechnego, równego, bezpośredniego i tajnego głosowania i przestrzegania czystości i swobody wyborówa. 6
9. Amnestia dla więźniów politycznych z wyłączeniem zdrajców narodu, pomocników terroru niemieckiego.
10. Pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców zamachu majowego, Brześcia i Berezy6.
11. Zlikwidowanie następstw wojny, opuszczenie terytorium Polski przez
wojska oraz przez jakiekolwiek inne organa cywilne, partyjne, bezpieczeństwa
innych państw.
II.
1. Ustalono w zasadzie udział co najmniej w jednej trzeciej części w Rządzie
i we wszystkich instytucjach i władzach państwowych, względnie rządowych
i samorządowych w Kraju i za granicą. Desygnowani będą kandydaci Stronnictwa Ludowego przez powołane swe statutowo władze.
Fragment podkreślony odręcznie czerwonym ołówkiem.
Twierdza w Brześciu oraz obóz w Berezie Kartuskiej – miejsca, gdzie w okresie II RP przetrzymywano przeciwników politycznych sanacji. Przez komunistów wykorzystywane propagandowo
dla pokazania „faszystowskich” rządów w II RP.
a–a
6
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2. Krajowa Rada Narodowa będzie rozszerzona, a w niej Stronnictwo Ludowe
partycypować ma w stosunku jak wyżej w punkcie pierwszym z uwzględnieniem
dotychczas już w charakterze przedstawicielstwa Stronnictwa Ludowego powołanych członków, o ile są istotnie członkami Stronnictwa Ludowego.
3. Do Prezydium Krajowej Rady Narodowej ustalono powołać jako I wiceprezydenta p. Wincentego Witosa7 (niezależnie od tego zgodzono się powołać
spoza Stronnictwa Ludowego na III wiceprezydenta Krajowej Rady Narodowej
prof. Stanisława Grabskiego8).
4. W rządzie weźmie udział 6 członków Stronnictwa Ludowego, względnie
wskazanych przez Stronnictwo Ludowe kandydatów, przy czym obecnie ustalono, że Stronnictwu Ludowemu przypada jedno wicepremierostwo oraz resorty:
administracji publicznej, rolnictwa i reform rolnych, oświaty, poczt i telegrafów,
kultury i sztuki oraz zdrowia.
5. Prezesura Najwyższej Izby Kontroli Państwa przypada Stronnictwu
Ludowemu.
6. Stronnictwo Ludowe zaprezentuje wiceministrów w resortach przez siebie
wybranych w stosunku jak w punkcie 1.
7. Również w stosunku jak w punkcie 1 będą zaprezentowani przez Stronnictwo Ludowe i obsadzone stanowiska w dyplomacji i konsularnej służbie oraz
we władzach administracyjnych wszystkich instancji.
8. Stronnictwu Ludowemu przypada prezesura Państwowego Banku Rolnego
i Centralnej Kasy Spółdzielni Rolniczych i wiceprezesury w Banku Narodowym,
Banku „Społem”, Banku Gospodarstwa Narodowego, Banku Komunalnym
i PZUW.
9. Stronnictwu Ludowemu przypada również odpowiedni (jak w punkcie 1)
udział w zarządach Centralnego Związku Gospodarczego „Społem”, Centralnego
Związku Rewiz[yjnego] Sp[ółdzielni] i w innych państwowych, względnie rządowych lub samorządowych instytucjach finansowych, gospodarczych, kulturalnych itd.
10. Stronnictwo Ludowe otrzyma odpowiedni (jak w punkcie 1) przydział papieru na cele wydawnictw partyjnych.
11. Stronnictwo Ludowe weźmie udział w Spółdzielni Wydawniczej
„Czytelnik”.
Źródło: AIPN, 00231/86, t. 1, k. 12–14, oryginał, mps.
Wincenty Witos (1874–1945) – polski działacz ruchu ludowego i polityk. W okresie II RP trzykrotny premier. Nie skorzystał z zaproszenia komunistów do udziału w rozmowach dotyczących
powołania TRJN. Ze względu na ciężką chorobę nie objął stanowiska wiceprzewodniczącego KRN.
Pierwszy prezes powstałego w 1945 r. PSL.
8
Stanisław Grabski (1871–1949) – polski polityk, ekonomista, starszy brat Władysława – dwukrotnego premiera II RP, reformatora polskiej waluty i twórcy złotego. Zwolennik ustaleń jałtańskich. Uczestnik rozmów dotyczących powołania TRJN, po których objął stanowisko jednego z wiceprezydentów KRN.
7

87

Nr 2
1945 listopad 18, Gdańsk – Sprawozdanie z pierwszego zjazdu PSL w Gdańsku
Sprawozdanie1
z I Zjazdu PSL w Gdańsku w dniu 18 XI 1945 r.
Zjazd otworzył delegat PSL z Warszawy, przebywający od pięciu tygodni
w Gdańsku dr Tabisz2. Oddano hołd zmarłym, następnie powitano Kiernika
i wybrano prezydium Zjazdu. W skład prezydium weszli:
przewodniczący
Klimkiewicz z Elbląga
wiceprzewodniczący
Niewiadomski z Gdańska
3
sekr[etarz] Kamiński
del[egat] z Warszawy
wicesekr[etarz]
Makowski z Malborka
wicesekretarz
Turek z Gdyni
członek
Michalski PSL Gdańsk
Oprócz ww. zasiadali w prezydium: Wójcik4 – delegat z NR PSL5 (Warszawa),
Kiernik.
Głos powitalny zabrał przedstawiciel Woj[ewódzkiego] Zarządu Samopomocy
Chłopskiej, obiektywnie bez specjalnych takich czy innych akcentów politycznych. Następnie powitał zjazd prezydent miasta Kotus-Jankowski6.
Jako delegaci partyjni przemawiali sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PPR
ob. Dworakowski7 i przedstawiciel PPS.
Obaj podkreślili zasługi partii robotniczych w ruchu ludowym, wyrazili obawy
mas pracujących w związku z rozbiciem ruchu ludowego. Szczególnie ostro
przeciw elementom reakcyjnym PSL występował przedstawiciel PPS.
Sprawozdanie opracowane przez informatora organów bezpieczeństwa.
Stanisław Tabisz, „Piotrowski” (1888–1948) – polski dowódca wojskowy i polityk, major artylerii WP. Adwokat, działacz ruchu ludowego, żołnierz ZWZ. Od 1945 r. w PSL, od grudnia tr. prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Gdańsku. Od stycznia 1946 r. członek RN PSL. W listopadzie
1947 r. aresztowany przez UB pod zarzutem pomocy w ucieczce z Polski Stefanowi Korbońskiemu. Zamordowany w więzieniu mokotowskim w Warszawie.
3
Franciszek Wawrzyniec Kamiński, „Olsza” (1902–2000) – polski dowódca wojskowy, generał
dywizji. Komendant główny Batalionów Chłopskich, szef I Oddziału Sztabu KG AK, działacz
ruchu ludowego. Kierownik Wydziału Organizacyjnego NKW PSL. Po wyjeździe Mikołajczyka
z Polski wydalony ze Stronnictwa.
4
Stanisław Wójcik (1901–1988) – polski działacz ludowy i polityk, adwokat. Od 1945 r. w PSL
jako członek NKW. Po wyjeździe Mikołajczyka z Polski w 1947 r. jako jego zwolennik usunięty
z PSL, udał się na emigrację do USA.
5
Mowa o Naczelnej Radzie PSL.
6
Franciszek Kotus-Jankowski, właśc. Franciszek Kotus ps. „Jankowski” (1891–1958) – polski
działacz komunistyczny, pierwszy po II wojnie światowej prezydent Gdańska (do 27 V 1946 r.).
7
Władysław Dworakowski (1908–1976) – polski działacz komunistyczny i polityk. Od 1942 r.
w PPR, od 1948 r. w PZPR. W latach 1945–1947 I sekretarz KW PPR w Gdańsku.
1
2
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Następnie witał zjazd przedstawiciel ZNK8 w duchu PSL. Po powitalnych
przemówieniach głos zabrał ob. Wójcik, sekretarz generalny Naczelnej Rady
PSL, dając odpowiedzi delegatom partii robotniczych w bardzo zjadliwej formie,
między innymi: „Wszelkie przytyki i powątpiewania, czy PSL jest demokratyczne, są bez znaczenia. Chcemy walczyć o prawa człowieka, by tego człowieka
szanowano. Będziemy walczyć o demokrację”.
Sprawozdanie z pracy tymczasowego Komitetu Org[anizacyjnego] w Gdańsku
złożył dyr. Barlecki. Przede wszystkim podziękował płk. Kamińskiemu i dr. Tabiszowi (obaj z Warszawy) za ich owocną pracę, następnie mówił o nawiązaniu
kontaktu z Woj[ewódzkim] Zarz[ądem] SL na zasadach „dżentelmeńskich”, ale –
jak się okazało – w konsekwencji Zarząd SL nie był w stosunku do PSL lojalny.
Poza tym dokładnie nie określili ilości członków PSL, jak również ich wpływów
na powiatach. Podał zdawkową cyfrę ogólną (kilkanaście tysięcy).
Po sprawozdaniu referat polityczny wygłosił ob. Kiernik, z którego poza podaniem ogólnej treści przytoczył charakterystyczne ustępy.
W pierwszych słowach wspomniał o kongresie PSL mającym się odbyć
19 i 20 stycznia 1946 r.9
Następnie poruszył sprawę Gdańska i jego znaczenia jako portu polskiego.
Następnie ob. Kiernik zaczął w formie ironiczno-zaczepnej rozprawiać się
z partiami PPR i PPS, między innymi powiedział: „W mowach powitalnych delegatów partii robotniczych usłyszeliśmy pewne pouczenie i krytykę. My krytyki
opartej na faktach nie boimy się. Jednak tę krytykę uważam za przedwczesną. My
walczymy o prawa i wolności ludu. Tam gdzie prawo nie rządzi, rządzi samowola. Żądamy równouprawnienia z innymi warstwami. Współpracy z partiami.
Będziemy lojalnie zachowywać się w wyborach do Sejmu, razem pracować dla
dobra państwa. Jest jednak granica, na której kończy się prawo, która pozwala,
aby w stosunku do jakiegokolwiek stronnictwa stosowano represję (głosy na sali:
»Nie damy się«). Kiedy w ścisłym porozumieniu udałem się do Moskwy, tam na
konferencji mówiłem jasno, że chcę porozumienia, a nie »dyktatu partii«. Porozumienie tak – dyktat nie. Oszczędzili[by]śmy sobie nieporozumień, gdybyśmy
przestali grzebać w zakamarkach sumień partii. Byłoby dobrze, aby każdy pilnował swego nosa, albowiem z przemówienia wicepremiera Gomułki wynika, że
i w »gromadzie zaraza«.
Byłoby poniżej godności PSL usprawiedliwiać się. My nie potrzebujemy słów,
gdyż mamy za sobą czyny.
To bawienie się w sprzeczności, czy PSL liczy na reakcję, czy reakcja na PSL,
urasta w problem państwowy. Ogonów reakcji nam nie potrzeba, mamy swoje
olbrzymie rezerwy sił ludzkich, bowiem jesteśmy na drodze zupełnego zjednoczenia wsi polskiej. My wystarczymy sami sobie.
Prawdopodobnie chodzi o Zarząd Nieruchomości Komunalnych.
Kongres PSL odbył się w Warszawie w sali przedwojennego kina „Roma” w dniach
19–21 I 1946 r.
8
9
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Gdy niektórym partiom nie śniło się, że będą partiami, my już podnieśliśmy
swój sztandar, podjęliśmy walkę ze stańczykowską bandą. My nie wyrośliśmy
z poparcia reakcji ani z soli, tylko z roli i z tego, co nas boli.
To jest odpowiedź na przemowę wicepremiera Gomułki. Ci panowie nie rozumieją, że gdyby były wybory wolne i swobodne, to nie wiadomo, jak by dla niektórych partii wypadły (huczne brawa). Na pewno przy swobodnych wyborach
PSL miałby 70–80 proc. głosów.
Nie wywlekajcie głupstw, nie róbcie straszaków, nie malujcie diabła na
ścianie. Ja PPR-owi nie zarzucam, że chce zrobić z Polski siedemnastą republikę
i wprowadzić na wsi kołchozy (śmiech i oklaski). Prosimy, abyście przestali nas
zabawiać reakcją”.
O przyjaźni polsko-radzieckiej między innymi powiada: „Zgadzamy się w zupełności na przyjaźń z ZSRR, na sojusz wojskowy, ale za warunki stawiamy:
niepodległość i samorządzenie się we własnym kraju” (burzliwe oklaski).
Powoływał się na słowa generalissimusa Stalina, który mówił, że nie życzy
sobie Polski sowieckiej, [a] jedynie przyjaźni z Polską.
O reformie rolnej: „Wolno nam się różnić nawet z PPR w przeprowadzeniu
reformy rolnej. Możemy to nazwać nawet rewizją metod. Myśmy zawsze stali
na stanowisku reformy rolnej i przeprowadzaliśmy ją do samej wojny. Rozparcelowaliśmy przeszło 2,5 mlna ha. W naszym programie reformy rolnej [jest] też
wywłaszczanie majątków kościelnych, czego w dzisiejszej ustawie nie ma. My
się reakcji nie boimy. Może kto inny boi się, aby reakcja przeciw niemu się nie
zwróciła”.
Odnośnie rozłamu w Stronnictwie Lud[owym]10 mówił między innymi: „Nie
robiliśmy żadnych intryg. PSL wyszło z SL, gdyż w SL [są] żywioły nie mające z chłopstwem nic wspólnego. SL jest naszą nazwą zabraną nam. Myśmy nic
nowego nie zrobili. Jest to stare, istniejące 50 lat Stronnictwo Ludowe. My nie
uznajemy władz Zarządu, które się same powołały. To nie jest demokracja, to jest
nominacja. My z woli ludu demokrację robimy. My nie możemy brać odpowiedzialności za wybryki pewnych czynników godzących w PSL”.
Odnośnie Rządu Jedności Narodowej: „Dzięki nam został utworzony Rząd
Jedności Narodowej, dzięki porozumieniu z nami został uznany przez mocarstwa
zachodnie. Szczupła podstawa Rządu Lubelskiego rozszerzyła się. Rządu, który
był uznany tylko przez ZSRR i kilka mniejszych państw”.
Odnośnie organów bezpieczeństwa: „[Zauważamy] wyraźne objawy niechęci
do PSL organów bezpieczeństwa w postaci prześladowań, bicia, znęcania się
i aresztowania dobrych członków PSL. Za to, że są PSL-owcami. Kto inspiruje
te posunięcia? Kiedy się organizowało PSL, organy bezpieczeństwa powiedziały
W oryginale błędnie km.
Mowa o rozbiciu ruchu ludowego na SL tzw. lubelskie, podporządkowane komunistom, oraz
niezależne od nich PSL Mikołajczyka. Komuniści mówili o „rozbiciu” ruchu ludowego po podjętej
w połowie 1945 r. i nieudanej dla nich próbie podporządkowania niezależnych działaczy i skupienia ich w jednej partii, kontrolowanej przez PPR.
a
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sobie: »Będziemy obserwować, czy PSL będzie się grzecznie zachowywać«. Nas
nikt nie potrzebuje obserwować, czy jesteśmy grzeczni. My nie jesteśmy dzieci
i znamy swoje obowiązki. Nie wolno prześladować chłopa. Wierzę, że to nie
dzieje się z woli rządu. Organy bezpieczeństwa dostaną odpowiednie pouczenia”.
Na tym pan Kiernik zakończył swój referat.
Następnie zaczęła się dyskusja nad referatem.
Dyskusja odbyła się pod znakiem demonstracji pod adresem PPR, Bezpieczeństwa, Armii Czerwonej (wybryki i rabunki). Wyraźne elementy nieufności
dla rządu i demokracji. Histeryczne obawy co do sprawiedliwości i czystości
wyborów. Między innymi padły słowa: „My, chłopi wyrzuceni zza Buga na głód
i nędzę” i inny głos: „Jesteśmy przygotowani na terror, więzienie i śmierć”.
Dyskusję zakończył sekretarz generalny Naczelnej Rady PSL p. Wójcik.
W tym tonie, w jakim toczyła się dyskusja. Między innymi histerycznym głosem
zawołał: „Jeżeli walka o prawo i wolność jest reakcją, to my jesteśmy reakcja”.
Następnie wybrano wojewódzki Zarząd PSL. Przewodniczącym został wybrany dr Tabisz z Warszawy.
Na zakończenie zjazdu przemawiał, żegnając zjazd, dr Tabisz, i między innymi powiedział: „Organizując dzisiejszy zjazd, nie byliśmy pewni, czy Bezpieczeństwo nas nie rozgoni”.
Na tym zjazd zakończono.
Należy zaznaczyć, że na zjazd wpuszczano tylko za zaproszeniami. Członków
Stronnictwa Ludowego nie wpuszczono na salę.
„Milicja porządkowa” PSL-u obstawiała każdego, kto wyrażał niezadowolenie
z atmosfery zjazdu.
Źródło: AZHRL, PSL 1945–1949, 165, k. 32–37, oryginał, mps.
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Nr 3
1946 [maj], Gdańsk – Okólnik dotyczący instrukcji KC PPR w sprawie tworzenia
sieci agitatorów podczas referendum
Woj[ewódzka] Kom[isja] PPR
w Gdańsku
Wydział Propagandy
Okólnika1
do instrukcji KC w sprawie tworzenia
sieci agitatorów dla głosowania ludowego
Dla sprawnego i skutecznego przeprowadzenia głosowania ludowego należy
wykonać w określonym terminie następujące polecenie i zadania:
1. Wszystkie komitety powiatowe i miejscowe naszej partii wydzielą do dnia
25 maja najlepszych agitatorów i mówców w liczbie od 10 do 25 towarzyszy
i spis ich imienny oraz z krótką charakterystyką prześlą do 26 maja [1946 r.]
Komitetowi Wojewódzkiemu tak, by nie było jednego dnia opóźnienia w dostarczeniu powyższego spisu. Przy ustalaniu list należy brać pod uwagę wszystkich
członków partii, bez różnicy na zajmowane stanowisko i funkcję, z uwidocznieniem zajmowanych stanowisk w spisie.
2. Wszyscy wydzieleni agitatorzy i mówcy, po zatwierdzeniu przez Komitet
Wojewódzki, winni być przydzieleni do poszczególnych komitetów PPR obwodu głosowania tak, by w każdym obwodzie głosowania był Komitet PPR
obwodu głosowania.
3. Wyznaczeni przez komitety powiatowe i miejskie, a zatwierdzeni przez
Komitet Wojewódzki towarzysze, będą odpowiedzialni za pracę propagandową
i organizacyjną w kontroli i pomocy wyborczym komisjom obwodowym, aż do
dnia głosowania, tj. do 30 czerwca.
4. Zadaniem poszczególnych towarzyszy w ich pracy na wyznaczonych posterunkach jest:
a) Zebrać wszystkich członków naszej partii danego obwodu dla przeprowadzenia załączonej instrukcji.
b) Dokonać rozdziału pracy dla wszystkich członków partii tak, by nie było
jednego towarzysza bez nałożonych obowiązków.
c) Ustalić określoną ilość mieszkańców danej wsi dla każdego towarzysza,
za których będzie odpowiedzialny swą pracą propagandową i agitacyjną.
a
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5. Komitety powiatowe i miejskie ustalą ilość miejscowości w powiecie czy
mieście, gdzie winny się odbyć 26, 30 maja i 2 czerwca masowe wiece, na które
należy podebrać najlepszych mówców [z] miejscowych działaczy partyjnych.
W razie braku takowych z własnego aktywu – zwrócić się wówczas do Komitetu
Wojewódzkiego o przysłanie [pomocy].
6. Należy co tydzień dawać do Kom[itetu] Woj[ewódzkiego] sprawozdanie
o rozwijającej się akcji masowej, ze wszystkimi brakami i przeszkodami wyłaniającymi się w terenie.
Źródło: APG, KW PPR w Gdańsku, 2538/27, s. 75, oryginał, mps.

Nr 4
1946 czerwiec 18, [Warszawa] – Pismo do szefów wojewódzkich urzędów bezpieczeństwa publicznego
Warszawa, dnia [...]
Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo
Bezpieczeństwa Publicznego
Departament V
L.dz. [...]
W. G.

Egz. nr [...]
Ściśle tajne

Do
szefów Wojewódzkiego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego
w [...]
W związku z akcją głosowania ludowego arady narodowea i organy administracji państwowej wysuwają kandydatów na członków komisji wyborczych do
zatwierdzenia.
Elementy reakcyjne [b] niewątpliwie zechcą opanować i wykorzystać komisje
wyborcze dla swoich celów asparaliżowania akcji wyborczeja.
Należy:
1. Natychmiast zainteresować się rozpoczynającą się akcją aprzed komisją porozumiewawcząa głosowania ludowego, a przede wszystkim azdemaskowaniem
reakcjonistówa, nie dopuszczać reakcyjnego elementu do komisji wyborczych.
2. Zebrać szczegółowe, dokładne oraz wszelkie możliwe dane charakteryzujące kandydatów na członków komisji wyborczej i natychmiast nas zakomunikowaćc. 1 2 3
3. Wprowadzić agenturę, ewentualnie informatorów dla usprawnienia systematycznej informacji oraz dla szybkiego rozpracowania reakcyjnie działających

Dopisano odręcznie.
Przekreślono PSL-owskie.
Tak w oryginale.

a–a
b
c
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elementów w komisjach wyborczych. W wypadku ujawnienia wrogiejd działalności przeciwdziałać i natychmiast telefonicznie nas zawiadomić. 4
Dyrektor Departamentu V
5
(–) Brystyger1
Odbito egz. 17
Egz. nr od 1 do 14 adresat
Egz. nr od 15 do 17 ad acta
Źródło: AIPN, 00231/86, t. 1, k. 174, kopia, mps.

W oryginale wroga.
Julia Brystiger, „Luna”, „Krwawa Luna” (1902–1975) – polska działaczka komunistyczna, członek ZPP, PPR i PZPR. W okresie II wojny światowej przyjęła obywatelstwo sowieckie, funkcjonariuszka organów bezpieczeństwa PRL, dyrektor Departamentu V, a następnie Departamentu III
MBP. Do października 1956 r. odpowiedzialna za zwalczanie żołnierzy podziemia niepodległościowego oraz Kościoła. Słynęła z sadystycznych tortur zadawanych szczególnie młodym więźniom.
d
1
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Nr 5
[1946], b.m. – Druk ulotki, parafraza piosenki „Siekiera – motyka”
Siekiera – motyka1
Ja z tobą nie pójdę, boś z sanacji,
A sanacja to reakcja,
Ja z tobą nie pójdę, nie kuś mnie,
Bo ty stale mówisz – nie!
Co wywalczym, to dla mas,
Za sto lat nie będzie was.
(bis)
Siekiera – motyka, referendum,
W referendum nie ma błędu,
W referendum jest jeden znak,
A ten znak – trzy razy „tak”.
Ja z tobą nie pójdę, bo to szopa,
Kiedy pan udaje chłopa,
Bo ty ukryty w tym miałeś cel,
Kiedyś lazł do PSL.
Co wywalczym, to dla mas itd.
Ja z tobą nie pójdę, boś ziemianin,
Boś odmawiał Polsce danin.
Ty byś reformę najchętniej zgniótł,
A ja wolę dbać o lud.
Co wywalczym, to dla mas itd.
Ja z tobą nie pójdę, ani myślę,
Bo chcesz władzę mieć w przemyśle,
Bardziej robotnik obchodzi mnie,
Tyś fabrykat, a ja nie.
Co wywalczym, to dla mas itd.
Ja z tobą nie pójdę, boś bandyta,
Co po drogach ludzi chwyta,
Raczejbym z diabłem do piekła szedł,
Niż z bandytą z NSZ.
Co wywalczym, to dla mas itd.
Parafraza piosenki popularnej w Warszawie podczas okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Tekst oryginalny, opublikowany po raz pierwszy w broszurze wydanej przez Biuro Informacji i Propagandy AK Posłuchajcie ludzie... w 1943 r., napisała Anna Jachnina (1914–1996). Później
słowa piosenki były wielokrotnie parafrazowane i funkcjonowały jako tekst anonimowy. Poniższa
parafraza powstała w 1946 r. jako materiał propagandowy wyrażający poparcie dla referendum,
a skierowany przeciw oponentom PPR – PSL, NSZ oraz innym organizacjom konspiracyjnym.
1

96

Ja z tobą nie pójdę, boś faszysta,
Dla faszysty czarna lista,
Pomiędzy tobą a mną jest mur,
Bo z Hitlera bierzesz wzór.
Co wywalczym, to dla mas itd.
Ja z tobą nie pójdę, boś z sanacji,
A sanacja to reakcja,
Ja z tobą nie pójdę, nie kuś mnie,
Bo ty stale mówisz – nie!
Co wywalczym, to dla mas itd.
Siekiera – motyka, referendum,
W referendum nie ma błędu,
Bo w referendum jest jeden znak,
A ten znak – trzy razy „tak”!
Źródło: AIPN, 01355/85, k. 18292, oryginał, druk.

Nr 6
[1946], Szczecin – List dotyczący głosowania w referendum
1

Do Gospodarza1
30 czerwca, w drugą niedzielę po Bożym Ciele, będzie głosowanie ludowe.
Piszemy do was ten list jako do dobrego Polaka, dla którego jest najważniejszy
los kraju, spokój i warunki pracy dla dobra narodu oraz rodziny.
Wszyscy świadomi obywatele i ludzie uczciwi pójdą do głosowania ludowego. Im więcej będzie głosować, tym lepiej pokażemy światu jedność narodu.
Jedność zapewni Polsce siłę, bez której nie zdołamy szybko zaprowadzić w kraju
zupełnego ładu i porządku. Jedność narodu przekona świat, że warto Polakom
pomagać, dawać kredyty, okazywać pomoc żywnościową i inną.
Na pierwsze pytanie głosujcie tak, żeby nie było w Polsce senatu. Senat, który
zawsze wysługiwał się dziedzicom i fabrykantom, jest zbyteczny i kosztowny. Za
miliony, które kosztowałby senat, lepiej wybudować nowe drogi i szkoły oraz
założyć elektryczność w Waszej wsi. Nie słuchajcie tych, którzy doradzają Wam
głosować „nie” na to pytanie. Im wcale nie idzie o senat, a o partyjne interesy.
Na drugie pytanie odpowiecie tak, gdyż tylko wtedy ziemia, którą wzięliście
na własność, pozostanie na zawsze Wasza i Waszych dzieci, a przemysł będzie
pracował dla Was, nie zaś dla fabrykantów. Pragniecie, by Polska była krajem,
który zapewnia każdemu gospodarzowi prywatną własność jego gruntu. Na
pewno więc odpowiecie na to pytanie tak.
Na trzecie pytanie odpowiecie tak, gdyż chcecie granicy na Odrze i Nysie
takiej, aby niemieca nie mógł nigdy napaść na nasze ziemie, gdyż chcecie pokoju.
Aby nigdy nie wróciły straszne czasy wojny, które gniotą chłopa ciężarem zniszczeń, zgliszcz i świadczeń rzeczowych, gdyż chcecie ostatecznego skończenia
z bandami. Na pewno więc odpowiecie na to pytanie tak.
Wszyscy gospodarze, którzy chcą spokojnej pracy na swoim i porządku
w kraju, będą głosowali na wszystkie pytania tak, nie oglądając się na to, do
jakiej partii należą, czy też wcale nie są w partii. Głosowanie ludowe nie zastąpi wyborów, które będą na jesieni. Pamiętajcie jednak o tym, że wstrzymując
się od głosowania lub odpowiadając choćby na jedno pytanie „nie”, osłabiacie
zaufanie świata do Polski, opóźniacie odbudowę wsi i kraju, tak zniszczonego
przez wojnę, opóźniacie to, co nam najbardziej potrzebne – zgodę w narodzie,
ład i porządek. My, podpisani, i Wy, gospodarzu, jak pomyślicie o tym, cośmy
Wam napisali, spotkamy się w dniu 30 czerwca w lokalu głosowania i będziemy
Tak w oryginale.
Listy „Do Gospodarza” miały być rozsyłane przed 30 VI 1946 r. do każdego gospodarstwa domowego na wsi.

a

1
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zgodnie głosować trzy razy tak na przekór Niemcom, którzy chcą nas pokłócić.
Nie ma nic ważniejszego niż jedność naszego narodu – głosujcie więc trzy
razy tak.
Tak wam radzimy i życzymy.
2 b
[]
Źródło: AIPN, 00231/86, t. 65, k. 44, oryginał, rkps.

b

Poniżej dwa nieczytelne podpisy odręczne.
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Nr 7
[1946], b.m. – Odpis ulotki, parafraza pieśni „Szlachta w 1831”, wersja skierowana przeciw rządowi RP na uchodźstwie oraz organizacjom podziemia
niepodległościowego
Odpisa
Gdy Naród w Warszawie wystąpił z orężem1 1
Gdy Naród w Warszawie wystąpił z orężem,
To wyście w Londynie radzili.
Warszawa wołała: „Zginiem lub zwyciężym”,
A wy NSZ-ty tworzyli.
O cześć wam, panowie z Londynu,
Za mury w ulicy zwalone.
O cześć wam za rządy NSZ i WiN-u,
Za chaty i wioski spalone.
Gdy ginął za wolność kwiat naszej młodzieży,
To wyście się w lasach chowali.
To wy tych najlepszych Ojczyzny żołnierzy
Zza węgła, zza muru strzelali.
O cześć wam, londyńscy panowie
Za „czułe” nad nami opieki.
O cześć wam za „pomoc” i w piśmie, i w słowie
I hańba wam wszystkim na wieki.
Gdy Polak po świecie z Niemcami wojował,
Bór2 w szwabską iść wolał niewolę.
Raczkiewicz3 Churchilla4 po rękach całował 2 3 4
W górnym lewym rogu dopisek odręczny 1946/465jc.
Parafraza pieśni Szlachta w 1831 napisanej w 1835 r. przez Gustawa Ehrenberga, opublikowanej
w 1848 r. w Paryżu, popularnej w XIX w. wśród ludowców i socjalistów. Oryginalny tekst był
hymnem Armii Ludowej.
2
Tadeusz Komorowski, „Bór” (1895–1966) – polski dowódca wojskowy, generał dywizji. Zastępca dowódcy AK od lutego 1942 r. do lipca 1943 r., następnie dowódca AK do października
1944 r., Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych (1945–1946), premier rządu RP na uchodźstwie
(1947–1949).
3
Władysław Raczkiewicz (1885–1947) – polski działacz polityczny, społeczny i wojskowy.
Uczestnik I wojny światowej i walk z bolszewikami. Prezydent RP na uchodźstwie (1939–1947).
4
Winston Churchill (1874–1965) – brytyjski polityk i mówca. Premier Zjednoczonego Królestwa
(1940–1945), jako jeden z przywódców tzw. Wielkiej Trójki uczestnik rozmów podczas konferencji
w Teheranie, Jałcie i częściowo w Poczdamie. Uważany za przyjaciela Mikołajczyka i inicjatora
jego powrotu do Polski w 1945 r.
a

1
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I „rząd” zdał pod jego kontrolę.
O cześć wam patrioci gorący,
Za kraj nasz szwabowi sprzedany.
Słuchajcie, jak chwali was Naród cierpiący,
Lud przez was na nędzę skazany.
Jak Polski sprzedawców potępił lud cały,
Tak kraju potępia rozbicie.
I ciała bandytów wnet będą wisiały,
Gotowe już są szubienice.
O cześć wam Raczkiewicze, Bory,
Sosnkowscy5 i inne Orliki6.
Wam, leśni mordercy, krwiożercze potwory,
Są dla was więzienia i stryki.
Za zgodność:
Źródło: AIPN, 1572/455, k. 232, odpis, mps.

Kazimierz Sosnkowski, „Józef Godziemba” (1885–1969) – polski dowódca wojskowy i polityk,
generał broni. Działacz niepodległościowy, uczestnik I wojny światowej i walk z bolszewikami,
komendant główny ZWZ (1939–1941), Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych (1943–1944).
6
Najprawdopodobniej chodzi o Mariana Bernaciaka ps. „Orlik” (1917–1946) – dowódcę w stopniu majora jednego z największych oddziałów partyzanckich AK, a następnie WiN działającego na
Lubelszczyźnie w latach 1945–1946. Przed referendum jego oddział kolportował ulotki propagandowe, w tym Orlik do społeczeństwa.
5

101

Nr 8
[1946], b.m. – Odpis ulotki, parafraza pieśni „Szlachta w 1831”, wersja skierowana przeciw władzom komunistycznym
Odpis
Gdy Naród w Warszawie wystąpił z orężem
To wyście w Lublinie radzili,
Warszawa wołała: „Zginiem lub zwyciężym”!
A wy PPR tworzyli.
O cześć wam panowie z Lublina
Za mury stolicy zwalone,
Cześć wam za rządy batiuszki Stalina,
Za orła skradzioną koronę.
Gdy ginął za wolność kwiat naszej młodzieży,
AK-owcy się w lasach trzymali,
To wy tych najlepszych Ojczyzny żołnierzy
Zdrajcami narodu nazwali!
O cześć wam czerwieni panowie
Za „czułą” nad nami opiekę.
O cześć wam [za] wolność i w piśmie, i w słowie
O cześć wam za waszą „Bezpiekę”.
Gdy Anders1 we Włoszech z Niemcami wojował,
Bór w szwabską iść musiał niewolę,
To Bierut2 Stalina po rękach całował
I rząd zdał pod jego kontrolę.
O cześć wam patrioci gorący
Za kraj nasz za Bugiem sprzedany,
Słuchajcie, jak chwali was Naród tam mrący,
Przez was na tułaczkę skazany.
Tak Polski rozbiory potępił lud cały,
Tak Bugu potępia granice.
I ciała ich twórców wnet będą wisiały,
Władysław Anders (1892–1970) – polski dowódca wojskowy i polityk, generał broni. Uczestnik
I wojny światowej i walk z bolszewikami, dowódca Polskich Sił Zbrojnych w ZSRS. Zdecydowany
przeciwnik ustaleń jałtańskich. W pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej znaczna
część polskiego społeczeństwa uważała, że po wybuchu oczekiwanej wówczas III wojny światowej
odegra on rolę wyzwoliciela kraju spod władzy komunistów.
2
Bolesław Bierut (1892–1956) – polski działacz komunistyczny i polityk, agent NKWD. Przewodniczący, a następnie prezydent KRN (1944–1947). W okresie referendum oficjalnie bezpartyjny, w rzeczywistości członek Biura Politycznego PPR i najważniejsza osoba w państwie.
1
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Gotowe już na szubienice.
O cześć wam Osóbki3, Bieruty,
Żymierscy4 i inne Gomułki
W Polsce umieli z kacapem szyć buty,
Zginiecie z komuną do spółki.
Za zgodność: W. Gaba

a

3 4 5

Źródło: AIPN, 1572/455, k. 125, odpis, mps.

Wpisano odręcznie.
Edward Osóbka-Morawski, właśc. Edward Osóbka (1909–1997) – polski działacz socjalistyczny
i polityk. Przewodniczący PKWN, członek KRN, premier Rządu Tymczasowego i Tymczasowego
Rządu Jedności Narodowej.
4
Michał Rola-Żymierski, właśc. Michał Łyżwiński ps. „Rola” (1890–1989) – polski dowódca
wojskowy i polityk, marszałek Polski. Dowódca AL, Naczelny Dowódca WP i minister obrony
narodowej (1945–1949), przewodniczący Państwowej Komisji Bezpieczeństwa.
a–a
3
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Nr 9
[1946], b.m. – Odpis ulotek kolportowanych przez PSL
Ulotka z Błonia (4 sztuki)
Strzeż się jarzma niewolnika,
Nie chciej rządów bolszewika.
Obierz sobie jako znak:
Raz „nie”, dwa razy „tak”.
Ulotka z Milanówka (2 sztuki)
Kaczka, ten najgłupszy ptak,
Drze się głośno: tak, tak, tak.
Małpa wnet ją naśladuje
I trzy razy tak głosuje.
I ten osioł, ten uparty
Chciał też – tak – i po raz czwarty.
Nie pomogły tłumaczenia,
Że już nic do potwierdzenia
nie ma – on na gorliwości znak
wrzeszczy: tak, tak, tak i tak.
Koza, baran i cielęta,
to są przecież też zwierzęta,
więc by zgodność swą okazać
zaczęły na płotach mazać
ten jedności niby znak:
„Głosujcie trzy razy »tak«”.
Lecz to wszystko im się zdało
jeszcze skromnie, jeszcze mało.
Chciałyby coś więcej rzec,
więc zwołały w Łodzi wiec.
Tam zaś pokolenia wszystkie
beczały już całym pyskiem,
barany, osły i świnie
(wiecie, te, co w każdym kinie
na ekranie hałasują
i trzy razy »tak« głosują).
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Wreszcie wszystkie zgodnym chórem
Uchwaliły nad wieczorem,
(bo forsiuni już im brak)
Że głosują: tak, tak, tak.
Źródło: AIPN, 01355/85, k. 18171, kopia, mps.

Nr 10
[1946], Brzeziny – Ulotka środowiska WiN instruująca, jak głosować
w referendum
Uwaga! Referendum
[nie] niszcz Podaj dalej
a
Zdjęte: wieś Brzeziny, powiat Bełżeca
1 2 3 4

Polacy
Z końcem czerwca tzw. Rząd Jedności Narodowej zamierza przeprowadzić
w Polsce referendum, cz[yli] głosowanie ludowe, w którym przez odpowiednio
dobrane pytania chce uzyskać aprobatę narodu dla poczynań PPR.
Referendum, które jest pogwałceniem konstytucji marcowej1, ma dać obecnemu rządowi wotum zaufania, co w dalszej fazie wykorzystane będzie jako argument do odłożenia wyborów powszechnych.
Poruszone trzy pytania:
– parlament jednoizbowy
– nacjonalizacja przemysłu i reforma rolna
– granica zachodnia
nie wyczerpują najważniejszych zagadnień. Należało dodać dalsze ważniejsze
pytania, jak:
– czy społeczeństwu odpowiada zaprowadzony ustrój komunistycznyb,
– czy Armia Czerwona ma dalej okupować Polskęb,
– czy władze bezp[ieczeństwa] sowieckie i polskie mają nadal istniećb,
– czy społeczeństwu odpowiada granica wschodniab,
– czy społeczeństwu odpowiada granica południowa (Zaolzie)?
Dobrane trzy pytania to ordynarny chwyt. Gdybyśmy na wszystkie odpowiedzieli „tak” – dajemy wotum zaufania PPR-owi.
Jeżeli na wszystkie odpowiemy „nie” – zwłaszcza odnośnie granic zachodnich
Polski, może to być przez zagranicę uważane za stanowisko przeciwstawne interesom państwa polskiego.
Podajemy decyzję kierownictwa Polski Walczącej2 w sprawie referendum.

Fragment napisany odręcznie czerwonym ołówkiem.
Odręczny dopisek nie.
1
Konstytucja z 21 III 1921 r., formalnie obowiązująca w Polsce w 1946 r., nie przewidywała formy demokracji bezpośredniej w postaci referendum.
2
Powoływanie się na tradycje Polskiego Państwa Podziemnego może świadczyć o WiN-owskim
pochodzeniu ulotki.
a–a
b
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Na pierwsze pytanie: „Czy jesteś za zniesieniem senatu” lub inaczej: czy
chcesz parlamentu jednoizbowego, odpowiadamy: nie.
Nie chcemy bowiem oddać władzy w ręce niekontrolowanej przez nikogo
Krajowej Rady Narodowej – polskiemu sowietowi!
Na pytanie drugie, dotyczące zagadnienia, czy dokonane dotąd przez rząd
lubelski reformy społeczno-gospodarcze mają być zagwarantowane w przyszłej
konstytucji, odpowiadamy: nie!
Nie ma dzisiaj w Polsce człowieka, który przeciwstawiałby się reformom społecznym. Walczymy o nie wszyscy. Ale nie zgadzamy się z metodami wprowadzania tych reform przez rząd PKWN3, a co najważniejsze, nie chcemy dawać
wotum zaufania obecnemu reżimowi.
Na pytanie trzecie – dotyczące naszych granic na zachodzie, odpowiadamy:
tak!
Odpowiedź taka łączy się logicznie z całością interesów Polski – stanowić
będzie zadokumentowanie wobec zagranicy jednomyślności narodu polskiego
w sprawie granicy Rzeczypospolitej na Odrze i Nysie!
Granicy na Odrze i Nysie, chcemy – ale obecnego Rządu Tymczasowego nie
chcemy. Dlatego głosujemy: nie, nie, tak!
5

Źródło: AIPN, 1572/455, k. 256, oryginał, druk.

Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego – samozwańczy i marionetkowy, tymczasowy organ
władzy wykonawczej na obszarze RP wyzwalanym spod okupacji niemieckiej – pomiędzy przesuwającą się linią frontu sowiecko-niemieckiego a linią Curzona. Powołany w Moskwie i zdominowany przez komunistów polskich funkcjonował w okresie 21 VII–31 XII 1944 r. pod polityczną
kontrolą Józefa Stalina. PKWN stał się protoplastą kolejnych struktur politycznych, które pozwoliły komunistom przejąć władzę w Polsce.
3
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Nr 11
[1946], Gdańsk – Odpis telefonogramu dotyczącego zatrzymania dr. Tabisza i represji wobec PSL
Odpis
Telefonogram
Gdańsk
Nadał: dr Tabisz
Odebrał: Wójcicki
W Nowej Kiszewie zatrzymano p. Tabisza, po uprzednim zrewidowaniu go
i zabraniu afiszów. Wojsko odwiozło go do Kościerzyny i odprowadziło go do
Powiatowej Komendy Milicji, gdzie przetrzymywano go 6 godzin.
Na terenie woj. gdańskiego zmuszają ludzi terrorem i rewolwerami do wycofania się z PSL.
PPR-owcy chodzą po domach i groźbami starają się ludzi namówić do jawnego głosowania. Również związki zawodowe starają się zmuszać ludzi do pójścia do głosowania czwórkami i głosować jawnie.
Podczas przesłuchiwania p. Tabisza w Kościerzynie pytano go, dlaczego sam
rozwozi listy. Kiedy odpowiedział im, że wszyscy są zaaresztowani, powiedziano,
że najwyższy czas, żeby z nim zrobić to samo.
Źródło: AZHRL, PSL 1945–1949, 166, k. 1, kopia, mps.
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Nr 12
1946 czerwiec 21, Lębork – Odpis sprawozdania tygodniowego referenta propagandy masowej z Oddziału Powiatowego Urzędu Informacji i Propagandy w Lęborku dotyczącego propagandy szeptanej i plotki politycznej
Odpis
Lębork, dn. 21 VI 1946 r.
Urząd Informacji i Propagandy
Województwa Gdańskiego
Oddział Powiatowy w Lęborku
Sprawozdanie tygodniowe referenta prop[agandy] mas[owej]
Oddziału Inf[ormacji] i Prop[agandy] w Lęborku,
dotyczące propagandy szeptanej i plotki politycznej
Daje się zauważyć nasilenie propagandy szeptanej w związku ze zbliżającym
się referendum. Dotyczy ona przede wszystkim komentowania pytań referendum
w następujący sposób:
Pytanie pierwsze: senat ma być zniesiony, aby nie miał kto kontrolować rządu,
który ma sprzedać Polskę Rosji. Przy zniesieniu senatu członkowie sejmu pobierać będą podwójne wynagrodzenie i popełniać nadużycia, których nikt nie
będzie kontrolował.
Pytanie drugie: jeżeli dopuści się do nacjonalizacji, nikt nie będzie miał własności prywatnej, żadna rzecz nie będzie własnością. Reforma rolna jest wstępem
i przygotowaniem do stworzenia kołchozów. 1
Pytanie trzecie: odpowiedź twierdzącaa jest równoznaczna z wyrzeczeniem
się Ziem Wschodnich, a przecież Ziemie Odzyskane i tak nie będą należały do
Polski, wobec czego Polska zostanie w granicach Księstwa Warszawskiego.
O samej technice przeprowadzenia referendum też się mówi dużo, na przykład: urny będą bardzo duże, aby na dnie mógł się zmieścić funkcjonariusz UBP,
który będzie sprawdzał, który jak głosuje, aby z tego wyciągnąć konsekwencje.
Ten, który uchyli się od głosowania, zostanie zwolniony z pracy, jeżeli zaś jest
właścicielem sklepu albo gospodarstwa, zostanie go pozbawiony. W czasie głosowania domy, w których głosowanie będzie się odbywać, będą otoczone wojskiem radzieckim.
Między Polską a Rosją istnieje cicha umowa, mówiąca o tym, iż pozytywny
wynik referendum jest równoznaczny z przyłączeniem Polski jako siedemnastej
a

W oryginale twierdzona.
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republiki do ZSRR. Jedynie negatywny wynik referendum może więc zachować
suwerenność i niepodległość.
W razie niepowodzenia referendum rząd będzie musiał, jako skompromitowany, ustąpić, wtedy przyjedzie „nasz rząd z Londynu”, Anders, i zrobią porządek. Ci, którzy nie pracowali w obecnym ustroju, którzy „czekali”, będą
wynagrodzeni, zaś ci, którzy byli aktywnymi członkami społeczeństwa, poniosą
odpowiednią karę. Jeżeli referendum da wynik dodatni, Anders wypowie wojnę
Rosji i Polsce demokratycznejb. 2
Ref[erent] propagandy masowej
(–) Krystyna Sarnecka
Źródło: AAN, MIiP, 168/1001, k. 11, odpis, mps.

b

Poniżej dwie linijki tekstu wykreślone.

110

Nr 13
[B.d.], Gdańsk – Telefonogram prezydenta miasta Gdańska do naczelników wydziałów, dyrektorów zakładów i przedsiębiorstw miejskich
Telefonogram
do Ob. Ob. Naczelników Wydziałów
Dyrektorów Zakładów i Przeds[iębiorstw] Miejskich
w miejscu
Dnia 27 bm. o godz. 14.30 odbędzie się w Stoczni nr 1 wielkie zgromadzenie
w sprawie referendum. Przemawiać będzie członek Prezydium Krajowej Rady
Narodowej ob. Zambrowski1.
Wszyscy pracownicy Zarządu Miejskiego, niezależnie od tego, czy pracują
w zakładach, urzędach, czy przedsiębiorstwach, zostaną zgromadzeni przez
Ob. Ob. Naczelników i Dyrektorów w dniu jutrzejszym o godz. 13.30 na podstawie uprzednio przygotowanych list, obejmujących wszystkich pracowników.
Następnie zostaną uszeregowani i odprowadzeni osobiście przez Ob. Ob. Naczelników i Dyrektorów na miejsce zebrania.
Przy wejściu pracownicy zostaną odliczeni wg listy i wprowadzeni na zebranie.
Listy odbierać będzie przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników.
Za wykonanie niniejszego zarządzenia czynię osobiście odpowiedzialnymi
Ob. Ob. Naczelników i Dyrektorów.
Prezydent Miasta Gdańska
Bolesław Nowicki2
Źródło: APG, UWG, 1164/274, s. 171, oryginał, mps.

Roman Zambrowski (1909–1977) – polski działacz komunistyczny, członek PPR, kierownik Wydziału Organizacyjnego KC PPR (1944–1945), członek Biura Politycznego KC PPR (1945–1948).
W pierwszych latach powojennych kierował akcją przejmowania kontroli nad legalnie działającymi
partiami niezależnymi od komunistów.
2
Bolesław Nowicki (1910–1997) – polski działacz komunistyczny, członek PPR i PZPR. Prezydent Gdańska w okresie 28 V 1946–6 X 1949.
1
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Nr 14
1946 czerwiec 27, Gdańsk – Instrukcja dotycząca ochrony przewozu urn po zakończeniu głosowania
1 2 3

Gdańsk, dnia 27 czerwca 1946 r.a
Wojewódzki Sztab Zabezpieczenia
Głosowania Ludowego1 4

5

Ściśle tajne
Egz. nr b8b
b
Płk Romkowskib2

Instrukcjac
dotycząca ochrony dostarczenia oddanych głosów
z obwodów powiatów i z powiatów do województwa
1. Przypomina się instrukcję dotyczącą zachowania się grup Ochrony Komisji
Obwodowych3. 6
W szczególności ważnym jest: zorganizowanie ochrony w ten sposób, by
w lokalu komisji obwodowych w czasie głosowania nie było nikogo z Ochrony
(to samo przed lokalem).
Zorganizować obserwacje dozorowania lokali przez nieuzbrojonych miejscowych aktywistów.
W górnym prawym rogu dopisek odręczny o treści 598/9NR 3 VII [19]46 [r.].
Wpisano odręcznie.
c
Powyżej z lewej strony dopisek odręczny o treści L.dz. 4635/50/56.
1
Wojewódzki Sztab Zabezpieczenia Głosowania Ludowego nadzorował pracę sztabów w powiatach, które zostały powołane instrukcją ministra bezpieczeństwa publicznego Stanisława Radkiewicza z 4 VI 1946 r. Zadaniem sztabów w okresie przed referendum było wspieranie działalności
politycznej PPR i partii satelickich, a jednocześnie zwalczanie opozycji legalnej oraz organizacji
konspiracyjnych. W dniu referendum sztaby powiatowe miały uczestniczyć w „ochronie” lokali
wyborczych, co, poprzez samą obecność uzbrojonych formacji, de facto oznaczało wywieranie
nacisku na głosujących.
2
Roman Romkowski, właśc. Nasiek (Natan) Grinszpan-Kikiel (vel Natan Grünsapan-Kikiel)
(1907–1968) – działacz komunistyczny, członek PPR i PZPR. Funkcjonariusz organów bezpieczeństwa PRL, pomocnik ministra oraz wiceminister bezpieczeństwa publicznego. Odpowiedzialny
za tortury fizyczne i psychiczne stosowane wobec przesłuchiwanych działaczy podziemia niepodległościowego, w tym m.in. wobec rtm. Witolda Pileckiego.
3
Mowa o grupach ochronnych, których członkowie byli wyznaczani przez powiatowe sztaby
ochrony głosowania.
a

b–b
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2. Natychmiast po zakończeniu głosowania komisja przystępuje do obliczania
ilości głosów.
Ochrona organizuje: obronę lokalu, komisji i urny głosowania do chwili wywiezienia pakietów z głosami do powiatu.
3. Całkowita odpowiedzialność za dostarczenie pakietów z oddanymi głosami
do powiatów z obwodów spoczywa na szefach sztabów powiatowych, którzy
personalnie są odpowiedzialni za:
a) dostarczenie w całości pakietów do miast powiatowych,
b) ochronę i bezpieczeństwo w przechowywaniu ich w miastach powiatowych
do chwili zabrania do województwa,
c) zebranie wszystkich pakietów ze wszystkich obwodów.
Za powiat odpowiada ...
W tym celu szefowie sztabów powiatowych do dnia 29 czerwca 1946 [r.] ustalą
dokładnie (wydając swoje szczegółowe instrukcje) sposoby zebrania pakietów
z obwodów, kierując się przede wszystkim warunkami lokalnymi w swoich powiatach, stopniem bezpieczeństwa w powiecie i możliwościami ludzkimi, przeprowadzając zasadniczą akcję zbierania wg następujących wariantów:
a) Natychmiast po obliczeniu głosów i włożeniu ich do pakietu przewodniczący komisji wraz z członkami, mając przy sobie pakiet z głosami, wsiada
na jedną furmankę, Ochrona Obwodu w całości siada na jedną, dwie lub trzy
furmanki, odwożąc w ten sposób pakiety do powiatu. Można dopuszczać łączenie się dwóch obwodów (nie więcej) znajdujących się na jednej trasie. Należy jednak dokładnie zawczasu powiedzieć, kiedy i kto do kogo zajedzie, kto
na kogo czeka itd.
b) Szef Sztabu Powiatowego wysyła jednocześnie (w zależności od stanu
posiadanego transportu) grupki po dwa samochody, opracowując zawczasu ich
trasy – ażeby nie grupować zbyt wielkiej ilości obwodów na jedną trasę (nie
więcej niż 4–5). Na każdym samochodzie, w zależności od stanu bezpieczeństwa, [powinno być] po 10–15 żołnierzy z obwodu zbrojnego i grup propagandowych, które to samochody objeżdżające teren zabierają i zwożą pakiety
z głosami i uzupełnią ochronę komisji obwodowych – jednak nigdy więcej niż
po dwa obwody razem.
c) Dopuszczalnym jest oczywiście łączenie (mobilizowanie) i kombinowanie
wszelkich sposobów w wiezieniu w zależności od potrzeb lokalnych. Podkreślam
jeszcze raz konieczność sporządzenia dokładnych planów zbierania pakietów (do
dnia 29 bm.). W tym okresie wyjadą do powiatów członkowie Wojewódzkiego
Sztabu, którzy konkretnie ustalą na miejscu z szefami sztabów powiatowych
odpowiedzialnymi za dostarczenie pakietów plan dostarczenia pakietów w ich
głównych powiatach. Celem zabezpieczenia ochrony transportowania pakietów
należy użyć przede wszystkim żołnierzy z brygad propagandowych. Ponadto należy organizować patrole na samochodach wzdłuż tras, którymi będą zwożone
pakiety z głosami (samochód [po] 10–15 żołnierzy z oficerem na czele). Jako
zasadę bezwzględnie [obowiązującą] w ustaleniu planu w zwożeniu pakietów
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należy przyjąć zwiezienie ich przede wszystkim z obwodów najbliższych [w celu]
stworzenia szybszej możliwości [d] [wykorzystania] ochrony tych obwodów do
innych celów. 7
4. Pakiety należy gromadzić w lokalach powiatowych rad narodowych, starostw lub innych budynków użyteczności publicznej odpowiadających temu
celowi. Bezwzględnie nie wolno gromadzić ich w lokalach PUBP i MO lub
poszczególnych partii politycznych. Budynki te muszą być murowane, co najmniej piętro, posiadać [d] możliwość ochrony i zabezpieczenia. Pakiety należy
gromadzić na pierwszym piętrze. Szefowie sztabów powiatowych organizują
bardzo silną obronę tych budynków (nie doprowadzając do nich) i nie dopuszczają do nich nikogo oprócz osób powołanych, pamiętając, iż od należytego
ubezpieczenia tych lokali zależy bezpieczeństwo wyników głosowania w całym
powiecie. Z całą pewnością można stwierdzić, iż bandy będą usiłowały przeprowadzić napady na te lokale, gdyż właśnie w nich będą zgromadzone wyniki
głosowania z pakietów. Za dobry wybór i należytą ochronę tych lokali personalną
odpowiedzialność ponoszą szefowie sztabów powiatowych. Wszystkie siły zwalniające się z ochrony obwodów i transportowania pakietów do powiatów zużyć
do ochrony tych budynków. Pamiętać należy o utrzymaniu odwetu zbrojnego jak
najbliżej tego budynku.
5. Po zgromadzeniu wszystkich pakietów z głosami w dniu 2 lipca br. zostaną
one przekazane do Okręgowej Komisji Głosowania Ludowego w sposób zgodny
z planami Wojewódzkiego Sztabu.
W tym celu:
a) Szefowie sztabów powiatowych wyszukają i przygotują lotnisko (rozmiary
150–200 m na 30–40 m). Zabezpieczą im silną i pewną ochronę oraz łączność ze
Sztabem Powiatowym.
b) Pamiętając o możliwości napadu w chwili przewożenia listów na lotnisko,
robią to pod bardzo silną ochroną, jadąc kilkoma samochodami.
c) Ochrona ma prawo odjechać z lotniska (po załadowaniu pakietów na
samolot) dopiero po wystartowaniu samolotu z pakietami i straceniu go z obserwacji wzrokiem (ze względu na możliwość ostrzeliwania samolotu z rejonu
lotniska).
d) Szefowie sztabów powiatowych zorganizują w tym czasie 1 i 2 lipca ciągłe
dyżury i obserwacje powietrza. W razie zjawienia się samolotu i zatoczenia przez
niego trzykrotnego koła nad miastem jechać natychmiast na lotnisko.
6. W tych powiatach, z których dostarczenie głosów, zgodnie z planem Wojewódzkiego Sztabu, odbędzie się samochodami, ze sztabów powiatowych wysyłać
nie mniej niż 5–6 samochodów z bardzo silną ochroną, będąc cały czas w ostrym
pogotowiu. Głosy umieścić w samochodzie w ostatniej chwili, zmieniając coraz
to, w czasie jazdy, kolejność samochodów.

d

Fragment nieczytelny.
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7. Szefowie sztabów powiatowych pozostają w ścisłym kontakcie z Pełnomocnikiem Okręgowego Głosowania Ludowego na dany powiat4, któremu przydzielają zapotrzebowania na środki transportu otrzymane przez niego od [władz]
administracyjnych. Pełnomocnik Okręgowego Komisarza Głosowania Ludowego
jest bezwzględnie zobowiązany dostarczyć każdą ilość samochodów w ramach
posiadania ich przez niego.
8. Przypominam jeszcze raz, że prawidłowe przygotowanie aparatu ochrony
komisji obwodowych i transportu głosów zależy przede wszystkim od prawidłowych planów, instrukcji oraz, co najważniejsze, od właściwego umiejscowieniae
odpowiedzialnych [d] ludzi w samym dole (obwody), a także od właściwie zorganizowanej kontroli.
9. Zwracam uwagę wszystkich szefów sztabów powiatowych na ogromną
ważność omawianych zagadnień, których prawidłowe wykonanie jest warunkiem
pomyślnych wyników głosowania. Wszelkie zaś niedociągnięcia i niedopatrzenia
lub niestosowanie się do instrukcji ze strony szefa Sztabu Powiatowego będzie
karane i rozpatrywane z całą surowością, traktowane jako niewykonanie rozkazu
bojowego.
Przewodniczący Sztabu Wojewódzkiego
(–) Wariończykf
8 9 10

Źródło: AIPN, 00231/86, t. 11, k. 25–27, oryginał, mps.

W oryginale przeciwwstawiania.
W oryginale Warianczyk. Dymitr Wariończyk (1897–?) – sowiecki dowódca wojskowy, pułkownik. Od września 1945 r. do lipca 1946 r. dowódca Wojsk Wewnętrznych w województwie gdańskim, w okresie referendum przewodniczący WKB w Gdańsku. Po 1956 r. wyjechał do ZSRS,
dalsze jego losy pozostają nieznane.
4
Mowa o pełnomocnikach (instruktorach) powiatowych okręgowych komisji głosowania, którzy
formalnie mieli nieść pomoc instruktażową oraz organizacyjno-techniczną, a faktycznie uczestniczyli w pracach komisji wyborczych na każdym etapie głosowania i wpływali na skład osobowy
i prace komisji tak, by uzyskane wyniki głosowania były jak najkorzystniejsze dla komunistów.
e
f
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Nr 15
[B.d.m.] – Odpis relacji powstałej w kręgu organizacji podziemia niepodległościowego, dotyczącej oceny pogromu kieleckiego1 1
w[ojewództwo] lubelskie
Minister
Wiceminister
płk Romkowski
płk Korczyński2
Dyrektor Gabinetu
mjr Brystygier
3
Ppłk Czaplickia3

a

Odpis
Kielce
W swojej walce z narodem polskim PPR-owska klika rządząca nie przebiera
w środkach. Kiedy nie pomaga gwałt i terror, pozbawieni wszelkich skrupułów
uzurpatorzy nie wahają się nawet uciec do potwornej prowokacji.
Ponieważ opinia publiczna i czynniki oficjalne państw zachodnich coraz częściej w ostatnich czasach zaczęły wyrażać swoje oburzenie z powodu stosunków
panujących w Polsce, tzw. sfery rządzące postanowiły „skompromitować” popieraną przez wszystkie narody cywilizowane „reakcję” polską, a jednocześnie
odwrócić uwagę opinii światowej od sfałszowanych wyborów4. W tym celu
postanowiły sprowokować zajścia antyniemieckie. Za miejsce zajść władze
bezpieczeństwa wybrały Kielce. Zgodnie z ustalonym z góry planem władze
Wpisano odręcznie.
Pogrom kielecki – pogrom ludności żydowskiej w Kielcach 4 VII 1946 r., w którym zginęło
co najmniej 40 osób, najprawdopodobniej inspirowany przez organy aparatu represji. Wydarzenia
odbiły się szerokim echem w kraju i za granicą, odsuwając w cień dyskusję o fałszerstwach w głosowaniu ludowym, co było bardzo wygodne dla PPR.
2
Grzegorz Jan Korczyński, właśc. Stefan Jan Kilanowicz ps. „Grzegorz” (1915–1971) – polski
działacz komunistyczny i dowódca wojskowy, generał broni. Członek PPR i PZPR, funkcjonariusz
organów bezpieczeństwa PRL. Pierwszy szef WUBP w Gdańsku. W okresie referendum pełnomocnik ministra bezpieczeństwa publicznego ds. operacyjnych.
3
Józef Czaplicki właśc. Izydor Kurc (1911–1985) – polski działacz komunistyczny i dowódca
wojskowy, pułkownik. Członek KPP, PPR i PZPR, funkcjonariusz organów bezpieczeństwa PRL,
członek Państwowej Komisji Bezpieczeństwa. Zwalczał organizacje podziemia niepodległościowego, szczególnie znęcając się nad członkami AK, przez co był przezywany „Akower”.
4
Mowa o głosowaniu ludowym z 30 VI 1946 r.
a–a
1
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bezpieczeństwa w Kielcach wyposażyły Żydów w broń (stwierdził to przewód
sądowy), strasząc ich, że NSZ przygotowuje zajścia antyżydowskie. Z kolei zainscenizowano rzekome porwanie przez Żydów chłopca, a w tragicznym dniu
prowokatorzy z UB wyszli na miasto, podburzając ludność miejscową przeciw
Żydom.
Zachęcony bezkarnością i brakiem reakcji za strony władz bezpieczeństwa
naród począł się gromadzić przed domem Gminy Żydowskiej. Żydzi po bezskutecznych prośbach o pomoc MO i UB wezwali wojsko.
Fakt ten zaciążył na wypadkach i zwykłe zajścia antyżydowskie, potrzebne
naszemu rządowi do skompromitowania popieranej przez Waszyngton i Londyn
reakcji, zamieniły się niepotrzebnie nikomu w pogrom.
Z chwilą bowiem przybycia wojska oficer dowodzący zarządził otwarcie drzwi
prowadzących do budynku. Żydzi, przestraszeni dotychczasowym udziałem
umundurowanej MO w zajściach po stronie tłumu, oddali strzały do wojska, zabijając oficera i jednego żołnierza. Fakt ten przesądził sprawę. Nastąpiła masakra
z udziałem wojska.
Prowokacja nie udała się, ale konsekwencje poniesie cały naród. Tak samo
bowiem jak w okresie okupacji opinia państw zachodnich przez dłuższy czas nie
chciała dać wiary doniesieniom z Polski o potwornych zbrodniach dokonywanych przez Niemców, tak dziś ta sama opinia nieprędko uwierzy, że potworna
prowokacja kielecka charakteryzuje metody, jakich używa obecny reżim w Polsce
w walce z narodem polskim.
Źródło: AIPN, 1572/455, k. 193, odpis, mps.

Nr 16
[B.d.m.] – Sprawozdanie z głosowania w referendum w województwie gdańskim
Sprawozdanie z akcji głosowania ludowego w woj. gdańskima
1 2 3 4

[I]
1. a) Obwodów w województwie: 318. Zagrożonych przez bandy: 45.
b) Numery i siedziby obwodów:
Obwód 1. Oliwa, Szkoła Powszechna nr 24, ul. Opackab 7
Obwód 2. Oliwa, Fabryka Cukrów i Czekolady nr 5, ul. Droszyńskiegoc 9
Obwód 3. Oliwa, Zjednoczenie Przemysłu Budowlanego, ul. Grunwaldzka 505
Obwód 4. Oliwa, Biuro Dzielnicowe Zarządu Miejskiego, Aleja Sprzymierzonych1 23 5
Obwód 5. Oliwa, Państwowe Pedagogium w Oliwie, ul. Polanki 139
Obwód 6. Wrzeszcz, Teatr Latarnia Morska (sala zaw[odów] bokser[skich]),
ul. Wajdeloty 13
Obwód 7. Wrzeszcz, Świetlica browaru, Sekr[etariat] Zw[iązku] Zaw[odowego] Spoż[ywców], ul. Wajdeloty 13, I p[iętro]
Obwód 8. Wrzeszcz, Szkoła Powszechna nr 17, ul. Pestalozziego 7/9
Obwód 9. Wrzeszcz, Urząd Wodno-Melioracyjny, ul. Hermana Liebermana2 32/33 6
Obwód 10. Wrzeszcz, Spółdzielnia Transportowców – Restauracja, ul. Kochanowskiego 77
Obwód 11. Wrzeszcz, Szkoła Powszechna nr 18, ul. Konrada Leczkowa 1 a3 7
Obwód 12. Wrzeszcz, Fabryka Zapałek, ul Kliniczna 7
Obwód 13. Wrzeszcz, Biuro Przedstawicielstwa UNRRA, [ul.] Rooseveltad 10
Obwód 14. Wrzeszcz, Świetlica na ogródkach (Remiza – hala zabaw), ul. Dalinweg4 8
Obwód 15. Wrzeszcz, Szkoła Powszechna nr 27, ul. Słowackiego 16
Obwód 16. Wrzeszcz, Świetlica Zw[iązku] Pracow[ników] Skarbowych,
ul. Grunwaldzka 117
Poniżej z lewej strony dopisek odręczny o treści 4326/46/DV.
W oryginale Apacka.
c
W oryginale Troszyńskiego.
d
W oryginale Rusvelta.
1
Obecnie ul. Wita Stwosza.
2
Obecnie ul. Waryńskiego.
3
Obwód głosowania mieścił się w budynku, gdzie obecnie swoją siedzibą ma Centrum Edukacji
Nauczycieli w Gdańsku oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku. Aktualny adres to
al. Hallera 14.
4
Obecnie ul. Daliowa.
a

b
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Obwód 17. Wrzeszcz, III Państwowe Liceum i Gimnazjum, ul. Topolowa 75
Obwód 18. Wrzeszcz, Przedsiębiorstwo Architechnika, ul. Grunwaldzka 203
Obwód 19. Wrzeszcz, Biuro Wydziału Ewidencji Ludności, ul. Parkowa6 16
Obwód 20. Wrzeszcz, Biuro Wydziału Opieki Społecznej (róg Traugutta
i Morskiej7) 9 10 11 12 13 14 15 16
Obwód 21. Wrzeszcz, Szkoła Powszechna nr 16, ul. Dworcowa8 1617
Obwód 22. Wrzeszcz, II Państwowe Liceum i Gimnazjum, ul. Gołębia 3
Obwód 23. Wrzeszcz, Biuro Administracji Nieruchomości, ul. Morska 3
Obwód 24. Gdańsk Główny, Szkoła Powszechna nr 1, ul. Wałowa 16
Obwód 25. Gdańsk Główny, Szkoła Powszechna nr 2, ul. Osiek 12
Obwód 26. Gdańsk Główny, Szkoła Powszechna nr 7, [ul.] Dolna Brama 8
Obwód 27. Gdańsk Główny, Szkoła Powszechna nr 6, ul. Elbląska 8
Obwód 28. Gdańsk Dolny9, Szkoła Powszechna nr 4, ul. Łąkowa 6118
Obwód 29. Gdańsk Dolny, Szkoła Powszechna nr 3, ul. Dobrzyńskae 74
(Rudniki)
Obwód 30. Siedlcef, mieszkanie administratora ob. Koniecznego, ul. Pilicka10 2719
Obwód 31. Siedlce, mieszkanie administratora ob. Benera, ul. Wyczółkowskiego 32
Obwód 32. [Siedlce], Szkoła Powszechna nr 13, ul. Kartuskag 245
Obwód 33. Siedlce, Szkoła Powszechna nr 12, ul. Ujejskiego 15
Obwód 34. Podgórze, Gmach Zarządu Miejskiego w Gdańsku, ul. 3 Maja 10
Obwód 35. Podgórze, Szkoła Powszechna nr 15, ul. Smoluchowskiego 13
Obwód 36. Podgórze, mieszkanie administratora ob. Sapery, ul. Na Stoku 3
Obwód 37. Sianki11, Szkoła Powszechna nr 11, ul. Jodłowah 4 (Świerkowa12)
Obwód 38. Sianki, Świetlica Rybacka, ul. Sienna (róg [ul.] Tamka) 20 21
Obwód 39. Orunia, Szkoła Powszechna nr 8, ul. Stare Szkotyi 50–52 (Brzegi)
Obwód 40. Orunia, Dom Dziecka, ul. Brzegi 54–56

W oryginale Dobrzyńskiej. Obecnie ul. Miałki Szlak.
W oryginale tu i dalej Siedlice.
g
W oryginale Kartuzka.
h
W oryginale Jodłowej.
i
W oryginale Stary Szotland.
5
Obecne III LO w Gdańsku, tzw. Topolówka.
6
Obecnie ul. Bohaterów Getta Warszawskiego.
7
Obecnie ul. Do Studzienki.
8
Obecnie ul. Dmowskiego.
9
Obecnie Dolne Miasto.
10
Ulica łącząca ul. Ciasną na Siedlcach z ul. Zaroślak. Jej przebieg na pewnym odcinku pokrywa
się z obecną ul. Stoczniowców.
11
Obecnie dzielnica Stogi.
12
Tu i dalej pojawiają się alternatywne nazwy ulic, również po niemiecku, które wówczas obowiązywały równolegle.
e
f

119

Obwód 41. Orunia, Szkoła Powszechna nr 9, ul. Małomiejska 58 (Schoenfelderweg)
Obwód 42. Orunia, Szkoła Powszechna nr 10, ul. Walki Młodych 2 (Gościnna)
Obwód 43. Nowy Port, Szkoła Powszechna nr 19, ul. Parafialna 16 (Szpitalna)
Obwód 44. Nowy Port, Biuro Pośrednictwa Pracy, ul. Na Zaspy13 51
Obwód 45. Nowy Port, Biuro Dzielnicowe Zarządu Miejskiego, ul. Oliwska
53–54
Obwód 46. Nowy Port, Letniewo, Szkoła Powszechna nr 22, [ul.] Uczniowska 22
Obwód 47. Nowy Port, Brzeźno, Szkoła Powszechna nr 20, ul. Północna 5
[Powiat] Wejherowo
Obwód 1. Wejherowo, Państwowe Gimnazjum Męskie
Obwód 2. Wejherowo, Hotel Szczepańskiego (Samopomoc Chłopska)
Obwód 3. Wejherowo, Sala Pranszkiego, ul. Pierackiego 22
Obwód 4. Wejherowo, Szkoła Powszechna OO. Reformatówj 22 23 24
Obwód 5. Wejherowo, Liceum Peda[gogiczne]
Obwód 6. Puck, szkoła
Obwód 7. Puck, szkoła
Obwód 8. Chwaszczyno, szkoła
Obwód 9. Kielno, sala ob. Czastki
Obwód 10. W[ielki] Kack, biuro sołtysa
Obwód 11. Szemud, szkoła
Obwód 12. Łebno, szkoła
Obwód 13. Donimierz, szkoła
Obwód 14. Strzepcz, szkoła
Obwód 15. Linia, szkoła
Obwód 16. Dębogórze, szkoła
Obwód 17. Mosty, szkoła
Obwód 18. Rumia, sala Radtkego
Obwód 19. Rumia, szkoła
Obwód 20. Rumia, szkoła
Obwód 21. Domatowo, szkoła
Obwód 22. Bolszewo, szkoła
Obwód 23. Gościcinok, Kolonia Fabrycz[na]
Obwód 24. Reda, szkoła
Obwód 25. Wejherowo, Zarząd Gminy
Obwód 26. Nowy Dwór [Wejherowski], szkoła
Obwód 27. Luzino, szkoła
W oryginale Reformatorów.
W oryginale Gościno.
13
Obecnie ul. Na Zaspę.
j

k
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Obwód 28. Milwino, szkoła
Obwód 29. Kębłowo, szkoła
Obwód 30. Staszyno, szkoła
Obwód 31. Połczyno, szkoła
Obwód 32. Mechowo, szkoła
Obwód 33. Smolno, szkoła
Obwód 34. Żelistrzewo, szkoła
Obwód 35. Hel, szkoła
Obwód 36. Jastarnia, szkoła
Obwód 37. Kuźnica, szkoła
Obwód 38. Wielka Wieś, szkoła
Obwód 39. Tupadły, szkoła
Obwód 40. Strzelno, szkoła
Obwód 41. Karlikowo, szkoła
Obwód 42. Krokowa, szkoła
Obwód 43. Żarnowiec, szkoła
Obwód 44. Wierzchucino, szkoła
Obwód 45. Czymanowo, szkoła
Obwód 46. Rybno, szkoła
[Powiat] Sławno
Obwód 1. Miasto Sławno
Obwód 2. Gmina Sławno
Obwód 3. Gmina Malechowo
Obwód 4. Gmina Dobiesław
Obwód 5. Miasto Derlow14 25 26 27 28
Obwód 6. Gmina Derlow
Obwód 7. Gmina Stare Kowalewice
Obwód 8. Gmina Polanów
Obwód 9. Gmina Polanów, wieś Żytowo
Obwód 10. Gmina Lykowo15
Obwód 11. Gmina Lykowo
Obwód 12. Gmina Lukowo16
Obwód 13. Gmina Wrześnica
Obwód 14. Gmina Naćmierzl, wieś Postomino
Obwód 15. Gmina Naćmierz
Obwód 16. Gmina Secemino17
W oryginale tu i dalej Maćmierz.
Tu i poniżej zapewne mowa o Darłowie.
15
Tu i niżej może chodzić o Żukowo koło Sławna, na pewno jednak nie o Łykowo w gminie Dygowo w powiecie kołobrzeskim, gdyż nie leżało ono w województwie gdańskim.
16
Obecnej nazwy miejscowości nie udało się ustalić.
l

14
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[Powiat] Kartuzy 29 30 31 32 33
Obwód 1. Kartuzy miasto (szkoła powszechna)
Obwód 2. Kartuzy miasto (gimnazjum)
Obwód 3. Gm[ina] Banino (w gminie18)
Obwód 4. Firoga19 (dom prywatny)
Obwód 5. Czeczewo (dom prywatny)
Obwód 6. Chmielno (szkoła powszechna)
Obwód 7. Brodnica (szkoła powszechna)
Obwód 8. Miechucino (szkoła powszechna)
Obwód 9. Goręczyno, szkoła powszechna
Obwód 10. Hopowa, szkoła powszechna
Obwód 11. Starkowa Hutam, szkoła powszechna
Obwód 12. Kamienica Szlachecka, szkoła powszechna
Obwód 13. Borzestowo, szkoła powszechna
Obwód 14. Klukowa Huta, szkoła powszechna
Obwód 15. Kartuzy wieś, szkoła powszechna
Obwód 16. Dzierżążno, szkoła powszechna
Obwód 17. Kiełpino, szkoła powszechna
Obwód 18. Parchowo, szkoła powszechna
Obwód 19. Sulęczyno, szkoła powszechna
Obwód 20. Chośnica, szkoła powszechna
Obwód 21. Przodkowo, Zarząd Gminy
Obwód 22. Pomieczyno, szkoła powszechna
Obwód 23. Kłosówko, szkoła powszechna
Obwód 24. Sianowo, szkoła powszechna
Obwód 25. Mirachowo, lokal prywatny
Obwód 26. Sianowska Huta, szkoła powszechna
Obwód 27. Sierakowice, szkoła powszechna
Obwód 28. Gowidlino, szkoła powszechna
Obwód 29. Pałubice, lokal prywatny
Obwód 30. Stężyca, szkoła powszechna
Obwód 31. Szymbark, szkoła powszechna
Obwód 32. Stare Czaple, szkoła powszechna
Obwód 33. Gostomie, szkoła powszechna
Obwód 34. Sulęczyno, szkoła powszechna20
Obwód 35. Borek, szkoła powszechna
Obwód 36. Mściszewice, szkoła powszechna
W oryginale Sztarkowa Huta.
Zapewne chodzi o Chocimin w gminie Polanów. Na pewno nie może być mowy o wsi Sucumin
leżącej w powiecie starogardzkim.
18
W budynku Urzędu Gminy.
19
Obecnie osiedle w Gdańsku w dzielnicy Matarnia.
20
Ta sama lokalizacja jak obwodu nr 19.
m

17
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Obwód 37. Żukowo, Zarząd Gminy
Obwód 38. Przyjaźń, szkoła powszechna
Gdynia
Obwód 1. Witomino, w Szkole Powszechnej nr 12
Obwód 2. Redłowo, w Zarządzie Miejskim
Obwód 3. Działki Leśne, w Szkole Powszechnej nr 3
Obwód 4. Działki Leśne, w PKO, ul. Pomorska
Obwód 5. Działki Leśne, w Zakładach Dezynfekcji Kąpielowej, ul. Śląska 21
Obwód 6. Działki Leśne, w Szkole Powszechnej nr 2, ul. Daszyńskiego 25
Obwód 7. Grabówek, w Państwowym Gimnazjum Kupieckim, ul. Czerwonych Kosynierów21 34
Obwód 8. Grabówek, w Biurze Ewidencji, ul. Czerwonych Kosynierów 121
Obwód 9. Grabówek, w Szkole Powszechnej nr 7, ul. Czerwonych Kosynierów
Obwód 10. Grabówek, w barakach Ligi Kobiet, ul. Czerwonych Kosynierów 304
Obwód 11. Grabówek, w Szkole Powszechnej nr 5, ul. Gen. Dreszera
Obwód 12. Chylonia, w Starej Szkole22, ul. Lubawska 35
Obwód 13. Chylonia, w Szkole Powszechnej nr 10, ul. Lubawska
Obwód 14. Cisowa III, w Szkole Powszechnej nr 16, ul. Kartuska
Obwód 15. Cisowa II, w Szkole Powszechnej nr 9, ul. Chylońska 227
Obwód 16. Cisowa I, w [budynku] PCK, ul. Chylońska 159
Obwód 17. Obłuże, w Szkole Powszechnej nr 6, ul. Cechowa
Obwód 18. Oksywie, w Szkole Powszechnej nr 4, ul. Dickmanna
Obwód 19. Śródmieście Port, w Urzędzie Morskim, ul. Chrzanowskiego
Obwód 20. Śródmieście II, w Państwowym Zakładzie Higieny, ul. I Armii WP
Obwód 21. Śródmieście III, ul. Waszyngtona 32
Obwód 22. Śródmieście IV, w Szkole Powszechnej nr 1, ul. 10 Lutego 23
Obwód 23. Śródmieście V, w Ośrodku Zdrowia, ul. 10 Lutego 39
Obwód 24. Śródmieście VI, Biblioteka Miejska, Skwer Kościuszki 15
Obwód 25. Śródmieście VII, Polski Zw[iązek] Zachodni, ul. Świętojańska 59
Obwód 26. Kamienna Góra, w Szkole Powszechnej nr 18, ul. Czołgistów23 36
Obwód 27. Śródmieście VIII, w Urzędzie Skarbowym, ul. Świętojańska 59
Obwód 28. Redłowo II, w Zarządzie Miejskim, ul. Czołgistów
Obwód 29. Redłowo II, w Państwowym Gimnazjum Żeńskim, ul. Czołgistów 46
Obwód 30. Orłowo III, w Szkole Powszechnej nr 8, ul. Orłowska 39

Obecnie ul. Morska.
„Stara Szkoła” to starszy z dwóch budynków wspomnianej niżej Szkoły Powszechnej nr 10
w Gdyni.
23
Obecnie al. Józefa Piłsudskiego.
21
22
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Obwód
Obwód
Obwód
Obwód
Obwód

31.
32.
33.
34.
35.

Orłowo II, w Gimnazjum Zegarskiego24, ul. Gdańska25 37
Mały Kack III, w lokalu przedszkola, ul. Szkolna 5
Mały Kack, w Szkole Powszechnej nr 13 przy kościele
Orłowo I, w Szkole Powszechnej nr 11, ul. Wrocławska
Mały Kack, w II Ośrodku Zdrowia

38

[Powiat] Bytów
Obwód 1. Bytów, Dom Kultury i Sztuki
Obwód 2. Bytów, Gimnazjum Państwowe
Obwód 3. Gm[ina] Borysław
Obwód 4. Gmina Ciechosławice
Obwód 5. Gm[ina] Jasień
Obwód 6. Gm[ina] Niezabyszewo
Obwód 7. Gm[ina] Połeczno26 39
Obwód 8. Gm[ina] Studzienice
Obwód 9. Gm[ina] Tuchomyśl27 40
Obwód 10. Gm[ina] Ugoszcz
[Powiat] Malbork
Obwód 1 w Zarządzie Miejskim w Malborku
Obwód 2 w szkole powszechnej przy ul. Żeromskiego
Obwód 3 w Hotelu Europa przy ul. Kościuszki
Obwód 4 w szkole powszechnej przy ul. Wojska Polskiego
Obwód 5 w szkole powszechnej przy ul. Sztumskiej
Obwód 6 w Starym Polu w szkole powszechnej
Obwód 7 w Dumirowie28 w szkole powszechnej 41
Obwód 8 w Gronowie w szkole powszechnej
Obwód 9 w Zutawcu29 w Zarządzie Gminnym 42
Sopot30 43
Obwód 1.
Obwód 2.
Obwód 3.
Obwód 4.

Nowy Dwór – miasto
Nytych31 – miasto 44
Pruszcz [Gdański] – miasto
Drewnica – gmina

Szkoła założona w 1927 r. przez dr. Teofila Zegarskiego, inicjatora szkolnictwa w Gdyni. Obecnie Technikum Transportowe
25
Obecnie al. Zwycięstwa.
26
Prawdopodobnie chodzi o Półczno.
27
Obecnie Tuchomie.
28
Prawdopodobnie chodzi o Mirowo.
29
Chodzi o Żurawiec.
30
Sopot był stolicą powiatu gdańskiego.
31
Obecnie Nowy Staw.
24
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Obwód 5. Kalbudy32 – gmina 45
Obwód 6. Kałdowo – gmina
Obwód 7. Lisewo – gmina
Obwód 8. Ludków33 – gmina 46
Obwód 9. Łęgowo – gmina
Obwód 10. Łostowice – gmina
Obwód 11. Wielkie Mątwy34 – gmina 47
Obwód 12. Mierzeszyn – gmina
Obwód 13. Wielkie Cedry35 – gmina 48
Obwód 14. Lezewice Wielkie36 – gmina 49
Obwód 15. Nowy Dwór [Gdański] – gmina
Obwód 16. Nytych37 – gmina 50
Obwód 17. Obozy38 – gmina 51
Obwód 18. Panna39 – gmina 52
Obwód 19. Pruszcz – gmina
Obwód 20. Przywidz – gmina
Obwód 21. Pszczółki – gmina
Obwód 22. Suchy Dąb – gmina
Obwód 23. Szymbork40 – gmina 53
Obwód 24. Ścieżki41 – gmina 54
Obwód 25. Śpiewowo42 – gmina 55
Obwód 26. Wielkie Trąbki43 – gmina 56
[Powiat] Kwidzyn
Obwód 1. Brukawa44, lokal Zarządu Gminnego Brukawa 57
Obwód 2. Brzegi, świetlica w Brzegach
Obwód 3. Czarne, szkoła w Czarnym
Obwód 4. Duże Rakowo45, szkoła w Dużym Rakowie 58
Obwód 5. Gardeja, szkoła w Gardei
Obwód 6. Korzeniewo, szkoła rolnicza w Gniewskim Polu
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Obecnie Kolbudy.
Obecnie Lubieszewo.
Obecnie Mątowy Wielkie.
Obecnie Cedry Wielkie.
Obecnie Lasowice Wielkie.
Obecnie Nowy Staw.
Pełna nazwa gminy: Stutthof-Obozy. Obecnie Sztutowo.
Obecnie Marzęcino.
Obecnie Ostaszewo.
Obecnie Stegna.
Obecnie Świbno.
Obecnie Trąbki Wielkie.
Obecnie Brokowo.
Obecnie Rakowiec.
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Obwód
Obwód
Obwód
Obwód
Obwód
Obwód
Obwód
Obwód
Obwód

7. Małe Grabowo46, lokal Zarządu Gminnego Grabowo 59
8. Mareza, szkoła w Marezie
9. Ryjewo, lokal Samopomocy Chłopskiej w Ryjewie
10. Siedliny47, szkoła w Siedlinach 60
11. Tychnowo48, szkoła w Tychnowie 61
12. Wandowo, szkoła w Wandowie
13. Kwidzyn nr 1, Gimnazjum Rolniczo-Ogrodnicze
14. Kwidzyn nr 2, Liceum Pedagogiczne
15. Kwidzyn nr 3, gmach gimnazjum przy ul. Mazurskiej

Kościerzyna miasto
Obwód 1. Lokal urzędowania – KKO49, ul. 3 Maja 2 62
Obwód 2. Lokal urzędowania – Dom Kultury i Sztuki, ul. 8 Marca
Obwód 3. Lokal urzędowania – Szkoła Powszechna, ul. Strzelecka 2
Skarszewy miasto
Obwód 1. Lokal urzędowania – szkoła powszechna
Kościerzyna wieś
Obwód 1. Lokal urzędowania – Szkoła Powszechna w Sarnowach
Obwód 2. Lokal urzędowania – Zarząd Gminy Kościerzyna wieś
Skarszewy – wieś
Obwód 1. Lokal urzędowania – Zarząd Gminy Skarszewy wieś
Obwód 2. Lokal urzędowania – Szkoła Powszechna w Demblinie50

63

Pogódki
Obwód 1. Lokal urzędowania – Szkoła Powszechna w Pogódkach
Obwód 2. Lokal urzędowania – Szkoła Powszechna w Jeziercach
Dziemiany
Obwód 1. Lokal urzędowania – Szkoła Powszechna w Dziemianach
Lipusz
Obwód 1. Lokal urzędowania – Szkoła Powszechna w Lipuszu
Liniewo
Obwód 1. Lokal urzędowania – sala Mielewskiego w Wysinie
46
47
48
49
50

Prawdopodobnie mowa o Grabówku, w odróżnieniu od dalej wspomnianego Grabowa.
Obecnie Sadlinki.
Obecnie Tychnowy.
Prawdopodobnie chodzi o Komunalną Kasę Oszczędności.
Obecnie Demlin.
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Obwód 2. Lokal urzędowania – Świetlica Lukowicz w Liniewie
Nowa Karczma
Obwód 1. Lokal urzędowania – sala Mazura w Nowej Karczmie
Obwód 2. Lokal urzędowania – Szkoła Powszechna w Grabowie
Stara Kiszewa
Obwód 1. Lokal urzędowania – Szkoła Powszechna w Starej Kiszewie
Obwód 2. Lokal urzędowania – Szkoła Powszechna w Konarzynach
Obwód 3. Lokal urzędowania – Szkoła Powszechna w Nowych Polaszkach
Sztum
Obwód
Obwód
Obwód
Obwód
Obwód
Obwód
Obwód
Obwód
Obwód

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sztum miasto
Sztum wieś
Dzierzgoń
Bruszwałd51 64
Mikołajki
Stary Targ
Szropy
Straszewo
Świetliki52 66

65

Starogard
Obwód 1. Starogard, Barak PUR-u
Obwód 2. Starogard, Gimnazjum
Obwód 3. Starogard, Hotel Wiedeński
Obwód 4. Starogard, Dom Mł[odej] Polski
Obwód 5. Starogard, Szkoła Powszechna
Obwód 6. Starogard, Rzeźnia Miejska
Obwód 7. Starogard – wieś, Dwór Rokocin
Obwód 8. Starogard – wieś, Szkoła Powszechna w Żabnie
Obwód 9. Starogard – wieś, Szkoła Powszechna w Kolinczu
Obwód 10. Starogard – wieś, Szkoła Powszechna w Ciecholewach
Obwód 11. Gmina Bobowo, Szkoła Powszechna w Bobowie
Obwód 12. Gmina Bobowo, Szkoła Powszechna w Jabłowie
Obwód 13. Skórcz – miasto, Szkoła Powszechna w Skórczu
Obwód 14. Skórcz – wieś, Szkoła Powszechna w Czarnymlesien
Obwód 15. Skórcz – wieś, Szkoła Powszechna w Barłożnie
Obwód 16. Leśna Jania, Budynek Zarządu Gminy Leśna Jania
W oryginale w Czarnymlesiu.
Obecnie Gościszewo.
52
Obecnie Jasna.
n

51
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Obwód
Obwód
Obwód
Obwód
Obwód
Obwód
Obwód
Obwód
Obwód
Obwód
Obwód
Obwód
Obwód
Obwód
Obwód
Obwód
Obwód
Obwód
Obwód

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Gmina
Gmina
Gmina
Gmina
Gmina
Gmina
Gmina
Gmina
Gmina
Gmina
Gmina
Gmina
Gmina
Gmina
Gmina
Gmina
Gmina
Gmina
Gmina

Leśna Jania, Szkoła Powszechna Kopytkowo
Osiek, Szkoła Powszechna w Osieku
Osiek, Szkoła Powszechna Kasparus
Osieczna, Szkoła Powszechna Osieczna
Osieczna, Szkoła Powszechna w Linówku
Osieczna, Szkoła Powszechna w Szlachcie
Osieczna, karczma Żabińskiego w Klaninach
Piece, Szkoła Powszechna w Kalisce53 67
Piece, Szkoła Powszechna w Bartlu
Piece, Szkoła powszechna w Lubkach
Lubichowo, lokal Komorowskiego w Lubichowie
Lubichowo, Szkoła Powszechna w Zelgoszczy
Lubichowo, Szkoła Powszechna we Wdzie
Lubichowo, Nowa Szkoła w Osowie
Lubichowo, Szkoła Powszechna w Zielonej Górze
Zblewo, Szkoła Powszechna w Zblewie
Zblewo, Szkoła Powszechna w Bytoni
Zblewo, Szkoła Powszechna w Borzechowie
Zblewo, Szkoła Powszechna w Pinczynie

Miastko
Obwód 1. Miastko
Obwód 2. Marcino54 68
Obwód 3. Korzybie
Obwód 4. Kawcze
Obwód 5. Dretyń
Obwód 6. Redysz55 69
Obwód 7. Starkowo
Obwód 8. Ścibory
Obwód 9. Trzebielino
Obwód 10. Biesowie56 70
Obwód 11. Mstów57 71
Obwód 12. Wałdowo
Obwód 13. Omiary58 72
Obwód 14. Falkowice
Obwód 15. Kasibór59 73
53
54
55
56
57
58
59

Mowa o miejscowości Kaliska.
Zapewne mowa o Warcinie.
Obecnie Radusz.
Mowa o Biesowicach.
Najprawdopodobniej mowa o obecnej miejscowości Mostowo.
Obecnej nazwy miejscowości nie udało się ustalić.
Obecnej nazwy miejscowości nie udało się ustalić.
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c) teczki obserwacyjne nie były zaprowadzone we wszystkich obwodach
d) Wejherowo, Starogard – [w tych miejscowościach teczki obserwacyjne nie
były prowadzone] z powodu braku referentów, gdyż wszyscy referenci był
zatrudnieni operacyjnieo 74
2. a) Ogólna ilość mieszkańców w województwie: 635 51760 75
b) Uprawnionych do głosowania: 282 57261 76
c) Głosowało: 263 79562 77
d) Unieważnionych głosów: 18 77763 78
e) Przyczyny unieważnienia – napisy rozmaitej treści jak: „Heil Hitler”,
„Precz z rządem”, „My chcemy króla”, „My chcemy Polskę przedwojenną”,
„Żądamy granicy na Wołdze”, „3 × nein”, rysowane swastyki, „Żądamy
Lwowa”, „Deutsche Reich muss sein bis Moskau”, „Gdzie mamy tę wolność”,
„Zgadzam się na granice zachodnie, ale na wschodnie nie” itd.
3. a) Podział ludności według grup społecznych w ośrodkach miejskich: robotnicy
– 72 573, rzemieślnicy – 24 095, inteligencja – 32 315, handlarze – 32 852.
b) W ośrodkach wiejskich: małorolni – 18 583, średniorolni – 61 399, możni
rolnicy – 13 474, bezrolni – 16 383.
4. a) Liczebność partii legalnych w województwie64: PPR – 7 tys., PPS – 11 128,
SL – 3580, PSL – 3138, SD – 684, SP – 180. 79
b) Działaczy demokratycznych, którzy by prowadzili działalność antypaństwową, nie zanotowano.
c) PSL w niektórych miejscowościach, jak Starogard, Sztum, za pomocą
afiszy wzywał do głosowania raz nie. 80
W powiecie malborskim ob. Pietroński, poseł do KRN, na zebraniu Komitetu Obywatelskiego do Spraw Głosowania Ludowego65, które odbyło się
w gmachu Starostwa Powiatowego, wyraził się: „Jestem przekonany, że cały
powiat ludności uprawnionej do głosowania odpowie 3 × »nie«”. W powiecie
morskim PSL, będąc pewny swej przegranej, zaniechał wszelkiej kampanii

W oryginale operatywnie.
Liczba zaniżona – wg spisu powszechnego z lutego 1946 r. w województwie gdańskim mieszkało ponad 732 tys. osób.
61
Według oficjalnych danych blisko 479 tys. osób.
62
Według oficjalnych danych oddano ponad 428 tys. głosów.
63
Według oficjalnych danych głosów nieważnych było 14,5 tys.
64
Nieznane źródło pochodzenia danych liczbowych. Nie zgadzają się one z późniejszymi wyliczeniami badaczy ani sprawozdaniami partyjnymi, według których np. liczebność PPR w okresie
referendum wynosiła ponad 12,5 tys. członków, a PSL nieco ponad 13 tys.
65
Obywatelskie komitety głosowania ludowego, powoływane „spontanicznie” przez organizacje
społeczne, a w rzeczywistości inspirowane przez urzędy informacji i propagandy, miały zachęcać
Polaków do głosowania „trzy razy »tak«”.
o

60
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przedwyborczej. Jednakże zadaniem każdego członka PSL było pouczać
i przekonywać każdego, by głosować „1 × nie”. 81
d) Kler zasadniczo udziału w referendum nie brał, z małymi wyjątkami:
Bytów – ks. Macikowski66 mówił, że nie chciałby być w tym komitecie67,
gdyż on na pierwsze miejsce wolałby odpowiedzieć „nie”, bo Senat jest przecież ciałem mądrzejszym, które może pokierować każdą sprawą na właściwe
tory. Na terenie Sztumu brał czynny udział w zgromadzeniach i wiecach jako
mówca członek PPS, kapelan więzienny ks. mjr Hodurski. 82 83
e) Co do szkodliwej działalności strony władz administracyjnych – Starostwo Powiatowe w Kościerzynie nie dostarczało samochodów do celu
referendum.
Na terenie miasta Gdyni wiceprezydent Modliński wydał zarządzenie nakazujące zrywanie afiszy i ulotek wywieszonych przez partie zblokowane, które są
naklejane na ścianach domów, wyłączając te, które są naklejane na tablicach
i słupach specjalnie na ten cel przeznaczonych.
f) W urzędach specjalnie nie szerzono wrogiej propagandy i literatury, nikt
nie wypowiadał się co do głosowania.
g) Na terenie pow. kwidzyńskiego pokazała się nieznana banda, lecz zarządzona przez władze akcja zapobiegła jakimkolwiek wypadkom. W ostatnim
tygodniu przed głosowaniem w obwodzie 5 w powiecie Bytów przysłano
anonim pisany atramentem przewodniczącemu kom[isji] obwodowej, aby
się odsunął od komisji i aby wystąpił z PPR, w wypadku przeciwnym grożono mu śmiercią.
W ostatnią noc przed głosowaniem przyjechało przed dom przewodniczącego 2. Obwodu Głosowania w Bytowie czterech nieznajomych, związali
mu oczy, a następnie zabrali go ze sobą. Wypuścili go 1 lipca.
Poza tymi wypadkami nie zauważono działalności grup podziemnych.
[II]
a) Spis członków komisji obwodowych, ich przynależność partyjna i charakterystyka (załączniki przesyłamy)68. 84
b) Wśród członków komisji głosowania ludowego nie zanotowano wrogiej lub
podejrzanej dla demokracji działalności.
c) Wrogie podziemiap nie miały żadnego wpływu na komisje głosowania.
d) Podział na obwody głosowania okazał się dobry.
e) Siedziby obwodów ze względu na bezpieczeństwo publiczne były dogodne,
jedynie na terenie Gdyni pięć obwodów znajdowało się w pobliżu lasów.
Tak w oryginale.
Najprawdopodobniej chodzi o ks. Alfonsa Męcikowskiego, w okresie referendum administratora
parafii diecezjalnej w Bytowie.
67
Najprawdopodobniej chodzi o Obywatelski Komitet Głosowania Ludowego.
68
Załączników nie odnaleziono.
p

66
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III
a) Ochrona lokali wyborczych składa się z funkcjonariuszy UB, z MO, z WP,
z ORMO. Dowódcami grup ochronnych byli w powiecie Starogard oficerowie
WP. W pozostałych powiatach dowódcami byli funkcjonariusze PUBP, komendanci gminnych posterunków MO.
b) Członkowie ORMO wraz z funkcjonariuszami MO i UB byli przydzieleni do
ochrony lokali wyborczych.
c) Na terenie powiatu Kościerzyna miały miejsce dwa napady na komisje
i ochronę: w Nowych Polaszkach i Konarzynach. Ochrona rekrutująca się
w tych obwodach z funkcjonariuszy CW MO zachowała się bardzo dobrze
i odważnie, odpierając silniejszą liczebnie i silniej uzbrojoną bandę.
Poza tym na terenie całego województwa nie było żadnych napadów ani zakłóceń porządku publicznego.
IV
a) Na terenie Gdyni i Sopotu słabła działalność partii politycznych. Jedynie dzięki
grupom propagandowym pod kierownictwem kpt. mar. Sulimowicza Józefa
włożono dużo owocnej pracy w celu uświadomienia chłopów przez organizowanie zebrań i rozmów Grupy te dostarczyły materiał propagandowy, który
był chętnie rozchwytywany. Akcja propagandowa wśród ludności autochtonicznej nie spełniła swego zadania z powodu biernej postawy autochtonów do
zagadnień politycznych.
W pozostałych powiatach propaganda była prowadzona na należytym poziomie, materiały dotarły do wszystkich wsi.
Najwięcej pracy w akcji głosowania włożyły partie PPR i PPS oraz grupy
propagandowe WPr. 85
c) W czasie akcji agitacyjno-propagandowej w szeregach bloku demokratycznego żadnego przejawu sabotażu czy dywersji nie zauważono.
d) Specjalnych druków o treści antyrządowej nie było, jedynie afisze wydane
przez PSL, które zalecały głosować 1 × nie, a 2 × tak. Na terenie powiatów
Sopot i Wejherowo wrogie elementy zdzierały afisze lub umieszczały na afiszach napisy przeciw referendum oraz w powiecie kościerskim zostały rozrzucone ulotki PSL-u.
e) W powiecie Kościerzyna było około 300 plakatów wydanych przez PSL pt.
„50 lat pracy” i ulotki „O Polskę Ludową”. Na terenie Sławna zauważono
plakat pt. „Polacy rodacy – nie idźcie w ślad za komunizmem, przeklętym
sojusznikiem Rosjan. Głosujmy na pierwsze dwa pytania »nie«”. Gdzie zostały robione ulotki nielegalne – nie wykryto, kolporterów nie przechwycono.
r

W tekście pominięto oznaczenie podpunktu b).
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[V]
a) Na terenie województwa zatrzymano w areszcie prewencyjnym 45 osób,
z tego 8 osób za zdzieranie afiszy propagandowych.
b) Na terenie powiatu Kwidzyn przeprowadzono akcję przeciw bandzie, która
nie wyrządziła żadnych szkód i zmuszona była opuścić teren powiatu.
Na trzy dni przed głosowaniem, w czasie operacji przeciwko działającej na
terenie powiatu sztumskiego bandzie AK, zabito jednego z przywódców tej
bandy porucznika pseudo[nim] „Żelazny”69. 86
Na terenie powiatu Kościerzyna, w okolicy Dziemian i Starej Kiszewy, podczas operacji przeciwko bandzie aresztowano 6 osób. Zdobyto 2 rkm, 4 kbk,
2 pistolety, 1 granat i 2 mundury WP.
W czasie przygotowań do referendum PUBP Sopot wystawił na skrzyżowanie
dróg punkty kontrolne, które miały za zadanie sprawdzać dowody osobiste
oraz kontrolę bagaży.
c) W przeprowadzonych akcjach przeciw bandom żadnych błędów nie
popełniono.
d) Pobyt wojsk i grup ochronnych w terenie wykorzystano, sieć agenturalno-informacyjna została rozszerzona, autorytet UB w terenie zwiększył się.
e) Całą agenturę nastawiono w celu wykrywania wrogich elementów. Wszystkie
tereny były w dzień i w nocy patrolowane przez posterunki MO i funkcjonariuszy UB. Przeprowadzono kontrolę pojazdów mechanicznych.
Źródło: AIPN, 00231/86, t. 11, k. 43–54, oryginał, mps.

Zdzisław Badocha, „Żelazny” (1925–1946) – żołnierz AK, podporucznik. Dowódca szwadronu
w 5. Wileńskiej Brygadzie AK, słynący z brawurowych akcji. Ranny podczas starcia z oddziałami
aparatu represji 10 VI 1946 r. pod Tulicami, następnie przebywał w majątku Czernin pod Sztumem,
gdzie zginął 28 VI 1946 r. w kolejnej potyczce.
69
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Nr 17
1946 lipiec 17, Warszawa – Wytyczne dla pracy wojewódzkich komitetów bezpieczeństwa1 1 2
Warszawa, dnia a17a lipca 1946 r.
Państwowa Komisja Bezpieczeństwa
Płk Romkowskib

b

Ściśle tajne
Egz. nr a16a
a
Seria „K”a

Wytyczne
dla pracy wojewódzkich komitetów bezpieczeństwa na okres przedwyborczy
Komitety bezpieczeństwa wykonały dobrze swoje zadanie w okresie referendum. Ten ważny akt państwowy odbył się na ogół w spokoju i porządku.
Jest to jednak dopiero pierwsza część zadania i nie ma zbyt wiele czasu do przygotowania następnego, głównego zadania: osłony i poparcia akcji wyborczej.
Obok wielkiego powodzenia w przeprowadzeniu referendum stwierdzono
też błędy, które w dalszej akcji należy usunąć, aby wynik był jeszcze pełniejszy. Pracę przygotowawczą należy rozpocząć natychmiast, prowadząc
ją na podstawie jasnego planu, opracowanego na podstawie niżej podanych
wytycznych.
I. Ocena sytuacji politycznej
W wyborach wzięło udział 87 proc. uprawnionych do głosowania, z czego
68,1 proc. odpowiedziało twierdząco na wszystkie trzy pytania. Dowodzi to, że
znaczna większość narodu opowiedziała się za Rządem Jedności Narodowej i że
naród pragnie rozwoju kraju po linii jego polityki. Fakt ten ostatecznie obalił
legendy o siłach opozycji i ustabilizował stosunki polityczne w kraju, co jest
wielkim sukcesem rządu i podstawą do spokojnego rozwoju państwa na najbliższy okres.
Wpisano odręcznie.
Dekretację wpisano odręcznie. Poniżej parafka, prawdopodobnie płk. Romkowskiego, opatrzona datą 20 VII [19]46 [r.].
1
Wojewódzkie komitety bezpieczeństwa – terenowe oddziały Państwowej Komisji Bezpieczeństwa, ściśle tajnej struktury powołanej w marcu 1946 r. przez BP PPR, mającej koordynować zadania wojska i organów bezpieczeństwa w zwalczaniu podziemia zbrojnego oraz zabezpieczania
referendum, a później wyborów do sejmu. Szefem WKB w Gdańsku w okresie referendum był
płk Dymitr Wariończyk
a–a

b–b
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Należy jednak stwierdzić, że:
1. Wprawdzie siły legalnej opozycji Mikołajczyka okazały się nikłe (zaledwie 9 proc. głosujących odpowiedziało raz „nie”, a dwa razy „tak” według jego
wskazówek), to jednak:
2. Siły współdziałającej z nim nielegalnej reakcji, głosujące na dwa lub trzy
pytania „nie”, okazały się cyfrowo znaczne, dając przeszło 20 proc. głosów.
Stąd wnioski:
1. Referendum wykazało, że opozycja reakcyjna nie ma żadnych podstaw
ubiegania się o zdobycie władzy, ale ma w społeczeństwie dużą bazę dla siania
niepokoju i zamętu.
2. Należy się spodziewać, że reakcja wytęży wszystkie siły w okresie przedwyborczym, aby propagandowo i zbrojnie stawić woli narodu jak największy
opór.
[...]c 3
III. Najważniejsze błędy popełnione w okresie referendum
Mimo niewątpliwie wielkiego wysiłku i dużego zapału włożonego w prace
dla referendum, popełniono szereg błędów, których należy bezwzględnie uniknąć
w okresie wyborów. Błędy te są następujące:
1. Polityczne przygotowanie całego aparatu osłony referendum, a więc wojska,
bezpieczeństwa i milicji, nie wszędzie było na wystarczającym poziomie. Były
nie tylko wypadki złej pracy propagandowej na zewnątrz, ale i wypadki złych
wyników wyborów wewnątrz samych sił zbrojnych państwa. Znaleźli się oficerowie, którzy głosowali „nie” i którzy pociągnęli za sobą pokaźną ilość szeregowych. Te braki muszą być do wyborów bezwarunkowo usunięte.
Oficerów, którzy ujawnili swoje reakcyjne nastawienie, należy usunąć i przeprowadzić w ciągu najbliższych dwóch miesięcy wielką, planową akcję propagandową wśród jednostek wojska, bezpieczeństwa i milicji, aby na dzień
wyborów cały aparat osłony i propagandy miał jednolite, szczere, pozytywne
przekonania polityczne, a przede wszystkim ażeby ten aparat był wysoce aktywny politycznie.
2. Brygad propagandowych wysłano w teren za mało i za późno, przy czym
nie wszystkie były dobrze przygotowane. Doskonałe wyniki osiągnięte przez
te brygady – pomimo powyższych błędów – każą tym większą uwagę zwrócić
na ten środek działania, który daje nie tylko doraźne wyniki w głosowaniu,
ale pozostawia trwały ślad w uświadomieniu politycznym ludności, w jej pozytywnym ustosunkowaniu się do polityki rządu, w pomocy przy likwidacji
bandytyzmu itd.
3. Akcja referendum wykazała, że wpływy reakcji wśród ludności wiejskiej,
stanowiącej znaczną większość naszego narodu, są jeszcze dość szerokie, ale
bardzo płytkie. Mogą one być łatwo usunięte przez odpowiednią propagandę.
c

Pominięto punkt II dokumentu.
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Stwierdzono, że:
− do ogromnego procentu wsi gazety albo w ogóle nie docierają, albo dochodzą bardzo rzadko;
− ludność wiejska często zupełnie się nie orientuje w sprawach politycznych,
a nawet nie wie, co to jest Rząd Jedności Narodowej, [k]to jest prezydentem
KRN itd. Najdziksze plotki o kołchozach i Sybirze znajdują pełną wiarę;
− akcja propagandowa demokratycznych stronnictw politycznych jest zbyt
słaba;
− jedynym często źródłem informacji wielu wsi jest szeptana propaganda
reakcji.
Ten brak musi być usunięty. Komitety bezpieczeństwa muszą wziąć na siebie
gros pracy propagandowej.
4. Stwierdzono, że współpraca komitetów bezpieczeństwa z partiami demokratycznymi jest w wielu wypadkach niedostateczna. Partie demokratyczne
i ich członków należy nie tylko osłaniać, ale pobudzać i porywać do aktywnej
działalności politycznej. Tam, gdzie demokratyczne partie są zupełnie słabe lub
nieudolne, należy przez aktywny wysiłek organów komitetów bezpieczeństwa
poprowadzić tę działalność.
Z innymi partiami demokratycznymi powinien komitet nawiązać stały kontakt
i ścisłą współpracę przez swoich członków.
5. Jest jeszcze wiele wypadków oddawania broni bez walki przy napadach band, zarówno ze strony wojska, jak ze strony milicji. Należy objawy
takiego tchórzostwa lub zdrady bezwzględnie tępić, o ile możności, przez sądy
doraźne.
6. Stwierdzono, że „Wytyczne dla usprawnienia pracy komitetów”2 nie przez
wszystkie komitety zostały wprowadzone w życie. Szczególnie słabo idzie wciąż
jeszcze organizacja wywiadu agencyjnego. W braku dużych środków pieniężnych i fachowego personelu dokonać można bardzo wiele prostymi środkami nie
tylko bezpieczeństwa i milicji, ale i wojska. Jest tu wielkie pole dla pomysłowości i zmysłu praktycznego dowódców. 4
Należy w najbliższych dwóch miesiącach uczynić maksymalne wysiłki dla
usprawnienia i szerokiego rozwinięcia wywiadu.
W walce z bandami zauważono w dalszym ciągu błąd operowania zbyt wielkimi siłami przeciw małym bandom, bezpłodnego „przeczesywania” terenu na
ślepo – bez danych agencyjnych i rozpraszania band frontalnymi atakami. Raz
wreszcie należy sobie uświadomić obecną taktykę rozdrobnionych band i likwidować je w sposób celowy.
2
Mowa o ściśle tajnym dokumencie wydanym 4 VI 1946 r. przez Państwową Komisję Bezpieczeństwa, skierowanym do wojewódzkich komitetów bezpieczeństwa i dotyczącym ubezpieczenia akcji głosowania ludowego. Zanalizowano w nim szczegółowo sytuację polityczną w każdym
województwie oraz określono zadania wojska i urzędów bezpieczeństwa w zabezpieczaniu akcji
referendalnej. Wojewódzkie komitety bezpieczeństwa zobowiązano do udzielania politycznej i organizacyjnej pomocy partiom bloku.
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7. Stanowczo każda akcja musi być pościgiem doprowadzona do ostatecznej likwidacji bandy. Przerwanie akcji po rozproszeniu się bandy należy
traktować jako przestępstwo.
8. Dało się też zauważyć, że nie wszędzie przejęto się zasadą poprawnej postawy wobec ludności cywilnej. Zanotowano wiele wypadków rekwizycji i bezprawia, a bardzo mało wykorzystywano tak dobry środek propagandowy, jak
czynna pomoc w drobnych, codziennych pracach ludności wiejskiej. I ten ważny
błąd należy usunąć.
9. ORMO okazało się bardzo cennym czynnikiem politycznym, mimo nieuniknionych błędów płynących z braku wyszkolenia. Komitety winny czynnie
dopomóc w akcji werbunkowej, wyszkoleniu i politycznym wyrobieniu tej organizacji, którą należy usilnie rozwijać i usprawniać.
[...]d 5
Wszystkie komitety bezpieczeństwa powinny sobie zdać sprawę, że przeprowadzają wielką historyczną akcję zapewnienia podstaw pod rozwój demokracji
polskiej. Wysiłek ten musi być maksymalnie wytężony do końca tego roku, po
czym będzie można przejść do spokojnej, pokojowej pracy.
Minister Bezpieczeństwa Wewn[ętrznego]
(–) Radkiewicz3, gen. bryg. 6

7

Naczelny Dowódca WP
(–) w/z Spychalski4, gen. dyw.

Źródło: AIPN, 00231/86, t. 1, k. 219–230, oryginał, mps.

Pominięto punkt IV dokumentu.
Stanisław Radkiewicz (1903–1987) – działacz komunistyczny, funkcjonariusz organów bezpieczeństwa publicznego. Członek KPP, PPR i PZPR, oficer polityczny 1. Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki, kierownik resortu bezpieczeństwa publicznego w PKWN, a następnie minister bezpieczeństwa publicznego (1945–1954), od marca 1946 r. członek Państwowej Komisji Bezpieczeństwa.
4
Marian Spychalski (1906–1980) – polski działacz komunistyczny i dowódca wojskowy, marszałek Polski. Członek PPR i PZPR, wiceminister obrony narodowej (1945–1949), zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Bezpieczeństwa.
d
3
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Nr 18
1946 sierpień 24, Górny Śląsk – Odpis ulotki
Nr 1212/Inf
27 VIIIa 1

a

Referat informacjib

2 b

Odpisc3
Dziesięcioro Przykazań Czerwonej Demokracji dla Repatriantów
Jam jest Demokracja, która cię wynikład z ziemi ojców Twoich, z ziemi lwowskiej i wileńskiej, do domu, który jest nadal domem niewoli. 4
1. Nie będziesz miał innej Demokracji przede mną.
2. Nie będziesz brał udziału w krytykowaniu pochodzenia mego i działalności mojej, jeśli nie chcesz zapoznać się z Narodowym Komitetem
Wspierania Demokracji (NKWD).
3. Pamiętaj, abyś każdy dzień Demokracji święcił gorliwie pracą w kopalni
i na roli, aby uchronić sojuszników swoich od głodu i zimna.
4. Czcij Ojca Demokracji – Stalina i matkę niewolę, a będziesz dłużej żył.
5. Nie zabijaj sojuszników swoich, choćby strzelali do ciebie, chcąc ci odebrać palto, pieniądze lub zegarek, albowiem oni zapłacili za wszystko
ofiarą krwi swojej.
6. Nie cudzołóż, to znaczy nie łóż cudzych rzeczy na swoje miejsce, bo i tak
je ktoś zabierze.
7. Nie kradnij, bo cóż czynić będą sojusznicy twoi.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw Demokracji twojej, nie mów
też prawdy, albowiem za prawdę grozi ci sąd doraźny.
9. Nie pożądaj prawdziwej wolności ani suwerenności państwa, ani powrotu
do ziemi ojców twoich, ani do Lwowa i Wilna, bo tego nie będziesz miał,
póki UB czuwać będzie.
10. Nie pożądaj sprawiedliwości ani porządku, ani spokoju, ni butów całych,
ani ubrania, ani koszuli, ani jedzenia dobrego, ani ciastek, ani żadnej
rzeczy, które miałeś w czasach przeklętej Sanacji. Będziesz miłował De-

a–a
Fragment wpisany odręcznie czerwonym długopisem. Poniżej na marginesie odręczna adnotacja niebieskim długopisem o treści a/a ulotek.
b–b
Fragment wpisany odręcznie czerwonym długopisem. Powyżej na lewo odręczna adnotacja niebieskim długopisem o treści 12617/D I.
c
Poniżej na prawo adnotacja czerownym długopisem o treści a/a.
d
Tak w oryginale.
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mokrację twoją z całych sił twoich i całego serca twego za to, że sprzedała
Ojczyznę twoją, a bliźniego swego będziesz denuncjował w UB.
Dane w Moskwie, w dniu podpisania IV rozbioru Polski.
Ulotka szerzona na Śląsku Górnym.
24 VIII 1946. 2/28e 5
e

Źródło: AIPN, 1572/455, k. 187, odpis, mps.

e–e

Dopisano odręcznie czerwonym długopisem. Obok nieczytelny podpis.
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Nr 19
1946 sierpień 27, województwo lubelskie – Odpis ulotki jednej z organizacji podziemia niepodległościowego na temat sfałszowania referendum
Tajne
797/46/Tjn.
Odpis
ulotki kolportowanej na terenie pow. lubelskiego, a nadesłanej przez Urząd Informacji i Propagandy woj. warszawskiego z dnia 27 sierpnia 1946 r.
Po głosowaniu
Głosowanie Ludowe jest poza nami. Raz jeszcze tzw. Tymczasowy Rząd
Jedności Narodowej zakpił sobie z woli narodu i pogwałcił kardynalne prawo
do samostanowienia o sobie. Wtedy, kiedy masy chłopskie, robotnicze i inteligencja pracująca, wykazując nadzwyczajną cierpliwość i troskę o dobro kraju,
w jak najlepszej wierze poszły do urn wyborczych, aby dopiero przy pomocy
kartki wyborczej z wypisanym na niej „nie” zademonstrować legalnie swój protest przeciw dotychczasowej działalności rządu, tzw. Tymczasowy Rząd Jedności
Narodowej dokonał nie spotykanego w dziejach cywilizowanego świata sfałszowania wyników głosowania. Fałsz ten na nic się nie zda. Chłop polski, robotnik
i inteligent wiedzą dobrze, jak głosowali i jakie są wyniki głosowania. Naród
wie, że 80 do 90 proc. głosujących odpowiedziało „nie”. Głosowanie ludowe
było naszym wielkim zwycięstwem. Prasa i czynniki oficjalne, PPR-owcy i ich
sojusznicy chcą dyskretnie dać nam do zrozumienia, że inny wynik wyborów,
a nie daj Boże inny rząd, mógłby skomplikować naszą sytuację polityczną, wywołać niezadowolenie, a nawet interwencję Sowietów i w konsekwencji utratę
niepodległości.
W pełnym poczuciu odpowiedzialności za te słowa stwierdzamy, że tego rodzaju tłumaczenie jest zwykłym oszustwem i szantażem politycznym. Wiemy
bowiem, że każdy demokratyczny rząd – a o takim tylko możemy mówić – wyłoniony zgodnie z wolą olbrzymiej większości społeczeństwa dążyłby do utrzymania jak najlepszych stosunków ze Związkiem Radzieckim.
Jeżeli dziś istnieje duża niechęć do Związku Radzieckiego, to winę za to ponosi wyłącznie PPR, która judzi władze radzieckie przeciwko większości narodu,
i Rosja Radziecka, która temu judzeniu daje posłuch.
Intencje PPR są jasne. Chodzi o utrzymanie się przy władzy za wszelką cenę,
a nawet za cenę wysługiwania się obcym interesom, wbrew i przeciw interesom
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własnego narodu. Chodzi o utrzymanie się przy władzy i przygotowanie gruntu
pod siedemnastą republikę, nie licząc się z tym, że taka polityka prowadzi nieuchronnie do wojny domowej. Do realizacji tego zmierza PPR przez wysyłanie
Polaków do kopalń radzieckich, przez pełne więzienia i piwnice UB i wreszcie
przez bezczelne fałszowanie wyników głosowania ludowego, gwałcenie podstawowych praw demokratycznych narodu.
Nie ma jednak takiej siły, który złamałaby wolę ludu. Lud polski jest cierpliwy, ale cierpliwość jego ma swoją granicę. Przyjdzie chwila, kiedy naród
polski powie „dość tego” i w surowym wyroku uczyni was odpowiedzialnymi za
wszystkie zbrodnie na nim dokonane.
1

Źródło: AIPN, 1572/455, k. 194, odpis, mps.

a

Poniżej podpis odręczny J. Hełczyńskiego.
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Za zgodnośća

Wykaz skrótów
AAN
AIPN
AIPN Gd
AK
APG
APSz
AZHRL
BGKGL
BP PPR
CAW
CKW PPS
CW MO
DP
KBW
KC PPR
KC PZPR
KG AK
KG MO
KKO
KM PPR
KPP
KP PPR
KRN
KW MO
KW PPR
KW PZPR
MBP
MGB

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

MHMG
MHPRL
MIiP
MO

–
–
–
–

Archiwum Akt Nowych
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku
Armia Krajowa
Archiwum Państwowe w Gdańsku
Archiwum Państwowe w Szczecinie
Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego
Biuro Generalnego Komisarza Głosowania Ludowego
Biuro Polityczne Polskiej Partii Robotniczej
Centralne Archiwum Wojskowe
Centralny Komitet Wykonawczy Polskiej Partii Socjalistycznej
Centrum Wyszkolenia Milicji Obywatelskiej
Dywizja Piechoty
Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Komitet Centralny Polskiej Partii Robotniczej
Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
Komenda Główna Armii Krajowej
Komenda Główna Milicji Obywatelskiej
Komunalna Kasa Oszczędności
Komitet Miejski Polskiej Partii Robotniczej
Komunistyczna Partia Polski
Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej
Krajowa Rada Narodowa
Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej
Komitet Wojewódzki Polskiej Partii Robotniczej
Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego
Ministierstwo Gosudarstwiennoj Biezopasnosti (Ministerstwo
Bezpieczeństwa Państwowego ZSRS)
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
Ministerstwo Informacji i Propagandy
Milicja Obywatelska
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MSW
NAC
NKWD
NKW PSL
NSZ
NZW
ORMO
PAN BG
PAP
PCK
PH PG
PKO
PKS
PKWN
PPOK
PPR
PPS
PRL
PSL
PUBP
PUR
PZPR
PZUW
PZZ
RN PSL
SD
SL
SN
SP
TRJN
UB
UBP
UIiP
UNNRA
USA
UWG
WiN
WKB
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– Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
– Narodowe Archiwum Cyfrowe
– Narodnyj Komissariat Wnutriennich Dieł (Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRS)
– Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
– Narodowe Siły Zbrojne
– Narodowe Zjednoczenie Wojskowe
– Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej
– Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska
– Polska Agencja Prasowa
– Polski Czerwony Krzyż
– Pracownia Historii Politechniki Gdańskiej
– Powszechna Kasa Oszczędności
– Państwowa Komunikacja Samochodowa
– Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
– Premiowa Pożyczka Odbudowy Kraju
– Polska Partia Robotnicza
– Polska Partia Socjalistyczna
– Polska Rzeczpospolita Ludowa
– Polskie Stronnictwo Ludowe
– Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
– Państwowy Urząd Repatriacyjny
– Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
– Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych
– Polski Związek Zachodni
– Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego
– Stronnictwo Demokratyczne
– Stronnictwo Ludowe
– Stronnictwo Narodowe
– Stronnictwo Pracy
– Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej
– Urząd Bezpieczeństwa
– Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
– Urząd Informacji i Propagandy
– United Nations Relief and Rehabilitation Administration
(Administracja Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy
i Odbudowy)
– United States of America (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej)
– Urząd Wojewódzki Gdański
– Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”
– Wojewódzki Komitet Bezpieczeństwa

WP
WRN
WUBP
WUSW
ZNK
ZPP
ZSRR
ZSRS
ZWM
ZWZ

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Wojsko Polskie
Wojewódzka Rada Narodowa
Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych
Zarząd Nieruchomości Komunalnych
Związek Patriotów Polskich
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich
Związek Walki Młodych
Związek Walki Zbrojnej
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