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The Białyslto!k Re·gion's Pol:ilsh 1Wovker's Pavty Or:ganizaltion 
in the People's Referendum and lthe eleotions to the Legiis1lative SeJm 

) 
WSTĘP 

Niniejszy artykuł jest kolejnym przyczynkiem do rozszerzenia pro
blelnatyki działalności Polskiej Partii Robotniczej w województwie bia
łostockim. Omówione zostały w nim dwie ważne kampanie polityczne -- · 
związane z referendum ludowym i wyborami do Sejmu Ustawodawcze
go - oraz przedstawiona czołowa rola PPR w tych wydarzeniach. Te
ma tykę tę podjęłam, ponieważ wybory zamykają w historii powojennej 
Polski ważny okres walki o władzę. W województwie białostockim wal
ka ta przybrała charakter krwawy. 

Podstawę źródłową niniejszego artykułu stanowią dokumenty prze
·chowywane w Archiwum KW PZPR w Białymstoku, Centralnym Ar
chiwum KC PZPR i Archiwum Akt Nowych w Warszawie oraz Woje
wódzkim Archiwun1 Państwowym w Białymstoku. Najbogatszym źró

dłem informacji o tych kampaniach politycznych są akta Komitetu Wo
jewódzkiego PPR i b. komitetów powiatowych ·tej partii oraz Wojewódz
kiego i Powiatowych Komitetów PPS. Przydatne są zwłaszcza sprawoz
dania KW PPR w Białymstoku, akta Wydziału Organiza·cyjnego i Wy
działu Propagandy KW PPR oraz protokoły posiedzeń Wojewódzkiej 
i PowiatoWJ71ch Mięrdzypartyjnych Komisji Porozumiewawczych. Wiele 
ciekawych informacji zawierają także miesięczne sprawozdania sytua
cyjne 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 Narodo
wej". 

ROCZNIK BIAŁOSTOCKI, t. XV, 1981 



118 H. GNATOWSKA 

Spośród wykorzystanych przez autorkę publikacji na sz·czególną 

uwagę zasługuj ą prace: prof. dra Władysława Góry ("Polska Rzecz

pospolita Ludowa 1944-1974", KiW, Warszawa 1974) oraz dra Henryka 

M aj e ck i .e g o ("Początki władzy ludowej na Białostocczyźnie 1944-

1947", Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1969). 
Prezentowany artykuł jest próbą ukazania przewodniej roli PPR vv 

dwu ważnych ka·mpaniach politycznych, których trzydziestą rocznicę 

obchodziliśmy w latach 1976-1977. 

I. SYTUACJA POLITYCZN.4. PRZED WYBORAMI DO SEJMU USTAWODAWCZEG O . 

REFERENDUM LUDOWE- PROBĄ SIŁ PRZED WYBORAMI 

1. Układ sił ·politycznych w Polsce w labach 1945-1946 

Po utworzeniu Tymczasowego Rządu Jednośd Narodowej w czerwcu 

1945 r. przed siłami demokratycznymi stanęło zadanie opracowania pro

gramu politycznego, kreślącego wizję Polski dla ludzi pracy, programu 

prz·eobrażeń, w których wyniku masy ludowe stałyby się faktycznyn1 

współgospodarzem kraju. KC PPR prezentował pog,ląd, iż program ten 

winien być dziełem partii robotniczych - PPR i PPS - oraz innych 

działa j ących legalnie stronnictw. VI! listopadzie 1945 r. kierownictwa 
centralne PPR i PPS uzgodniły tę kwestię, występują•c jednocześnie w 

grudniu 1945 r., do pozostały·ch partii z inicjatywą utworzenia wspólne

go bloku wyborczego sześdu partii politycznych (PPR, PPS, SL, SD, 

PSL i SP ). Spotkało się to jednak tylko z przychylnym stanowiskiem SL 

i SD, naton1iast PSL i SP początkowo zwlekały z odpowiedzią. 

Plenum KC PPR z 10 lutego 1946 r., nie rezygnując z idei powołanja 

bloku składaj ącego się z 6 partii, rozważyło jednocześnie ewentualność 

powołania 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 nadchodzą.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 kierow

nictwo PSL zażądało w przyszłyn1 Sej1nie 7510/o mandatów dla przed

stawicieli wsi, czyli tzw. większość kwalifikowaną; co z kolei nie mo

gło być uwzględnione przez PPR i PPS, gdyż partie te zakładały, że w 

1 Szer ze j na ten temat pisze W. Gór a, Pols.ka Rzeczpospolita Ludowa (1 014 
- 1947), KiW, Warszawa 1974, s. 204- 206. 



BIAŁOSTOCKA ORGA NIZA C J A P P R 119 

Sejmie obie partie ludowe uzyskają 40-45'0/o manda tów . W wyniku 
tych rozbieżności stanowisk uwidoczniło się, iż ·przyszłe wybory będą 

przebiegały w atmosferze ostrej walki polityczne j między siłami demo
kratycznymi a mikołaj,czykowskim PSL. Wskutek stanowiska PSL 
ukształtowały się dwa bloki wybor,cze : Blok Str onnictw Dem okratycz
nych obejmujący PPR, PPS, SL i SD oraz blok antydemokr atyczny 
wspierany przez r eakcyjne podziemie. 

Celem pozyskania społeczeństwa dla programu demokr atycznych 
prz eobrażeń kraju, PPR i PPS w marcu 1946 r. wystąpiły z inkjatywą 
przeprowadzenia referendum ludowego. Poparły j ą również SL i SD, a 
Krajowa Rada Narodowa na X S esji obradującej 27 kwietnia 1946 r. 
przyj ęła ustawę o przeprowadzeniu 30 czerwca 1946 r. głosowania lu
dowego 2

• Referendum miało dać odpowiedź Blokowi Demokra tycznemu, 
na jakie poparcie może liczyć w wyborach do pierwszego w dziejach 
Polski Ludowej Sejmu. Z okazji tej chciały także skorzystać siły sku
pione W'okół PSL, by zorientować się o zasięgu swych wpływów. Treść 
r eferendum stanowiły trzy pytania: 

l. Czy jesteś za zniesieniem Senatu? 
2. Czy chcesz utrwalenia w przyszłe j k onstytucj i ustroju gospodarcze

go wprowadzonego przez reformę rolną i unarodowienia podstawowych 
gałęzi gospodarki narodowej z zachowaniem ustawowych uprawnień 
inicjatywy prywatnej? 

3. Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic państwa rpolskiego na 
Bałtyku, Odrze i Nysie Łuż)T!ckiej? 

Partie Bloku Demokratycznego apelowały do społeczeństwa o głoso
wanie 3 razy "tak", PSL zaś , początkowo usilni,e zabiega j ące o przyspie
szen ie terminu wyborów, określiło swe stanowisk o podczas obr ad Rady 
Naczelnej 26- 27 maja 1946 r., ustala j ąc , by agitować społeczeństwo do 
udzielenia odpowiedzi "nie" na pierwsze pytanie, natomiast na pytania 
2 i 3 zwolenni'cy tej partii mieli odpowiadać "tak" 3

• Uchwała RN PSL 
w tej sprawie nie zapadła jednomyślnie. Część członków RN opowie
dzia ła się za głosowaniem trzy razy "tak", kilku za bojkotem r eferen
dum . Rozbieżności te doprowadziły do rozłamu w P SL. Część członków 
RN P SL założyła własny tygodnik "N owe Wyzwolenie" i po wyklucze-
niu z PSL utworzyła stronnictwo - PSL--""Nowe Wyzwolenie" 4

• 

Reak,cyjne podziemie nawoływało ludność do głosowania w myśl na-

2 Por. S tenogram y !posied zeń KRN. rBi:bliolteka Sejrmowa ,w Warszawie, lub: 
"Dziennik Ustaw RF" nr 15 z 1946 r., poz. 104-105. 

3 "Gazeta L udowa" nr 148 z 30 V 1946 r. 
4 Por. J . B orko w ski, Kształtowanic się antymikoła jczykow S'kiej opozycj i 

w kier ownic'twie Folskiego Stronnictwa Ludowego 1946- 19471 (w:) Folska Lu
dowa, t. I, Warszawa 1962, s. 97- 101 , 
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stępują1cych wskazań: 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 pier

wszych pytań. 
W maju i czerw~cu partie B1oku Demokratycznego rozwinęły kampa

nię propagandową, z~mierzającą do uświadomienia społeczeństwu treści 

swego programu politycznego. Podstawowymi forn1a.mi pracy propagan

dowej 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. 

2. Sytuacja na Białostooczyźnie 
w okresie poprzedzającym referendum ludowe 

W lutym 1946 r. PPR w województwie białostockim rozpoczęła przy

gotowania przedwyborcz.e. Po ogłoszeniu ustawy KRN o referendum lu

dowym 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 przy

jęła Egzekutywa KW PPR na posiedzeniu 14 lutego 1946 r. 8 Już w lu

tym i marcu 1946 r. we wszystkich powiata1ch zorganizowano wiece 

przedwybor·cze. Wzięło w nich udział około 9 tys. osób. Pracami kiero

wał powołany Międzypartyjny Woj-ewódzki Komitet Wyborczy, w któ

rego skład w~chodzili przedstawiciele PPR, SL, SD, związków zawado·· 

wych, ZSCh, SOLK i organizacji młodzieżowych. Podobne komitety 

działały na terenie powiatów 7• W okresie tym nastąpił zna·czny wzrost 

szeregów PPR, powiatowe instancje ożywiły dział,alność, czemu Siprzyja

ły 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 inteli

gencji pracującej (10,3°/o), resztę stanowili funkcjonariusze MO, UBP 

i więziennictwa 8
• W porównaniu z .liczebnością innych woj ewódzkich 

ll H. Re c h o w i c z, Pierwsze wybory, Wydawnictwo "śląsk", Katowice 
1963, s. 20. 

8 Archiwum KW PZPR w Białym stoku (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 miesięcznego sprawozdania KW PPR w Białym
stoku. &KW PZPR, 1/VI/1, k. 86. 
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organizacji PPR, była to lkzba niewielka. Mimo to białostocka PPR po

trafiła 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 ak

tywności swych członków. W okresie tym rozwinęło się współkiziałanie 

PPR i PPS z pozostałymi partiami Bloku Demokratycznego - SL i SD. 

Partie te jednak nie zdołały skupić większej liczby członków niż PPR. 

Z informacji Woj. Urzędu Informa·cji i Propagandy wynika, że w kwiet

niu 1946 r. PPS liczyła około 1000 członków, je,szcze mniejszą liczbę 

zdołało skupić Stronnictwo Ludowe, ·około 100 członków skupiała w tym 

czasie wojewódzka organizacja Stronnictwa Demokratycznego, nowo 

powstałe zaś w woj. białostockim Stronnictwo Pracy liczyło zaledwie 

kilkudziesięciu członków dzi,ałają·cych w Białymstoku. Największą licz

bę członków ~dolało skupić w tym okresie Polskie Stronnictwo Ludo

we 9
• 

Zadania na ten ważny okres sprecyzowała obradują,ca 14 i 15 kwiet

nia 1946 r. II Wojewódzka Konferencja PPR. W jej uchwale czytamy: 

,,Konferencja zwraca uwagę na konieczność umocnienia jednolitego 

frontu i zacieśnienia współpracy PPR i PPS na wszystkich szczebla·ch 

organizacyjnych" 10
• Krytycznie oceniono działalność reak,cyjnej części 

kierownictwa białostockiej PSL oraz zalecono wszystkim ogniwom PPR 

wzmożenie wysiłków na rzecz zapewnienia zwycięstwa Blokowi Demo

kratycznemu w referendum ludowym. "Referendum .ludowe - czytamy 

w uchwale - powinno stać się całkowitą klęską reakcji i utrwaleniem 

zdobyczy demokracji polskiej" 11
• 

Podobne stanowisko w sprawie referendum i kampanii wybor~zej za

jęła wojewódzka organizacjH PPS. Zna'lazło ono odbicie w dokumentach 

obradują~cej 17 kwietnia 1946 r. Wojewódzkiej Konferencji PPS. 

18 kwietnia 1948 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji 

Porozu,miewawczej Stronnictw Politycznych, na którym przedstawi

ciele 4 partii Bloku Demokratycznego 1podjęli uchwałę o prowadzeniu 

wspólnej skoordynowanej akcji propagują~cej ideę głosowania ludowego. 

Obecni na tym posiedzeniu przedsta'wiciele PSL i SP uchylili się od 

zajęcia jakiegokolwiek stanowiska, zasłaniając się brakiem instrukcji. 

W okresie późniejszym zgodnie z wyty,cznymi swych władz centralnych, 

przedstawiciele PSL i SP jednoznacznie wypowiedzieli się przeciwko 

wspó1nemu blokowi wyborczemu. 

9 Sprawozdanie miesięczne WUiiP w Białymstoku za kwiecień 1946 r. Wo
jewódzkie Archiwum Państwowe w Białymstoku (dalej. WAP), Zespół WUiiP w 
Białymstoku, 7, k. 2. 

10 Por.: Materiały z II Białostockiej Konfer encji Folskie-j Partii Robotniczej 
odbytej 14-15 IV 1946 r., Białystok 1946, s. 49-50. 

11 l rbi0,1 S, 59, 
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Partie demokratyczne wspólnie zaprogramowały akcję propagando
wą. Wykonując uchwały Egzekutywy KW i II Wojewódzki.ej Konferen
cji, PPR zainicjowała zebrania i wiece popularyzujące założenia referen
dum w poszczególnych środowiskach. Obok zebrań, wieców i masówek 
dużą rolę w tej akcji spełniały środki ma1sowego przekazu. Loka1ny ra
diowęzeł Folskiego Radia nadał wiele audy~cji propagujących założenia 
Bloku Demokratycznego, a ukazująca się w Bi·ałymstoku "Jedność Na
rodowa" zamieszczała lkzne artykuły publicystyczne oraz informacje 
o przebiegu tej ważnej kampanii politycznej. Poważną rolę w przygo
towaniu społeczeństwa do referendum odegrały grupy propagandowe 
składają·ee się z białostockich robotników oraz aktywistów przybyłych 
w Białostockie, którzy rekrutowali .się spośród łódzkich i śląskich ro
botników. 

6 czerwca 1946 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiego 
Kon1itetu do Spraw Głosowania Ludowego, na którego czele stanął 'Ni
told W e n c l i k (SD). Vl skład komitetu w•chodzili przedst·awiciele 
władz wojewódzkich 4 partii Bloku Demokratycznego, organizacji spo
lecznych i młodzieżowych, związków zawodowych, MO i wojska oraz 
Woj . Urzędu Informacji i Propagandy. Okręgowym Komisarzem Głoso
wania Ludowego mianowany został Tomasz B e r n a ś (PPR) 12

• 

Powołano także 402 komisje obwodowe. W miastach oraz w połu
dniowo-wschodniej części województwa nie było większych · trudności 
z ustaleniem składów obwodowych komisji. Natomiast w rejonach, gdzie 
działały silnie rozbudowane agendy reakcyjnego podziemia, ludność nie·
chętnie przyjmowała obowiązki w zakresie prac przygotowawczych do 
referendum; składy komisji obwodowych usta'lane były tam przez wła
dze terenowe spośród pracowników administracji, nauczycieli i funkcjo
nariuszy MO. 

Koordynacją akcji propagandowej w okresie poprzedzającym refe
rendum zajęła się Egzekutywa Wojewódzkiego Komitetu do Spraw Gło
sowania Ludowego. Opra.cowała ona szczegółowy harmonogram działa
nia oraz ustaliła pełnomocników tego korni te tu na teren Wszystkkh 
powiatów. Wśród pełnomocników było 3 członków PPR, l - z P:f>S, ~1 
~z SD oraz 4 - z SL. Zadaniem ich było kierowanie całokształtem 
prac związanych z referendum w obrębie danego powiatu oraz powo
łanie kon1itetów obywatelskich, które były organizatorami wielu im
prez w okresie tej kan1panii. Członkowie PPR aktywnie włączyli się do 
pracy komitetów obywatelskich. Czynnie uczestniczyH także w pracach 
komisji obwodowych. Członkami tych komisji było . 318 peperowców. 

u Protokół z posiedzenia Komitetu do Spraw Głosowania Ludowego 6 VI 
1946 r., AKW PZPR, 1/VII/14, k. 1-4. 
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Siły reakcyjne 'prowadziły otwartą wa~kę z · obozem demokratycz

nym. 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 

także wroga propaganda. Kolportowane były ulotki WiN-u agituj ące 

za udzie.lanie1n negatywnej odpowiedzi na l i 2 pytanie oraz NSZ na

wołujące do głosowania 3 razy "nie". 
Legalna opozycja w postaci PSL niejednokrotnie solidaryzowała 

się z reakcyjnymi podziemnymi organizacjami w walce z władzą 

ludową . W kwietniu 1946 r. na sesji WRN 4 partie Bloku Demokra

tycznego wy.stąpiły otwarcie przeciwko tym praktykon1, wskazują~c wie

le przykładów, iż członkowie niektórych zarządów powiatowych PSL 

współdziałali z reakcyjnymi bandami. Radni uchwalili memoriał potę-

piający te praktyki. Tekst .memoriału został ogłoszony w "Jedności Na

rodowe j" 18
, przesłano go również do KRN, gdzie podczas XI ses ji na 

posiedzeniu 22 września 1946 r. wywiązała się burzliwa dyskusja, po

tępiaj ąca postawę części kierownictwa białostockiej organizacji P SL 11
• 

\A! kwietniu 1946 r., w wyniku interwencji PPR i . białostocb e j 

vVHN, PSL zrnuszone było unieważnić 3050 legityn1acji, w czerwcu te

go roku zaś rozwiązano· dwa zarzą•dy powiatowe PSL - w Augustowie 

i Suwałkach - za udowodnione przypadki powiązań z reakcyjnym pod

zlen1iem 15
• 

W całym województwie rozwinięto kampanię propagandową wyja

śniaj ącą politykę tego stronnictwa. Zahamowało to w poważnej mierze 

Jego rozwój oraz z1nniej szyło liczbę zwolenników PSL. W okresie tym 

PSL oficj alnie liczyła około 5 tys. członków 16
• 

3. P-rzebieg referendum, Czołowa rola 'PPR w tej kampanii 

W okresie poprzedzającym referendum ludowe KW PPR nasilił dzia

łalność propagandową. Z inicjatywy tej partii zorganizowano ponad 1730 

\vieców i ze brań, w których uczestnkzyło prawie 300 tys. osób oraz roz

powszechniono 3 l 00 700 egz. ulotek i afiszy 17
• We wszystkich pawia-

18 , , Jedno ś ć Narodowa" nr 41 (132) z 5-6 IV 1946 r. 
-14 S tenogramy IPorsiedzeó. KRN. Ses·ja XI. P os ieidz-enie 22 IX 1946 ·r., ł. 374-

380. B~bliote,ka Sejmowa w Warszawie. 
' 15 AKW PZPR., 1/V/6, k. 143. 

16 Sprawozdanie Wydział u Organizacy jnego K W PPR za okres IV- IX Hł46 r . 
AKW PZPH., l/VI/l , k. l 17- 118. Sprawozdanie to poda je także liczebno!3ć pozo
stałych par tii politycznyc h. PPS - ok. 800 c zł ., SL - ok. 2000 czł., SL - ok. 120 
członków . 

17 Sprawozdanie KW PPR za okres od 15 IV do 8 X 1946 r., AKW PZPH, 
1/V /6, k. 125- 128. 
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tach zorganizowano powszechne zjazdy nauczyciel:skie, których celem 
było upowsz.echnienie programu PPR i sprzy~mierzonych z nią partii 
wśród tej tak wiele mogącej zdziałać części inteligencji. W terenie dzia
łały grupy aktywu PPR. Najbczniejsze z nich skierowano do paw. bia
łostockiego i wysokomazowieckiego. 

Referendum odbyło się 30 cz.erwca 1946 r. Jego wyniki w skali kra
jowej 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 (77,110/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 ogól
ną 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 lu
dowego w województwie białostockim przedstawia tabela l. Zawarte w 
niej dane wskazują, że PSL uzyskało tu mniej głosów niż w innych re
gionach. 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 zna
czenie miały także dostrzegane i odczuwane przez społeczeństwo osią
gnięcia władzy ludowej, takie jak: reforma rolna, na,cjona[izacja prze
mysłu, pomoc w odbudowie zniszczeń wojenny1ch na wsi i w miastach 
oraz pomoc państwa w zagospodarowaniu nieużytków i zagospodarowa
niu przyłączonych do województwa w lecie 1945 r. trzech powiatów: 
ełckiego, ole'ckiego 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 po
li tycznej. 

Pomimo zwycięstwa sił demokratycznych referendum dowiodło, iż 
wpływy r eakcji były jeszcze znaczne. W województwie białostockim 
uwidoczniły się one sz·czególnie w pawia ta ch: łomżyńskin1, białosto:

kim, bielskopo'dlaskim, szczuczyńskim i wysokomazowieckim. W po
wiecie łomżyńskim 64,3°/o głosów ważnych oddano w myśl zaleceń 
Bloku Demokratycznego, w powiecie wysokomazowieckim zaś zaledwie 
56,9°/o głosów. Natomiast w Białymstoku ponad 85°/o głosujących opo-

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

Wyniki głosowania ludowego w w-oj. białostockim 

l 

Liczba Głosów Odpowiedziało "tak" "Odpowiedziało "nie" 

l 

-

l 
l 

l 
Powiat upraw-l głosują- nieważ-l ważnych pyt. l pyt. 2 pyt. 3 pyt. l pyt. 2 

l 
pyt. 3 

nionych cych nych l 
Augustowski 22 667 20 200 494 l 19 706 12 745 l 15 443 19 681 

l 
696 4 263 25 

m. Bi·ałystok 39 431 36 900 451 36 539 30 181 l 32 366 36 460 

l 

6 358 4173 79 

Białostocki 75 777 68 481 3 937 64 544 42 459 45 107 64103 22 085 19 437 441 

l Bielskopodlaski 108 879 99 268 4 493 94 775 69 207 70 353 93 356 25 568 24 442 l 419 l 
Ełcki 13 551 12 151 434 l 717 9 952 10 718 11101 i l 765 999 619 

Gołdapski 1625 l 515 80 l 435 941 975 l 044 

l 
495 460 391 

l 
Łomżyń-ski 72 250 64 617 4 405 600ti5 38 661 39 063 57 924 21 404 21002 21 <1 

Olecki 6 822 6 617 100 6 517 6 295 6 632 6 437 l 222 185 80 

Szczuczyński 28 454 26 094 783 26 311 22 025 22 208 23 545 l 3 286 3 103 l 766 

Sokólski 48 309 43 451 l 968 41 843 31 092 31 921 39 675 10 751 9 922 2168 

Suwalski 40 731 35 517 3 244 32 273 21 749 22 704 31 085 10 524 9 669 l 188 

Wysokomazowiecki 44 975 41 325 3 401 37 924 21458 21 632 l 36 286 16 466 12 292 1 638 

l 
l 

l l Ogółem 503 471 456 169 23 520 432 649 306 763 318 822 l 420 697 125 884 113 827 -11 952 
l 

żródło : Archiwum Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Białymstoku , 1/VII/14, k . 53 . 
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--
wiedziało się za Blokiem Demokra tycznym, a w powiecie oleckim po-
nad 95°/o. · 

Wyniki referendum dowiodły, że ukształtowały się trzy grupy sl.ł 
pol i tycznych: 

- pierwszą stanowili głosujący w myśl za1leceń Bloku Demokra
tycznego (czyli ponad 70()/o ogółu głosujących w woj ewództwie); 

- drugą stanowili głosujący w myśl wskazań PSL (około 3°/o); 
- trzecią - ci, którzy głosowa1i trzy lub dwa razy "nie" . Wśród 

ni1ch najliczniejszą grupą byli głosujący w myśl wskazań WiN {11 3 827 
głosów ważnych). 

Podział ten oznacza, że największą liczbę głosów otrzymał program 
zaprezentowany przez Blok Demokratyczny. Nie ·oznaczało to jednak, 
że wszyscy, którzy głosowali 3 razy "tak", opowiedzieli się w pełni za 
tym programem. Była na pewno wśród nich część osób niezdecydowa
nych , n iezorientowanych politycznie. Wyniki r eferendmn wskazywały, 
iż część społeczeństwa otwarcie zanegowała dokonane w kraju przeobra
~enia . Dlatego też referendum stanowiło dopiero początek walki o kształt 
ustrojowy Folski ·określonej w przyszłej konstytucji. 

Z·w)'icięstwro w referendum ukazało szansę partii demokratycznych 
w przyszłych wyborach. Przysporzyło zwolenników władzy ludowe j, 
gdyż przyczyniło się do przełamania niezdecydowanych lub wrogich 
p ostaw wśród pewnej częśd mieszkańców województwa. Je dnocześnie 
przyczyniło się do wzrostu prestiżu PPR, partii, która wzięła na ciebie 
ogrom zadań w okresie tej ważnej kampanii. Referendum zamyka naj
cięższy okres w żydu biał·ostockiej organizacji PPR. Z rąk reakcji zgi
nęło około 160 ·członków PPR oraz około 150 funk1cjonar iuszy l\10 
i UBP. Poległo także wielu żołnierzy Wojska Folskiego oraz bezpartyj
nych zwolenników nowego ładu w Polsce. Egzekutywa KW PP H, oce
niając na posiedzeniu 5 lipca 1946 r. przebieg kampanii, podkreśliła 
·bezsporny wkład PPR. Zwycięstwo odniesione przez Blok Demokra
tyczny przyczyniło się także do wzrostu szeregów 4 partii !demokratycz
nych. 

Pomimo ostrego sprzeciwu sił reakcyjnych dynamicznie 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. Licząca w okresie referendum 3579 
·członków organizacja PPR w końcu grudnia 1946 r. osiągnęła stan 6040 

10 Ustalono na podstawie ankiet statystycznych KW PPR. AKW PZPU, 1/VI/1. 
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T abe l a 2 

Członkowie Po,lskiej Partii Robotnkzej w woj. białostockim 
(styczeń 1946 - styczeń 1947) według powiatów 

l l 

----

l l l 131 I 1947 l I 1946 31111 30 VI 30 IX 31 XII 
1946 1946 1946 1946 

Powiat 

Augustowski 
m. Białystok 
Bi,ałostocki 

Bielskopodlas ·ki 
Ełcki 

Gołdapski 

Grajewski 
Łomżyński 

Olecki 
Sokólski 
Suwalski 
Wysokomazo 

Ogółem 

wiec.ki 

-

74 119 
508 590 
151 160 
756 927 
94 178 
24 32 

135 60 
248 328 
77 139 
54 49 

422 429 
38 68 

2581 3079 

140 181 226 
678 939 1308 
214 352 460 

1069 1317 1685 
271 448 513 

50 64 100 
96 137 204 

387 341 344 
157 ' 242 349 

49 84 114 
461 570 596 
107 121 

l 
141 

3579 4796 6040 

źródło: Archiwum KW PZPR w Białymstoku. Sprawozdanie statystyczne. 1/VI/1. 

233 
1410 
. f125 
1772 

547 
110 
209 
390 l 
349 
156 
614 

.140 

6455 

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 na
tomiast 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 1946 r. 
według pochodzenia społe1cznego 

W tym 
-------------------·--~---------------------Ogółem 

Stan na dzień członków 
PPR 

31 XII 1945 r. 2581 
31 XII 1946 r. 6040 

robotników chłopów 

ogóle~-~-%- ogółem l % 

954 37,4 746 
2300 38,1 1685 

28,7 
27,9 

żróclło: A rchiwum K W PZPR w Białymstoku, 1/VI/l. 

inteligencji 
pracującej 

innych 

ogółem l % 

369 
444 

14,2 512 
7,4 1611 

19,7 

26,6 l 
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11. ROI~A PPR W KAMPA NII WYBORCZEJ DO SEJMU U STAWODAWC ZEG C' 

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

Referendum ludowe dowiodło, iż PSL, mirno pewnych wpływów w 
niektórych środowiskach, nie moż·e liczyć na korzystne układy w przy
szłym 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 per
traktacje z partiami Bloku Demokra tycznego, przyjmując jednocześnie 
założenie, że PSL powinno otrzymać 40°/o mandatów. Było rzeczą oczy
wistą, 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,wie prezentowała PPS, proponując 
PSL 30:0/o mandatów w przyszłym Sejmie. Wpływ na tę decyzję wy
warły 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 opu
blikowanym 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 spre
cyzowało pogląd PPR na jedndlity z PPS front. Ja'k pisze W. Góra, 
"Według PPR jednolity front oznaczał wspólnie opracowany i uzgod
niony 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 współ-
) 

pracy. 
Uwieńczeniem wysiłków PPR na rzecz dalszego zbliżenia z PPS by

ła podpisana 28 listopada 1946 r. umowa między ~C PPR i CKW PPS 
o jedności działania. 

l grudnia 1946 r. stronnktwa Bloku Demokratycznego wydały 

wspólną odezwę w sprawie wyborów do Sejmu Ustawodawczego. Wzy
wały w nie'j naród do udzielenia poparcia Blokowi Demokratycznemu, 

to tPor. W. G o an u łka, Artykuły li przemówienia. Sity,czeń 1946 - kwie
cień 1948, t. II, Warszawa 1964, s. 198-199. 

21 W. G 6 r a , o.c., s. 215. 
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podkreślając j ednocześnie 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. am1basadorom ZSRR, 
Stanów Zjednoczonych 

1
i Wielkiej Brytanii memorandum z prośbą o 

udzielenie pomocy rzekomo . d~~ryminowanemu PSL było jawnym do
wodem tego, iż PSL przedstawi własną listę wyborczą. Stanowisko Mi
kołajczyka spowodowało os tre tarcia polityczne w łonie PSL oraz 
ZMW RP "Wid". Także w Stronnictwie Pracy toczyła się w tym cza
sie walka polityczna. Obradujący w grudniu 1946 r. I Kongres SP do
konał istotnych zmian w kierownictwie tej partii. 

Do wyborów zgłoszono listy: Blaku Demokratycznego (PPR, PPS, 
SL i SD), PSL, PSL-"Nowe Wyzwolenie" oraz innych ugrupowań spo
łeczno-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 kam
panii politycznej 22

• 

W województwie białostockim przygotowania do wyborów odby
wały się w atmosferze ostrej walki politycznej z siłami reakcyjnymi. 
W drugim półroczu 1946 r. zaktywizowało się podziemie i z niesłabną
cą energią kierowało akcjami przeciwko władzy ludowej. Dysponowa
ło 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 przy
kłady powiązań niektórych działaczy tej partii z reakcyjnym podzie
miem, co wywołało podczas tego posiedzenia ożywioną dyskusję. 

Organizacyjne przygotowania do ·wyborów rozpoczęły się w listopa-

18 Dziennik Ustaw RP nr 58, AK.W PZPR, 1/VII/16, k. 263. 
28 H. M aj e c ik i, Początki władzy ludowej na Białostocczyźnie (1944---1947), 

Wydawnictwo Lubelskie, LU'blin 1969, s. 139. 

9 - Roc:mlk Białostoekl 
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dzie 1946 r. Zgodnie z wytyrcznymi Prezydium KRN 0bszar wojewódz
twa białostockiego podzielony został na dwa okręgi wyborcze. Okręg 

nr 19 z siedzibą 'W Białymstoku objął powiaty: białostocki, bielskopod
laski, sokólski, wysokomazowiecki i m. Białystok, okręg nr 20 z siedzi
bą 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 

l 
Liczba l Powiat l Liczba 

(miasto wydzielone) obwodów _ .. obwodów 

M. Biały,stok 14 ełcki 12 

Białostocki 40 olecki 7 
Bielskopodlaski 54 gołdapski 3 t 

Sokólski 23 szczurczyński 16 
Wysokomazowiecki 22 augus·towski 14 

suwalski 24 
łomżyński 38 

---- - ---------
Okręg nr 19- Okręg nr 20 Ełk 
Białystok razem 153 razem 114 

-- ~~~~----

Zródło: Archiwum KW PZPR w Białymstoku, 1/VIIV16, k. 16. 

Składy · okręgowych komisji wyborczych powołano na sesji WRN 
20 listopada 1946 r. Przewodniczącym komisji w okręgu nr 19 zastal 
Tomasz Bernaś (PPR), a w okręgu nr 20 - Władysław K -o ś c i o ł o w
s k i (SL). Pomimo nalegań przedstawicieli PSL radni nie wyrazili 
zgody na udział członków tej partii w okręgowych komisjach wy
bol'lczych 24

• Następnie, 26 listopada 1946 r. sesja WRN zat~wierdziła 

skłatdy obwodowych komisji wyiborczych. Podobnie jak na poprzed
nim posiedzeniu radni nie . poparli propozycji, by w skład tych komi
sji weszli prz-edstawiciele PSL. 

Tegoż dnia odbyło się w Białymstoku · także posiedzenie kierow
nictw wojewódzkich czterech partii Bloku Demokratycznego, na któ
rym powołano Wojewódzki Międzypartyjny Komitet Wyborczy Stron
nictw Demokratycznyreb z przew-odniczącym WRN, Witoldem Wencli
kiem na czele. W skład egzekutywy tego komitetu rWeszli przedstawi-

24 "Jedność Narodowa" nr 221 (312) z 22 XI 1946. 
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dele PPR, PPS, SL, SD oraz Wojewódzkiego Urzędu Informacji i Pro
pagandy, Okręgowej Rady Związków Zawodowych i ZSCh 26

• Powoła

no także trzy komisje: organizacyjną, propagandową i finansowo-gos
podarczą. Obecni na tym posiedzeniu przedstawiciele 4 partii politycz
nych przyjęli uchwałą o powołaniu powiatowych międzypartyjny~ch ko
mitetów 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 zna
lazły się także .zjazdy 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 przeszko
leni na specjalnie zorganizowanych kursa,ch. 

W okresie od 29 listopada do 15 grudnia 1946 r. odbyły się powia
towe 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,ch uczestniczyli · przedstawiciele partii Blo

ku 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 pro
pagandowa, w której przewodnią rolę odgrywała organizacja PPR. 10 i 11 
grudnia 1946 r. obradowała w Białymstoku konferencja ·aktywu wiejskie
go ZWM. Uczestniczył w niej I sekretarz KW . PPR, Mieczysław B o
d a l ski, wygłaszając referat przedstawiający program wyborczy Blo
ku Dem·okra 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 
posła, członka K:C PPR, pierwszego przewodniczącego białostoc'ldej 

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 Demo
kratyeznemu. Odbywały się także Hczne wiece środowiskowe, organi-

25 Protokół z posiedzenia sekretarzy partii politycznych z 26 XI 1946 r., AKW 
PZPR, 1/VII/16, k. 5~6. 
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zowano m.in. zebrania nauczycieli oraz różnych grup inteligencji. W 
zgromadzeniach tych uczestniczyli przedstawiciele KW PPR i kierow
nlctw 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 spot
kania oświadczyli, że pragną utrwalenia dokonań władzy ludowej i od
dadzą swe głosy na listę Bloku Demokratycznego 26

• 

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 
działać ze względu na akcje terrorystyczne reakcyjnego podziemia. 
Ogółem w województwie prowadziło agitację wyborczą 141 brygad 
propagandowych Bloku Demokra tycznego. Z tego 83 brygady działały 

w okręgu nr 19, a 58 brygad w okręgu nr 20. W skład brygad wcho
dziło 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 

także 88 brygad młodzieżowych składających się z członków ZWM 
i OM TUR (53 brygady w okręgu ełckim i 45 1brygad - w białostoc

kim) 21
• Ważną rolę w pracy przedwyborczej spełniły gminne i gro

madzkie komitety obywatelskie. Ogółem powołano 114 gminnych i 2203 
gr01nadzkie komitet;y: obywatelskie. Z kh inicjatywy zorganizowano 
łącznie 2436 zebrań, 5207 zgromadzeń i 2500 wieców gromadzkich 28

• W 
miastach zorganizow~no ponad 120 wieców i zebrań z udziałem kan
dydatów n{:l posłów. 

Należy podkreślić, że ogrom prac ·w okresie kampanii wyborczej 
wzięła na siebie PPR. Pozostałe partie bloku nie wykazywały tak wiel
kiej aktywności 29

• Ponad 80°/o członków wojewódzkiej organizacji PPR 
brało udział w różnorodnych formach pracy przedwyborczeJ. Ponad 
1200 członków PPR pracowało w konlisjach obwodowych. W pracy 
przedw~borczej brało także udział ponad 200 aktywistów skierowa
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 wy
borcami, AK.W PZPR, 1/VII/19, k. !ł---33. 

87 Spis brygad na poszczególne powiaty wg przynależności partyjnej, AKW 
PZPR, 1/VII/IJ.6, k. 12. 

28 Sprawozdanie wyborcze K W PPR w Białym 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 In
formacji i Propagandy. 

ao Aktywiści ci pochodzili z łódzkich fabryk - 100 os61b ora•z ze Sląska -
104 osoby. AKW PZPR, 1/VII/24, k. 56-59, 64. 



BIAŁOSTOCKA ORGANIZACJA PPR 133 

W województwie białostockim działało 71 grup ochronno-propagando
wych, czuwając nad bezpieczeństwem w terenie, nad zabezpieczeniem 
[okali wyborczych. Członkowie tych grup organizowali także w miej
scowościach szczególnie zagrożonych gminne i gromadzkie komitety 
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 bezpie
czeństwa w terenie ·czuwała także lVlilic]a Obywatelska Oddziały 

ORMO składające się w większości z członków PPR. 
Z przytoczonych przykładów oraz sprawozdań KW PPR wynika, 

że w okresie poprzedzającym wybory dynamicznie rozwijały się raz
norodne formy działalności masowej, natomiast niemal całkowicie za
niechano stosowania tzw. propagandy indywidualnej. Stosowanie tej 
formy oddziaływania członków partii na najbliższe środowisko utrud
niało reakcyjne podziemie. Najtrudniejsze warunki do tej działalności 

występowały w pow. łomżyńskim i wysokomazowie·ckim. 
Dzięki ofiarności wojska, MO, władz bezpieczeństwa i ORMO pod

ziemie 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 
Demokratycznego. Np. w nocy 16 grudnia 1946 r. zamordowany został 
przewodniczący Obwodowej Kmnisji 'Vyborczej nr 142 w Piekutach w 
okręgu białostockim, Piotr G o s k - członek PPR. W nocy 23 grud
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 represja
mi 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 De
mokratycznego, jak i bezpartyjni działacze demokratyczni 112

• Milicja 
Obywatelska, organa bezpieczeństwa i wojsko przedsięwzięły szereg 
akcji zmierzających do uniemożliwienia działań reakcji. Akcje te przy
czyniły się do ujęcia wielu członków band i zorganizowania natych
lniast procesów sądowych. Sprawy o szczególnym wydźwięku politycz
nym były rozpatrywane na wyjazdowych sesjach Wojskowego Sądu 

Rejonowego w Białymstoku w miej scowościach, z których wywodzili 
się sądzeni członkowie band 83

• 

111 Sprawozdanie I sekretarza KW PPH. Stan bezpiec~et1stwa w okresie kam
panii wyborczej, AKW PZPR, 1/VII/16, k. 60-61. 

ll2 Sorawozd ::mic WUiiP za styczet1 19·17 r. , WAP WUILP, 10, k. :J . 
83 .. Jedność 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 spa
dła we'dług ofkjalnych danych do 555 84

• 

2. Przebieg głosowania i wyniki wyborów 
do Sejmu Usta.wod,awczego 

Stronnictwa Bloku Demokra tycznego apelowały do społeczeństwa 

o jawne i manifestacyjne głqsowanie. Natomiast PSL zdecydowanie 
przeciwstawiło się takiemu głosowaniu. Organizacją zbiorowego, -mani
festacyjnego głosowania zajęły się komitety obywatelskie i obwodowe 
trójki ·wyborcze. Udzieliły im pomocy władze samorządowe. Przygoto
wania .w tej sprawie trwały już w ostatnich tygodniach przed wybora
mi. PPR ogłosiła powszechną mobiHza-cję swych członków na d_zień 

19 stycznia 1947 r. W związku z ty1n \V całej Polsce większość wybor
ców udała się do lokali Kmnisji Obwodowych zbiorowo z transparen
tami . i jawnie oddała swe głosy na listę Bloku Stronnictw Demokra
tycznych. _ Dzięki temu wielu niezdecydowanych, wahających się, tak
że opowiedziało się za programe1n władzy ludowej. Wybory przebie
gały 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. Zda
rzały się jednak wypadki terrorystycznej działalności członków reak
cyjnych bojówek. Np. w paw. łomżyńs~im banda "Roli" nie dopuściła 

ludności gmin Śniadawo, Rogienice, Lubotyń i Przytuły do udziału w 
-wyborach. Uzbrojone bojówki tej bandy zagroziły mieszkańcom wsi Za
biele 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 naka
zujące bojkot jawnego, manifestacyjnego głosowania 38

• Wysiłki reakcjj 

34 Liczbę członków PPH ustalono na podstawie ankiety sta tys tycznej KvV 
PPR, AKW PZPR, l/VI/6, k. 126. Dan e liczbowe dotyczące innych partii za1viera 
zesta\-..rienie Wydz. Org. KW PPR z 4 XII1946 r., AKW PZPR, 1/VI/ 1, k. 128. 

:~s W. Gór a, o.c., s. 219. 
80 AKW PZPR, 1/VII/16, k. 59- 63. 
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zmierzające 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 robot
nicy białostockich fabryk, kolejarze oraz urzędnicy. 

Wyniki wyborów okazały się bardziej pomyślne dla władzy ludo
wej niż wyniki głosowania ludow-ego z 30 -czerwca 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), Mieczy
sław 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 upraw
nionych głosowało 159 ~625 osób (88i0fo). Z tego głosów ważnych oddano 
157 580. Blok Demokratyczny otrzymał 133 772 głosy (84,9°/o) uzysku
jąc 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 wysta
wiało 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 ludności w wyborach nie odbiegał w zasadzie od przecięt

nej krajowej. 
2. Blok Den1okratyczny otrzymał w obu okręgach wyborczych woj. 

białostockiego nieco mniej głosów niź średnie na terenie kraju (w · kraju 

37 Oficjalne wyniki wyborów zo sta ły ogło szone 27 11947 r. Protokół z posie
dzenia Państwowej Komisji WJ~borczej 27 I 1947 r., AKW PZPR, .1/VII/16, k. 291 
- 292. 
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~0,1°/o, w woj. białostockim - 79,gofo). Znacznie niższy wskaźnik niż 
wynosi średnia krajowa osiągnięto w okręgu nr 19, gdzie zaledwie 
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 po
parcia programowi PSL (w kraju - 10,3'0/o, w woj. białostockim zaś -
13,2°/o). Było to wynikiem nasilonej działalnośd reakcyjnego podzie
mia oraz stosunkowo znacznych wpływów tej partii w części powia
tów. 

4. Podobnie jak na innych terenach, Stronnictwo Pracy oraz PSL
-"N owe Wyzwole'nie" nie uzyskały znaczącego poparcia społeczeństwa 

białostockiego. 

Znamienny jest ·fakt, że na listę Bloku Demokratycznego głosowała 
przeważająca większość 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. Tak
że 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 efe
ktem 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 bojó
wek, tym samym uniemożliwiły realizację sprzecznych z interesem na
rodu 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 spra
wy 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 

as Sprawozdanie wyborcze KW PPR w Białymstoku, AKW PZPR, 1/VII/16, 
k. 55-57. 
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zdolność podejmowania i przeprowadzania najbardziej trudnych i po
ważnych zadań. Pracowitość i ofiarność naszych towarzyszy przyczyni
ła się w decydującej mierze do zwycięstwa w wyborach" 89

• Ta wysoka 
ocena pracy wojewódzkiej organizacji PPR nie oznacza, iż nie było w 
niej niedociągnięć. Nie 'wszystkie koła wykazały odpowiednią aktyw
ność; obserwowano także, jak już wspomniałam, niedosyt indywidual
nej pracy propagandowej. 

Manifestacyjne głosowanie znacznej części społeczeństwa było pod
stawą do . przypuszczeń, iż Blok Demokratyczny wyszedł z tej kampa
nii zwycięsko. Dlatego też jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem wyni
ków wyborów społeczeństwo manifestowało swą radość z odniesionego 
sukcesu. Już 20 stycznia 1947 r. w województwie białostockim odbyły 
się pierwsze wiece z tej okazji. W dniach następnych fala wieców 
i zgromadzeń o~jęła wszystkie wsie i miasta. Z inicjatywy PPR organi
zowano w zakładach pracy masówki i zebrania, na których uchwalano 
rezolucje wyrażające poparcie programowi władzy ludowej. 

Uroczyste podsumowanie działalności obywatelskich komitetów wy
borczych 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 plenar
nym posiedzeniu KW PPR w Białymstoku dokonano oceny kampanii 
wyborczej do Sejmu Ustawodawczego 40

• Minutą ciszy uczcili uczestni
cy obrad pamięć poległych z rąk reakcji 30 aktywistów PPR i bezpar
tyjnych działaczy. Wysoko oceniło Plenum KW pracę aktywu oraz 
wojskowych grup propagandowych. Przyjęta uchwała zdbowiązywała 

wszystkie ogniwa PPR do wykorzystania atmosfery ożywienia poli
tycznego do rozbudowy i umocnienia wojewódzkiej organizacji PPR, 
do zwiększenia jej roli w życiu województwa. Nakładała ·także na in
stancje partyjne obowiązek zwiększenia troski o byt ludzi pracy oraz 
otoczenia większą opieką podstawowe ogniwa - koła partyjne. Uch
wała podkreślała, że "Troska o byt świata pracy musi stać w cen
trum 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. 
Szczegółowo problemy pracy wojewódzkiej organizacji PPR po WJ"'

borach do Sejmu Ustawodawczego omówione zostały na naradzie I se-

81 Iibid., k. 63. 
40 A:.KW PZPR, 1/VI/2, k . 93-104. 
41 Projekt uchwały. AKW PZPR, 1/II/1, k. 219. z 
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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 gospo
darczych, o umocnienie wpływów partii na wsi oraz w środowisku mło
dzieżowym i kobiecym. Uczestnicy narady wskazywali konieczność · do
skonalenia pracy wewnątrzpartyjnej, podnoszenia poziomu ideowo-po
litycznego członków PPR. Za jedno z najistotniejszych zadań na naj 
bliższy okres przyjęto popularyzowanie amnestii. 

IJI . ZAKOŃCZENIE 

Zwycięstwo s i ł ciernokratycznych w wyborach do Sejmu Ustawo
dawczego stworzyło warunki do stabilizacji politycznej i gospodarczej 
w Polsce. Było ono potwierdzeniem słuszności linii politycznej PPH 
i par tii z nic~ współdziałających. Oznaczało kontynuację rozpoczętych 

w lipcu 1944 r . przeobrażeń. Stworzyło warunki do złagodzenia walki 
vv-ewnę trzne j. 22 lutego 1947 r. Sejm Ustawodawczy uchwalił ustawę 

o amnestii. vVeszła ona w życie z cl.nien1 25 lutego 1947 r. Zakładała da
rowanie kary ty1n członkom nielegalnych organizacji, którzy ujawnią 
się w UBP oraz złożą broń. Dotyczyła ona także osób powiązanych z 
r eakcyjnym podzien1iem oraz . dezerterów z szeregów Wojska Polskie
go,, i MO. Stanowiła akt łaski władzy ludow·ej w stosunku do tych, któ
rzy z różnych przyczyn znaleźli się po przeciwnej stronie. Ustawa o 
amnestii zobowiązywała terenowe władze do udzielenia ujawniający1n 
się niezbędnej pomocy w rozpoczęciu normalnego życia. 
Klt~ska wybor cza PĘ)L spowodowała rozwiązanie się ogniw tej partii. 

21 lutego 1947 r . rozwiązał się Zarząd \Vojewódzki PSL w Białyin

stoku. Uległy także rozwiązaniu zarządy powiatowe tej partii. J ako 
osta tni decyzj ę o rozwiązaniu podjął 2 marca 1947 r. ZP PSL w Łon1-
ży. 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 
wyjaśnienie ogółowi społeczeństwa zasad amnestii. Efektem tej akcji 
była znaczna liczba uj awnionych. Z a1nnestii skorzystała większość 
członków r eakcyjnego podziemia i osób z nim powiązanych. Z niele
galną działalnością zerwało w województwie białostockim 10 598 osób, 
w tyn1 8725 członków reakcyjnego podziemia 43

• Pomimo amnestii część 

4ll AKW PZP R, 1/ VI/ 21 k. 106-~10 9. 
43 H. M a j e ·c lt i 1 ·O. C.1 s. 15·!. 

l' , .. 
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band reakcyjnych kontynuowała działalność, przekształcaj ąc się w póź

niejszym okresie w bandy terrorystyczno-rabunkowe. Ich działalność 

spotykała się z potępieniem opinii publicznej. 
Zwycięstwo Bloku Demokratycznego w wyborach do Sejmu Usta

wodawczego zamyka okres walki o utrwalenie władzy ludowej w Pol
sce. Rozpoczyna ono okres stabilizacji politycznej, un1ożliwiające j re
alizację kolejnych etapów rozpoczętej w Hpcu 1944 r . rewolucji so
cjalistycznej w naszym państwie. 

PE310ME 

B cTaTbe npe.ncTaBJieHa poJib 6eJIOCTOKCKoj1 opram r3 au;vll1 llfiP (llo JihCKo ti Pa ~ 

6oąe:ił llapTMM) B ):(BYX ITOJIVITH'IeCKVIX KaMnamtHX, OCOOeHHO B8JKI-IbiX )J.JIH ;rr,aJibHeM

lUe:ił Cy):(bObi Harnero l'OCy,J:(apCTBa -·a MMeHHO: B HapO)J,HOM pe<t>epeH;rr,yMe, COCTO 

SIBllieMCSI 30 JiiOHSI 1946 ro;rr,a, Ji B Bbi6opax B 3aKOH0)1.8TeJibHbrlł Ce:iłM 19 .JłHBap.a 

1947 ro.na. 

CTaTbH COCTOJ/IT J/I3 l~BYX '-laCTetł. B n ep BOM n pe.nc •raBJieHO ITOJU1'rW-IeCKOe liOJI0-

2i{eHHe B CTpaHe IIaKaHyHe B:hr6opoB B 3aKoH o;rr,aTe JihHhi H C et1:M, a TaK:m:e y c JIOBli:!H, 

B KOTOPhiX Kpa:tłoBa Pa;rr,a Hapo.nona npliiHHJia p eme HMe . o npoBe):(eH!IIM Hapo):( I-roro 

ro.rrocoBaHMH. 3 To roJrocoBam1e ;rr,o.rr:iKHO Oh i JIO c Ta'l'h MCnhrTai-n1e M nOJIMTM'IeCK MX CMJI 

nepe.n Bhr6opaMJ1 n nepBhiM ce:tłM Hapol~HO:tł ITOJihlliM. .D;eMoKpaTMąecKM:tł 6 JIOK :m:e 

JiaJI ITOJIY'IMTh f!tHcPOPMaąmo, Ha KaKyiO ITO,J:(,J:(ep :iKKY CO CTOPOHbi o6m;e CTBa OHO MOIKeT 

pacC~IJiTbiB8Tb B BbiOOpax. TaKJ1e 2i{ e I'!a):(e:iK,J:(bi CBH3biBaJIJti B pe<t>epeH):(YM OM J1 OIIII0 -

3J111;J10HHbie napTMM. I1pMrOTOBJieHMH K pe<t>epeH):(YMY H a TeppMTOPMM 6eJIOCTOKCKOI'O 

n oeno.ncTBa npoxo):(MJIM B oco6biX yc.rroBMHX, 3HaąJtiTeJihHO 6oJiee CJIO:iKHhiX , ąeM 

B ;rr,pyrMX pa:iłOI-łaX CTpaHbi. B .nMHTeJihHhiM peaKD;MOHHb lM .rrareph, J1CITOJib3YH BCC 

,J:(OCTyiTI-Ih ie eMy cpe,J:(CTBa, npMCTyriMJI K OTKpbl'rOJ1: OOpbOe 3a OCJiaOJier-IMe BJIMHHvUI 

nap'l'MM ,Zl;eMoKpaTw recKoro E.rroKa. EaH):(hi l1 noopy:iKeHHbie rpynnhr peaKu;l10HHo r o 

. ITO,J:(ITOJib.H COBepmaJIJ1 Ha JieTbi H a ITOMeiiJ;eHIIIH OKPYRUih iX J136 MpaTeJi h HhiX K OMJ1CCMM, 

y6MBaJIJ1 aKTMBMCTOB 11 pacnpocTpaHSIJIM JIJ1CTOBKM, nopoąam;l1e. TITIP 11 ocTaJih Hbie 

.neMoKpaTM'IeCKl1e nap'l'liiM. O .nHaKo 3Tl1 aTaKM IIe o K a 3 a JIM 3a):(yMaHHoro Bo3.ne:t1:cTBM.H 

JJ a none.neHMe aKTJ1Ba ITITP. 3Ta napTJ1H pyKono,n;MJia O:iKl1B Jiem w:t1: rrponaraH):(J1CTCK o :tr 

,Zl;CHTeJibH OCTblO, KOOp,J:(MHMPYH ,Zl;CHTeJibHOCTh BCeX ,J:(eMOKpaTMąecKJ1X ClitJI Ha TeppM

TOPlitM BOeBo,n;cTna. B.rraro.napH onepaTJ1BHOCTJ1 IIITP 11 ee coro3H MKOB, peaK~MOH

Hh i M CHJiaM ue y.na.rroch o6pecTM 6oJiee 3Ha'IMTeJibnoro ~JIMHHMSI B 6eJIOCTOKCKOM 

noeno.n;c·rBe. HaceJieuJ1e . Boeno.ncTna no.n.nep:iKaJIO B pecPepeu .nyMe rrapTMJ1 ,Zl;eMOKpa-

TMąecKoro B.rroKa. · 

Bo BTOpo:tł 'IaCTJ1 CTaTblit noKa3a Ha poJi b 6 eJIOCTOKCKO:t1: opra nM3a u;MM ITIIP B no

·'IMTH'IeCKoJ',i K aMnaHJ1H , n pe.nrneCTBYlom;el1: ~hr6opaM n 3 aKOHO):(a TeJIJ:>Hhl:t1: CetiM. 

C JIOJKHb i C np06JlęMbi 6eJIOCTOKCKOI'O BOCBO,l\C'l'Da n p e,J:(C'faBJICIIb i IIa o 6m;eM cPDl-IC 

IIOJIOiKeHMH B CTpa!le B TO BpCMH. 0co6eHHO ITO,J:('-ICp KMBaiOTCJI npo6JICMb i, xapaK're

PI13 YlOIIJ;H e HCKJII-O~m:TeJibl!Oe IIOJIO:<-r<erme H a ~no:i1: TeppwropMl1, J1 r poMa,J:(Hbie yCitiJ!litH 

TIIIP l1 ocTa JlbHbTX napTMtł ,Zl;eMOKpaTHąecrwro B JIOKa B o 6JiaCTM p a cnpocTpaHeHHJI 

J136J1paTC.Jlh i!OM nporpaMMh i 1~CMOKpa•rJ1qeC lU1X n apTHM cpe,J:(T1 IlaCeJICHHH, a 'f8IO'I\:C 

aKTHBH3aD;I1M U1Mp0KJ1X Mace ,J:(JlJl IIO,L\,l,CP:iKKJ1 3'1'01•[ l]; orpaMMLI. l: e:3y Jih'I'a'fLI Bbi60-

p OB ,J:(OKa38Jllił, ~TO H e CMOTpSl H a YCHJmR: peaKql10HHb i X CHJI, H aCeJiei-IHe 6eJIOCTOKCK0°l'O 

n o e no.ncTna He no.n;.n;ep maJio M X 11 no.n;an.rraion~ee 6oJihlliMHCTBo ro Jioc onaJio 3a Kau -
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~,IJ;aroa ){eMOKJ>8TH"'ecKoro BJioKa. CTaTbH co,IJ;ep1KMT rro,IJ;po6HLie ,IJ;aHHbre, Kacaro
IQJ1ecH pe3yJibTSTOB Hapo,IJ;Horo pe<PepeH,IJ;yMa u Bhr6opoa B 3aKoHa,IJ;aTeJibHhil'ł Ce:lłM, 
a TBKJn:e BhiBO,Il;hi, BhiT€K8IO~He H3 :no:tł KaMI1aiU11ł. 

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 
politicał campaigns. - the Peoples' Referendum of the 30th of June, 1946 and 
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 sit
uation 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·tic 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 parts of the country. The reactionary forces, which exerted 
considerable influen·ce, utilized every devious means and started an open cam
paign to weaken the influences of the Democra-tle Block. The groups and fighting 
squads of the underground reactionaries 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 ining 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 Białystok voivodship, for the people of this voivodsh'ip gave their 
support to the partie s o f 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.Iative Sejm are dis·cussed. The compHcated problems of the Białystok 

voivodship are presented against the baclcground of the generał situa tion in the 
count ry at thiLs Hme. Palf'tlicula;r IPr·ominence ds .głven 1to 'the prdblems ·characte~r

•izLng the ISipeCiirfJic .sdtu:atri0111 in these a1I"ea1s and lthe ~immen:sńty of lthe ef~:Dorits 

made by the P.olish Worker's Party and the other Democratic partfes to disse
minate the contents of the election programme of the Democratic par.ties and 
the activizaltion ()f a lbroad ma ss of the pdpula'tion to 1s!UjplpoTt .t'his program'me. 
The results of the e'le'cltions gave IPToof ltha1t rthe people of Jthe Białystoik voivod sMp, 
despite tł: he per sdstten1t efforts of t'he ,r eactiona·ry forces, d id n ot give :them sUip'por:t; 
for ;1n overwhelming major it y ·of /the ;people of ith i's voiv.odsh :iJp voted for lthe 
Dem ocratic Block 1can:dida:tes . The artid e nlso includes detaHed da ta on ll; he 
results of 'the Peoples Referendum <1 nd the eledions to the Legisla;tive Sejm as 
well as t he conclusion.s ar istng from these campaigns . 


