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Niniejszy artykuł jest kolejnym przyczynkiem do rozszerzenia problelnatyki działalności Polskiej Partii Robotniczej w województwie białostockim. Omówione zostały w nim dwie ważne kampanie polityczne -- ·
związane z referendum ludowym i wyborami do Sejmu Ustawodawczego - oraz przedstawiona czołowa rola PPR w tych wydarzeniach. Tema tykę tę podjęłam, ponieważ wybory zamykają w historii powojennej
Polski ważny okres walki o władzę. W województwie białostockim walka ta przybrała charakter krwawy.
Podstawę źródłową niniejszego artykułu stanowią dokumenty prze·c howywane w Archiwum KW PZPR w Białymstoku, Centralnym Archiwum KC PZPR i Archiwum Akt Nowych w Warszawie oraz Wojewódzkim Archiwun1 Państwowym w Białymstoku. Najbogatszym źró
dłem informacji o tych kampaniach politycznych są akta Komitetu Wojewódzkiego PPR i b. komitetów powiatowych ·tej partii oraz Wojewódzkiego i Powiatowych Komitetów PPS. Przydatne są zwłaszcza sprawozdania KW PPR w Białymstoku, akta Wydziału Organiza·c yjnego i Wydziału Propagandy KW PPR oraz protokoły posiedzeń Wojewódzkiej
i PowiatoWJ71ch Mięrdzypartyjnych Komisji Porozumiewawczych. Wiele
ciekawych informacji zawierają także miesięczne sprawozdania sytuacyjne Wojewody Białostockiego oraz sprawozdania Wojewódzkiego Urzę
du Informacji i Propagandy w Białymstoku. Duźą wartość mają także
publikacje zawarte w redagowan€j przez ten urzą;d ".Jedności Narodowej".
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wykorzystanych przez autorkę publikacji na sz· czególną
uwagę zasługuj ą prace: prof. dra Wł a dysława Góry ("Polska Rzeczpospolita Ludowa 1944-1974", KiW, Warszawa 1974) oraz dra Henryka
M aj e ck i .e g o ("Początki władzy ludowej na Białostocczyźnie 19441947", Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1969).
Prezentowany artykuł jest próbą ukazania przewodniej roli PPR vv
dwu ważnych ka·m paniach politycznych, których trzydziestą roc znic ę
obchodziliśmy w latach 1976-1977.
Spośród

I.

SYTUACJA POLI TYC ZN.4. PRZED WYBORAMI DO SEJMU USTAWODAWCZEG O .
REFERENDUM LUDOWE- PROBĄ SIŁ PRZED WYBORAMI

1.

Układ sił

·p olitycznych w Polsce w labach 1945-1946

Po utworzeniu Tymczasowego Rządu Jednośd Narodowej w czerwcu
1945 r. przed s iłami demokratycznymi stanęło zadanie opracowania programu politycznego, kreślącego wizję Polski dla ludzi pracy, programu
prz· eobrażeń, w których wyniku masy ludowe stałyby się fakty cznyn1
współgospodarzem kraju. KC PPR prezentował pog,ląd, iż program ten
winien być dziełem partii robotniczych - PPR i PPS - oraz innych
dzi ała j ą c ych legalnie stronnictw. VI! listopadzie 1945 r. kierownictwa
centralne PPR i PPS uzgodniły tę kwestię, występują•c jednocześnie w
grudniu 19 45 r., do pozostały· ch partii z inicjatywą utworzenia wspólnego bloku wyborczego sześdu partii politycznych (PPR, PPS, SL, SD,
PSL i SP ). Spotkał o się to jednak tylko z przychylnym stanowiskiem SL
i SD, naton1iast PSL i SP początkowo zwlekały z odpowiedzi ą.
Plenum KC PPR z 10 lutego 1946 r., nie rezygnując z idei powołanja
bloku skład a j ąceg o się z 6 partii, rozważyło jednocześnie ewentualność
pow oł ania bloku wyborczego 4 partii. Po uzgodnieniu stanowiska z PPS,
kierownictwa centralne obu partii robotnkzych wystosowały 1H lutego
1946 r. pismo do pozostałych .partii w sprawie przyjęcia jednolitego
frontu w nadchodz ą.cej kampanii wyborczej. Określało ono zasady
współpracy oraz informowało, że odrzucenie prz.ez kierownictwo PSL
tej propozycji będzie oznaką odmiennych dążeń tej partii i przejawem
anty demokra tycznego stanowiska 1 . W odpowiedzi na to pismo ki erownictwo PSL zażądało w przyszłyn1 Sej1nie 7510/o mandatów dla przedstawicieli wsi, czyli tzw. większość kwalifikowaną; co z kolei nie mogło być uwzględnione przez PPR i PPS, gdyż partie te zakładały, że w

1 Szer ze j n a ten t emat pisze W. Gór a, Pols.k a Rze czpo spolita L udo wa (1 014
- 1947), KiW, Warsza wa 1974, s. 204- 206.
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Sejmie obie partie ludowe uzyskają 40-45'0/o m anda tów . W wyniku
tych rozbieżności stanowisk uwidoczniło się, iż ·przyszłe wybor y będą
prz e biegały w atmosferze ostrej walki polity czne j między s ił ami demokratyczny mi a mikołaj,czykowskim PSL. Wskutek stanowiska PSL
uk s ztałtowały s ię dwa bloki w y bor,cze : Blok
Str onnictw Dem okratycznych obejmujący PPR, PPS, SL i SD or az blok antydemok r atyczny
w spierany przez r eakcyjne podziemie.
Celem pozyskania sp ołeczeństwa dla programu demokr atycznych
p rz e obraż e ń kraju, PPR i PPS w marcu 1946 r. wystąpiły z ink jatywą
przeprowadzenia referendum ludowego. Pop a rły j ą równi eż SL i SD, a
Krajowa Rada Narodowa na X S esji obraduj ącej 27 kwietnia 1946 r.
przyj ęł a ustawę o p rzeprowadzeniu 30 czerwca 1946 r. gło s owa nia ludowego 2 • Referendum miało dać odpowiedź Blokowi Demokr a tycznemu,
na jakie poparcie może liczyć w wyborach do pierwszego w dzieja ch
Polski Ludowej Sejmu. Z okazji tej chciały tak że sk o rzystać siły skupione W'okół PSL, by zorien tować się o za s ięgu swych wpływów. Treść
r eferendum stanowiły trzy pytania:
l. Czy je s te ś za zniesieniem S enatu ?
2. Czy chcesz utrwalenia w przyszł e j k onstytucj i ustroju gospodarczego wprowadzonego przez r e formę roln ą i unarodowienia podstaw owych
ga łęz i gospodarki narodowej z zachowaniem ustawowych
uprawnień
inicjaty wy prywatnej?
3. Czy chcesz utrwalenia za chodnich gr anic pa ń st wa rpol skiego na
Bałtyku, Odrze i Nysie Łuż)T!cki e j?
Partie Bloku Demokratycznego ap e lo w ały do społeczeństwa o głoso
wanie 3 razy "tak", PSL zaś , poc zą tkowo usilni,e zabiega j ące o przyspieszen ie terminu wyborów, określiło sw e stanowisk o podczas obr ad Rady
Naczelnej 26- 27 maja 1946 r., ustal a j ąc , by agi t owa ć społ e cz eństwo do
udzielenia odpowiedzi "nie" na pierwsze pytanie, natomiast na pytania
2 i 3 zwolenni'c y tej partii mieli odpowiadać "tak" 3 • Uchwała RN PSL
w tej sprawie nie zapadła jednomyślnie. Część członków RN op owiedzia ł a się za głosowaniem trzy razy "tak", kilku za bojkotem r eferendu m . R ozbieżności te dop rowadziły do rozł a m u w P SL . C zęść członk ów
RN P SL z a łożyła własny tygodnik "N owe Wyzwoleni e" i po wyklucze-niu z P SL utw orz yła stronnictwo - PSL--""Nowe Wyzwolenie" 4 •
Reak,c yjne podziemie na w oł ywało ludność do głos ow a nia w myśl n a2 Por. S tenogram y !pos i ed z e ń KRN.
rBi:bliolt eka Sejrm owa ,w Warszaw ie, lub:
"Dziennik U staw RF" nr 15 z 1946 r., po z. 104-105.
3 "Gazet a L udowa" nr 148 z 30 V 1946
r.
4 Por. J . B orko w ski, Ks z t a łtowani
c s ię ant ymi koł a jc z y kow S'kiej opozycj i
w kier ownic't wie Folskiego Stronnictwa Ludowego 1946- 1947 1 (w:) Folska Ludowa, t. I, Warszaw a 1962, s. 97- 101 ,
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WiN - l i 2 pytanie - "nie", 3 pytanie - "tak".
NSZ - trzy razy "nie" 5 • Władze kościoła katoHckiego zajęły jedynie
stanowisko w sprawie trzeciego pytania, apelując do udzielenia na nie
odpowiedzi "tak", brak było natomiast stanowiska w sprawie dwu pierwszych pytań.
W maju i czerw~cu partie B1oku Demokratycznego rozwinęły kampanię propagandową, z~mierzającą do uświadomienia społeczeństwu treści
swego programu politycznego. Podstawowymi forn1a.mi pracy propagandowej były wiece, zebrania, masówki oraz kolportaż ulotek i literatury
politycznej. Demaskowano takż·e działa'lność niektórych ogniw PSL,
ukazując społe, czeństwu przykłady powiązań części członków tej partii
z reak~ cyjnym podziemiem.
stępują1cych wskazań:

2. Sytuacja na Białostooczyźnie
w okresie poprzedzającym referendum ludowe
W lutym 1946 r. PPR w województwie białostockim rozpoczęła przygotowania przedwyborcz.e. Po ogłoszeniu ustawy KRN o referendum ludowym instancje PPR na Białostocczyźnie organizowały w miastach i na
wsiach szeroką akcję propagandową, która wyjaśni~ała społeczeństwu
linię polityczną Bloku Demokratycznego. Uchwały w fej sprawie przy8
Już w lujęła Egzekutywa KW PPR na posiedzeniu 14 lutego 1946 r.
tym i marcu 1946 r. we wszystkich powiata1c h zorganizowano wiece
przedwybor·cze. Wzięło w nich udział około 9 tys. osób. Pracami kierował powołany Międzypartyjny Woj-ewódzki Komitet Wyborczy, w którego skład w~ chodzili przedstawiciele PPR, SL, SD, związków zawado··
wych, ZSCh, SOLK i organizacji młodzieżowych. Podobne komitety
7
działały na terenie powiatów • W okresie tym nastąpił zna·c zny wzrost
szeregów PPR, powiatowe instancje ożywiły dział,alność, czemu Siprzyjały przygotowania do powiatowych i wojewódzkiej konferencji PPR.
W koń· cu kwietnia, gdy rozpoczęły się przygotowania do referendum,
PPR w województwie białostockim skupiała 3284 członków, w tym: 1093
robotników (30,5°/o), 939 chłopów (28,5°/o) i 339 przedstawi-cieli inteligencji pracującej (10,3°/o), resztę stanowili funkcjonariusze MO, UBP
i więziennictwa 8 • W porównaniu z .liczebnością innych woj ewódzkich
Re c h o w i c z, Pierwsze wybory, Wydawnictwo "śląsk", Katowice
ll H.
1963, s. 20.
8 Archiwum KW PZPR w Białym s toku (dalej: AKW PZPR), sygn. 1/IV/1,
k. 98.
7 Sprawozdanie za okres od l II 1946 r. do 20 III1946 r. , AKW P ZPR, 1/V /6,
k.

77~83.
8

Ankieta · statystyczna do miesięc z nego sprawozdania KW PPR w Białym
stoku. &KW PZPR, 1/VI/1, k. 86.
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to lkzba niewielka. Mimo to białostocka PPR potrafiła zrealizować wszystki€ nałożone na nią zadania i tym samym zapewnić Hutorytet w środowisku. Posiadała już bowiem w t)11m czasie
duże doświadczenie, przejawiała też troskę o wzrost świadomości i aktywności swych członków. W okresie tym rozwinęło się współkiziałanie
PPR i PPS z pozostałymi partiami Bloku Demokraty cznego - SL i SD.
Partie te jednak nie zdołały skupić większej liczby członków niż PPR.
Z informacji Woj. Urzędu Informa·c ji i Propagand y wynika, że w kwietniu 1946 r. PPS liczyła około 1000 członków, je,szcze mniejszą liczbę
zdołało skupić Stronnictw o Ludowe, · około 100 członków skupiała w tym
czasie wojewódzk a organizacja Stronnictw a Demokraty cznego, nowo
powstałe zaś w woj. białostockim Stronnictw o Pracy liczyło zaledwie
kilkudziesięciu członków dzi,ałają·cych w Białymstoku. Największą liczbę członków ~dolało skupić w tym okresie Polskie Stronnictw o Ludowe 9 •
Zadania na ten ważny okres sprecyzowała obradują,ca 14 i 15 kwietnia 1946 r. II Wojewódzk a Konferencj a PPR. W jej uchwale czytamy:
,,Konferenc ja zwraca uwagę na konieczność umocnienia jednolitego
frontu i zacieśnienia współpracy PPR i PPS na wszystkich szczebla·c h
organizacy jnych" 10 • Krytycznie oceniono działalność reak,c yjnej części
kierownictw a białostockiej PSL oraz zalecono wszystkim ogniwom PPR
wzmożenie wysiłków na rzecz zapewnieni a zwycięstwa Blokowi Demokratycznem u w referendum ludowym. "Referendu m .ludowe - czytamy
w uchwale - powinno stać się całkowitą klęską reakcji i utrwalenie m
11
zdobyczy demokracji polskiej" •
Podobne stanowisko w sprawie referendum i kampanii wybor~zej zajęła wojewódzk a organizacjH PPS. Zna'lazło ono odbicie w dokumenta ch
obradują~ cej 17 kwietnia 1946 r. Wojewódzk iej Konferencj i PPS.
18 kwietnia 1948 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzk iej Komisji
którym przedstawi Porozu,m iewawczej Stronnictw Politycznyc h, na
ciele 4 partii Bloku Demokraty cznego 1podjęli uchwałę o prowadzen iu
wspólnej skoordynow anej akcji propagują~ cej ideę głosowania ludowego.
Obecni na tym posiedzeniu przedsta'w iciele PSL i SP uchylili się od
zajęcia jakiegokolw iek stanowiska , zasłaniając się brakiem instrukcji.
W okresie późniejszym zgodnie z wyty,c znymi swych władz centralnych ,
przedstawic iele PSL i SP jednoznacz nie wypowiedz ieli się przeciwko
wspó1nemu blokowi wyborczem u.
organizacji PPR,

była

9 Sprawozdani e miesięczne WUiiP w Białymstoku za kwiecień 1946 r. Wojewódzkie Archiwum Państwow e w Bi a łymstoku (dalej. WAP), Zespół WUiiP w
Białymstoku, 7, k. 2.
10 Por.: Materiały z II Białostockiej Konfer e ncji Folskie-j Partii Robotniczej
odbytej 14-15 IV 1946 r., Białystok 1946, s. 49-50.
11 l rb i0, 1 S, 59,
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Partie demokrat yczne wspólnie zapr ogram owały akcj ę propagan doEgzekuty wy KW i II Wojewód zki.e j Konferen cji, PPR zainicjowała zebrania i wiece popularyzujące założenia referendum w poszczegó lnych środowiskach. Obok zebrań, wieców i masówek
dużą rolę w tej akcji spełniały środki ma sowego przekazu. Loka1ny
radiowęzeł Folskiego Radia nadał wiele audy~cji propagujących założenia
Bloku Demokrat ycznego, a ukazująca się w Bi·ałymstoku "Jednoś ć Narodowa" zamieszczała lkzne artykuły publicyst yczne oraz informac je
o przebiegu tej ważnej kampanii polityczn ej. Poważną rolę w przygotowaniu społeczeństwa do referendu m odegrały grupy propagan dowe
składają·ee się z białostockich robotnikó w oraz aktywistó w przybyłyc
h
w Białostockie, którzy rekrutow ali .się spośród łódzkich i śląskich robotników .
6 czerwca 1946 r. odbyło się pierwsze posiedzen ie Wojewód zkiego
Kon1itetu do Spraw Głosowania Ludowego, na którego czele stanął 'Nitold W e n c l i k (SD). Vl skład komitetu w•c hodzili przedst·a wiciele
władz wojewódz kich 4 partii Bloku Demokrat ycznego, organizac
ji spolecznych i młodzieżowych, związków zawodow ych, MO i wojska oraz
Woj . Urzędu Informac ji i Propagan dy . Okrę gowym Komisarz em Głoso
wania Ludoweg o mianowa ny został Tomasz B e r n a ś (PPR) 12 •
Powołano także 402 komisje obwodow e. W miastach oraz w połu
dniowo-w schodniej części wojewódz twa nie było większych · trudności
z ustalenie m składów obwodow ych komisji. Natomias t w rejonach, gdzie
działa ły silnie rozbudow ane agendy reakcyjne go podziemia , ludność
nie·chętnie przyjmowała obowiązki w zakresie prac przygotow awczych
do
referendu m; składy komisji obwodow ych usta'lane były tam przez wła
dze terenowe spośród pracowni ków administr acji, nauczycie li i funkcjonariuszy MO.
Koordynacją akcji propagan dowej w okresie poprz edzającym referendum zajęła się Egzekuty wa Wojewód zkiego Komitetu do Spraw Gło
sowania Ludowego . Opra. cowała ona szczegółowy harmonog ram działa
nia oraz ustaliła pełnomocników tego korni te tu na teren Wszystkk h
powiatów . Wśród pełnomocników było 3 członków PPR, l - z P:f>S, ~1
~z SD oraz 4 z SL. Zadaniem ich było kierowan ie całokształtem
prac związanych z referendu m w obrębie danego powiatu oraz powołanie kon1itetó w obywatels kich, które były organizat orami wielu
imprez w okresie tej kan1panii . Członkowie PPR aktywnie włączyli się do
pracy komitetów obywatels kich. Czynnie uczestnicz yH także w pracach
komisji obwodow ych. Członk am i tych komisji było .318 peperowc ów.
wą. Wykonując uchwały

1

u Protokół z posiedzenia Komitetu do Spraw
1946 r., AKW PZPR, 1/VII/14, k. 1-4.
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r eakcyjne 'prowadziły otwartą wa~kę z · obozem demokratycznym. vV t erenie bandy i bojówki reakcyjnego podziemia dokonywały
napadów na lokale wyborcze oraz mordowały aktywistów. Wraz ze
zbliżanie·m się terminu referendum represje te nasilały się. Wzmogła się
propaganda. Kolportowane były ulotki WiN-u agituj ące
tak że wroga
za udzie.lanie1n negatywnej odpowiedzi na l i 2 pytanie oraz NSZ nawołujące do głosowania 3 razy "nie".
L egalna opozycja w postaci PSL niejednokrotn ie solidaryz owała
s i ę z reakcyjnymi podziemnymi organizacjami w walce z władz ą
ludową . W kwietniu 1946 r. na sesji WRN 4 partie Bloku Demokratycz n ego wy. stąpi ły otwarcie przeciwko tym praktykon1, wskazują~ c wiele przykładów, iż członkowie niektórych zarządów powiatowych PSL
współdz i ałali z reakcyjnymi bandami. Radni uchwalili memoriał p otę-
piający te praktyki. Tekst .memoriału został ogłoszony w "Jedności Narodowe j" 18 , prz es łano go również do KRN, gdzie podczas XI ses ji na
posiedzeniu 22 września 1946 r. wywiązała się burzliwa dyskusja, po11
tęp iaj ąca pos tawę części kierownictwa białostockiej organizacji P SL •
\A! k wietniu 1946 r., w wyniku interwencji PPR i . białostocb e j
vVHN, PSL zrnuszone było unieważnić 3050 legityn1ac ji, w czerwc u tego roku zaś roz wi ązano· dwa zarzą•dy powiatowe PSL - w Augustowie
i S uwałkach - za udowodnione przypadki powiązań z reakcyjnym p odzl en1iem 15 •
W ca łym województwie rozwinięto kampanię propagan dową wyjaśniaj ącą politykę tego stronnictwa. Zahamowało to w poważn e j mierze
Jego roz wój oraz z1nni e j szy ło liczbę zwolenników PSL. W okresie tym
16
PSL oficj alnie liczyła około 5 tys. członków •
Siły

3. P-rzebieg referendum,

Czołowa

rola 'PPR w tej kampanii

referendum ludowe KW PPR nasilił dziaZ inicjatywy tej partii zorganizowan o ponad 1730
\vieców i ze br a ń, w których uczestnkzyło prawie 300 tys. osób oraz roz17
powszechnion o 3 l 00 700 egz. ulotek i afiszy • We wszystkich pawiaW okresie

poprzedzającym

ł al noś ć propagandową.

Narodowa" nr 41 (132) z 5-6 IV 1946 r.
S tenogramy IPorsiedzeó. KRN. S es·ja XI. P os ieidz-enie 22 IX 1946 ·r., ł. 374380. B~bliote,ka Sejmowa w Warszawie.
' 15 AKW PZPR. , 1/V/6, k. 143.
16 Sprawo zdanie Wyd z i ał u Organizacy jnego K W PPR za okr es IV- IX Hł 46 r .
AKW PZPH., l/VI/l , k. l 17- 118. Spra wozdanie to poda je tak że lic ze bno!3ć pozook. 800 c zł ., SL - ok. 2000 czł., SL - ok. 120
sta ły ch par tii polityc znyc h. PPS 18 , , Jed n o ś ć

-14

członków .
17
Sprawozdanie KW PPR za okres od 15 IV
1/V/6, k. 125- 128.

do 8 X 1946 r., AKW PZPH,
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tach zorganizowano powszechne zjazdy nauczyciel:s kie, których celem
było upowsz.e chnienie programu PPR i sprzy~mierzonych z nią partii
wśród tej tak wiele mogącej zdziałać części inteligencji. W terenie działały grupy aktywu PPR. Najbczniejsze z nich skierowano do paw. białostockiego i wysokomazowieckiego.
Referendum odbyło się 30 cz.e rwca 1946 r. Jego wyniki w skali krajowej ogłoszone zostały 12 lipca 1946 r. W kraju z ogólnej liczby
13 160 451 uprawnionych w referendum wzięło udział 11 857 986 osób
(85,3il/o). Na pytanie pierwsze "tak" odpowiedziały 7 844 522 osoby
(68,2°/o), na drugie - odpowiedziało "tak" 8 896 105 osób (77,1 10/o), na
trzecie - odpowiedziało "tak" - 10 534 697 osób {91,4°/01) 18 •
Podobnie jak w kraju także w województwie białostockim wyniki
referendum okazały się pomyślne d~a Bloku Demokratycznego. Na ogólną liczbę 503 471 uprawnionych udział w referendum wzięło 456 169
obywateli (91°/o). Oddano 432 649 głosów ważnych. Na pierwsze pytanie
odpowiedziało "tak" 306 765 głosujących '(70,9°/o), na drugie pytanie
(ldpowiedziały "tak" 318 822 osoby (73,610 /o~), a na trzecie dało twierdzą
cą; odpowiedź 420 697 osób (97 ,2'0/o). Szczegółowe wyniki głosowania ludowego w województwie białostockim przedstawia tabela l. Zawarte w
niej dane wskazują, że PSL uzyskało tu mniej głosów niż w innych regionach. Wynika z nich również, iż pewna część wyborców oddała swe
głosy zgodnie z zaleceniami Zrzeszenia WiN (26,3°/o).
Zwycięst,wo Bloku Demokratycznego w referendum ludowym było
rezultatem dobrze przygotowanej kampanii politycznej. Ogromne znaczenie miały także dostrzegane i odczuwane przez społeczeństwo osią
gnięcia władzy ludowej, takie jak: reforma rolna, na,c jona[izacja przemysłu, pomoc w odbudowie zniszczeń wojenny1
c h na wsi i w miastach
oraz pomoc państwa w zagospodarowaniu nieużytków i zagospodarowaniu przyłączonych do województwa w lecie 1945 r. trzech powiatów:
ełckiego, ole'c kiego i goldapskiego. Także konsekwentna walka PPR
i partii z nią współdziałają~ cych o realizację zaprogramowanych zadań
wywarła wpływ na postawę społeczeństwa w tej ważnej kampanii poli tycznej.
Pomimo zwycięstwa sił demokratycznych referendum dowiodło, iż
wpływy r eakcji były j eszcze znaczne. W województwie białostockim
uwidoczniły się one sz·c zególnie w pawia ta ch: łomżyńskin1, białosto:
kim, bielskopo'dlaskim, szczuczyńskim i wysokomazowieckim. W powiecie łomżyńskim 64,3°/o głosów ważnych oddano w myśl zaleceń
Bloku Demokratycznego, w powiecie wysokomazowieckim zaś zaledwie
56,9°/o głosów. Natomiast w Bi a łymstoku ponad 85°/o głosujących opo18

W. G 6 r a, 'o.c.l s. 209.
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Tabela
Wyniki

głosowania

Liczba
Powiat

l

cych

494
451
3 937
4 493
434
80
4 405
100
783
l 968
3 244
3 401

l

Sokólski
Suwalski
Wysokoma zowiecki

20 200
36 900
68 481
99 268
12 151
l 515
64 617
6 617
26 094
43 451
35 517
41 325

Ogółem

503 471

456 169

23 520

l

Białostocki

l Bielskopodlaski
Ełcki

Gołdapski
Łomżyń-ski

Olecki
Szczuczyński

żródło :

Archiwum Komitetu Wojewódzki ego PZPR w

-

pyt. l

nych

22 667
39 431
75 777
108 879
13 551
1625
72 250
6 822
28 454
48 309
40 731
44 975

Augustows ki
m. Bi·ałystok

białostockim

Odpowiedziało

Głosów

upraw-l głosują- nieważ-l ważnych

nionych

l

ludowego w w-o j.

19 706
36 539
64 544
94 775
l 717
l 435
600ti5
6 517
26 311
41 843
32 27 3
37 924

12 745
30 181
42 459
69 207
9 952
941
38 661
6 295
22 025
31 092
21 749
2145 8

432 649

306 763

Biał ymsto ku ,

1/VII/14, k . 53 .

l
l

l

pyt. 2
15 443
32 366
45 107
70 353
10 718
975
39 063
6 632
22 208
31 921
22 704
21 632
318 822

l

"Odpowiedziało

"tak"

l

l

pyt. l

pyt. 3
19 681
36 460
64103
93 356
11101
l 044
57 924
6 437
23 545

l

l
i

l
l

l

39 67 5

ll
l

31 085
36 286
420 697

l

l

pyt. 2

"nie"

l

pyt. 3

l

696
6 358
22 085
25 568
l 76 5
495
21 404
222
3 286
10 751
10 524
16 466

4 263
4173
19 437
24 442
999
460
21002
185
3 103
9 922
9 669
12 292

25
79
441
l 419
619
391
21 <1
80
l 766
2168
l 188
1 638

125 884

113 827

l -11 952

l

l

H6
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wiedziało się za Blokiem Demokr a tycznym , a w powiecie
oleckim ponad 95°/o.
·
Wyniki referend um dowiodły, że ukształtowały się trzy grupy sl.ł
pol i tycznych :
- pierwszą stanowi li głosujący w myśl za1leceń Bloku Demokr atycznego (czyli ponad 70()/o ogółu głosujących w woj ewódz twie);
- drugą stanowi li głosujący w myśl wskazań PSL (około 3°/o);
- trzecią - ci, którzy głosowa1i trzy lub dwa razy "nie" . Wśród
ni1ch n ajli czniejszą grupą byli głosujący w myśl wsk a zań WiN {11 3 827

głosów ważnych).

Podział ten oznacza, że największą liczbę głosów otrzymał
program
zaprezen towany przez Blok Demokr atyczny . Nie · ozna czało to jednak,
że wszyscy , którzy głosowali 3 razy "tak", opowied zieli
się w pełn i za
tym program em. Była na pewno wśród nich częś ć osób niezdecy dowanych , n iezorien towanyc h politycz nie. Wyniki r eferendm n ws kazywały,
iż część sp ołeczeństwa otwarcie zanegowała dokonan e w kraju
p rzeobra~enia . Dlatego też referend um stanowiło dopiero pocz ątek
walki o kształt
ustrojow y Folski · określonej w przyszłej konstytu cji.
Z·w)'icięstwro w referend um ukazało szansę partii demokra
tycznyc h
w przyszłych wyborac h. Przysporzyło zwolenn ików władzy ludowe j,
gdyż przyczyniło się do przełamania niezdecy dowany ch
lub wrogich
p ostaw wśród pewnej częśd mieszkańców wojewó dztwa. Je dno c ześnie
p rzyczyniło się do wzrostu prestiżu PPR, partii, która
wzięła na ciebie
ogrom zadań w okresie tej ważnej kampan ii. Referen dum zamyka najcięższy okres w żydu biał·ostockiej organiza cji PPR. Z
rąk reakcji zginęło około 160 ·członków PPR oraz
około
150 funk1cjonar iuszy l\10
i UBP. Poległo także wielu żołnierzy Wojska Folskiego oraz bez partyjnych zwolenn ików nowego ładu w Polsce. Egzekut ywa KW P P H, oceniając na posiedze niu 5 lipca 1946 r. przebieg kampan ii,
podkreś liła
·b ezsporn y wkład PPR. Zwycięstwo odniesio ne przez Blok Demokr atyczny przyczyniło się także do wzrostu szeregów 4 partii !demokr atycznych.
Pomimo ostrego sprzeciw u sił reakcyjn ych dynamic znie rozbudo wywała swe szeregi PPR. W lipcu przyjęto do partii 286 nowych
człon
ków, w sierpniu - 571, a we ·Wrześniu 1946 r. - 985 19 • Rozwój partij
ilustrują dane zawarte w tabeli 2. Licz ąca w okresie referend
um 3579
·członków organiza cja PPR w końcu grudnia 1946 r. osiągnęł
a stan 6040

10
Ustalono n a podstawi e
1/VI/1.

ankiet

statystycz nych

KW PPR.

AKW PZPU,

i3tAŁOST OCKA ORGANIŻACJA PPR

T abe l a
Członkowie

2

Po,l skiej Partii Robotnkzej w woj. białostockim
1946 - styczeń 1947) według powiatów

(styczeń

---l I 1946

Powiat

l
Augustowski
m. Białystok
Bi, a łostocki

Bielskop odlas·ki
Ełcki
Gołd apski

Grajewski
Łomżyński

Ol ecki
Sokólski
Suwalski
Wysokomazo wiec.ki
Ogółem
ź r ódło:

-

74
508
151
756
94
24
135
248
77
54
422
38
2581

Archiwum KW PZPR w

30 VI
l 1946

31111
l 1946

l

590
160
927
178
32
60
328
139
49
429
68

140
678
214
1069
271
50
96
387
157
49
461
107

181
939
352
1317
448
64
137
341
' 242
84
570
121

3079

3579

4796

119

Białymstoku.

l

30 IX
1946

31 XII
131 I 1947
1946
226
1308
460
1685
513
100
204
344
349
114
596
141

233
1410
. f125
1772
547
110
209
390
349
156
614
.140

l 6040

6455

l

Sprawozdanie statystyczne. 1/VI/1.

osób. W tej liczbie robotni~ cy stanowili 38'0/o, a chłopi - 27 ,9°/o ogółu
członków partii. Najbardziej dynamkznie rosły szeregi PPR w powia:..
tach białostockim, bielskopodlaskim i w Biały,mstoku. Najsłabszy natomiast wzrost odnotowano w pow. suwalskim i łomżyńskim. P~owol.i
rozwijała się partia na wsi oraz w środowisku inteligencji pracującej.
Skład społeczny woj ewódtkiej organizacji PPR ilustrują dane zawarte
w tabeli 3.
Tabela

3

Ozł~onkowie PPR ~w woj. białosttock~ itm w
według pochodzenia społe1 cznego

1946 r.

W tym

Ogółem --- ----------------·--~---------------------

Stan na

dzień członków

PPR

31 XII 1945 r.
31 XII 1946 r.
żróclło:

2581
6040

robotników

chłopów

ogóle~-~-%- ogółem
954
2300

A rchiwum K W PZPR w

37,4
38,1

746
1685

Białymstoku,

l

%
28,7
27,9

1/VI/l.

inteligencji
pracującej

ogółem
369
444

l

innych

%
14,2
7,4

512
1611

19,7
26,6 l
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11.

ROI~A

PPR W KAMP A NII WYBORCZEJ DO SEJMU U STAWODAWC ZEG C'

1. SytuacjaJ w kraju i :województwie po referendum.
Przygotowania do wyborów
1

Referendum ludowe dowiodło, iż PSL, mirno pewnych wpływów w
niektórych środowiskach, nie moż· e liczyć na korzystne układy w przyszłym sejmie.
Część kierownictwa PSL krytycznie oceniała pali tykę
Mikołajczyka, uważają,c, iż prowadzi ona do osłabienia partii. Działacze
ci - W. Ki er n i k, J. N i e ć k o, C. Wy c e c h i Z . . Z a ł ę
s k i - w lipcu 1946 r. wymogli zgodę Prezydium NKW PSL na pertraktacje z partiami Bloku Demokra tycznego, przyjmując jednocześnie
założenie, że PSL powinno otrzymać 40°/o mandatów. Było rzeczą oczywistą, że PPR nie mogła zaakceptować tych ż~dań, była jednak skłon
na przyznać PSL oraz PSL-"Nowe Wyzwolenie" 25°/o mandatów.
Nieco inne stanowisko w tej spra,w ie prezentowała PPS, proponując
PSL 30:0/o mandatów w przyszłym Sejmie. Wpływ na tę decyzję wywarły prawicowe i ~ centrystyczne kręgi działa czy P P S z obawy przed
umocnieniem się wpływów PPR na politykę państwa. Stanowisko to
ocenił krytycznie sekretarz generalny PPH, W. G o m u łka, w opublikowanym 18 sierpnia 1946 r. w "Głosie Ludu" a r tykule 20 • Była to
jednoznaczna prezentacja stanowiska PPR w kwestii stosunku do PSL.
Stanowisko to było przedmiotem obrad Plenum KC PPR 18 września
1946 r. Plenum ustosunkowało się do problemu współpracy PPR i PPS,
wskazując na niesłuszne stanowisko w kwestii współdziałania obu par·tii zaprezentowane przez część aktywu PPS. Jednocześnie Plenun1 sprecyzowało pogląd PPR na jedndlity z PPS front. Ja'k pisze W. Góra,
"Według PPR jednolity front oznaczał wspólnie opracowany i uzgodniony program działania w podstawowych zagadnienia1ch politycznych
i gospodarczych oraz dążenie do zbliżenia ideologicznego obu par tii" 21 •
W myśl tych koncepcji ustalono podstawowe formy i kierunki współpracy.
Uwieńczeniem wysiłków PPR na rzecz dalszego zbliżenia z PPS była podpisana 28 listopada 1946 r. umowa między ~C PPR i CKW PPS
o jedności działania.
)

l grudnia 1946 r. stronnktwa Bloku Demokratycznego wydały
w sprawie wyborów do Sejmu Ustawodawczego. Wzywały w nie'j naród do udzielenia poparcia Blokowi Demokratycznemu,
wspólną odezwę

tPor. W. G o an u łka, Artykuły li
1948, t. II, Warszawa 1964, s. 198-199.
21 W. G 6 r a, o.c., s. 215.
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podkreślając j e dnocześnie słuszność
wypracowanego przez ten blok
programu społeczno-gospodarczego rozwoju Polski Ludowej.
Je dnocześnie toczyła się walka przedwyborcza z legalną opozycją
oraz podziemnymi reakcyjnymi organizacjami. W niektórych rejonach
kraju, w tym na Białostooczyźnie, była to także · walka z~brojna. Siły
reakcyjne stosowały też dywersję i sahotaż oraz rozpowszechniały
oszczerstwa skierowane głównie przeciwko PPR i jej działaczom. S.
M i k o ł a j czy k odrzucił propozycję przyłączenia się PSL do Bloku
Demokratycznego, a przekazane 18 grudnia 1946 r. am basadorom ZSRR,
Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii memorandum z prośbą o
udzielenie pomocy rzekomo . d~~ryminowanemu PSL było jawnym dowodem tego, iż PSL przedstawi własną listę wyborczą. Stanowisko Mikołaj c zyka spowodowało os tre tarcia polityczne w łonie PSL oraz
ZMW RP "Wid". Także w Stronnictwie Pracy toczyła się w tym czasie walka polityczna. Obradujący w grudniu 1946 r. I Kongres SP dokonał istotnych zmian w kierownictwie tej partii.
Do wyborów zgłoszono listy: Blaku Demokratycznego (PPR, PPS,
SL i SD), PSL, PSL-"Nowe Wyzwolenie" oraz innych ugrupowań społeczno-pali tycznych.
Zarządzenie Prezydium Krajowej Rady Narodowej z 12 listopada
1946 r. ustaliło termin wyborów na 19 stycznia 1947 r. oraz określiło
czynności organizacyjne zmierzające do przygotowania tej ważnej kampanii politycznej 22 •
W województwie białostockim przygotowania do wyborów odbywały się w atmosferze ostrej walki politycznej z siłami reakcyjnymi.
W drugim półroczu 1946 r. zaktywizowało się podziemie i z niesła bną
cą energi ą kierowało akcjami przeciwko władzy ludowej. Dysponowało ono jeszcze znacznymi siłami. Jak podaje H. Majecki, w okresie tyn1
na Białostocczyźnie działało 30 dobrze uzbrojonych grup WiN oraz
NZW skupiających łącznie około 400 osób. Dokonywały one zabójstw
na tle p{)litycznym, napadały na posterunki MO oraz rabowały mienie
państwowe i spółdzielcze 28 •
Ta skomplikowana sytuacja znalazła oddźwięk na obradującej we
wrześniu 1946 r. XI Sesji K:ąN. W imieniu posłów województwa biało
stockiego Witold Wenclik (SD} przedstawił interpelację w sprawie
działalności PSL w województwie białostockim, podając w niej przykłady powiązań niektórych działaczy tej partii z reakcyjnym podziemiem, co wywołało podczas tego posiedzenia ożywioną dyskusję.
Organizacyjne przygotowania do ·w yborów rozpoczęły się w listopa1

1

18

Dziennik Ustaw RP nr 58, AK.W PZPR, 1/VII/16, k. 263.
H. M aj e c ik i, Początki władzy ludowej na Białostocczyźnie (1944---1947),
Wydawnictwo Lubelskie, LU'blin 1969, s. 139.
28
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dzie 1946 r. Zgodnie z wytyrc znymi Prezydium KRN 0bszar województwa białostockiego podzielony został na dwa okręgi wyborcze. Okręg
nr 19 z siedzibą 'W Białymstoku objął powiaty: białostocki, bielskopodlaski, sokólski, wysokomazowiecki i m. Białystok, okręg nr 20 z siedzibą w Ełku pozostałe powiaty, a mianowicie: -ełcki, olecki, gołdapski,
łomżyński, grajewski, suwalski i augustowski. Oba okręgi padziełono na
267 obwodów wyborczych. Podział ten ilustruje tabela 4.
Tabela 4
Podział

woj.

białostockiego

na okręgi i obwody w wyborach
do Sejmu Ustawodawczego

Powiat
(miasto wydzielone)
M.

l

Biały,stok

l

Liczba
obwodów _

Bielskopodlaski
Sokólski
Wysokomazowiecki

12
7

gołdapski

3

szczurczyński

augus·towski
suwalski

16
14
24

łomżyński

38

Okręg

153

nr 20

Ełk

razem

114
--

Zródło:

Archiwum KW PZPR w

Białymstoku,

t

- -- -------

-- - nr 19Białystok razem

Liczba
.. obwodów

olecki

23
22

Okręg

l

ełcki

14
40
54

Białostocki

Powiat

~ ~~ ~ - - --

1/VIIV16, k. 16.

Składy · okręgowych

komisji wyborczych powołano na sesji WRN
komisji w okręgu nr 19 zastal
Tomasz Bernaś (PPR), a w okręgu nr 20 - Władysław K -o ś c i o ł o ws k i (SL). Pomimo nalegań przedstawicieli PSL radni nie wyrazili
zgody na udział członków tej partii w okręgowych komisjach wybol'lczych 24 • Następnie, 26 listopada 1946 r. sesja WRN zat~wierdziła
skłatdy obwodowych komisji wyib orczych. Podobnie jak na poprzednim posiedzeniu radni nie . poparli propozycji, by w skład tych komisji weszli prz-e dstawiciele PSL.
Tegoż dnia odbyło się w Białymstoku · także posiedzenie
kierownictw wojewódzkich czterech partii Bloku Demokratycznego, na którym powołano Wojewódzki Międzypartyjny Komitet Wyborczy Stronnictw Demokratycznyre b z przew-odniczącym WRN, Witoldem Wenclikiem na czele. W skład egzekutywy tego komitetu rWeszli przedstawi20 listopada 1946 r.

24 "Jedność

Przewodniczącym

Narodowa" nr 221 (312) z 22 XI 1946.
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dele PPR, PPS, SL, SD oraz Wojewódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy, Okręgowej Rady Związków Zawodowych i ZSCh 26 • Powoła
no także trzy komisje: organizacyjną, propagandową i finansowo-gospodarczą. Obecni na tym posiedzeniu przedstawiciele 4 partii politycznych przyjęli uchwałą o powołaniu powiatowych międzypartyjny~ ch komitetów wyborczych Stronnktw Demokratycznych. Powstały one na
przełomie listopada i grudnia 1946 r. we wszystkich powiatach. Do icn
zadań należało kierowanie ·całokształtem działań w okresie kampanii
wyborczej do Sejmu Ustawodawczego.
Wojewódzki Komitet Wyborczy ,opracował szczegółowy program
działania. Zaprogramował m.in. wydawnictwa propagandowe, audycje
radiowe oraz publikacje poświęcone wyborom. W programie tym znalazły się także .z jazdy młodzieżowe, kobiece oraz ZSCh, a także wiece
przedwybor,cze, masówki i zebrania z udziałem kandydatów na posłów.
Z inspiracji tego korni te tu powołane zostały brygady propagandowe do
pracy agitacyjnej w terenie. Członkowie tych brygad zostali przeszkoleni na specjalnie zorganizowanych kursa,c h.
W okresie od 29 listopada do 15 grudnia 1946 r. odbyły się powiatowe zjazdy ZSCh, których celem było przygotowanie mieszkańców
wsi do świadomego udziału w tak doniosłym akcie politycznym, jakim
były W)11bory do Sejmu Ustawodaw~czego. W grudniu z inicjatywy PPR
i organizacji młodzieżowych w 10 powiatach . odbyły się zjazdy mło~
dzieży wiejskiej, w który,c h uczestniczyli · przedstawiciele partii Bloku Demokratycznego. Już l grudnia 1946 r. w Augustowie, Białymstoku
i Bielsku Podlaskim odbyły się pierwsze wiece przedwyborcze. W dniach
następnych wiece i spotkania przedwyborcze odbywały się we wszystkich
środowiskach, w miastach, miasteczkach i wsiach województwa biało
stockiego. W miarę zbliżania się terminu wyborów nasilała się praca propagandowa, w której przewodnią rolę odgrywała organizacja PPR. 10 i 11
grudnia 1946 r. obradowała w Białymstoku konferencja ·aktywu wiejskiego ZWM. Uczestniczył w niej I sekretarz KW . PPR, Mieczysław B od a l ski, wygłaszając referat przedstawiający program wyborczy Bloku Dem·o kra tycznego oraz określający zadania PPR i ZWM w tej waż
nej kampanii politycznej. 15 grudnia 1946 r. w Białymstoku odbył się
wiec przedwYJborczy z udział· em kandydują, cego w okręgu nr 19 na
pierwszego przewodniczącego białostoc'ldej
posła, członka K:C PPR,
WHN, Jerzego S z t a c h e l ski e g o. Uczestnicy wiecu uchwalili re ...
zolucję aprobującą politykę ludowego państwa oraz założenia planu
odbudowy gospodarczej. Zadeklarowano też poparcie Blokowi Demokratyeznemu. Odbywały się także Hczne wiece środowiskowe, organi25 Protokół
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zowano m.in. zebrania nauczycieli oraz różnych grup inteligencji. W
zgromadzeniach tych uczestniczyli przedstawiciele KW P P R i kierownlctw pozostałych partii Bloku D€mokratycznego. Między innymi w
Białymstoku odbył się 17 grudnia 1946 r. wiec inteligencji, w którym
uczestniczył J. Sztachelski. W przyjętej rezolucji uczestnicy tego spotkania oświadczyli, że pragną utrwalenia dokonań władzy ludowej i od26
dadzą swe głosy na listę Bloku Demokratycznego •
W okresie poprzedzającym wybory działały w województwie grupy
propagandowe i trójki partyjne PPR. Trójki te istniały w 183 spośród
267 istniejących obwodów wyborczych. W pozostałych nie mogły one
terrorystyczne reakcyjnego podziemia.
działać ze względu na akcje
agitację wyborczą 141 brygad
prowadziło
Ogółem w województwie
Z tego 83 brygady działały
tycznego.
Demokra
Bloku
propagandowych
w okręgu nr 19, a 58 brygad w okręgu nr 20. W skład brygad wchodziło 707 aktywistów .(415 w okręgu nr 19 i 292 w okręgu nr 20). W
grupie tej znajdowało się: 227 członków PPR, 156 z PPS, 141 z SL, 57
z SD oraz 126 aktywistów związków zawodowych. W terenie działało
składających się z członków ZWM
młodzieżowych
także 88 brygad
i OM TUR (53 brygady w okręgu ełckim i 45 1b rygad - w białostoc
kim) 21 • Ważną rolę w pracy przedwyborczej spełniły gminne i gromadzkie komitety obywatelskie. Ogółem powołano 114 gminnych i 2203
gr01nadzkie komitet;y: obywatelskie. Z kh inicjatywy zorganizowano
28
łącznie 2436 zebrań, 5207 zgromadzeń i 2500 wieców gromadzkich • W
miastach zorganizow~no ponad 120 wieców i zebrań z udziałem kandydatów n{:l posłów.
kampanii wyborczej
Należy podkreślić, że ogrom prac ·w okresie
tak wielwykazywały
wzięła na siebie PPR. Pozostałe partie bloku nie
29
kiej aktywności • Ponad 80°/o członków wojewódzkiej organizacji PPR
formach pracy przedwyborczeJ. Ponad
brało udział w różnorodnych
1200 członków PPR pracowało w konlisjach obwodowych. W pracy
ponad 200 aktywistów skierowaprzedw~borczej brało także udział
nych przez KC PPR na teren województwa białostockiego 30 •
Poważną rolę w kampanii wyborczej spełniło także Wojsko Polskie.
10 Por. Materiały dotyczące spotkań kandydatów na posłów do Sejmu z wyborcami, AK.W PZPR, 1/VII/19, k. !ł---33.
87 Spis brygad na poszczególne powia ty wg przynależności partyjnej, AKW
PZPR, 1/VII/IJ.6, k. 12.
28 Sprawozdanie wyborcz e K W PPR
w Bi a łym stoku. AK;;W PIZlPR, 1/VH/16,
.
k. 58.
211 lnformowa~ o tym M. B o d a l s k i w sprawozdaniu przesłanym do KC
PPR. AK.W PZPR, 1/VII/16, k. 58-59. Podobną ocenę znajdujemy również w
sprawozdaniach wojewody białostockiego oraz sprawozdanlach Woj. Ur2ędu Informacji i Propagandy.
ao Aktywiści ci pochodzili z łódzkich fabryk - 100 os6 b ora•z ze Sląska 104 osoby. AKW PZPR, 1/VII/24, k. 56-59, 64.
1
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W województwie białostockim działało 71 grup ochronno-propagandowych, czuwając nad bezpieczeństwem w terenie, nad zabezpieczeniem
[okali wyborczych. Członkowie tych grup organizowali także w miejszczególnie zagrożonych gminne i gromadzkie komitety
scowościach
obywatelskie oraz rozwijali działalność propagandową. Grupy te liczyły
łącznie około 3200 żołnierzy i oficerów. Większość tych grup działała w
okręgu ekkim (42 grupy liczące 1·890 osób). Nad zapewnieniem bezpieOddziały
czeństwa w terenie · czuwała także lVlilic]a Obywatelska
ORMO składające się w większości z członków PPR.
Z przytoczonych przykładów oraz sprawozdań KW PPR wynika,
że w okresie poprzedzającym wybory dynamicznie rozwijały się raznorodne formy działalności masowej, natomiast niemal całkowicie zaniechano stosowania tzw. propagandy indywidualnej. Stosowanie tej
formy oddziaływania członków partii na najbliższe środowisko utrudniało reakcyjne podziemie. Najtrudniejsze warunki do tej działalności
występowały w pow. łomżyńskim i wysokomazowie·c kim.
Dzięki ofiarności wojska, MO, władz bezpieczeństwa i ORMO podziemie poniosło w tym okresie znaczne straty. Aresztowano wielu
członków band, niektóre bandy zlikwidowano .całkowicie. Zdarzały się
jednak wypadki stosowania terroru w stosunku do aktywistów Bloku
Demokraty cznego. Np. w nocy 16 grudnia 1946 r. zamordowany został
przewodniczący Obwodowej Kmnisji 'Vyborczej nr 142 w Piekutach w
członek PPR. W nocy 23 grudokręgu białostockim, Piotr G o s k nia 1946 r. uprowadzono przewodniczącego Komisji Obwodowej nr 53
w okręgu ekkim, Henryka B ajer a, ·członka PPR. Zdarzały się też
napady na lokale wyborcze i obiekty państwowe. Dewastowano urzę
dy i niszczono spisy wyborcze. Reakcja usiłowała terrorem i represjami zastraszyć społeczeństwo i zmusić je do zbojkotowania wyborów 11 •
W trakcie kampanii wyborczej poległo pońad 30 aktywistów, z tego 13
w powiecie suwalskim. Byli to zarówno członkowie partii Bloku Demokratycznego, jak i bezpartyjni działacze demokratyczni 112 • Milicja
Obywatelska, organa bezpieczeństwa i wojsko przedsięwzięły szereg
akcji zmierzających do uniemożliwienia działań reakcji. Akcje te przyczłonków band i zorganizowania natychczyniły się do ujęcia wielu
lniast procesów sądowych. Sprawy o szczególnym wydźwięku politycznym były rozpatrywane na wyjazdowych sesjach Wojskowego Sądu
Rejonowego w Białymstoku w mi e j scowościach, z których wywodzili
się sądzeni członkowie band 83 •
111 Sprawozdanie I sekreta rza KW PPH. Stan be zpiec~et1stwa w okresie kampanii wyborczej, AKW PZPR, 1/VII/16, k. 60-61.
ll 2 Sorawozd ::m ic WUiiP za styczet1 19·17 r. , WAP WUILP, 10, k. :J .
83 .. Jedno ś ć Narodowa" nr 11 (3,52) z 14 I 1947 r., oraz nr 13 (354) z 16 I 1947 r .
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W okresie poprzedzającym wybory znacznie wzrosły wpływy partii
demokratycznych. Poważnie zwiększyła się także liczba ich członków.
W pierwszych dniach grudnia 1946 r. PPR liczyła 5695 członków, PPS
- 1375, SL - 2144, a SD - 228. Natomiast liczba członków PSL spadła we'dług ofkjalnych danych do 555 84 •
2. Przebieg głosowania i wyniki wyborów
do Sejmu Usta.wod,a wczego

Stronnictwa Bloku Demokra tycznego apelowały do społeczeństwa
o jawne i manifestacyjne głqsowanie. Natomiast PSL zdecydowanie
przeciwstawiło się takiemu głosowaniu. Organizacją zbiorowego, -m anifestacyjnego głosowania zajęły się komitety obywatelskie i obwodowe
trójki ·wyborcze. Udzieliły im pomocy władze samorządowe. Przygotowania .w tej sprawie trwały już w ostatnich tygodniach przed wyborami. PPR ogłosiła powszechną mobiHza-cję swych członków na d_zień
19 stycznia 1947 r. W związku z ty1n \V całej Polsce większość wyborców udała się do lokali Kmnisji Obwodowych zbiorowo z transparentami . i jawnie oddała swe głosy na listę Bloku Stronnictw Demokratycznych. _ Dzięki temu wielu niezdecydowanych, wahających się, także opowiedziało się za programe1n władzy ludowej. Wybory przebiegały na ogół spokojnie, bez poważniejszych zakłóceń. Wzięło w nich
udział 89,9°/o uprawniony-ch. Na listę Bloku Demokratycznego oddało
swe głosy 80,1'0/o wyborców, na PSL głosowało 10,3'0/o wyborców, na
Stronnictwo Pracy - 4,7'0/o, na PSL-"Nowe Wyzwolenie" - 3,5°/o, na
inne ugrupowania polityczne 1,4'0/o· wyborców. Z ogólnej liczby 444
mandatów Blok Demokratyczny otrzymał 394, PSL -- 28, SP . - 12,
PSL-"Nowe Wyzwolenie'.' - 7, a koła katolickie - 3 mandaty 85 •
Na Białostocczyźnie w dniu wyborów panował pozorny spokój. Zdarzały się jednak wypadki terrorystycznej działalności członków reakcyjnych bojówek. Np. w paw. łomżyńs~im banda "Roli" nie dopuściła
ludności gmin Śniadawo, Rogienice, Lubotyń i Przytuły do udziału w
-w yborach. Uzbrojone bojówki tej bandy zagroziły mieszkańcom wsi Zabiele i Kupnia, że za udział w wyborach grozi kara śmierci. Natomiast
w gminach: Brańsk, Wyszki i Siemiatycze w pow. bielskopodlaskim
masowo kolportowano odezwy w fonnie zarządzenia Dcnvództwa Arn1i.i
Po'dziemnej, liawołujące do głosowania na listę nr 4 (PSL) oraz nakazujące bojkot jawnego, manifestacyjnego głosowania 38 • Wysiłki reakcjj
34

Liczbę

c złonków

PPR, AKW PZPR,
zesta\-..rienie W ydz.
:~s W. Gór a,
80 AKW PZPR,

PPH ustalono na podstawie ankiety sta t ys tycznej KvV
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do bojkotu wyborów nie przyniosły efektu. Jedynie w
trzech gminach w pow. łomżyńskim: Rogienice, Śniadawo i Lubotyń
głosowało zaledwie około 10°/o uprawnionych. W pozostałych gminach
tego powiatu frekwencja wynosiła 65°/o. Była zatem znacznie niższa
od przeciętnej · frekwencji na terenie - całego województwa, gdzie osią
gnęła ona 88,9'0/o. Około połowy ogólnej liczby głosujących udało się
do urn wyborczych Zlbiorowo i manifeptacyjnie oddało głosy na listę
Bloku Demokratycznego. W Białymstoku manifestacyjnie głosowało
60°/o ogółu wyborców. Zbiorowo przybyli do lokali wyborczych robotnicy białostockich fabryk, kolejarze oraz urzędnicy.
Wyniki wyborów okazały się bardziej pomyślne dla władzy ludowej niż wyniki głosowania ludow-ego z 30 -c zerwca 1946 r. W okręgu
wyborczym nr 19 na ogólną liczbę 284 906 uprawnionych do głosowa
nia do urn wyborczych przybyło 255 428 osób (89°/o). Z tego głosów
ważnych oddano 252 729. Na Blok Demokratyczny głosowało 188 496
wyborców '(74,9°/o), na PSL oddało głosy 40 292 wyborców {ok. 16°/o),
a Stronnictwo Pracy otrzymało 7798 głosów (3°/o). Na ogólną liczbę 8
mandatów w . tym okręgu Blok ·Demokratyczny zdobył 7, a · l mandat
otrzymało PSL. Mandaty poselskie w okręgu nr 19 otrzynia]i: ·Jerzy
Sztachelski (PPR), Stefan Dyb o w ski (SL), Witold Wenclik (SD),
Andrzej Krze w n i ak (PPS), Jan Aleksander Król (SL), Mieczysław Bodalski (PPR), Franciszek For m a s -(PPS) i Stanisław Kot er
(PSL).
W okręgu nr 20 z siedzibą w Ełku na ogólną liczbę 180 770 uprawnionych głosowało 159 ~625 osób (88i0fo). Z tego głosów ważnych oddano
157 580. Blok Demokratyczny otrzymał 133 772 głosy (84,9°/o) uzyskując 5 mandatów, czyli wszystkie przypadające na ten okręg. Na PSL
oddano 16 390 głosów (10,4°/o), a ria PSL-"Nowe Wyzwolenie" · gloso~
wało 7418 osób (4,7'0/o). Stronnictwo Pracy w okręgu nr 20 nie wystawiało własnej listy. Posłami z tego okręgu zostali: Bolesław P o d e d w orny (SL), Gustaw P a s z ki e w i ·C z, Eugenia Kra s s o w ska
(SD), Adolf D ą b (PPS) i Edwarda O r ł o w ska {PPR) 87 •
Porównanie wyników w)i>borów w województwie białostockim ze
wskaźnikami krajowymi upoważnia do sformułowania następujących
wniosków:
l. Udział ludnoś c i w wyborach nie odbiegał w zasadzie od przecięt
n ej krajowej.
2. Blok Den1okratyczny otrzymał w obu okręgach wyborczych woj.
białostockiego nieco mniej głosów niź średnie na terenie kraju (w · kraju
zmierzające

37
Oficjaln e wyniki wyborów z o s ta ł y ogło s zone 27 11947 r. Protokół z posied zenia Pańs two wej Komisji WJ~borczej 27 I 1947 r., AKW PZPR, .1/VII/16, k. 291
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74,910/o głosów ważnych oddano na listę Bloku Demokratycznego. Na-

tomiast w

okręgu

nr 20 za Blokiem Demokratycznym

opowiedziało się

84,9°/o wyborców.

3. Większa niż na innych terenach liczba głosującyoh udzieliła poparcia programowi PSL (w kraju - 10,3'0/o, w woj. białostockim zaś 13,2°/o). Było to wynikiem nasilonej działalnośd reakcyjnego podziemia oraz stosunkowo znacznych wpływów tej partii w części powiatów.
4. Podobnie jak na innych terenach, Stronnictwo Pracy oraz PSL-"N owe Wyzwole'n ie" nie uzyskały znaczącego poparcia społeczeństwa
białostockiego.
że na listę Bloku Demokratycznego głosowała
wyborców w okręgu nr 20, opowiadając się
tym samym za utrzymaniem przy Polsce ziem odzyskanych. Było to
szczególnie ważne ze względu na to, że w skład tego okręgu wchodziły
trzy powiaty mazurskie. Za Blokiem Demokratycznym opowiedzieli się
biedni chłopi z pow. suwalskiego, augustowskiego i grajewskiego. Także w około 20 obwodach pow. bielskopodlaskiego 100°/o głosów oddano
na listę Bloku Demokratycznego. Natomiast zamieszkująca niektóre
wsie zachodniej części województwa tzw. "szlachta zaściankowa"
udzieliła poparcia przeciwnikom władzy ludowej 38 • Pozytywne dla wła
dzy ludowej wyniki wyborów w województwie białostockim były efektem dobrze przeprowadzonej kampanii politycznej, inspirowanej przez
PPR. Aktywność i ofiarna postawa działaczy tej partii wpłynęła na
przekształcenie nastrojów w szerokich kręgach społeczeństwa. Także
działalność wojskowych grup propagandowych oraz aktywność MO,
UBP, KBW i ORMO przyczyniły się do rozbicia wielu reakcyjnych bojówek, tym samym uniemożliwiły realizację sprzecznych z interesem narodu planów reakcyjnego podziemia.
Szczególną rolę w tej ważnej kampanii spełniła PPR. W ocenie KW
PPR czytamy m.in.: "Białostocka organizacja partyjna PPR wykazała
w wielkiej kampanii w~borczej swą ofiarność i poświęcenie dla sprawy zwycięstwa demokracji. Mimo terroru, jaki stosowało podziemie
przede wszystkim do członków naszej partii, nie zanotowano żadnego
wypadku zejścia z posterunku pracy w Komisji Obwodowej nawet w
najbardziej zagrożonym terenie. Komitety Powiatowe, pełnomocnicy
Komitetu Wojewódzkiego, Komitety Gminne i koła partyjne wykazały

Znamienny jest ·fakt,
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as Sprawozdanie wyborcze KW PPR w
k. 55-57.
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podejmowania i przeprowadzania najbardziej trudnych i poważnych zadań. Pracowitość i ofiarność naszych towarzyszy przyczyni89
ła się w decydującej mierze do zwycięstwa w wyborach" • Ta wysoka
ocena pracy wojewódzkiej organizacji PPR nie oznacza, iż nie było w
niej niedociągnięć. Nie 'wszystkie koła wykazały odpowiednią aktywność; obserwowano także, jak już wspomniałam, niedosyt indywidualnej pracy propagandowej.
Manifestacyjne głosowanie znacznej części społeczeństwa było podstawą do . przypuszczeń, iż Blok Demokratyczny wyszedł z tej kampanii zwycięsko. Dlatego też jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem wyników wyborów społeczeństwo manifestowało swą radość z odniesionego
sukcesu. Już 20 stycznia 1947 r. w województwie białostockim odbyły
W dniach następnych fala wieców
się pierwsze wiece z tej okazji.
i zgromadzeń o~jęła wszystkie wsie i miasta. Z inicjatywy PPR organizowano w zakładach pracy masówki i zebrania, na których uchwalano
rezolucje wyrażające poparcie programowi władzy ludowej.
Uroczyste podsumowanie działalności obywatelskich komitetów wyborczych odbyło się 26 stycznia 1947 r. w Białymstoku w sali Teatru
Miejskiego. Uczestniczyła w nim ponad 800-osobowa grupa aktywu. W
imieniu kierownictw 4 partii Bloku Demokratycznego przemówienie
wygłosił I sekretarz KW PPR, Mieczysław Bodalski.
W dniu następnym, .27 stycznia 1947 r., na rozszerzonym plenarnym posiedzeniu KW PPR w Białymstoku dokonano oceny kampanii
wyborczej do Sejmu Ustawodawczego 40 • Minutą ciszy uczcili uczestnicy obrad pamięć poległych z rąk reakcji 30 aktywistów PPR i bezpartyjnych działaczy. Wysoko oceniło Plenum KW pracę aktywu oraz
wojskowych grup propagandowych. Przyjęta uchwała zdbowiązywała
wszystkie ogniwa PPR do wykorzystania atmosfery ożywienia politycznego do rozbudowy i umocnienia wojewódzkiej organizacji PPR,
do zwiększenia jej roli w życiu województwa. Nakładała ·także na instancje partyjne obowiązek zwiększenia troski o byt ludzi pracy oraz
otoczenia większą opieką podstawowe ogniwa - koła partyjne. Uchwała podkreślała, że "Troska o byt świata pracy musi stać w centrum uwagi koła partyjnego i każdej partyjnej organizacji" 41 • Wśród
zadań przyjętych na tym posiedzeniu znalazły się także takie jak: tro-ska o prawidłowe funkcjonowanie gospodarki, walka z nadużyciami
i spekulacją oraz dokonanie tzw. czystki w aparacie państwowym.
Szcz e gółowo problemy pracy wojewódzkiej organizacji PPR po WJ"'borach do Sejmu Ustawodawczego omówione zostały na naradzie I se81
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Iibid., k. 63.
A:.KW PZPR, 1/VI/2, k . 93-104.
Projekt uchwały. AKW PZPR, 1/II/1, k. 219.
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kretarzy KP PPR 25 lutego 1947 r. n Znalazły się wśród nich takie
zagadnienia jak: doskonalenie ·form i metod pracy partyjnej, troska
o wzrost autorytetu PPR, umacnianie współpracy z bratnią PPS oraz
SL, a także: konieczność zwiększenia troski o realizację zadań gospodarczych, o umocnienie wpływów partii na wsi oraz w środowisku mło
dzież owym i k obiecym. Uczestnicy narady wskazywali ko n ieczność · doskonalenia pr acy w e wnątrzpartyjnej, podnoszenia poziomu ideowo-politycznego członków PPR. Za jedno z najistotniejszych zadań na naj bliższy okres pr zy jęto popularyzowanie amnestii.
IJI . Z A KOŃCZENIE

Z wyci ę s tw o s i ł ciernokr atycznych w wyb ora ch do S ejmu Ustawoda wczego stw orzyło warunki do stabilizacji polityczn ej i gospodarczej
w Polsce. B yło ono potwierdzeniem słuszności linii politycznej PPH
i par tii z n ic~ współdziałający ch. Oznaczało kontynuację rozpoczętych
w lipcu 1944 r . prz eobrażeń. Stwo rzyło warunki do złagodzenia walki
vv-e wnę trz n e j. 22 lutego 1947 r. Sejm Ustawodawczy u chwalił ustaw ę
o amnestii. vV es zł a ona w życi e z cl.n ien1 25 lutego 1947 r. Zakłada ł a darowanie kar y ty1n c złonkom nielegalnych organizacji, którzy ujawni ą
się w UBP oraz zł o żą broń. Dotyc z ył a ona tak że osób powiązanych z
r eakcyjnym podzien1iem oraz . dezerterów z szeregów Wojska Polskiego,, i MO. S t anowiła akt łaski władzy ludow·e j w stosunku do tych, którzy z różny ch przyczyn znal e źli si ę po przeciwnej stronie. Ustawa o
amnestii zobowiązywała terenowe władze do udzielenia ujawniający1n
się n ie zbędnej pomocy w rozpoczęciu normalnego życia.
Klt~ska wybor cza PĘ)L spowodowała rozwiązanie się ogniw tej partii.
21 lutego 1947 r . rozwiązał się Zarz ą d \Vojewódzki PSL w Białyin
stoku. Ul egły także r o związaniu z a rz ądy powiatowe t ej partii. J ak o
osta tni decyzj ę o rozwiązaniu podjął 2 marca 1947 r. ZP PSL w Łon1ży. Członkowie tego stronnictwa zrezygnowali z działalności politycznej
[ub wstąpili do Stronnictwa Ludowego.
·
W związku z ogłoszoną amnestią partie Bloku Demokratyczneg()
zorganizowały szer eg wieców, zebrań i masówek, których celem było
wyja śni e ni e ogółowi społeczeństwa zasad amnestii. Efektem tej akcji
był a znaczna liczba uj awnionych.
Z a1nnestii skorzystała większoś ć
cz ło nkó w r eakcy jnego podziemia i osób z nim powiązanych. Z nielegal ną dzi ała lnością zerwało w województwie białostockim 10 598 osób,
w tyn1 8725 czł onk ów reakcyj n ego podziemia 43 • Pomimo amnestii część
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band reakcyjnych kontynuowała działalność, pr zeksz tałca j ą c s ię w póź 
niejszym okresie w bandy terrorystyczno-rabunkowe. Ich dział alnoś ć
spotykała się z potępieniem opinii publicznej.
Zwycięstwo Bloku Demokratycznego w wyborach do Sejmu Ustawodawczego zamyka okres walki o utrwalenie władzy ludowej w Polsce. Rozpoczyna ono okres stabilizacji politycznej, u n1 oż li wiające j realizację kolejnych etapów rozpoczętej w Hpcu 19 44 r . rewolucji socjalistycznej w naszym państwie.
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~,IJ;aroa ){eMOKJ>8TH"'ecKoro BJioKa. CTaTbH co,IJ;ep1KMT rro,IJ;po6HLie ,IJ;aHHbre, KacaroIQJ1ecH pe3yJibTSTOB Hapo,IJ;Horo p e<PepeH,IJ;yMa u Bhr6opoa B 3aKoHa,IJ;aTeJibHhil'ł Ce:lłM,
a TBKJn:e BhiBO,Il;hi, BhiT€K8IO~He H3 :no:tł KaMI1a iU11ł.

SUMMARY

This artfele presents the role of the organizations of the Polish Worker's
Party in two of the particulary important for the further destiny of our State
the Peoples' Referendum of the 30th of June, 1946 and
politicał campaigns. the elections to the Legislative Sejm of the 19th of January, 1947.
The article consists of twa parts. In the first, is presented the political situation in the country prior to the elections to the Legislative Sejm and the
conditions in which the National People's Council took the dedsion to hold a
people's election. This was to be a test of political power before the first in the
history of the P.olish People's Republic, Sejm. The Democra·t ic Block wished to
obtain information on what support they could count on from the public in
the eledions. The preparations for the e1ections in the Białystok 'voivodship
were held in special circumstances, which were far more complicated than
they were in other p arts of the country. The reactionary forces, which exerted
considerable influen·ce, utilized every devious means and started an open campaign to weaken the influences of the Democra-tle Block. The groups and fighting
squads of the underground reactionari es attacked the local quarter.s of the
election commissions, murdered activ ist s and distributed pamphlets libelling the
Pollsh Worker's Party and the rema inin g democratic ones. However, these
attacks did not have the intended effect on the Polish Worker's Party activistl5,
for this party conducted an animated propaganda campaign coordinating all the
demoeratle forces within the voivodship. Thanks to the operat'ivity of the Polish
Worker's Par1ty, and ilts allies, 'the <reaCJtion a r ies did nolt gain any grea1ter i n fluence in the Bia łystok voivodship, for the people of this voivodsh'ip gave their
support to the partie s of the Demoera tic Block in the Referendum.
In the second part of this article, the role of the Białystok organizattion
of the Polish Worker's Party in the political campaign preceding the elections to
the Legis.I ative Sejm are dis·c ussed. The compHcated problems of the Białystok
voivodship are presented against the baclcground of the generał situa tion in the
count ry at thiLs Hm e. Palf'tlicula;r IPr·ominence ds .głven 1to 'the prdblems ·ch aracte~r
•izLng the ISipeCiirfJic .sdtu:atri0111 in these a1I"ea1s and lthe ~immen:sńt y of lthe ef~:Dorits
made by the P.olish Worker's Party and the other Democratic partfes to disseminate the contents of the election programme of the Democratic par.t ies and
the activizaltion ()f a lb road ma ss of the pdpula'tion to 1s!UjplpoTt .t'his program'me.
The results of the e'l e'cltions gave IPToof ltha1t rthe people of Jthe B i ałystoik voivod sMp,
despite tł: he per sdstten1t efforts of t'h e ,r ea ctiona·r y for ces, d id n ot give :them sUip'por:t;
for ;1n over w helming maj or it y ·of /the ;people of it h i's voiv.odsh:iJp voted for lthe
Dem ocratic Block 1can:did a:tes . Th e artid e nlso incl udes d eta Hed da ta on ll;h e
res ults of 'the Peoples Referen d um <1 nd th e eledions to the Legisla;tive Sejm a s
well as t he conclus ion.s ar istng from the se campaigns .

