
TADEUSZ MARCZAK 

Sobótka 1980 1 
PL ISSN 0037-7511 

PROPAGANDA PRASOWA STRONNICTW POLITYCZNYCH 

W POLSCE WOKÓŁ TRZECIEGO PYTANIA REFERENDUM 

Z 30 VI 1946 ROKU 

Trzecie pytanie zapowiedzianego na 30 VI 1946 r. referendum ludo
wego dotyczyło nowej polskiej granicy na Odr7Je i Nysie Łużyckiej oraz 
na Bałtyku. Naród miał udzielić odpowiedzi, czy granicę tę aprobuje, czy 
też nie. W podtekście tego pytania zawartych było szereg istotnych za
gadnień, z których stosunek do kwestii niemieckiej i do zasad nowej pol
skiej polityki zagranicznej, opartej na sojuszu ze Związkiem Radzieckim, 
uznać należy za najważniejsze. Propaganda obozu rządowego agitując 
na rzecz twierdzącej odpowiedzi na trzecie pytanie wysuwała argumenty, 
które dziś wydają się wszystkimi oczywiste, a wskutek częstego powta
rzania nawet strywializowane. Inaczej rzecz się miała wówczas. Nowy 
kształt terytorialny powojennej Polski niósł ze sobą ,nie tylko koniecz
ność dokonania na wielką skalę przemieszczeń ludności i pokonywania 
naturalnych w tym wypadku trudności adaptacyjnych, ale ponadto 
zmuszał do przeorientowania polskiej polityki zagranicznej, pociągał za 
sobą potrzebę rewizji tradycji politycznych, otwierał nowe perspektywy 
rozwoju gospodarczego - słowem stwarzał sytuację diametralnie różną 
od przedwojennej. 

Polska odradzała się po II wojnie światowej do niepodległego bytu 
jako państwo silnie zredukowane pod względem ludnościowym i tery
torialnym 1. Wybitny ekonomista i polityk Eugeniusz Kwiatkowski pi
sał: ,,pozostawiając na uboczu przyczyny pozostaje faktem, że w historii 
ostatnich kilku wieków na terenie kontynentu europejskiego żaden na
ród względnie żadne państwo nie przeszło tak ostrego procesu chudnię
cia terytorialnego, jak właśnie Polska. W stosunku do granic maksymal
nych obecny teren państwa polskiego prezentuje ok. 300/o, łącznie z od
zyskanymi ziemiami na zachodzie" 2. Swiadomość tego stanu rzeczy dzia-

1 W 1939 r. ludność Polski liczyła 35,01 mln mieszkańców i można było prze

widywać, że przy utrzymaniu ówczesnego tempa przyrostu naturalnego w 1945 r. 

będzie liczyła ok. 38-39 mln mieszkańców. Natomiast spis z 14 II 1946 r. podawał 

liczbę 23,93 mln, w tym 20,9 mln Polaków. Obszar Polski przed wojną wynosił 

388 tys. km2, po wojnie 312 tys. km2. 

2 E. Kw i a t  k o  w s k i, Wczoraj, dziś i jutro Polski na morzu (Robotnik, nr 206, 

29 VII 1946). 
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łać musiała deprymująco na psychikę Polaków, uniemożliwiając wielu 
spośród nich należytą ocenę powojennych zysków terytorialnych. Cyto
wany już wyżej E. Kwiatkows'ki poczynił na ten temat znamienną uwa
gę: ,,trzeba się wczuć głęboko w psychikę istoty ludzkiej, która nagle

nieoczekiwanie traci coś z fundamentalnych elementów swego bytu 
i równocześnie coś zyskuje. W pierwszym momencie przeważa w niej 
poczucie straty. Do rekompensaty podchodzi się rozumowo, nieufnie, do 
straty uczuciowo. W takiej fazie psychicznej znajduje się i naród pol
ski" 3• 

Nowa Polska wchodziła również w skład diametralnie innej niż przed 
wojną konstelacji politycznej, co także stanowiło szok dla niektórych 
kręgów społeczeństwa. Jednym z przykładów kontrowersji, jakie ta 
sprawa budziła, może być publiczna polemika między Stanisławem Grab
skim a Stanisławem Strońskim toczona u schyłku wojny. Grabski, po
sługując się obficie argumentacją historyczną, tłumaczył Polakom ewo
lucję terytorialną ich kraju, której ostatni etap miał się niebawem roz
poczać. ,,Wojna obecna - pisał on - kładzie ostatecznie kres historii 
Polski przesuniętej na przełomie XIV i XV wieku na wschód - państwa 
polsko-rusko(ukraińsko)-białorusko-litewskiego" 4

. Proces roz.padu tego 
państwa, jak dowodził Grabski, rozpoczął się już w XVII w. w okresie 
wojen kozackich i nie można go było odwrócić w XX w. Co więcej, 
według opinii Grabskiego, w polskich kołach politycznych panowała peł
na świadomość tego faktu. Apelował więc o akceptację tych zmian, ja'kie 
niosła ze sobą nieuchronnie wojna oraz oparcie polityki zagranicznej 
Polski na sojuszu ze Związkiem Radzieckim. Jest rzeczą znamienną, że 
Grabski, który przecież ze strony polskiej negocjował traktat ryski, usta
loną w nim linię graniczną na wschodzie przedstawiał niemal jako zło 
konieczne. Tłumaczył to tym, że Polska po I wojnie światowej nie miała 
żadnych szans przyłączenia ziem nad Odrą i Nysą, musiała więc objąć 
kresy wschodnie z tak liczną masą ludności niepolskiej, bo w przeciw
nym razie stałaby się nowym Księstwem Warszawskim. 

Oczywiście nie wszystkim przypadły do gustu polityczno-historiozo
ficzne wywody Grabskiego na temat nieuchronności przekształceń tery
torialnych i politycznych, jakie oczekiwały Polskę w wyniku wojny. Jed
nym z oponentów był Stanisław Stroński. Nie mógł on wybaczyć Grab
skiemu jego wywodów, a zwłaszcza użytego przez tego ostatniego sfor
mułowania: ,,dziś, gdy kończy się historia Polski Jagiellońskiej ... " Zaa
takował więc Grabskiego z furią nie oszczędzając mu epitetu grabarza 
i widząc w nim człowieka ulegającego, w przedstawianiu historii włas
nego narodu, obiegowym tezom propagandowym niemieckich i rosyjskich 
podręczników. Stanowisko Grabskiego, wyłożone w broszurze Nil despe-

a Tamże. 
4 S. Gr a b ski, Nit desperandum, Londyn 1945, s. 4.
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randum, tłumaczył bliżej nie sprecy:wwanym „dyktatem Moskwy". 

Stroński w swej polemice z nim pisał: ,,próby wmawiania w naród ty

siącletni, że oto właśnie w tej chwili, tak sobie, skończył się ok.res sześciu 

wieków jego dziejów, a zaczyna się inny, są tylko złośliwą igraszką móz
gu. Jeszcze nie wieczór" 5

. Nie trafiała mu też do przekonania r-oztaczana 

przez Grabskiego wizja Polski przesuniętej na zachód, opartej o Odrę, 
Nysę i Bałtyk, silnej gospodarczo i zamożnej, ekspansywnej nie w sen
sie terytorialnym, lecz gospodarczo-cywilizacyjnym. Postawa autora Nil

desperandum wydawała mu się wysoce ryzykowna. ,,W rozumowaniach 
... p. Grabskiego - pisał - jasne i wyraźne jest tylko oddanie ziem 

wschodnich Polski, a we wszystkim, co w zamian przed naszymi oczyma 

roztacza, snuje rojenia i ciągnie nas w krainę złudzeń" 6• 

Stosunek społeczeństwa polskiego do Niemiec wyznaczały niedawne 

wydarzenia z okresu wojny i -okupacji, a zwłaszcza dokonywana przez 

okupanta eksterminacja narodu polskiego, która dot'knęła niemal każdą 

polską rodzinę. W tej sytuacji uczucie nienawiści do Niemców uznać na
leżało za naturalne, podobnie jak naturalną konsekwencją doświadczeń 

okupacyjnych było żądanie twardego kursu wobec Niemiec. W tym punk
cie, jak chyba w żadnym innym, najsilniej splatały się ze sobą powszech
ne odczucie narodu z wymogami polskiej racji stanu. By wyczulić spo
łeczeństwo polskie na niebezpieczeństwo niemieckie, propaganda obozu 

rządoweg,o odwoływała się do osobistych doświadczeń okupacyjnych Po
laków. Paweł Hulka-Laskowski, nie związany co prawda z PPR, pisał 
na łamach jej organu, ,,Trybuny Robotniczej": ,,na niemca będziemy 

musieli spoglądać zawsze oczyma ludzi trzeźwych, spokojnych, rzeczo
wych i wyleczonych raz na zawsze z wszelkich złudzeń. Na gruncie pra
wa, prawdy, sprawiedliwości nie stanie ani uczony niemiecki, ani nau
czyciel, ani kapłan, który nazywa siebie Chrystusowym. Wszyscy szli ra
zem przeciwko nam i wszyscy pójdą razem, gdy ich zawoła jaki nowy 
Hitler" 7. Hulka-Las'k,owski wskazywał, że sposób postępowania Niemców 
w okupowanej Polsce i innych podbitych krajach wypływał z zasad, ja

kie wpajała temu narodowi filozofia i nauka niemiecka, z systemu war
tości, jaki wyznawała część uczonych niemieckich, zwłaszcza prawni
ków, na długo przed dojściem Hitlera do władzy. 

Polska opinia publiczna z uwagą patrzyła na całe Niemcy i z niepo
kojem na to, c,o działo się w zachodnich strefach okupacyjnych. Pepe
rowski „Głos Ludu", snując z o'kazji pierwszej rocznicy zwycięstwa nad 
Trzecią Rzeszą refleksje nad aktualną sytuacją międzynarodową, pisał, 
że Niemcy pozostają nadal „nie przekonane o własnej winie, łaknące 
rewanżu, zdolne do szybkiej regeneracji gospodarczj" s. Katowicka „Try-

5 S. S t r o ń s k i, Si tacuisses ... , Londyn 1945, s. 6.
6 Tamże, s. 13. 
7 „Trybuna Robotnicza", nr 103, 14 IV 1946. 
a „Głos Ludu", nr 126, 9 V 1946. 
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buna Robotnicza" przypominała, że Niemcy wygrały wojnę biologiczną 
z Europą - ich straty wojenne są stosunkowo niskie, oo uderza zwłasz
cza w porównaniu z całością strat krajów koalicji antyhitlerowskiej o. 
Poza tym Niemcy pozostawały nadal ważnym czynnikiem politycznym. 
Dla polskiej opinii publicznej przykrym zaskoczeniem była ewolucja 
stanowiska państw anglosaskich w odniesieniu do kwestii niemieckiej. 
,,Ze zdumieniem obserwujemy - pisał organ PPR „Trybuna Dolnośląs
ka" - jak z narodów, które mówiły wiele w czasie wojny o przyjaźni 

do nas, wyłaniają się siły, które zmierzają do odbudowy naszego naj
straszliwszego wroga - Niemców" 10

. Sceptycznie też zapatrywano się 
na poczynania mocarstw zachodnich w ich strefach okupacyjnych Nie
miec. Józef Dubiel pisał: ,,Anglosasi wielkie nadzieje pokładają w wy
chowaniu Niemców na naród zdolny żyć w rodzinie narodów miłujących 
pokój. Życzymy tym wysiłkom ja'k najlepszego powodzenia, ale na pod
stawie naszych tysiącletnich doświadczeń z Niemcami wolimy, by na
sze bezpieczeństwo oparło się na bardziej realnych podstawach" 11

. 

Z oburzeniem przyjęto w Polsce przemówienie byłego premiera 'bry
tyjskiego Winstona Churchilla w Fulton, atakujące m. in. nowe polskie 
granice zachodnie. Wywody Churchilla poddał ostrej krytyce Bolesław 
Bierut w przemówieniu wygłoszonym na początku 'kwietnia w Szczeci
nie. Prezydent KRN wskazał zebranym na trzy prawdy, jakie się nie
odparcie nasuwają po uważnej analizie wydarzeń. A więc po pierwsze: 
odzyskanie ziem zachodnich było możliwe dzięki polityce zainicjowanej 
przez KRN, po drugie: ,,przyjaciele p. Churchilla, :którzy dziś zabiegają, 
aby rządzić Polską, nigdy nie byliby w stanie ani zdobyć, ani utrzymać 
granic polskich nad Odrą, Nysą i Bałtykiem", i po trzecie: odbudowy 
Polski w nowych granicach może dokonać tylko zjednoczony, zwarty 
obóz polskiej demokracji 12. 

Ważnym elementem peperowskiej propagandy w sprawie ziem za
chodnich i północnych było wskazywanie narodowi realnych gwarancji 

polskiego ostania się na tych terenach. Jedną z nich miała 1być twarda, 
rzetelna praca. Hulka-Laskowski, 'korzystający z gościny na łamach pra
sy PPR, pisał: ,,Ostoimy się na tych ziemiach odzyskanych tylko wów
czas, gdy będziemy silni nie w głębi, ale w czujnej myśli i w twórczej 
pracy, a gdy zajdzie potrzeba, i w nieustępliwej walce" 13

. Przestrzegał 
on też Polaków przed mirażami paktów o nieagresji z Niemcami, które 
ci ostatni jeśli nawet podpiszą, to będą traktować koniunkturalnie. 

Niebezpieczeństwo niemieckie, według opinii przywódców PPR, musi 

e „Trybuna Robotnicza, nr 129, 12 V 1946. 
10 „Trybuna Dolnośląska", nr 92, 4 VI 1946. 
11 J. D u  b i  e 1, Jak glosujemy na Śląsku (Trybuna Robotnicza, nr 177, 30 VI 

1946). 
a „Głos Ludu", nr 105, 16 IV 1946. 
t3 „Trybuna Robotnicza", nr 103, 14 IV 1946. 
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być najważniejszym elementem kształtującym polską politykę zagraniczną 
w przyszłości. Wynikało to przed wszystkim ·z faktu, że osamotniona 
Polska, zwłaszcza po wykrwawieniu się w ostatniej wojnie, nie miałaby 
żadnych szans w wypadku konfrontacji z Niemcami. Niemcy górowały 
zarówno ekonomicznie, jak i liczbą ludności nad Polską. ,,Niebezpieczeń
stwo niemieckie - pisał „Głos Ludu" - wyraża się nadto cyfrą ludnoś
ci ... Groźbie ponownego niemieckiego najązdu przeciwstawić musimy 
mądrą politykę zagraniczną" 14. Fundamentem tej polityki, wskazywano, 
musi być sojusz ze Związkiem Radzieckim, dzięki któremu można ibyło 
odzyskać ziemie zachodnie i północne. Prawda ta stawała się tym bar
dziej oczywista, że państwa zachodnie poczynały zmieniać swój stosunek 
do Niemiec, a niektórzy politycy zachodni kwestionować trwałość pol
skich nabytków terytorialnych. Drugim elementem nowej polskiej poli
tyki miał być sojusz z całą Słowiańszczyzną. W myśl tej koncepcji gra
nica na Odrze, Nysie Łużyckiej i Bałtyku stanowić będzie zachodnią gra
nicę świata słowiańskiego, jego zabezpieczenie przed nową agresją ger
mańską. 

Konieczność sojuszu polsko-radzieckiego, traktowana jako kardynal
ny wymóg zabezpieczenia się przed .nowym najazdem, zdobywała sobie 
coraz powszechniejsze uznanie w świadomości społeczeństwa polskiego. 
Proces ten nie przebiegał jednak w sposób ,bezkonfliktowy. Propaganda 
PPR i całego obozu demokratycznego musiała pokonywać wielowiekowe 
uprzedzenia i nawarstwioną wskutek historycznych doświadczeń nieuf
ność wobec wschodniego sąsiada. Dlatego też, propagując sojusz polsko
radziecki, apelowano .do poczucia rzeczywistości, przedstawiając go jako 

akt wyrozumowany, wynikający z dziejowej konieczności, jako nakaz 
polskiej racji stanu. 

Zygmunt Modzelewski, wiceminister spraw zagranicznych, w jednym 
ze swych przemówień przed refer,endum wskazując na lkonieczność soju
szu polsko-radzieckiego mówił: ,,jesteśmy wtłoczeni między dwa wielkie 
mocarstwa i musimy albo z jednym, albo z drugim dobrze żyć" 15_ Przy
znawał on, że dopóki istniała Rosja carska, mieliśmy na wschodzie agre
sywnego sąsiada, z którym współpraca była niemożliwa. Naturalną kon
sekwencją tego stanu rzeczy było poszukiwanie przez polskie koła poli
tyczne sojuszni'ków na zachodzie Europy. Sytuacja uległa radykalnej 
zmianie z chwilą powstania Związku Radzieckiego. Ale także ten nowy 
stan rzeczy, jak utrzymywał Modzelewski, ,,nie zamyka lnam drogi do 
wszelkich innych sojuszów zachodnich" 10_ 

Wskazywano też na to, że Związek Radziecki opowiada się za �owy
mi polskimi granicami na zachodzie i północy, gdyż te „mają wartość 

1, ,,Głos Ludu", nr 126, 9 V 1946. 
is Tamże, nr 175, 28 VI 1946. 
te Tamże. 
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nie tylko dla nas, ale i dla całej Słowiańszczyzny", a więc również dla 
ZSRR 17

. Równocześnie występowano przeciw .pojawiającym się tu i ów
dzie pomysłom zgłaszania pretensji pod adresem Związku Radzieckiego 
z powodu terenów zabużańskich. Zygmunt Modzelewski stwierdzał 
w swoim przemówieniu: ,,śmieszne jest, kiedy w niektórych nielegalnych 
wydawnictwach ... mówi się o tym, że na trzecie pytanie trzeba odpo
wiedzieć »tak«, ale jednoc�eśnie wysuwać koncepcje powrotu Lwowa 
i Wilna do Polski. Jest t,o nonsens. Nie może być mowy ·o ustabilizowa
niu granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej bez jednoczesnego ustabilizowa
nia granicy wschodniej tak, jak ona się w tej chwili ułożyła, a więc 
na podstawie linii Curzona" 1s. Jednakże sprawa granic wschodnich naj
częściej była pomijana milczeniem i dopiero w akcji propagandowej przed 
wyborami PPR szerzej zajęła się tą 'kwestią. Rodziła •ona szereg niepo
rozumień zrozumiałych zwłaszcza w środowisku repatriantów. Ci ostatni 
przez długi okres czasu nie mogli pogodzić się ze swym losem. Jak 
mówił gen. Aleksander Zawadzki, wojewoda śląsko-dąbrowski, ,,zauwa
żyliśmy ... wśród repatriantów niezadowolenie z tego powodu, że zostali 
wydarci ze swoich siedzib, w których się wychowali i gdzie zostały pro
chy ich ojców. Reaikcja rozwija silną agitację, aby na trzecie pytanie re
ferendum nie odpowiadali »tak«, i podaje myśl, że przy pomocy Anglii 
będzie kiedyś możliwość wrócić na dawne miejsce. Niech ci wszyscy, 
którzy tak my:§lą - mówił dalej Zawadzki - u:§wiadomią sobie, jaką 
nienawiść wzbudzali w tamtejszej ludności, która wyrażała się w doko
nywanych morderstwach i paleniu wsi polskich. Tu wrócili na swoje 
dawne ziemie, które przed wiekami zostały nam wydarte przez Niem
ców" 19

. 

Motyw powr,otu na odwieczne polskie ziemie na zachodzie i północy, 
podobnie jak nawiązywanie do tradycji pierwszych Piastów, najczęściej 
przewija się w propagandzie PPR. Działo się tak nie tylko w akcji przed
referendalnej. Oznaczalo to przeorientowanie dotychczasowej polskiej 
,polityki zagranicznej, ale i politycznych tradycji. Podkreślano powszech
nie, że przeorientowania tego mogła dokonać tylko nowa Polska, Polska 
robotniczo-chłopska. Jerzy Morawski pisał, że na doświadczeniach histo
rycznych opierała się demokracja polska wytyczając nową politykę za
graniczną państwa, politykę, iktórej naczelnym hasłem było „na za
chód!" 20 Morawski powoływał się na stwierdzenia niemieckiego histo
ryka Hampego, który przyznawał, że Niemcy w ciągu ostatnich dziesię-

17 Przyjaźń polsko-radziecka to polska racja stanu (Trybuna Dolnośląska, nr 92, 
4 VI 1946). 

1s „Głos Ludu", nr 175, 28 VI 1946. 
19 „Trybuna Robotnicza", nr 173, 26 VI 1946. 
20 J. Mo r a w s k i, Granica na Odrze, Nysie Lużyckiej i Bałtyku (Trybuna 

Wolności, nr 93, 15 V 1946). 
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ciu wieków zdobyli na ludności słowiańskiej 200 tys. kilometrów kwadra
towych n.a wschód od Łaby. II wojna światowa stała się okazją do od
wrócenia niemieckiego parcia na wschód. ,,Nie sięgamy aż po Łabę -
pisał Morawski - odebraliśmy Niemcom niewiele ponad 100 tys. kilo
metrów kwadratowych" 21. 

Podstawowym walorem strategicznym nowej granicy zachodniej była 
jej niewielka długość. W porównaniu z okre?em przedwojennym granica 
polsko-niemiecka uległa czterokrotnemu skróceniu. Niemcy utraciły na 
wschodzie ważne bazy strategiczne, zachęcające je i ułatwiające im 
agresje na ziemie słowiańskie. Jerzy Morawski cytował opinię niemiec
kiego historyka Partscha, według którego zdobycie Sląska przez Prusy 
zachęcało je do dalszego zaokrąglania terytorialnego na wschodzie, wpro
wadziło politykę pruską na drogę dążącą do rozbiorów Pols'ki. Mając na 
względzie to cenne wyznanie - pisał Morawski - ,,zrobimy wszystko, 
aby utracenie Sląska przez germanizm przyczyniło się do hamowania 
jego rozbójniczych zapędów" 22. 

Tak więc nowa polska granica zachodnia i sojusz -polsko-radziecki 
stanowić miały podstawę bezpieczeństwa i bytu państwowego Polski. 

Omawiając zagadnienie ziem zachodnich i północnych podkreślano 
niezwykle często ich ekonomiczne znaczenie dla nowej Polski. Dawały 
one krajowi szeroki dostęp do morza i suwerenne panowanie nad trzema 
wielkimi portami: Gdańskiem, Gdynią i Szczecinem. Wisła i Odra sta
wały się naturalnymi drogami łączącymi wnętrze kraju z morzem, a po
przez morze z szerokim światem. Zgłaszano przy tym postulat, by gra
nica zachodnia biegła na lewym brzegu Odry. Dokładne omówienie 

zysków i strat ekonomicznych Polski powstałych w wyniku zmian tery
torialnych zawierała broszura Janusza Kolipińs'kiego Możliwości gospo

darcze nowej Polski. Jej zasadnicze tezy szeroko propagowała prasa 
PPR. Zwracano przede wszystkim uwagę na wzrost ekonomicznego po
tencjału kraju, zwłaszcza w dziedzinie przemysłu. Prasa PPR pisała 
też, że mimo zmniejszenia się terytorium Polski potencjał rolniczy kraju 
nie uległ jakiemuś poważniejszemu uszczupleniu 23

• A taki właśnie argu
ment wysuwały koła reakcyjne. 

Poglądy kierownictwa PPR na temat szans Polski w jej nowych gra
nicach najdobitniej chyba wyraził Jerzy Moraws'ki, który pisał: ,,Ziemie 
Odzyskane, z ich potencjałem przemysłowym, równym produkcji prze
mysłowej całej Polski przed wojną, z ich gęstą siecią dróg, wysokim po
ziomem elektryfikacji, dają nam wyjątkową szansę w najkrótszym cza
sie, niejako jednym skokiem przebyć drogę, do której przebycia narody 
potrzebowały długich dziesięcioleci, stać się w Europie środkowej i po-

et Tamże.
� Tamże. 
23 Nowe granice Polski (Głos Ludu, nr 125, 8 V 1946). 
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łudniowej krajem najbardziej uprzemysłowionym, najnowocześniej wy
posażonym, gospodarczo przodującym" 24. 

Nakazem polskiej racji stanu po przejęciu ziem zachodnich i północ
nych było jak najszybsze ich zasiedlenie i zagospodarowanie. Pogląd taki 
reprezentowała przede wszystkim PPR, nie obawiając się nawet pewnej 
żywiołowości w procesie osadniczym. Stąd rozwinięcie olbrzymiej akcji 
propagandowej, mającej nakłonić Polaków do udania się na nowe tereny. 
,,Przyszłość Polski leży na zachodzie" - głosiła PPR 2s. W akcji tej czę
sto odwoływano się do kresowej romantyki, z tym tylko, że teraz ina
czej ukierunkowanej geograficznie. Władysław Wolski, wiceminister 
Ziem Odzyskanych, pisał: ,,z pionierskich żywiołów chłopskich, robotr.i
czych i mieszczańskich wytworzyło się na Ziemiach Odzyskanych dzielne 
społeczeństwo kresowe, świadome, że trudem dnia codziennego buduje 
tam wielkość Ojczyzny" 2s.

Bezkompromisowe stanowisko zajmowano w kwestii wysiedlenia lud
ności niemieckiej z terenów objętych przez Polskę. Po doświadczeniach 
wojennych nie widziano możliwości współżycia z Niemcami pod jednym 
dachem. Występowano energicznie nawet przeciw pomysłom zatrudnia
nia Niemców jako siły najemnej przy odbudowie zniszczeń na ziemiach 
zachodnich i północnych. ,,Trybuna Dolnośląska" poruszając to zagadnie
nie stwierdzała, że „gospodarka narodowa co do swej treści wymaga, 
żeby była narodowa na wszystkich szczeblach społecznych" 21, a pozosta
wienie niemieckiej siły najemnej będzie stwarzać niebezpieczeństwo od
rodzenia się wpływów niemieckich na zachodzie. 

Skomplikowanym problemem na ziemiach zachodnich i północnych 
był problem ludności autochtonicznej. Wymagał on wielkiego taktu tak 
ze strony władz, jak i ludności napływowej. Trzeba powiedzieć, że zda
wano sobie sprawę z jego delikatności, co jednak wcale nie oznacza, by 
obywało się bez trudności. 

Stanowisko PPR wobec autochtonów, ja'k i tych 'którzy byli wciągnię
ci na volkslistę, najlepiej chyba sprecyzował Władysław Gomułka mó
wiąc: ,,nie oddamy Niemcom ani jednego Polaka - nie chcemy wśród 
Polaków ani jednego Niemca" 2s. Wiele uwagi problemom ludności au
tochtonicznej poświęcał w swej codziennej działalności wojewoda śląsko
-dąbrowski gen. Aleksander Zawadzki. W swym ,przemówieniu kato
wickim apelował on do Slązaków i repatriantów zza Bugu, by żyli oni 
w zgodzie 29. 

24 Zob. przyp. 20. 
u W. W o 1 ski, Trzy razy ,,tak" - to odbudowa (Głos Ludu, nr 176, 29 VI

1946). 
26 Tamże. 
21 Robotnik polski musi zająć należne miejsce na Ziemiach Odzyskanych (Try

buna Dolnośląska, nr 97, 9-10 VI 1946). 

!8 W. Go mul ka, Artykuły i przemówienia, t. II, Warszawa 1964, s. 238.
21 „Trybuna Robotnicza", nr 173, 26 VI 1946.
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Wzywając do twierdzącej odpowiedzi na trzecie pytanie referendum 
propaganda peperowska wskazywała na to, iż zamanifestowana w ten 
sposób wola narodu powrotu na ziemie zachodnie i północne będzie waż
kim argumentem, z jakim delegaci polscy pojawią się na konferencji po
kojowej. Twierdząca odpowiedź w sprawie granicy zachodniej będzie 
też odpowiedzią dla tych kół zachodnich, które ośmielają się kwestiono
wać polski stan posiadania. 

Podobne w tonie do peperowskich były wypowiedzi prasy PPS na 
temat nowych granic. Propaganda PPS starała się unaocznić społeczeń
stwu ,polskiemu r,olę i znaczenie nowych granic dla Polski, tak pod 
względem politycznym, militarnym, jak i gospodarczym. Wskazywano 
przede wszystkim na szeroki dostęp do morza z czterema wielkimi por
tami, co umożliwi Polsce stanie się państwem morskim, oraz .na potencjał 
przemysłowy całego Sląska, który „daje nam gwarancję nie tylko nie
"Zależ;ności i samowystarczalności, ale czyni z nas państwo silne prze
mysłowo" so. 

Prof. Leszczycki przypominał, że na mocy decyzji jałtańskich Polska 
odstąpiła obszar o powierzchni 180 tys. km2 otrzymując w zamian 
103 tys. km2, a więc nastąpiło wyraźne :zmmiejszenie obszaru kraju. Na 
tej podstawie stwierdzał on: ,,nie można zarzucać Polsce, że nie jest 
lojalna w stosunku do decyzji Trzech Mocarstw Sprzymierzonych i nie
umiarkowana w swoich żądaniach imperialistycznych" 31, jak to, do
dajmy, czynił Winston Churchill. Mimo jednak bezspornego i oczy
wistego uszczuplenia obszaru kraju, konkludował prof. Leszczycki, Pol
ska „nie traci swego potencjału gospodarczego, a peTspektywy jej roz

woju są znacznie większe, niż były przed wojną" s2. 

PPS nie ukrywała, że problemem nr 1 w polityce zagranicznej Pol
ski będzie teraz obrona przed odwetem ze strony Niemiec. W tym 
względzie przywódcy PPS przestrzegali przed pokusą polityki ustępstw 
wobec Niemiec jako z góry skazanej •na fiasko. Józef Cyrankiewicz 
w przemówieniu do aktywu stołecznego PPS i PPR przypominał fakty 
z niedawnej przeszłości. ,,Wiemy - mówił - że w polityce ustępstw 
nie wystarczyły Sudety, nie wystarczyła Sł-owacja, nie wystarczyły 
Gdańsk ani Wisła, ani Bug, ani Wołga, ani Kaukaz" ss. Jedynie realne 
zabezpieczenie polskich granic i polskiego bytu państwowego widział 
w pomnażaniu sił wewnętrznych Polski i w mądrej polityce sojuszów. 
Nasze granice - mówił Cyrankiewicz - ,,mają swoją gwarancję trwa
łości nie w tym, czy Niemcy są z nich zadowolone, czy nie, bo nigdy 

ao Polskie być albo nie być (Naprzód, nr 70, 15 IV 1946). 
si S. Le s z c zy c k i, Bez granicy zachodniej na Od"Tze i Nysie nie może istnieć

niepodległa Polska (Naprzód, nr 140, 29 VI 1946). 
32 Tamże. 
33 „Robotnik", nr 98, 9 IV 1946. 
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zadowolone nie będą, a tylko, że jedyną gwarancją tej trwałości jest 
nasza siła, nasze 2idecydowanie, nasze sojusze i niedopuszcżenie do po
nownego rozrostu Niemiec" 34_ 

Oczywiście sojuszem, który mógł zapewnić Polsce integralność jej 
nowego terytorium, był sojusz ze Zwią2Jkiem Radzieckim, ale w niektó
rych wypowiedziach pochodzących z kół pepesowskich równie wielką 
wagę przywiązywano do związku z Czechosłowacją. Prof. Leszczycki 
uważał, że Polska i jej południowy sąsiad w obr·onie własnej i całej Sło
wiańszczynny winny utworzyć wspólny „wał obronny" oparty o natu
ralne zespoły geograficzne, które stanowią dolina Odry i Nysy Łużyckiej 
oraz górskie masywy Rudaw i Lasu Czeskiego 35_ 

Z kół kierowniczych PPS pochodzi też chyba pierwsza po wojnie 
próba ustalenia, na podstawie chłodnej kalkulacji, stosunku Polski do 
Niemiec, czy raczej do problemu niemieckiego w ogóle. Podjął się tego 
zadania Stanisław Szwalbe 36. Wyszedł on od stwierdzenia, że naród 
niemiecki nie zginął i nie zginie (powoływał się tu na słynną wypowiedź 
Stalina) i czy się to nam podoba, czy nie, będzie nadal sąsiadował z Pol
ską, a więc „lekkomyślne chowanie głowy w piasek nie zmieni tego faktu, 
także i tego, że nie ma bardziej zainteresowanego narodu aniżeli polski 
w uregulowaniu spraw niemieckich". Przyznawał jednak, że Polska nie 
posiada na te sprawy wpływu nawet takiego, jaki ma Francja. Jedyny 
polski atut to fakt, że generalna linia polityczna ZSRR wobec Niemiec 
odpowiada także interesom Polski. 

W interesie Polski leży, by w Niemczech wykorzeniono hitleryzm i by 
do głosu w tym kraju doszła demokracja, ale - mówił Szwalbe -
„demokraci niemieccy muszą pamiętać, iż mogą utrzymać rządy tylko 
o tyle, o ile sami szczerze dążyć będą do stworzenia takich warunków,
aby uniemożliwić nawrót hitleryzmu". Wśród tych warunków przewod
niczący Rady Naczelnej PPS wymieniał: zmianę ustroju gospodarczego
oraz nowe granice Niemiec, które by „Polsce zabezpieczały linię Odry
i Nysy Łużyckiej, a Francji - Ren". Nowe granice - podkreślał to
Szwalbe -- leżą w interesie nie tylko 'krajów sąsiadujących z Niemcami,
jak Francja czy Polska, ale także w d<Ybrze pojętym interesie samego
narodu niemieckiego. Są one bowiem w stanie zapobiec nowemu konflik
towi światowemu,· nowej rzezi.

Szwalbe pokusił się o przedstawienie analogii między odwrotem ze 
wschodu Niemców i Polaków. Mówił on: ,,naród polski zgodził się na 

odwrót Polaków ze Lwowa i Wilna. Demokracja polska uznała bowiem 
żądania sowieckie ·za słuszne. Ale linia Curzona - wywodził dalej -

34 Tamże.

35 Zob. przyp. 31. 

36 Polska wobec Niemiec i nasze zadanie na Ziemiach Odzyskanych (prze

mówienie S. Szwalbego we Wrocławiu 9 V 1946 r.) (Robotnik, nr 130, 13 V 1946). 
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jest nie tylko konsekwencją stosunków narodowościowych. Jest także na
stępstwem marszu na Kijów" i tym podobnych agresywnych polskich 
kroków na wschodzie. Podobnie Niemcy winni zaakceptować granicę na 
Odrze i Nysie Łużyckiej jako konsekwencję agresji niemieckiej na wscho
<lzie, i to agresji datującej się od czasów średniowiecza. ,,Szaleńcowi 
nakłada się kaftan bezpieczeństwa - mówił Szwalbe - narodom zaś 
nie uznającym praw i spokoju sąsiadów nadaje się takie ramy prze
strzenne, by ułatwić sąsiadom obronę". 

Tak więc, reasumując, warunkiem porozumienia polsko-niemieckiego 
muszą być: przebudo,wa wewnętrzna Niemiec, wy,plenienie faszyzmu 
i zgoda Niemców na nową granicę. Spełnienie tych warunków leży w in
teresie nie tylko Polaków, ale i Niemców, i to nawet w wypadku draż
liwej 'kwestii nowej granicy. Jak mówił Szwalbe, granica na Odrze 
i Nysie Łużyckiej zabezpieczy Polskę od nowej naipaści, a naród nie
miecki uchroni od „złudnych miraży ponownych sukcesów wojennych". 

W wystąpieniach działaczy PPS z okresu przed referendum nie po
mijano też milczeniem sprawy granicy wschodniej. Szerokie kręgi spo
łeczeństwa nową orientację w polityce zagranicznej i nową granicę 
wschodnią wiązały przede wszystkim z obozem PKWN, często też czyniąc 
mu zarzuty z tego powodu. Premier Edward Osóbka-Morawski na przed
referendalnym wiecu ze studentami Krakowa .bronił polityki PKWN. 
W przemówieniu swoim stwierdził on, że „linii Curzona nie wymyślił 
żaden Polak. Korektę granic wschodnich ustalały trzy mocarstwa, zanim 
jeszcze ukonstytuował się PKWN" 37. W innym swym przemówieniu 
Osóbka -zaś powiedział, że to właściwie „pan Churchill ... przede wszyst
kim zdecydował, jaka ma być granica wschodnia" ss. Z drugiej strony 
premier podkreślał osiągnięcia PKWN w rokowaniach polsko-radzieckich 
o nową granicę wschodnią. Składały się na nie: Puszcza Białowieska
i korzystniejsza dla Polski delimitacja granicy na obszarze Prus Wschod
nich 39. 

W wystąpieniach swych premier starał się więc zarówno rozpro
szyć nastroje wrogości czy niechęci wobec PKWN z powodu nowej gra
nicy na wschodzie, ja'k i rozwiać złudzenia co do intencji polityki Anglo
sasów w kwestii polskiej. Wskazywał zresztą cały czas na konieczność 
oparcia się na ZSRR w obliczu zagrożenia ze strony Niemiec 40

. Dwie 
pozostałe partie 1bloku demokratycznego, a mianowicie SL i SD, wypo
wiadały się na temat granic zachodnich w podobny,m tonie co partie 
robotnicze. 

W prasie SL w pełni doceniano wagę i znaczenie nowej polskiej gra-

n Premier Rządu RP na wiecu akademików (Naprzód, nr 133, 22 VI 1946). 
sa Przemówienie E. Osóbki na RN PPS (Robotnik, nr 92, 3 IV 1946). 
s11 Zob. przyp. 37. 
40 Jw. 
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nicy na zachodzie dla bezpieczeństwa Polski i jej przyszłego rozwoju. 

Nowa granica przedstawiana była społeczeństwu jako rękojmia bez
pieczeństwa przed nową agresją z zachodu. W łonie SL podzielano także 
powszechną niemal już wówczas opinię, że Polska .bez ziem zachodnich 
i północnych „nie mogłaby się ostać jako samodzielny organizm poli
tyczny i gospodarczy" 41. 

Kwestia wyłożona w trzecim pytaniu referendum także w prasie SD 
traktowana była jako absolutnie jasna i bezsporna. Wyraźnie wskazy
wano, że w podtekście tego pytania zawarta jest też ważna kwestia pol
skiej polityki zagranicznej i powiązań sojuszniczych z innymi państwami. 
Wskazywał na to Leon Chajn, pisząc, że w pytaniu tym chodzi o to, 
,,czy naród polski aprobuje politykę zagraniczną Polski - politykę so
juszu, porozumienia i przyjaźni ze Związkiem Radzieckim, politykę wy
mierzoną przeciwko odwiecznemu wrogowi Polski - Niemcom? Jedynie 
tak należy to pytanie rozumieć" t2. 

Prasa SD dostrzegała także wielką szansę rozwojową, jaką oferowały 
Polsce odzyskane terytoria na zachodzie i północy. ,,Kurier Codzienny", 
zastanawiając się w jednym z artykułów, jakie są kryteria mocarstwo
wości, dochodził do wniosku, że stanowią je: obszar kraju, liczba lud
ności i silna gospodarka z wysoko rozwiniętym przemysłem. Ale - jak 
zauważył - ,,nigdyśmy nie spełniali tych wszystkich warunków mocar
stwowości" 43

• Zmiany terytorialne po II wojnie światowej, zdaniem tego 
pisma, poprawiły raczej sytuację Polski: ,,nie jesteśmy mocarstwem, 
ale w Europie powojennej zajmujemy jedną z czołowych pozycji". Jed
nakże gwarancją utrzymania tej pozycji, podkreślano, jest sojusz ze 
Związkiem Radzieckim i czujna, przezorna polityka wobec Niemiec. Cy
towany już „Kurier Codzienny" pisał: ,,dla nas nie ma wyboru. Silne 
Niemcy - to klęska narodu polskiego; granica Polski na Odrze i Ny
sie - to zamknięcie Niemcom drogi do od wetu i grabieży". 

Partie legalnej opozycji, a mianowicie PSL i SP, postanowiły wyko
rzystać referendum do swoistej próby sił z blokiem demokratycznym. 
Obiektem konfrontacji stało się pierwsze pytanie dotyczące kwestii se
natu. Ale również propagując twierdzącą odpowiedź na drugie pytanie 
referendum, partie te przedstawiały równocześnie własną, odmienną 
wizję przyszłego ustroju społeczno-gospodarczego Polski. Tylko w kwestii 
trzeciego pytania, a więc nowych polskich granic, stanowisko opozycji 
i formalnie, i merytorycznie zgodne było ze stanowiskiem partii bloku 
demokratycznego 44. 

u M.P., Tak (Dziennik Ludowy, nr 122, 5 V 1!146). 

4l! L. Cha j n, Referendum ludowe (Tygodnik Demokratyczny, nr 26, 23 VI 

1946). 
43 A 1 p, Polska na drodze do wolności... (Kurier Codzienny, nr 173, 26 VI 1946). 

•4 O stanowisku PSL wobec referendum pisałem szerzej w nrze 1 „Sobótki"

z 1976 r. 
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Polskie Stronnictwo Ludowe, wskazując na programy opracowane 
w czasie wojny, powoływało się na pierwszeństwo ruchu ludowego 
w sformułowaniu polskich postulatów granicznych na zachodzie. Przy
pominano tu o pracach komisji terytorialno-mniejszościowej działającej 
podczas okupacji w kierownictwie ruchu ludowego 45. Wiele pisano także 
o historycznych prawach Polski do ziem zachodnich i północnych i stra
tegicznych walorach nowej granicy. Przy tej okazji niektórzy działacze
PSL nie mogli się powstrzymać od złośliwych uwag pod adresem innych
partii. Stanisław Mikołajczyk np. głosił, że „myśmy nigdy nie wydawali
ulotek zrzekających się Sląska i Gdańska, gdy inni to czynili" 46

. 

Prasa PSL przestrzegała swych czytelników przed uznaniem kwestii 
granicy zachodniej za definitywnie rozstrzygniętą. Wskazywano tu na 
proniemiecką postawę pewnych kół politycznych na zachodzie. Jeden 
z publicystów „Gazety Ludowej", W. Giełżyński, krytykował małodusz
ność tych polskich kół w 'kraju, które podchodziły sceptycznie do faktu 
objęcia przez Polskę ziem nad Odrą i Nysą i uważały, że w przyszłości 
ściągnie to na kraj odwet niemiecki, że Polska nie będzie w stanie za
gospodarować i zaludnić tych ziem, a opinia światowa tej granicy nie 
uzna. Giełżyński głosił, że nie można liczyć na porozumienie z Niemca
mi za cenę ustępstw, gdyż są one w swych zaborczych apetytach nie
nasycone, czego dowiodła najlepiej ostatnia wojna. Także zaludnienie 
tych ziem nie będzie trudne przy nie podlegającej dyskusji prężności 
biologicznej narodu polskiego. ,,Najmniej ważki jest argument - pisał 
Giełżyński - o nieakceptowaniu przez inne mocarstwa tych naszych 
nabyt'ków, przychodzących przecież nie drogą podboju, lecz rekompen
saty i odzyskania, co niegdyś .było nasze" 47. 

W prasie PSL słusznie wskazywano, że delegaci polscy na przyszłą 
konferencję pokojową winni mieć do dyspozycji argument o jedno
myślnej woli narodu powrotu na te ziemie: ,,nawet nieznaczna ilość ne
gatywnych odpowiedzi, zwłaszcza na ziemiach ,odzyskanych, 1byłaby kom
promitacją" 48. Ostrzegano przed niebezpieczeństwem propagandy nie
mieckiej na nowych ziemiach, która znalazła sobie już posłuch u nie
których „zbiedzonych repatriantów" działających „za pieniądze lub 
z głupoty" przeciw polskiej racji stanu 49. 

Zdaniem kół .peeselowskich, sprawa nowej granicy zachodniej wy-

4• S. J a g u s z, Chcemy utrwalenia zachodnich granic Polski na Bałtyku, Odrze

i Nysie Lużyckiej (Chłopski Sztandar, nr 26, 30 VI 1946). 
46 Ziemie nad Odrą są i będą nasze. Wicepremier Mikołaj - czyli do braci 

Opolan (Gazeta Ludowa, nr 101, 11 IV 1946). 

47 w. G i e  lży ń ski, Na trzecie pytanie plebiscytowe wszyscy Polacy odpo

wiedzą „tak" (Gazeta Ludowa, nr 163, 15 VI 1946). 
48 w. S., Trzecie pytanie (Polska Ludowa, nr 75, 27 VI 1946). 
4e Tamże. 
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suwa się na czołowe miejsce w referendum i właśnie ona winna zjedno

czyć cały naród niezależnie od wewnętrznych podziałów ideowych, poli
tycznych i społecznych. Cytowany już W. Giełżyński ujmował sprawę 

następująco: ,,można zrozumieć - pisał - różnice zdań co do pierwszego 

czy drugiego pytania plebiscytowego, ale nie można będzie niczym wy
tłumaczyć obojętności wobec pytania trzeciego. Kto się od niego uchyli, 

ten postąpi lekkomyślnie, uczuciu niezadowolenia z teraźniejszości da 

przewagę nad troską o przyszłość Polski" 50
. 

Prasa PSL wskazywała swym czytelnikom na fakt, że przed na

rodem polskim stoi wielka historyczna szansa, moment, który się drugi raz 

nie powtórzy. Zmarnowanie go byłoby niewyibaczalnym błędem. W przy

szłości można będzie ewentualnie dokonać zmian czy poprawek w kwe

stiach ustroju wewnętrznego kraju, objętych pierwszym i drugim py
taniem referendum. Możliwość taka nie zaistnieje natomiast w kwestii 
granic. Poznańska „Polska Ludowa" pisała: ,,nie jesteśmy jeszcze do 

tego stopnia skłóceni i politycznie niedojrzali, abyśmy ·dla drugorzędnych 

wartości ·tracili z oczu pierwszorzędne" 51
. Podkreśla·no też, że w refe

rendum chodzi o granice Polski na zachodzie i że w związku z tym 
,,wszelkie dodatkowe komentarze są szkodliwym chwytem propagando

wym ze strony grup pragnących "Zamieszania w Polsce" 52
. Uwaga ta 

wymierzona była przeciwko tym środowiskom, które stawiały iunctim 
między granicami wschodnimi i zachodnimi - zgodę na te ostatnie trak
tując jako wyrzeczenie się dawnych kresów wschodnich. U wielu osób 
takie postawienie siprawy doprowadzało do niepotrzebnych rozterek. 

Omawiając kwestię nowej polskiej granicy na zachodzie, prasa PSL 
musiała, niejako siłą rzeczy, ustosunkować się do głośnego przemówie

nia Winstona Churchilla w Fulton, w którym to polityk ten zakwestiono
wał granicę polską ·na Odrze i Nysie Łużyckiej. PSL zdecydowało się na, 

oględną co prawda, krytykę. S. Kunz stwierdzał na łamach „Polski Lu
dowej", że Churchillowi należy się „silna i stanowcza" odpowiedź. Bę
dzie nią twierdząca odpowiedź narodu polskiego na trzecie pytanie re

ferendum. Byłemu premierowi brytyjskiemu stawiano zarzut kroczenia 
linią polityczną Lloyda George'a, 'której konsekwencje, jak podkreślano, 
i dla zachodnich aliantów nie były pomyślne, bo „zamiast pokoju wygra
li tylko zawieszenie broni na lat dwadzieścia ... " 53 

Identyczne stanowisko jak PSL wobec referendum zajęło Stron
nictwo Pracy. Ale i w jego szeregach trzecie pytanie referendum trak

towano jako oczywiste i nie budzące żadnych wątpliwości. Czołowy dzia

łacz stronnictwa Karol Popiel twierdził, że winno ono zjednoczyć cały 

so Zob. przyp. 47. 
s1 Zob. przyp. 48. 
52 W niedzielę do urn (Gazeta Ludowa, nr 175, 27 VI 1946). 
sa S. K [u n z], Dlaczego „tak" (Polska Ludowa, nr 66, 6 VI 1946).
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naród 54• Jego ogólnonarodowy aspekt podkreślał także bydgoski „Ilustro

wany Kurier Pols'ki" - organ opozycyjnej w stosunku do Popiela gru

py 55. Ta powszechnie odczuwana oczywistość kwestii granicy zachod

niej wpłynęła też zapewne na to, że artykuły jej poświęcane nie były 

zbyt liczne i operowały powszechnie stosowanymi argumentami. 

W pełni pozytywną odpowiedź na trzecie pytanie zalecała prasa ka
tolicka kraju. Wywodzono ją z nauki teologii katolickiej o prawach na

rodu. W myśl jej zasad „naród zdolny do utrzymania państwa ma prawo 

do takich granic, które by mu zagwarantowały suwerenność i dały wa

runki konieczne do życia" 56_ Dla Polski taką koniecznością jest granica 

na Odrze i Nysie Łużyckiej, stąd też prasa katolicka dopuszczała możli

wość pozytywnej odpowiedzi na to pytanie. 

Działające wówczas na terenie kraju podziemie zbrojne zajęło wobec 

grainicy na Odrze i Nysie, a co za tym idzie, wobec trzeciego pytania 

referendum postawę niejednolitą. Ugrupowania WiN-owskie zalecały od

powiedź twierdzącą, gdy natomiast NSZ, także podziemie pohitlerow

skie - przeczącą. Jednakże wspólnym rysem wystąpień i jednych, 

i drugich było obfite posługiwanie się argumentacją antyradziecką. 

Grupy podziemne wzywające do pozytywnej odpowiedzi na pytanie 

dotyczące granicy zachodniej głosiły, że w ten sposób naród polski za

demonstruje przed światem polskość ziem zachodnich i północnych oraz 
trwałość ich zwią�ku z macierzą. Zastrzegano się jednak natychmiast, 

że ta twierdząca odpowiedź nie może bynajmniej oznaczać, że „naród 

polski akceptuje przez to linię polityki zagranicznej" 57•

Ta część podziemia, która wzywała do negatywnej odpowiedzi na 
trzecie pytanie, przede wszystkim starała się rozbudzić wśród Polaków 
obawy co do trwałości rozwiązań granicznych na zachodzie, jak i co do 
możliwości zaaprobowania tych zmian przez międzynarodową opinię 

publiczną. 

Oficjalne wyniki referendum podawały, że na trzecie pytanie padło 
aż 10 534 697 odpowiedzi pozytywnych (tj. 91,40/o). Odpowiedzi nega

tywnych było 995 854 (tj. 8,60/o). Wyniki referendum były różne w po
szczególnych okręgach kraju. Najwyższy procent odpowiedzi negatyw
nych zanotowano na terenie Kra:kowa. Przecząco na pytanie trzecie od

powiedziało tam 300/o głosujących. Wysoki procent odpowiedzi negatyw
nych w Krakowie wiązano m. in. z tym, że zamieszkały on był w ok. 

jednej trzeciej przez ludność z terenów zabużańskich 58_ 

54 Dlaczego: Nie-Tak-Tak, druga rozmowa z prezesem Karolem Popielem (Od-

nowa, nr 15, 9 VI 1946). 
55 Trzecie „tak" referendum (Ilustrowany Kurier Polski, nr 165, 21 VI 1946). 
50 Etyka katolicka i glosowanie (Tygodnik Powszechny, nr 26, 30 VI 1946). 
57 AZHRL, II/PSL 15A, ulotka tzw. Ogólnonarodowej Polskiej Organizacji Ludzi

Pracy. 
ss AAN, MiP 94, k. 25. 
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Władysław Gomułka, analizując wyniki referendum, ostro zaatako
wał tych głosujących, którzy odpowiedzieli przecząco na wszystkie py
tania, w tym także na pytanie dotyczące granicy na Odrze i Nysie Łu
życkiej. Ale dokonał tutaj charakterystycznego rozróżnienia między 
udzielającymi trzykrotnie negatywnej odpowiedzi autochtonami z Opol
szczyzny czy Mazur a podobnie głosującymi mieszkańcami Krakowa . Go
mułka mówił: ,,»nein« niejednego zweryfikowanego Polaka, autochtona 

na Śląsku czy Mazurach, dowodzi, że nie potrafiliśmy dotychczas roz
budzić w nim polskiego ducha narodowego, że nie pozbył się on dotych
czas patyny niemieckości, którą nakładano na niego przez setki lat. I to 
»nein« chociaż jest alarmujące, nie jest jednak straszne. Znajduje ono
swoje wytłumaczenie. Nie wolno uważać za zdrajców narodu tych Pola
ków autochtonów na Ziemiach Odzyskanych, którzy nie czują się dotych
czas duchowo związani z narodem polskim. Zbyt mało jeszcze włoży
liśmy pracy, aby ich przywrócić polskości" 59. Nie był natomiast tak po
błażliwy w stosunku do krakowian. Odpowiedzi negatywne na trzecie
pytanie określił jako dowody „hańby i zdrady narodowej". I dodał ma
jąc na myśli negatywnie głosującą inteligencję Krakowa: ,,ta hańba 

i zdrada jest tym większa, że popełnili ją ludzie, którzy mienie{ się być
duchowymi prz·ewodnikami narodu" 60.

Analizy wyników referendum dokonywano też w przeciwnym obozie 
,politycznym. Przebywający wówczas na emi·gracji Stanisław Cat-Mac
kiewi,cz z wielkim uznaniem odnosił się do tych, którzy udzielili w re
ferendum odpowiedzi negatywnych, zwłaszcza na trzede pytanie. Pisał 
on: ,,z podziwem i nadzieją witamy ·owe milion głosów, które zapowie
działy bezwzględną walkę z reżimem głosując przeciwko jednostronnemu 
załatwieniu sprawy granic" 61. 

Jednakże powyższe sł·owa nie są w stanie zmienić faktu, że udzielając 
twierdzących odpowiedzi na trzecie pytanie referendum przytłaczająca 

część narodu zaaprobowała nową polską granicę zachodnią. Zaaprobowała 
także pośrednio nową orientację w polityce zagranicznej. II wojna świa
towa rozstrzygnęła więc historyczny spór o orientacje w polityce zagra
niczej Polski. Orienta,cja niemiecka, tak silna w czasie I wojny świato
wej i żywa w okresie międzywojennym, umarła praktycznie rzecz biorąc 
na zawsze 62. Równocześnie wojna wykazała iluzoryczność orientacji na 

mocarstwa anglosaskie, choć nie wszyscy chcieli się pogodzić z tym 
faktem. Wielkim ciosem dla zwolenników tej orientacji była seria anty-

59 Gomułka, op. cit., t. II, s. 168. 
60 Tamże.

s1 S. Cat - M a c k i e w i c z, Referendum, Londyn 1946, s. 7. 
62 Jak pisze W. Dobr z y c ki, Granica zachodnia w polityce polskiej 1944-

1947, Warszawa 1974, s. 86, gen. de Gaulle z zadowoleniem przyjął nową granicę 
polsko-niemiecką widząc w niej czynnik wykluczający w przyszłości politykę zbli

żenia Polski i Niemiec. 



Propaganda prasowa wokół trzeciego pytania referendum w •1946 r. 81 

polskich wystąpień zachodnich mężów stanu zapoczątkowana słynnym 
przemówieniem Churchilla w Fulton. Zapewne dopełnieniem kielicha 
goryczy dla nich był fakt, że były premier ·brytyjski występując prze
ciwko granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej oświadczył jednocześnie w in
nym swym przemówieniu, że „linia Curzona - cieszy mnie, iż mogę to 
stwierdzić - nie jest już kwestionowana" 63

. 

Orientacja anglosaska niosła więc Polsce groźbę ścieśnienia jej tery
torium państwowego do obszarów między linią Curzona na wschodzie 
a granicą polsko-niemiecką sprzed 1939 r. z pewnymi, być może, po
.prawkami na jej korzyść. Rozwiązanie takie był-o dla narodu polskiego 
nie do przyjęcia zarówno z politycznych, jak i ekonomicznych względów. 
Opinia, że Polska nie może istnieć ,bez ziem zachodnich i północnych, 
stawała się coraz powszechniejsza. Hilary Minc, ujmując ten problem 
z ekonomicznego punktu widzenia, oświadczył: ,,gdY'byśmy spróbowali 
wyobrazić sobie model gospodarki polskiej powojennej bez ziem za
chodnich ... model tego nowego 'księstewka warszawskiego, to model ten 
wypadłby jako najczarniejszy koszmar, najczarniejsze nocne przewidze
nie - niska konsumpcja, ·olbrzymie przeludnienie, chroniczne ,bezrobo
cie, kraj tak słaby, że niepodległość jego musiałaby się znaleźć pod zna
kiem zapytania" 64. 

Wszystkie te czynniki działały na rzecz wzmocnienia orientacji pro
radzieckiej. Edward Osóbka-Morawski zanotował, iż „orientacja za
chodnia pracowała tylko dla interesów obcych mocarstw, podczas gdy 
orientacja wschodnia •była dla Polski jedynie możliwą i realną, czy to 
komu się podoba, czy nie podoba. Z orientacji wschodniej, będąc zjedno
czeni, mogliśmy wyciągnąć także dla Polski, co się •wyciągnąć by dało" 65

• 

Orientacja proradziecka lansowana była najpełniej i najkonsekwent
niej przez obóz demokratyczny, ale znajdowała zwolenników także wśród 
kół o innej proweniencji ideowej. 

DIE PRESSEPROPAGANDA DER POLITISCHEN PARTEIEN IN POLEN 

IM ZUSAMMENHANG MIT DER DRITTEN FRAGE DES REFERENDUMS VOM 

30.6.1946 

Der Verfasser schildert die Haltung der politischen Parteien gegenilber der 
dritten Frage des Referendums vom 30.6.1946, die sich auf die neue polnische Grenze 
an der Oder, der Lausitzer Neisse sowie an der Ostsee bezog. Besondere Beachtung 
findet die Haltung der beiden Parteien der Arbeiterklasse, der PPR und PPS, die 
zur Unterstiltzung der territorialen Veranderungen aufriefen. Die oppositionelle 
PSL nahm in dieser Angelegenheit eine ahnliche Haltung ein. 

63 Przemówienie Churchilla w Nowym Jorku, 15 III 1946 r. (Zbiór Dokumen
tów, 1946, nr 10-11, s. 329). 

64 Trzyletni Plan Odbudowy Gospodarczej ... , War,szawa 1946, s. 23. 
65 Dziennik E. Osóbki Morawskiego, dział rkpsów Ossolineum, (bez sygn.), t. I, 

s. 136.
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