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PRASA PSL WOBEC REFERENDUM 

Celem niniejszego artykułu jest przedst.awienie zestawu argumen

tów, jakimi operowała propaganda polityczna Polskiego Stronnictwa Lu
dowego w okresie referendum z czerwca 1946 r. Oczywiście nie chodzi 

tu o merytoryczną ocenę wytaczanej wówczas argumentacji; w odnie
sieniu do propagandy politycznej byłby to trud nie tyle daremny, co 
bezcelowy. Wszystkie do tej pory publikowane rozprawy, omawiające 

czerwcowe referendum, ograniczają się tylko do mniej lub bardziej ści
słej rekonstrukcji wydarzeń 1. Wydaje się więc uzasadnione zwrócenie 

obecnie większej uwagi na rozwijaną przez poszczególne partie argu
mentację propagandową, uzasadniającą ich stanowisko. 

Propaganda polityczna ściśle jest związana z celami politycznymi 

ugrupowań, którym służy. Nie można więc jej rozpatrywać w oderwaniu 
od założeń ideowo-politycznych sterującego nią ośrodka. Ogólne założenia 
linii politycznej PSL są znane szczególnie dzięki pracom J. Borkow
skiego 2. W wielu jednak wypadkach nasze wiadomości o tych sprawach 
są zbyt ogólne. Specyfiką sytuacji politycznej w odrodzonej Polsce był 
fakt stoczenia się partii o tradycjach centrowych, a nawet lewicowych, 
bo do takich przedwojennych czy okupacyjnych tradycji ruchu ludo
wego starało się nawiązywać PSL, na pozycje prawicowe. Zjawisko to 
będzie dla nas bardziej zrozumiałe, gdy rzucimy je na tło ogólnej sy-

1 Np .: E. E r  a z mu s, Referendum i wybory w województwie poznańskim 
w latach 1946-1947, Poznań 1970; S. J a  n ko wsk i, Glosowanie ludowe na Dol

nym Sląsku w 1946 roku (Sląski Kwart alnik Historyczny „Sobótka", 1967, nr 4, 
s. 544-561), J. Z as a d  a, Referendum w województwie poznańskim 30 VI 1946, 

Poznań 1971.
2 M. in. J. B o rk o wsk i ,  Miejsce Polskiego Stronnictwa Ludowego w obozie

reakcji 1945-1947 (Z pol a walki, 195 9, nr 2); t e n ż e ,  Kształtowanie się antymiko
lajczykowskiej opozycji w kierownictwie Polskiego Stronnictwa Ludowego 1946-1947 
(w świetle dokumentów władz PSL) (Polska Ludowa, t. 1, 1962); R. Ha 1 a b  a, 
Miejsce Polskiego Stronnictwa Ludowego w obozie reakcji polskiej (W wal ce 
o ut rwal eni e wład z y  ludowej w Polsce 1944-1947, Warsz awa 1967).
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tuacji politycznej w kraju. W warunkach działania szescm legalnych 
ugrupowań politycznych, tj. PP.R, PPS, SL, SD, SP i PSL, żywioły naj
radykalniejsze, najbardziej postępowe znalazły swe miejsce i umieściły 
swe dążenia w szeregach i programach przede wszystkim PPR i PPS. 
Również lewicowe elementy ruchu ludowego znalazły emanację swoich 
poglądów w programie Stronnictwa Ludowego. Nastąpił więc swoisty 
proces wyługowania szeregów PSL z elementów radykalnych. By zaś 
zachować swą pozycję na politycznej mapie kraju, musiało ono sięgnąć 
po nowe rzesze zwolenników stojących bardziej na prawo od tradycyjnej 
linii politycznej i społecznej ludowców. Było to ułatwione jeszcze i tym, 
że poważne i liczące się obozy polityczne II Rzeczypospolitej, mianowicie 
endecja i sanacja, ze względu na reakcyjne treści swych programów poli
tyczno-społecznych nie miały po II wojnie światowej możliwości legal
nego działania. To sprawiło, że część ich zwolenników, jak również ele
menty konserwatywne i przedstawiciele klas wywłaszczonych w wyniku 
reform przeprowadzonych przez władzę ludową, spośród wachlarza sze
ściu partii politycznych działających legalnie wybierała, w swym prze
konaniu, µmiejsze zło, tzn. stronnictwo Mikołajczyka, powodując też 
zmianę jego zabarwienia społeczno-politycznego. 

Był to proces obiektywny, nie zawsze może nawet zgodny z tenden
cjami niektórych działaczy PSL, nie zawsze pokrywający się z oficjalnie 
głoszonymi przez to stronnictwo hasłami, niemniej był to proces nie
uchronny. 

Godzi się przy tym odn�tować, że czołowi działacze Polskiej Partii 
minał, że gdy w Moskwie podczas rokowań w sprawie utworzenia Tym
czasowego Rządu Jedności Narodu spytał sekretarza generalnego KC 
PPR, czy wierzy w uczciwość zamiarów Mikołajczyka, ten mu odpowie
dział: ,,tu idzie nie o subiektywną uczciwość czy nieuczciwość, ale o pro
blem obiektywnej wymowy klasowej, która musi uczynić z Mikołajczyka 
wodza reakcji w Polsce" 3

• Rzeczywistość w pełni potwierdziła tę prze
powiednię, przy czym, oczywiście, nie można uwalniać przywódcy .PSL 
od osobistej odpowiedzialności za zmarnowanie szansy zawarcia porozu
mienia z PPR, a w konsekwencji za zaprowadzenie swego stronnictw.a 
w sytuację bez wyjścia. Stosunek PSL do referendum, który znalazł 
swe odbicie na łamach peeselowskiej prasy, jest właśnie fragmentem tej 
niefortunnej polityki prowadzonej przez Mikołajczyka i jego grupę. 

Praca niniejsza opiera się na materiale zebranym w wyniku kweren
dy, której poddano krajową prasę peeselowską. Szczególną rolę wśród 
pism peeselowskich odgrywała „Gazeta Ludowa". Wiązało się to cho-

3 „Nowe Drogi", 1948, nr 11, s. 126. 

.., 
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ciażby z faktem, że była ona osobiście kierowana przez prezesa stron
nictwa Stanisława Mikołajczyka, a łącznikiem między nim a redakcją 
miał być redaktor Witold Giełżyński 4. Był on zresztą ludowcem bardzo 
świeżej daty, bo dopiero od 1945 r.; przed wojną związany był z prasą 
sanacyjną. Natomiast redaktor naczelny krakowskiego „Piasta" i jeden 
z redaktorów wspomnianej już „Gazety Ludowej" sympatyzowali wów
czas z endecją s. Tu też może znajdziemy częściowe wytłumaczenie, dla
czego linia polityczna - zwłaszcza „Gazety Ludowej" - budziła opór 
nawet wśród czołowych działaczy PSL a. 

Po odrzuceniu przez kierownictwo PSL możliwości przystąpienia do 
bloku wyborczego na zasadach proponowanych przez PPR i PPS, a to 
wskutek wysunięcia przez Mikołajczyka prowokacyjnego żądania 750/o 
mandatów w przyszłym sejmie, sprawa jedności politycznej narodu zna
lazła się w impasie. Próbą jego przezwyciężenia była koncepcja referen
dum wysuni'ęta przez partie robot_nicze. Sprawa autorstwa tej koncepcji 
nie została dostatecznie wyjaśniona w literaturze naukowej. Szereg auto
rów przypisuje inicjatywę referendum PP.R, nie przytaczając jednak 
żadnego źródła 7. Trzeba tu dodać, że o możliwości przeprowadzenia refe
rendum wzmiankowało pismo NKW PSL do kierownictw obu partii ro
botniczych z marca 1946 r. s Sam Mikołajczyk jednak w swych wspom
nieniach traktuje referendum jako „pomysł komunistów" 9. Edward 
Osóbka-Morawski natomiast w swym dzienniku pisze o referendum jako 
o inicjatywie PPS 1o. Tak też, dodajmy, była ona traktowana przez ów
czesną opinię polską, również przez organy PSL.

Pierwsze wiadomości o tym projekcie zaczęJy przeciekać do wiado
mości publicznej w połowie marca 1946 r. Socjalistyczna Agencja Pra
sowa 25 III poinformowała, że prezydium PPS nosi się z zamiarem po
stawienia odpowiedniego wniosku najpierw na zebraniu CKW, a potem 
na mającym się rozpocząć 31 III posiedzeniu Rady Naczelnej PPS. 

„Chłopski Sztandar" pisał wówczas, że „referendum projektowane 
przez prezydium PPS ma zawierać od 5 do 7 pytań odnoszących się do 
takich ogólnych zagadnień państwowych, jak sprawa naszych sojuszów 
zagranicznych, zagadnienie czy przyszły parlament ma być dwu- czy 

• Przyczyny ucieczki Mikołajczyka, Poznań 1947, s. 60-61.

s Ta mże.
s B or k o ws ki, Miejsce Po!.skiego Stronnictwa Ludowego ... , s. 61 i p r zyp . 25.
7 Por. Er a z m us, op. cit., s. 74; H. Re cho w i c z, Pierwsze wybory. Rota

PPR w wyborach do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. w województwie śl<µko

-dąbrowskim, Katowice 1963, s. 17; Z a s  a: d a ,  op. cit., s. 38. 

a Kontrpropozycje PSL (list NKW z 22 II 1946) (Głos Ludu, nr 66 z 8 III 1946).
9 S. Mi k o l a j c z y k, Le viel de Za Pologne. Un modele d'agressien sovietique,

Pa ris 1949, s. 192.
10 E. O s  6 b ka - Mor a ws kl, Dziennik ... , t. I, s. 186, rkps Oss olineum.
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jednoizbowy, zagospodarowania Ziem Odzyskanych i tym podobnych za
gadnień z dziedziny konstytucyjnej, ustrojowej czy polityki zagranicz
nej'' 11. 

Obrady Rady Naczelnej PPS z 31 III-1 IV ujawniły różnice poglą
dów w łonie PPS, co starała się podkreślić prasa PSL 12. 

Nie bez złośliwej satysfakcji odnotowywali komentatorzy peeselowscy 
głosy na Radzie, domagające się dla PPS współudziału i współdecydo
wania w takich dziedzinach życia państwowego, jak bezpieczeństwo, woj
sko, przemysł. i aprowizacja. Przypomniano, że gdy z podobnymi żąda
niami wystąpiło PSL, powołując się ńa umowę moskiewską z czerwca 
1945 r., wówczas „także gazety PPS rozwarły szeroko gębę i krzyczały, 
że nie o państwo, że nie o naród troszczy się PSL, ale że pożąda posad, 
że zabiega o »fotele i serdele«". 

Z wyraźną irytacją przyjęto wypowiedź premiera Osóbki-Morawskie
go, zwłaszcza jego stwierdzenie, że „polityka PSL to polityka siedzenia 
na 2 stołkach". W jego przemówieniu dopatrywano się pogróżki „odry
wania ludzi od PSL''. Nie wywołał też entuzjazmu passus w przemó
wieniu premiera poświęcony referendum. Osóbka oświadczył, że jego 
treścią będzie walka nie o mandaty, ale o sprawy zasadnicze i „żadne 
PSL nie będzie mogło wystawić się tu na targ i demagogię i powiedzieć: 
ja chcę lepszej demokracji, lepszej suwerenności" 1s. 

W wyniku podjętej przez Radę Naczelną PPS rezolucji CKW i ko'
misja polityczna zostały upoważnione do uzgodnienia wniosku o refe
rendum z PPR i przedstawienia go następnie �entralnej Komisji Poro
zumiewawczej Stronnictw Demokratycznych. Podczas obrad Rady prze
ważała opinia, że wybory należy odroczyć. Już 2 iV „Gazeta Ludowa" 
donosiła, że stronnictwa zblokowane projekt referendum „w zasadzie" 
przyjęły, że chodzi teraz tylko o wyjaśnienie postawy PSL i SP 14. Ze 
swej strony prasa peeselowska nie zwlekała z przedstawieniem swego 
negatywnego stosunku wobec inicjatywy PPS. Zmierzała ona do zdy
skredytowania koncepcji referendum w oczach opinii publicznej i do 
wypaczenia jego sensu. 

W dniu 3 IV „Gazeta Ludowa" zamieściła artykuł zatytułowany 
Błędna nazwa. Podpisany on był kryptonimem „Prawnik" (w następnym 
numerze określono autora jako „świetnego uczonego i znawcę prawa 
państwowego"). Według owego autora, tego, co proponuje PPS, nie moż
na określić mianem referendum. Referendum jest pojęciem ściśle spre-

11 Projekty plebiscytowe (Chłopski Szitandar, nr 13 z 31 III 1946). 
12 „Gazeta Ludowa" (nr 92 z 2 IV 1946) zareagowała na to artykułem o zna

miennym tytule Coś dzieje się w PPS. 

13 Tamże. 
14 Tamże, notatka: Wybory odroczone. Na razie idzie o referendum.
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cyzowanym w prawie państwowym, jest to instytucja przewidziana kon
stytucją. Polega na odwołaniu się od uchwały parlamentu do głosowania 
bezpośredniego, przy czym nie uprzedza ani nie zastępuje uchwał ciała 
ustawodawczego, ale je potwierdza lub odrzuca. Żadna z polskich kon
stytucji nie przewiduje referendum. Dlatego też jaldekolwiek „wypo
wiedzenie się w tych czy innych sprawach większej, czy, mniejszej liczby 
obywateli - nie może [ ... ] u nas mieć legalnych prawno-państwowych 
skutków" 1s. 

Takie nieprzewidziane konstytucją wypowiedzenie się ogółu obywa
teli - kontynuuje swój wywód „Prawnik" - może mieć charakter ple
biscytu lub ankiety. Plebiscytem jest wówczas, ,,gdy ma zastąpić parla
ment albo wybory doń" 16. Jeśli natomiast inicjatorom odwołania się do 
zdania ogółu nie chodzi o pominięcie parlamentu, wtedy mamy do czy
nienia z ankietą. Nie ma ona prawno-państwowego znaczenia, choć może 
mieć duże znaczenie polityczne, gdy wyjaśnia sporne w społeczeństwie 
sprawy. Ale - stwierdza „Prawnik" - ani reforma rolna, ani nacjona
lizacja przemysłu czy też jakakolwiek inna reforma społeczna uchwalona 
przez PKWN nie budzi w społeczeństwie zastrzeżeń. Na te tematy ankie-. 
ta byłaby zbyteczna 17

. Jeśli w społeczeństwie istnieją różnice zdań, to 
dotyczą one kwestii związanych z wyborami; ich terminu, jednej czy 
wielu list wyborczych, istnienia w okresie przedwyborczym cenzury pre
wencyjnej itp. Te zagadnienia żywo obchodzą społeczeństwo i wzięłoby 
ono gremialny udział w takiej anldecie. Jak natomiast ustosunkuje się 
ono do inicjatywy PPS, jak odpowie na postawione mu pytania, me 
wiadomo, ,,tym bardziej jeśli nie zostanie wyjaśniony cel tej imprezy: 
czy ma to być plebiscyt zastępujący wybory do sejmu� czy też tylko po
krzepiająca jej autorów na duchu ankieta" 1s. 

Niechętny stosunek PSL do projektu referendum uzasadniano rzeko
mymi obawami o los wyborów. ,,Chłopski Sztandar" powitał wiadomość 
o projekcie PPS stwierdzeniem: ,,mamy wrażenie, że chodzi po prostu
o odkładanie wyborów" 10. Podobne reakcje spotykamy na łamach innych
gazet peeselowskich. ,,Gazeta Ludowa" pisała, że „rodzi się obawa, czy

1s „Gazeta Ludowa", nr 93 z 3 IV 1946.

15 Tamże. 
17 Na łamach krakowskiego „Piasta" niecelowość umieszczenia w referendum 

pytań dotyczących reformy rolnej, nacjonalizacji przemysłu czy, jak sądzono po

czątkowo, sojuszu ze Związkiem Radzieckim, podnosił niejaki „karb." A jeśliby -

dowodzi - te pytania uzyskały większość odpowiedzi negatywnych, to „czy wtedy 

obóz demokratyczny ma zwrócić ziemie obszarnikom, fabryki prywatnym właści

cielom i zerwać sojusz z naszym wschodnim sąsiadem?" Oczywiście - odpowiada -

nie wchodzi to w rachubę. Niech naród zadecyduje (Piast, nr 14 z 7 IV 1946). 
1s Błędna nazwa (Gazeta Ludowa, nr 93 z 3 IV 1946). 
19 „Chłopski Sztandar", nr 14 z 7 IV 1946.
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urządzenie takiego powszechnego głosowania nad paroma mniej lub wię
cej ważnymi zagadnieniami nie pociągnie ze sobą odroczenia ad calendas 
graecas generalnego uporządkowania wszystkich spraw państwowych, 
które może nastąpić dopiero po wyborze normalnego przedstawicielstwa 
narodowego" 20. Przy okazji nie może powstrzymać się od paszkwilanc
kiej wzmian�i, że plebiscyt to „ulubione narzędzie faszystów" 21. Przy
znaje więc pierwszorzędną rangę wyborom parlamentarnym „wolnym 
i czystym", referendum zaś, czy jak to określa lekceważąco „formę an
kietową", gotowa jest potraktować jako uzupełnienie wyborów „często 
potrzebne i pożyteczne, ale czasem też zbyteczne lub zgoła niebezpieczne, 
zależnie od okoliczności 'i stawianych ,do rozstrzygnięcia przez głosowa
nie powszechne zagadnień" 22• Z wypowiedzi tej wynika niedwuznacznie, 
że nie tylko obawa o los wyborów, dodajmy obawa zupełnie bezpod
stawna, kształtowała stosunek PSL do referendum. Może jeszcze większa 
był.a obawa o to, że jego treścią będą zagadnienia niewygodne dla PSL, 
że zostanie ono przyparte do muru i zmuszone do zajęcia jednoznacznego 
stanowiska wobec podstawowych problemów odrodzonego kraju 2s. 
. Prasowym atakom peeselowców wymierzonym w referendum i sianiu 

obaw o los wyborów udzielił zdecydowanej odprawy na łamach „Robot
nika" Rafał Praga. Przypomniał on, że uchwały, PPS w sprawie refe
rendum wyraźnie stwierdzają, iż będzie ono przeprowadzone „przed wy

borami''. Niesłuszne są więc podejrzenia, że może ono je zastąpić. Zresztą 
z pomysłem referendum wystąpili, _swego czasu, sami przywódcy PSL. 
Na dowód cytuje fragment pisemnej wypowiedzi NKW adresowanej do 
przywódców partii robotniczych, w której odrzucając propozycje bloku 
wyborczego stwierdzono: ,,ponieważ zagadnienie zmiany konstytucji leży 
u podłoża najbliższych 2 wyborów, należałoby czy przed wyborami, czy 
też jednocześnie zasięgnąć opinii obywateli na temat zmian konstytucyj
nych przez referendum ludowe na podstawie ustalonych i umówionych 
pytań, pomiędzy którymi powinno znaleźć się pytanie odnośnie istnienia 
Senatu ·RP." 2, 

Praga trafnie wskazał na rozbieżność między wyżej przytoczonym 
stanowiskiem NKW PSL a postawą „Gazety Ludowej". Swój komentarz 
zatytułował zresztą Gazeta Ludowa contra NKW PSL. Ze strony peesel-

20 Nowe sitko na kolek (Gazeta Ludowa, nr 95 z 6 IV 1946). 
21 Tamże.
22 Tamże.
23 Przemówienie Mikołajczyka (Gazeta Ludowa, nr 101 z 11 IV 1946). Przy

pomnijmy, że już podczas rokowań moskiewskich Władysław Gomułka obarczał 

Mikołajczyka odpowiedzialnością za wybuch powstania i, w konsekwencji, za zni

szczenie stolicy. 

24 „Robotnik", nr 95 z 6 IV 1946. 
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owskiej posypały się liczne dementi, nazywano informację o rzekomych 
rozbieżnościach między NKW a redakcją „Gazety Ludowej" bujdą, ale 
ostatecznie z wszystkich tych zaprzeczeń wynikało, że przywódcy PSL 
niegdyś sami proponowali referendum i że „Gazeta Ludowa", działając 
bynajmniej nie wbrew NKW, zwalczała pomysł referendum, skoro tylko 
wysunęła go PPS. 

W dniu 5 IV 1946 r. odbyło się posiedzenie Centralnej Komisji Poro
zumiewawczej. Wzięli w nim udział: J. Cyrankiewicz i K. Rusinek z ra
mienia PPS, R. Zambrowski, Z. Kliszko i J. Berman z ramieniai PPR, 

I 

S. Mikołajczyk i S. Wójcik reprezentowali PSL, A. Korzycki - SL,
W. Barcikowski - SD, a K. Popiel i Z. Felczak byli przedstawicielami
SP. Obradom przewodniczył S. Szwalbe (PPS). Projekt głosowania ludo
wego przedstawił zebranym J. Cyrankiewicz. Jak podaje komunikat pra
sowy, ,,w ożywionej dyskusji przedstawiciele wszystkich stronnictw de

mokratycznych odnieśli się pozytywnie do projektu głosowania ludo
wego" 2s. Przedstawiciele PSL oświadczyli, że nie mają zastrzeżeń do
treści trzech pytań, ale ostatecznej odpowiedzi udzielą po najbliższym
posiedzeniu NKW.

„Gazeta Ludowa" z komunikatu wybija na czoło trzy sprawy. Po 
pierwsze, że referendum będzie nosić nazwę „głosowanie ludowe" (zgłosił 
ją, zdaniem pisma, prawdopodobnie K. Popiel). Po drugie, ze wybory par
lamentarne odbędą się na jesieni 2&; tę decyzję traktują jako wiążącą 
i zarazem zapowiadają, że PSL domagać się będzie, by było to na po
czątku jesieni. Po trzecie wreszcie, że głosowanie ludowe odbędzie się 
w czerwcu i będzie zawierać 3 pytania {,,dotychczas mówiono o 5, a nie
którzy pletli o 10 pytaniach") 27. Podaje także w wiernym przybliżeniu
treść owych trzech pytań, traktując je jako nie budzące zastrzeżeń i mo
żliwe do zaakceptowania przez wszystkich. Przyznaje również, że każde
mu obywatelowi przysługuje „prawo swobodnego wypowiedzenia się" 
w kwestiach przedstawionych pod głosowanie. Ponieważ jednak projek
towane głosowanie ludowe nie posiada podstaw prawnych w obowiązu
jącej konstytucji, przeto „konieczne jest opracowanie i przedłożenie KRN 
projektu ustawy, która głosowanie ludowe uczyni aktem opartym n.a 
prawie" 2e. 

W dniu 6 IV w Warszawie w sali „Romy" odbył się wspólny wiec 
stołecznych aktywów obu partii robotniczych. Uwagę kół peeselowskich 
zwróciło zwłaszcza wystąpienie przedstawiciela PPR. Skrytykował on 

2s Wybory sejmowe na jesieni ... (Gazeta Ludowa, nr 96 z 6 IV 1946). 

26 Mi k o łaj c z y  k (op. cit., s. 192) pisze, iż zgodził się na referendum tylko 

pod warunkiem ustalenia równocześnie ostatecznego terminu wyborów. 

27 Zob. przyp, 25. 
2a Tamże.

s -- Sobótka 1976, z. 1 
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PSL· za współpracę z NSZ, opóźnianie akcji siewnej poprzez roznamięt
nianie wyborcze wsi, jak również rozbijanie jedności narodu, które to 
zarzuty „Gazeta Ludowa" usiłowała zbagatelizować. Mówca wyraził też 
niepokój o to, jakie instrukcje pośle w teren Mikołajczyk w sprawie 
referendum. PPS i PPR - oświadczył - odpowiedzą 3 razy tak. Należy 
oczekiwać, że inne stronnictwa zajmą podobne stanowisko. W ten sposób 
doszłoby do zróżnicowania stanowisk między PSL a reakcją, która, jak 
przewidywano, odpowie „nie" na drugie pytanie 29. 

Stanowisko PSL w sprawie m. in. wyborów i referendum przedstawił 
Stanisław Mikołajczyk w swej, reklamowanej jako „wielka", mowie ka
towickiej wygłoszonej 7 IV 1946 r. Manifestacji na górniczym Śląsku 
usiłowano nadać szerbki rozgłos, traktując ją jako wstęp do politycznego 
pozyskania środowisk robotniczych i miejski.eh. Na samym początku uro
czystości buńczucznie stwierdzono, że manifestacja owa, ,,w której ucze
stniczą robotnicze rzesze Katowic i śląska, zadaje kłam tym, którzy gło

szą, że oni tylko mają prawo do reprezentowania robotników" 3o. Mó
wiono też o jedności interesów chłopów i robotników i o tym, że PSL 
walczy o te wspólne interesy. Jak wiadomo, jednak próby penetracji 
środowiska robotniczego Górnego Śląska zakończyły się· dla PSL kom
pletnym fiaskiem. 

Zabrawszy głos Mikołajczyk oświadczył, że najważniejszą sprawą są 
jak najszybsze wybory. Po wyborach, w których spodziewa się uzyskać 
większość, stronnictwo jego będzie dążyło do utworzenia rządu koalicyj
nego. W rokowaniach o blok wyborczy z partiami robotniczymi PSL wy
sunęło żądanie 750/o mandatów, by mieć gwarancję, że umowa zostanie 
dotrzymana s1. 

Przechodząc do kwestii referendum, przywódca PSL postawił zasad
niczy warunek, że !,referendum nie może w żadnym wypadku zastąpić 
wyborów" s2. Analogiczna propozycja, z jaką swego czasu wobec partii 
robotniczych wystąpiło jego stronnictwo, miała - jak to stwierdził -
o wiele węższy zakres, dotyczyła jedynie kwestii istnienia senatu. Im
preza ta byłaby przeprowadzona przed lub równocześnie z wyborami.
Wobec projektu referendum partii robotniczych nie zgłaszał poza tym
innych obiekcji jak te, że nie może ono zastąpić wyborów, przedłużyć
okresu przedwyborczego w nieskończoność lub zawierać tylu pytań i na
tak zawiłe tematy, że obywatele by się „pogubili".

29 Pokłosie wiecu w Romie (Gazeta Ludowa, nr 97 z 7 IV 1946).
30 „Gazeta Ludowa", nr 99 z 9 IV 1946.
131 Wicepremier Mikołajczyk o wyborach i plebiscycie ... (Gazeta Ludowa, nr 100 

z 10 IV 1946). 
a2 „Gazeta Ludowa", nr 101 z 11 IV 1946 (przemówienie Mikołajczyka w Ka

towicach, c.d.). 
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Oczywiście PSL chciałoby, aby referendum odbyło się równoczesme 
z wyborami, ale nie zamierza upierać się przy tym postulacie. Mikołaj
czyk zgłosił propozycję przeprowadzenia wyborów nie na jesieni,. lecz 
w drugiej połowie sierpnia, ,,gdy chleb po żniwach będzie". Wyjaśniał 
zebranym, że PSL nie chce wyborów na przednówku, jak twierdzi prasa 
bloku, ponieważ „nie chcemy wyborów głodnego człowieka" sa. 

Ustosunkował się też do zagadnień, które miały być przedmiotem 
głosowania ludowego. Co do senatu oświadczył, iż w tej sprawie „nawet 
w łonie stronnictw istnieją różnice zapatrywań. Najlepiej będzie, gdy 
obywatele na ten temat wypowiedzą się". Wynika z tego, że kierownic
two PSL nie miało wówczas zamiaru krępować swych zwolenników 
szczegółowymi zaleceniami, powierzając sformułowanie odpowiedzi na 
pierwsze pytanie ich wewnętrznym przekonaniom. 

Jeśli chodzi o reformę rolną, to oczywiście samej jej zasady nikt 
w PSL nie negował. Ale Mikołajczyk zwrócił uwagę, iż co do szczegó
łów, istnieją różnice zdań. Dla przykładu: ,,czy słuszna jest parcelacja. 
która prowadzi do całkowi tego rozdrobnienia, czy też taka, która stwarza 
samowystarczalne gospodarstwa". Powołał się przy tym na reformę rolną 
przeprowadzoną na terenie Niemiec, w radzieckiej strefie okupacyjnej. 
w której wyniku powstały gospodarstwa o przeciętnym areale ok. 15 ha. 

Nie wzbudzało też kontrowersji zagadnienie nacjonalizacji wielkiego 
przemysłu i kapitału. Co więcej, przywódca PSL oświadczył, iż hasło 
takie „znajdowało u nas zawsze gorących zwolenników". 

Bezwzględnego poparcia udzielił sprawie granicy na Odrze i Nysie 
Łużyckiej. Jak się zresztą wyraził, ,,nie ma Polaka� który by inaczej

myślał". Wystąpienie swe zakończył przypuszczeniem, że wszystkie trzy 
pytania uzyskają „odpowiedź - śmiem twierdzić - jednomyślną narodu 
polskiego". Po przeprowadzeniu referendum, po rozładowaniu napiętej 
atmosfery w terenie, nic już nie będzie stało na przeszkodzie odbycia 
wyborów przy oddzielnych listach. Szerzej o referendum obiecał mówić 
w Opolu i po środowym posiedzeniu NKW. 

Wspomniane przemówienie w Opolu wygłosił Mikołajczy� 8 IV. 
Wbrew wcześniej złożonym obietnicom nie rozwinął kwestii referendum. 
Ograniczył się tylko do stwierdzenia, że trzy postawione pytania „nie 
budzą zastrzeżeń z punktu widzenia naszego stronnictwa" 3'. Być może 
było to rezultatem zajść, jakie miały miejsce w Opolu. W teatrze, gdzie 
pierwotnie miał przemawiać prezes PSL, zorganizowano przeciw niemu 
demonstrację. Zebrani wznosili natomiast okrzyki na cześć Arki Bożka,

wicewojewody śląskiego. Zdaniem „Gazety Ludowej" Bożek odcinał się 

Cl.J Tamże. 

M Ziemie nad Odrą są i będą nasze. Wicepremier Mikołajczyk do Braci-Opolan 

(tamże). 
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od tej manifestacji oświadczając, że mimo pewnych rozmc stoi on na 
gruncie linii politycznej PSL i popiera Mikołajczyka 3s_ Ten ostatni jed
nak ośtatecznie opl,lścił gmach teatru na czele swych zwolenników i wiec 
odbył się na świeżym powietrzu. 

Wystąpienie swoje poświęcił całkowicie ziemiom zachodnim, podkre
ślając i wyolbrzymiając zasługi własne i swego stronnictwa w dziele ich 
odzyskania. Nie zawahał się przy tym przed wypaczeniem prawdy histo
rycznej. Wymienił np. racje historyczne, militarne i gospodarcze przema
wiające za przyznaniem tych ziem Polsce, które rzekomo przedstawiał 
Churchillowi, gdy ten jeszcze jako premier brytyjski „opowiadał się za 
linię Curzona przyrzekając publicznie rekompensatę na Zachodzie" 3s. 
Fultońskie przemówienie Churchilla potraktował krytycznie. 

Wystąpił natomiast z zaskakującą i nie odpowiadającą historycznej 
prawdzie tezą o decydującej roli, jaką spełniło jego stronnictwo i on 
sam w dziele powrotu ziem zachodnich i północnych do macierzy. 
Oświadczył mianowicie: ,,Jeżeli dziś nikt nie ma prawa kwestionować 
praw polskich do tych ziem, jeżeli nam je oddano jednomyślną decyzją 
w administrację, to właśnie tylko dlatego, żeśmy weszli do Rządu Jedności 
Narodowej, co z kolei przyczyniło się do uznania Rządu Jedności Naro
dowej przez Wielką Brytanię i Amerykę" 37. Nie obeszło się też bez 
wycieczek pod adresem innych partii: ,,myśmy nigdy nie wydawali ulo
tek, zrZE:'kających się Sląska i Gdańska, gdy inni to czynili". 

W dziele zagospodarowania i zasiedlenia ziem zachodnich oraz utrwa
lenia ich związku z macierzą główna rola - zdaniem Mikołajczyka -
winna przypaść chłopstwu: ,,co chłop polski raz zaorze, tego mu już nikt 
nie odbierze!" 

Poruszając problem niemiecki przestrzegł opinię światową przed po
kusą kokietowania Niemców, ku czemu skłaniają się niektóre koła na 
Zachodzie, a z dalszych jego słów wynika, że nie tylko tam chciał wi
dzieć podobne niebezpieczeństwo, że pragnął rzucić cień podejrzenia na 
postępowanie komunistów niemieckich ze wschodnich Niemiec, a w kon
sekwencji na politykę Związku •Radzieckiego. 

O ·zachodnich i północnych granicach Polski mówił także inny przy
wódca PSL, minister administracji publicznej Kiernik, na wiecu zwo-, 
lanym w Gdańsku, z okazji pierwszej rocznicy wyzwolenia Wybrzeża. 
Przestrzegł on Niemcy, by nie liczyły ani na wewnętrzne rozterki wśród 
Polaków, ani „na żadne syrenie głosy z zachodu - na nową wojnę, czy 
nowych przyjaciół" 38. Różnice zdań wśród Polaków mogą dotyczyć spraw 

35 Tamże. 

36 Tamże. Protokoły rozmów Churchill-Mikołajczyk milczą o tym. 
117 Tamże. 

38 Tamże. 
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wewnętrznych, odnośnie do granic zachodnich czy stosunku do Niemiec 
stanowisko całego narodu jest jednolite - oświadczył Kiernik. Nie po
winni też liczyć na rozdźwięki między narodami słowiańskimi, zwła
szcza między Polakami a Rosjanami. Napawające Niemców otuchą głosy 
Churchilla i jemu podobnych nazwał głosami puszczyków, nad którymi 
przejdą do porządku dziennego zarówno Polacy i ich sojusznicy, jak 
i demokratyczne narody Stanów Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Bry
tanii, które nie zechcą rozpoczynać nowej wojny w interesie niemiecki�j 
zaborczości. Powołał się też na odprawę, jaką swego czasu w analogicz
nej kwestii Witos dał Lloyd George'owi w przemówieniu sejmowym. 

W dniach 10 i 11 IV trwały obrady NKW PSL. W podjętych uchwa
łach zaaprobowano taktykę i stanowisko, jakie zajął Mikołajczyk na po
siedzeniu komisji porozumiewawczej stronnictw. Dalej idące określenie 
własnego stanowiska wobec referendum uzależnione od sformułowania 
pytań i od ordynacji wyborczej. Wysunięto też żądanie przeprowadzenia 
wyborów w drugiej połowie lipca 1946 r. motywując to względem na 
możliwość wykorzystania aparatu, jaki będzie uruchomiony do obsługi 
głosowania ludowego (komisje, listy, podział na okręgi itp.). Uchwały 
NKW domagały się również przeprowadzenia wyborów samorządowych, 
jako że dotychczasowe rady narodowe powstały z nominacji. Odrzucono 
też zarzuty o współpracy PSL z NSZ i WiN. 

Od czasu śląskich przemówień Mikołajczyka i wspomnianego wyżej 
posiedzenia NKW problem referendum znika na pewien okres z łamów 
prasy peeselowskiej. Poświęcała ona w tym czasie sporo uwagi ziemiom 

zachodnim w związku z uroczystościami na Pomorzu, w których brali 
udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem 
Bierutem na czele. Zamieszczano teksty wystąpień poszczególnych mę
żów stanu i artykuły, w których uzasadniano polskie prawa do tych 
ziem. Często spotykamy w nich krytykę pod adresem Churchilla, choć 
w dość oględnej formie. 

Sprawa referendum, niejako siłą rzeczy, musiała wrócić na łamy pra
sy z chwilą rozpoczęcia obrad X sesji Krajowej .Rady Narodowej 
w dniach od 26 do 28 IV 1946 r. Sesja ta, jak to stwierdził w swym 
expose premier E. Osóbka-Morawski, została zwołana głównie w celu 
uchwalenia ustawy o referendum ludowym. Obrady jej natomiast prze
kształciły się w ostre polityczne starcie między obozem lewicy a PSL. 
Dały przy tym o sobie znać temperamenty posłów, co zmuszało prezy
denta Bieruta do kilkakrotnego przypominania posłom obowiązujących 
norm parlamentarnych. 

Projekt ustawy o referendum przedstawił zebranym w swym wystą

pieniu premier. Omówił też krótko treść poszczeĘólnych pytań. Odnośnie 
do pierwszego stwierdził, iż „ w Polsce zawsze dotąd postępowe i lewico-
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we partie opowiadały się za ustrojem jednoizbowym". Senat określił jako 
izbę „skostniałą, niepopularną, hamującą zawsze pracę ustawodawczą". 
Przypomniał, że przed podobnym problemem likwidacji izby wyższej stoi 
Francja. Pytanie drugie pozostawił bez komentarzy, przy trzecim stwier
dził, że „łączy się "logicznie z całokształtem naszej polityki zagranicznej". 
Kamieniem węgielnym tej polityki jest sojusz z ZSRR, jej „dru,gim 
aspektem" bliskie i przyjazne stosunki z narodami słowiańskimi. Odpo
wiedź twierdząca na trzecie pytanie będzie równocześnie akceptacją przez 
naród tej nowej, a tak korzystnej dla żywotnych interesów Polski poli
tyki. Oświadczył też, że „akceptując w referendum główne tezy poli
tyki zagranicznej i wewnętrznej Rządu Jedności Narodowej naród jedno
cześnie zaaprobuje nasz dotychczasowy dorobek i jego główną linię roz
wojową" aa. 

Dla obozu PSL najbardziej reprezentatywne z polityczno-propagan
dowego punktu widzenia były wystąpienia posłów Stanisława Bańczyka, 
Zygmunta Załęskiego, a także Edwarda Bertolda. Im też poświęcała 
najwięcej uwagi prasa tego stronnictwa. Punktem wyjścia ich wystąpień 
była teza o nieistnieniu albo istnieniu minimalnych różnic programowych 
między działającymi wówczas stronnictwami. Zdaniem Zygmunta Załę
skiego tylko metody rządzenia różnią PSL i inne partie w obozie Jed
ności Narodowej. Szerzej i o wiele ostrzej potraktował sprawę Stanisław 
Bańczyk. Oświadczył on: ,,bodajże nigdy w Polsce nie było tak małych 
różnic programowych między partiami jak obecnie, ale też nigdy nie 
było tak strasznych i brutalnych, zakłamanych i perfidnych walk par
tyjnych, jak obecnie". Winą za ten stan rzeczy obarczał polskie partie 
robotnicze, które dążą do dyktatury proletariatu: ,,w dalszej konsekwen
cji prowadzi to do totalizmu, do monopartyjności [w tym momencie głos 
z sali przypomniał mówcy, kto żąda 75°/o mandatów - przyp. T.M.], 

a to już dalekie od demokracji" ,o. 
Wystąpienia posłów PSL kierowały się przeciw ówczesnej rzeczywi

stości politycznej, przeciw działalności rządu, a zwłaszcza niektórych 
jego resortów. Załęski nie zawahał się nawet przed oskarżeniem władz 
bezpieczeństwa o stosowanie w kraju „terroru". Ale wszystkie te zjadli
we ataki miały konkretnego adresata. Była nim Polska Partia Robotni
cza. Bańczyk przyczyn krytycznego, jego zdaniem, stanu rzeczy upatry
wał w fakcie, że PPR jest „źródłem władzy". Wyraźnie zmierzał do 
traktowania jej jako politycznego bastarda wśród tradycyjnych ugrupo
wań politycznych. Oświadczył, że ludowcy byli i są za legalizacją KPP. 

39 Sprawozdanie stenograficzne z posiedzeń Krajowej Rady Narodowej w dniach 

26, 27 i 28 kwietnia 1946 r. Sesja X, Warszawa 1946, szp. 14. 

40 Domagamy się wyborów w dniu 28 lipca (przemówienie Bańczyka, Gazeta 

Ludowa, nr 115 z 27 I'V 1946). 
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Przeciwników PSL posądzał on o chęć utrzymania władzy za wszelką 
cenę, a nawet podejrzewał ich o zamiar sfałszowania wyborów 41. 

Bańczyk starał się zbagatelizować niebezpieczeństwo reakcji dość 
symplicystycznie dowodząc, że Polacy w 900/o to chłopi i robotnicy, jeśli 
nawet całe pozostałe 100/o uznać za reakcjonistów, to i tak nie będą oni 
w stanie zagrozić władzy ludowej w wyborach. (Bardzo ostro na tę aryt
metykę zareagował poseł Bieńkowski z PPR, nazywając ją „rachunkiem 
szulera, oszusta, który udaje naiwnego"). Kończąc swoje wystąpienie 
poseł Bańczyk zgłosił propozycję przeprowadzenia wyborów parlamen
tarnych już 28 VII 1946 r. Najmniej uwagi poświęcił referendum, ogra
niczając się tylko do stwierdzenia, że PSL ustosunkowuje się doń pozy
tywnie. 

To i inne wystąpienia przedstawicieli peeselowskich spotkały się 
z ostrą krytyką posłów bloku demokratycznego. Krytyka dotyczyła także 
całokształtu działalności i taktyki politycznej PSL, jego powiązań z reak
cyjnym podziemiem. W sposób stanowczy i otwarty wypowiedzieli się 
na ten temat m. in. A. Korzycki, J. Ozga Michalski, J. Cyrankiewicz, 
Z. Kliszko i inni.

W rezultacie poseł Bertold po swej mowie na temat budżetu złożył
w imieniu PSL oświadczenie protestujące przeciw użyciu sesji K•RN 
przez PPR do ataków na PSL, atakow, jak stwierdzało oświadczenie, 
podyktowanych względami partyjnymi. 

Nie sposób zajmo·.;vać się szczegółowo przebiegiem tej burzliwej sesji. 
Na uwagę zasługują jednak jej zasadnicze rezultaty. Rząd uzyskał votum 
zaufania. Poseł Kliszko w imieniu pięciu klubów poselskich (PPR, PPS, 
SL, SP, SD) zgłosił następujący wniosek: ,,po wysłuchaniu expose Pre
miera [ ... ] i po przeprowadzonej dyskusji - Krajowa Rada Narodowa 
wyraża votum zaufania Rządowi, który w trudnych warunkach powojen
nych ma za sobą poważne osiągnięcia, mimo braku wewnętrznej spoisto
ści, wywołanego postawą Polskiego Stronnictwa Ludowego" 42. 

Treść owego wniosku wywołała konsternację wśród posłów PSL. 
W ich imieniu Z. Załęski poprosił o zarządzenie przerwy. Po przerwie 
zgłosił propozycję, aby powyższy wniosek podziefić na dwie części. PSL 
głosowałoby za częścią pierwszą wyrażającą zaufanie rządowi, a przeciw 
części drugiej brzmiącej: ,,mimo braku wewnętrznej spoistości, wywo
łanego postawą PSL". Za rozdzieleniem wniosku głosowało 46 posłów, 
większość natomiast wypowiedziała się przeciw. W ten sposób nastąpiła 
izolacja PSL, bo nawet SP nie znalazło się w jednym z nim szer�gu. 

KRN uchwaliła następnie ustawę o głosowaniu ludowym. Do rządo-

41 Tamże. 

42 Sprawozdanie stenograficzne ... , szp. 194.
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wego projektu ustawy zgłoszona została przez posłów SP ROprawka, by 
do drugiego pytania referendum dodać słowa: ,,z zachowaniem ustawo
wych uprawnień inicjatywy prywatnej'.'. Poprawkę ową przyjęto wię
kszością głosów - przeciw niej głosowało 2 posłów. Pytania referendum 
przedstawiały się teraz następująco: 

1. Czy jesteś za zniesieniem Senatu?
2. Czy chcesz utrwalenia w przyszłej Konstytucji ustroju gospodar

czego wprowadzonego przez reformę rolną i unarodowienie pod
stawowych gałęzi gospodarki krajowej, przy zachowaniu ustawo
wych uprawnień inicjatywy prywatnej?

3. Ciy chcesz utrwalenia zachodnich granic państwa polskiego na
Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej?

Ustawa o głosowaniu ludowym przyjęta została jednomyślnie. Na
stępnie na porządku dziennym stanął projekt ustawy o sposobie jego 
przeprowadzenia. Prawo udziału w referendum wg tego projektu posia
dały osoby w wieku 21 lat, którym przysługiwały pełne prawa obywa
telskie. Obszar kraju podzielono na okręgi głosowania odpowiadające 
województwom, a powiaty na obwody w ten sposób, aby każdy obwód 
obejmował obszar zamieszkany przez 3000 ludzi. Przewidywano również 
powołanie do życia aparatu głosowania ludowego, z Generalnym Komisa
rzem powołanym przez Prezydium KRN na czele. Miał on sprawować 
nadzór nad okręgowymi komisjami głosowania ludowego. Komisja okrę
gowa miała się składać z przewodniczącego i czterech członków. Prze
wodniczący byłby mianowany przez Generalnego Komisarza spośród 
kandydatów zgłoszonych przez wojewódzką radę narodową, trzech człon
ków komisji okręgowej powoływałyby wojewódzkie rady narodowe, 
czwartego zaś delegować miał wojewoda. Analogiczny tryb postępowania 
przewidywano przy wyłanianiu obwodowych komisji głosowania ludo
wego. A więc przewodniczącego wyznaczać miał przewodniczący okrę
gowej komisji spośród kandydatów przedstawionych przez powiatową 
radę narodową, trzech członków komisji powoływała owa rada, czwar
tego delegował starosta. Podobnie postępowano by w wypadku miast 
wydzielonych i powiatów miejskich. 

Klub poselski pSL zgłosił poprawki do owego projektu. Dotyczyły 
one sposobu powoływania okręgowych i obwodowych komisji głosowania 
ludowego. W myśl propozycji PSL komisje te winny być uzupełnione 
prz.edstawicielami stronnictw politycznych po jednym z każdej partii. 
W uzasadnieniu poseł Banach podkreślił, że dotychczasowe rady naro
dowe nie pochodzą z wyborów. Uzupełnienie więc komisji głosowania 
ludowego przedstawicielami poszczególnych partii podniesie ich auto
rytet w oczach społeczeństwa. 

W imieniu większości Kliszko wypowiedział się przeciw przyjęciu 
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zgłoszonych poprawek. Stwierdził on, że projekt ustawy w punktach 
dotyczących powoływania komisji wzorowany jest na ordynacji wybor
czej z 1922 r. W razie zaś przyjęcia poprawek PSL komisje przekształ
ciłyby się w ciała liczne a mało operatywne 43. Ustawa o przeprowadze
niu głosowania ludowego przeszła większością głosó.w. 

Po X sesji KRN w niektórych dziennikach polskich i obcych (,,Ti
mes") pojawiły się opinie, że PSL przeszło teraz do jawnej opozycji 
antyrządowej. Prasa peeselowska prostowała te doniesienia stwierdzając, 
że zarówno wicepremier Mikołajczyk, jak i inni ministrowie tego stron
nictwa nie zamierzają opuszczać swych posterunków w rządzie, a nie
głosowanie posłów PSL za votum zaufania dla rządu wiązało się tylko 
z tym, że: zgłoszony w tej sprawie wniosek równocześnie ostro atakował 
ich partię. 

Z chwilą zakończenia obrad X sesji KRN i uchwalenia przez nią od
powiednich ustaw, sprawa referendum przeszła w fazę realizacji. Pre
zydium K•RN 29 IV 1946 r. powołało na stanowisko Generalnego Komi
sarza Glosowania Ludowego Barcikowskiego, działacza SD, pierwszego 
prezesa Sądu Najwyższego, członka Prezydium KRN. Jego zastępcą zo
stał F. Baranowski, działacz PPS. Przystępowano też do tworzenia okrę
gowych i obwodowych komisji głosowania ludowego trybem przewidzia
nym ustawą. 

Na płaszczyźnie propagandowo-politycznej zaś pojawiła się kwestia 
ostatecznego ustosunkowania się stronnictw do poszczególnych pytań re
ferendum. Stanowisko obu partii robotniczych jak również SL i SD nie 
pozostawiało żadnych wątpliwości. Było ono po trzykroć pozytywne. Do 
wyjaśnienia pozostała postawa PSL i SP. 

Z dotychczasowych wypowiedzi czołowych działaczy i prasy PSL nie 
ulegało wątpliwości, że nie będą oni nawoływali do głosowania „nie" 
w odniesieniu do takich zagadnień, jak reforma rolna, nacjonalizacja 
przemysłu czy granica na Odrze, Nysie Łużyckiej i Bałtyku. Postawa, 
jaką PSL zajęło wobec jednoizbowości parlamentu, nie była tak jedno
znaczna, choć również nic nie wskazywało, aby opowiedziano się za se
natem. Mikołajczyk w swej mowie katowickiej zdawał się pozostawiać 
tę kwestię indywidualnym zapatrywaniom obywateli. Natomiast J. Świr
ski, naczelny redaktor oficjalnego organu PSL „Chłopskiego Sztandaru" 
i z tej racji członek Rady Naczelnej, pisał wręcz: ,,byliśmy zwolennika
mi, czemu daliśmy wyraz w opracowanych w czasie konspiracji dekla
racji i programie Ruchu Ludowego, jednoizbowego przedstawicielstwa 
narodu czyli Ę>ejmu. Chodziłoby obecnie tylko o to, aby ściślej sprecyzo
wać, kto i w jakim stopniu przejmie pewne funkcje Senatu" u. 

43 Tamże, szp. 413. 
44 J. S wir s k i, Referendum (Chłopski Sztandar, nr 17 z 28 IV 1946).
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Z biegiem czasu jednak tenor prasowych wystąpień dotyczących tego 
zagadnienia zmienia się. 

Gdy 5 V 1946 r. w referendum we Francji odrzucono projekt nowej 
konstytucji, przewidujący m. in. jednoizbowy parlament, obszerne ko
mentarze „Gazety Ludowej" sformułowane były w ten sposób, aby czy
telnikowi bez trudu nasunęły się analogie między, wydarzeniami we 
Francji a sytuacją w Polsce. W jednym z komentarzy autor, podpisany 
W. G. (być może Witold Giełżyński) tłumaczył porażkę francuskiej lewi
cy tym, iż „nowa konstytucja zrywała z uświęconą przez teorię i prak
tykę zasadą podziału władz, która jedynie zabezpiecza przed tendencją 
każdej władzy do jej nadużywania i zapewnia państwu równowagę 
a obywatelom swobody" 45

. Cechą nowej konstytucji francuskiej było to, 
że skupiała władzę ustawodawczą i wykonawczą w jednoizbowym par
lamencie. Osłabiała ona władzę prezydenta, rząd sprowadzała do roli 
funkcjonariuszy kontrolowanych bądź przez Zgromadzenie Narodowe, 
bądź podczas przerw w obradach, przez Egzekutywę Zgromadzenia. W tej 
sytuacji, zdaniem autora, władzę oddaną jednoizbowemu parlamentowi 
faktycznie sprawowałaby najbardziej zdyscyplinowana partia lub blok 
partii, a w rezultacie „władza państwowa znalazłaby się w rękach przy
wódcy partyjnego, nie ponoszącego żadnej odpowiedzialności przed ni
kim, mogącego natomiast dysponować wszystkimi organami państwa". 

Do tych wszystkich nieszczęść, do jednowładztwa parlamentu nie dopu
ściła „bardziej doświadczona od nas w dziedzinie politycznej Francja". 

W innych komentarzach, często przejmowanych z prasy zachodniej, 
stwierdzono, że hasło groźby reakcji nie oddziaływało zdecydowanie na 
postawę głosujących, że departamenty rolnicze w przeciwienstwie do 
przemysłowych głosowały. przeciw projektowi nowej konstytucji i że 
we Francji następuje „odpływ fali marksistowskiej". Wyrażano też na
dzieję, że socjaliści uwolnią się z „uścisku komunistów". 

Oczywiście bez szczegółowych badań archiwalnych trudno stwierdzić, 
czy i w jakim stopniu rozwój wydarzeń we Francji wpłynął na postawę 
kierownictwa PSL, w jakim stopniu rozbudził w nich nadzieję na „od
pływ fali marksistowskiej" również w Polsce. Możemy jedynie odnoto
wać zastanawiającą zbieżność czasową między wydarzeniami we Francji 
a postawą, jaką wobec zagadnienia senatu zaczęła_ odtąd lansować „Ga
zeta Ludowa''. 

Od 11 V bowiem zaczęła ona zamieszczać na swych łamach niemal
° 

jednobrzmiące opinie - listy czytelników wypowiadających się za dwu
izbowym parlamentem. Autor:z;y ich przy tym nie troszczyli się bynaj-

45 W. G., Co Francuzi obalili kartą wyborczą (Gazeta Ludowa, nr 126 z 8 V 

1946). Konstytucja wprowadzała jedynowładztwo parlamentu. 
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mmeJ o konsekwencję czy logikę argumentacji, nie mówiąc JUZ o oczy
wistej demagogii. Tak więc wysuwano zarzut, że pierwsze pytanie refe
rendum jest ... niejasno sformułowane! Żeby to wykazać, wikłano się 
w subtelnościach interpretacyjnych. Zastanawiano się więc, czy chodzi tu 
o jednoizbowość parlamentu, który będzie wprowadzony przyszłą kon
stytucją, lub też o doraźne zadecydowanie, czy obecne wybory będą do
tyczyć Sejmu i Senatu, czy tylko Sejmu Ustawodawczego 46. Wątpliwości
te nie miały większego sensu, gdyż, jak zauważył autor jednego z listów,
w konstytucji marcowej postanowiono jej rewizję co 25 lat przez Sejm
i Senat, ale obradujące wspólnie w jednej izbie jako Zgromadzenie Na
rodowe 47• A w 1946 r. mijało właśnie owe 25 lat. Nie przeszkadzało to
jednak żadnemu z piszących określać nadal pytanie pierwsze jako nie
jasne. Nie starano się bronić przedwojennego polskiego senatu, przyta
czając nawet wiele krytycznych ocen tej instytucji. Tym bardziej więc
dziwić musi pasja, z jaką występowano za zasadą dwuizbowości parla
mentu. Już w tych listach zarysowuje się dziwaczna teza podniesiona
potem do rangi oficjalnego stanowiska PSL: przeciw przedwojennemu
senatowi, lecz za dwuizbowością parlamentu.

W naszych czasach, argumentowano, izba wyższa nie jest już siedli
skiem reakcji i przywileju rodowego. Nie można przecież tego powie
dzieć o senacie amerykańskim czy wyższej izbie w ZSRR lub Jugosławii. 
Wielkie przemiany społeczno-polityczne, jakie dokonały się w Polsce, 
automatycznie eliminują groźbę opanowania senatu przez reakcję, bo 
przecież, argumentowano: ,,gdy wybie!"zemy doń demokratów - będzie 

ostoją demokracji" 48. Wszystkie „większe i poważniejsze" państwa hoł
dują zasadzie dwuizbowości, tylko Bułgaria, Albania i przedwojenna 
Estonia miały jednoizbowy parlament, ale, zastrzegano się, ,,nie ma to 
nic wspólnego z demokratyzmem czy postępem" 49. W niektórych pań
stwach izba wyższa jest rezultatem ich federacyjnego ustroju, ale w Pol
sce istnieją rzekomo tak duże zróżnicowania regionalne, że domagają się 
one uwzględnienia ich w strukturze ciała ustawodawczego. 

Argumentów za dwuizbowością dostarcza także ... Krajowa Rada Na
rodowa. Jej skład miał być rezultatem „pomieszania zasad reprezenta
cyjnych". Grupowała ona bowiem zarówno delegatów partii politycz
nych, przedstawicieli wojewódzkich ra� narodowych, związków zawodo
wych, spółdzielczości, organizacji młodzieżowych, oświatowych itp. Do-

46 „Gazeta Ludowa", nr 129 z 11 V 1946; cytowany list E. Śniegockiego Jedna 

czy dwie Izby nosi datę 4 V 1946. 
47 H. C z a r  ne c k i, Pytyjskie pytanie (Gazeta Ludowa, nr 140 z 22 V 1946). 

48 J. Lu bicz, PotTZebny nam senat jako ostoja demokracji a nie siedlisko 

reakcji (Gazeta Ludowa, nr 138 z 20 V 1946). 
49 Por. przyp. 47. 
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wodziło to, zdaniem jednego z autorów, ,,jak bardzo narzuca się potrze
ba stworzenia ogólnonarodowej reprezentacji samorządów terytorial
nych, gospodarczych i zawodowych w specjalnej izbie, gdy pierwsza skła
da się z posłów całej ludności i symbolizuje jedność państwa" &o. 

Ze zwycięstwem zasady jednoizbowości, czy jak to określił jeden 
z autorów „przesądu jednoizbowości", mogą wiązać się rozliczne nie
bezpieczeństwa. Na innym miejscu postawiono wręcz pytanie, ,,czy jedno
izbowy parlament (choć wybrany przez nas) nie będzie pewnym rodza
jem dyktatury? Czy w pewnych okolicznościach nie będą mogły przejść 
bez dłuższego zastanowienia się nieodpowiednie dla państwa ustawy? 
Czy nie będą one wyrazem doraźnej potrzeby partyjnej, a nie długotrwa
łej korzyści państwowej?". �ównież Francuzi głosowali nie przeciw re
formom socjainym, upaństwowieniu kopalń i fabryk, lecz „przeciw 
niczym nie zrównoważonej przewadze jednej izby" s1. Dwie izby gwaran
tują większą powagę i solidność uchwalonych ustaw, które to zalety 
równoważą powolne tempo ich wydawania. 

Wypowiedzi czytelników dotyczyły na ogół wątpliwości czy dezapro
baty w stosunku do pierwszego pytania, podkreślano natomiast pełne 
poparcie dla dwu pozostałych. W jednym tylko wypadku wyrażono oba
wy, czy wobec ogólnikowości sformułowań drugiego pytania nie dojdzie 
do upaństwow.ienia drobnych zakładów. ,,Reformy rolnej i upaństwo
wienia wielkiego przemysłu chcemy, ale na tym koniec" s2 - konklu-
duje anonimowy autor. 

Ostateczne sprecyzowanie postawy Polskiego Stronnictwa Ludowego 
wobec pytań referendum nastąpiło w uchwałach podjętych przez obra
dującą 26 i 27 V Radę Naczelną PSL. Rada zaaprobowała politykę pre
zesa i NKW „w szczególności co do stanowiska zajętego w sprawie re
ferendum i bloku wyborczego" 53. Postanowiono też, że PSL będzie 
głosować „nie'' na pierwsze pytanie i „tak" na dwa pozostałe. Decyzji 
tej nie powzięto bynajmniej jednomyślnie. Przeszła ona 112 głosami 
przeciwko 13 (w tym ponoć 3 osoby, które były w ogóle za wstrzymaniem 
się PSL od udziału w głosowaniu ludowym) 54. Decyzja ta została podjęta
w wyniku osobistego nacisku Mikołajczyka. W komisji wnioskowo-poli
tycznej, gdzie przygotowywano wnioski n.a Radę Naczelną, na dziesięciu 
jej członków sześciu opowiadało się za trzykrotnym „tak"; dopiero 

5o Tamże. 
s1 Zob. przyp, 48. 
s2 Stroskany repatriant, Drugie pytanie wywołuje zapytanie (Gazeta Ludowa, 

nr 144 z 26 V 1946). 

53 Jedno „nie" - dwa „tak". Rada Naczelna PSL o glosowaniu ludowym i sy

tuacji politycznej w Polsce (Gazeta Ludowa, nr 148 z 30 V 1946). 

54 Dywersja „grupki czterech" (Gazeta Ludowa, nr 157 z 8 VI 1946). 
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zaalarmowany prezes Stronnictwa przybiegł ratować zagrożoną według 

niego sytuację i zaangażował cały swoj autorytet, aby obronić stracone 
już „nie". W rezultacie 2 członków komisji zmieniło swe zdanie, od
wracając tym samym układ sił. Samo głosowanie na forum Rady odbyło 
się późnym wieczorem, gdy część jej członków opuściła już posiedzenie, 
nikt nie sprawdzał quorum, a na sali znajdowało się wielu nieuprawnio
nych do głosowania pracowników sekretariatu i gości ss.

Swoiście przedstawiła przebieg wydarzeń na Radzie Naczelnej „Ga
zeta Ludowa". Jej zdaniem stanowisko, jakie zajęto wobec referendum, 
ukształtowało się pod przemożnym wpływem działaczy terenowych og

niw PSL. Stwierdzali oni rzekomą niechęć chłopów do referendum. Pew
na część członków Rady Naczelnej opowiadała się za odpowiedzią „nie" 
również na drugie pytanie. ,,_Byli to przeważnie chłopi" - pisze „Gazeta 
Ludowa" ss. Na ich postawę miały oddziaływać błędy i niedociągnięcia, 
jakich nie uniknięto przy przeprowadzaniu tych zasadniczych reform. 

Natomiast ,,.Chłopski Sztandar" wyraził się dość enigmatycznie, iż 
„szczególnie pierwsze pytanie nastręczało wiele wątpliwości ze strony 
działaczy terenowych, reprezentujących bezpośrednie nastroje i poglądy 
odłów PSL" s1. Pozostałe pytania nie budziły takich kontrowersji, a trze
cie pytanie nie budziło żadnych. 

Uchwały Rady Naczelnej dość szeroko uzasadniają stanowisko za
jęte przez nią w sprawie referendum. Czytamy w nich: ,,Głosowanie 
»tak« na pytanie pierwsze mogłoby być uważane jako zgoda narodu
na wyeliminowanie drugiej izby już przy nadchodzących wyborach
i zgoda na dokonywanie zmian konstytucyjnych w trybie sprzecznym
z przepisami obowiązującej konstytucji z 1921 r. Przez odpowiedź »nie«
na pytanie pierwsze rozumiemy żądanie stworzenia przewidzianej przez
program PSL Naczelnej Izby Gospodarczej. Izba ta, będąc w miejsce
Senatu nadbudową samorządu gospodarczego, winna posiadać prawo ini
cjatywy ustawodawczej. Odpowiadając »tak« na pytanie drugie, chce
my jednak nie tylko podziału ziemi, ale także dokończenia przebudowy
ustroju rolnego przez dalszą parcelację, scalenia, zabudowę, zagospoda
rowanie osad, uspółdzielczenie zbytu i przetwórstwa oraz pełen samo
rząd gospodarczy. Chcemy raczej uspołecznienia nadających się do tego
gałęzi przemysłu drogą spółdzielczości zamiast generalnego jak dotąd
upaństwowienia. Odpowiadając »tak« na pytanie trzecie, chcemy wraz

55 Oświadczenie T. Reka, B. Drzewieckiego, E. Bertolda i K. Iwanowskiego

(,,Nowe Wyzwolenie, nr 2 z 16 VI 1946). 

ss Zob. przyp. 54. 
57 I. G., Dlaczego dwa „tak" a jedno „nie" (Chłopski Sztandar, nr 23 z 9 VI 

19�). 
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z całym narodem uroczyście stwierdzić wobec całego świata nasze nie
zaprzeczalne prawo do tych ziem i do tej granicy" 58. 

Oczywiście najbardziej interesującą kwestią są powody, dla których 
Mikołajczyk zdecydował się nawoływać do głosowania „nie" na pierwsze 
pytanie. W swych pisanych na emigracji wspomnieniach jako główny 
powód wysunął chęć zaprotestowania przeciwko „państwu policyjne
mu" 59. Wyraził też opinię, że wielu Polaków darzyło senat sentymentem 
analogicznym do tego, jakim Anglicy darzą Izbę Lordów. Podejrzewał 
też PPR o to, że dążąc do zniesienia izby wyższej, zmierzała w ten 
sposób do uproszczenia i ułatwienia drogi wyboru swemu kandydatowi 
na prezydenta państwa 60. W myśl postanowień konstytucji marcowej 
prezydenta obierały sejm i senat połączone w Zgromadzenie Narodowe 
bezwzględną większością głosów. 

S. Korboński, który był członkiem komisji wnioskowo-politycznej na
majowej �adzie Naczelnej i był zwolennikiem trzykrotnego „tak", gdyż 
„wszystkie trzy pytania generalnie odpowiadały naszemu programowi 
i merytorycznie rzecz biorąc, na każde należało odpowiedzieć tak", wspo
mina, że Mikołajczyk nakłaniając członków Komisji do zmiany stano
wiska miał się wyrazić, iż „za takim głosowaniem {tj. 1 nie - 2 tak} 
przemawiają jeszcze inne, ważniejsze względy, o których jednak trudno 
jest mówić". Komentarz Korbońskiego jest jednoznaczny: ,,przestaliśmy 
dalej pytać, gdyż każdy z nas zrozumiał, o co chodzi. Tajemnicza recepta 
na wyzwolenie Polski, przygotowana przez światowej sławy lekarzy i po
wierzona tylko Mikołajczykowi, wymagała głosowania »nie« na pierwsze 
pytanie" 61. O tym, że „wrogie nam ośrodki zagraniczne", kierując się 
pragnieniem doprowadzenia stosunków wewnętrznych w Polsce do sta
nu wrzenia, usiłowały do tego celu wykorzystać sprawę referendum, 
wspomina również odezwa grupy dysydentów z PSL 62• 

Przeciwko uchwałom Rady Naczelnej odnośnie do referendum zde
cydowanie wystąpiła grupa czołowych działaczy PSL, a mianowicie 
T. Rek, E. Bertold, B. Drzewiecki i K. Iwanowski. Rozpoczęli oni wy
dawać od 9 VI tygodnik „Nowe Wyzwolenie", na którego łamach wy
powiadali się za trzykrotnym „tak", obnażając intencje kierownictwa
PSL zmierzającego do utrzymania izby wyższej. Jak pisał B. Drzewiecki,
„są tacy, co liczą na to, że do senatu da się wprowadzić pod różnymi

ss Dlaczego „nie" i dlaczego „tak" (Gazeta Ludowa, nr 148 z 30 V 1946). 
59 Mik o ł a j  c z y  k, op. cit., s. 197; pisze też o tym, że dwa pozostałe pytania 

dawały ku temu mniejszą sposobność. 
60 Tamże, s. 198. 
s1 S. Ko r b  oń s k i, W imieniu Kremla, Paryż 1956, s. 126-127.
62 B. Dr z e  wie c 'ki, Referendum - glosowanie ludowe (Nowe Wyzwolenie, 

nr 1 z 9 VJ: 1946). 
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pozorami różnych »specjalistów« czy »naukowców«, wrogo nastawionych 
do przemian gospodarczych w Polsce, i że ci będą mogli »odrobić« to, co 
się u nas dokonało. Iluż to ludzi liczy jeszcze ciągle na to, że reformę 
rolną można będzie obalić! Wiemy, kto tak myśli, w każdym razie nie 
chłop. Toteż utrzymanie senatu nie leży w interesie chłopów" 63_ 

Że nie były to retoryczne niepokoje, może świadczyć następująca 
opinia zamieszczona na łamach „Chłopskiego Sztandaru": ,,głosowanie 
ludowe, zwane mylnie u swych narodzin referendum - nie wypływa 
z naszej konstytucji, a zatem nie może rodzić następstw prawnych" 04_ 
Wynika z niej niedwuznacznie, że o przyszłym ustroju społeczno-gospo
darczym, o zasięgu reform zadecyduje nowa konstytucja, a w praktyce 
układ sił w Sejmie Ustawodawczym. 

Secesjoniści byli zdania, że większość Rady Naczelnej PSL zajęła 
swe stanowisko nie tyle ze „względów zasadniczych, ile dla nierozważnej 
gry politycznej" Gs. Stąd to absurdalne i niezbyt poważne dowodzenie, 
że „właściwie senatu nie chcą, ale tak dla protestu przeciwko rządowi 
będą głosować za senatem [ ... ] Więc dlatego, ż�by zrobić komuś »na 
złość«, przekreślić trzeba wieloletnie dotychczasowe stanowisko?" -
pyta T. Rek 66. Zdaniem secesjonistów z odpowiedzią na pierwsze pytanie 
łączy się problem oderwania się PSL od reakcji i „lasów", tj. NSZ i WiN. 
Właśnie podziemie występowało jak najzajadlej za negatywnymi odpo
wiedziami, zresztą nie tylko na pierwsze pytanie. Na poczynania tej gru
py działaczy władze PSL zareagowały usunięciem ich z szeregów orga
nizacji. 

W łonie PSL istniała już od wiosny 1946 r. inna grupa, opozycyjn.a 
względem Mikołajczyka, skupiająca m. in. C. Wycecha, W. Kiernika, 
J. Niećkę, która nie zdecydowała się wówczas na zdecydowane, publicz
ne wystąpienie s1.

Na ·uwagę zasługuje jeszcze stanowisko, jakie zajął wobec referen
dum ZMW RP „Wici". W tym okresie organizacja ta nie zdołała się 
wyzwolić spod wpływu PSL, a stosunki jej z SL były wręcz napięte 68. 
„Wici" swego czasu uchyliły się od zajęcia jednoznacznej postawy wobec 
bloku wyborczego twierdząc, że jest on kwestią taktyki politycznej, a nie 

&3 Tamże. 

64 W sprawie referendum (Chłopski Sztandar, nr 24 z 16 VI 1946). 

65 Zob. przyp. 62. 
66 M. U 1 e w  i c z  [T. Rek], Za czy przeciw senatowi (tamże , nr 2 z 16 VI 1946). 
s1 J. Bor kow s k i, Działalność Polskiego Stronnictwa Ludowego w latach

1945-1947 (Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego, nr 2, 1960, s. 94); te g oż, Kształto-

wanie się antymikolajczykowskiej opozycji... 
Gs S. Ja r e c ka - Kim 1 owska, Związek Młodzieży Wiejskiej „Wici" 1944-

1948, Warszawa 1972, s. 115 i n .  
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problemem politycznym. Powoływano się tu na wskazania statutowe, 
które pozwalały organizacji angażować się tylko w tym drugim wy
padku 69. Stanowisko to w ówczesnej konkretnej sytuacji politycznej 
odpowiadało Mikołajczykowi i jego taktyce. Po obradach Rady Naczelnej 
PSL „Wici" musiały stwierdzić, że w świetle jej uchwał „pytanie pierw
sze straciło swój sens zasadniczy, stało się zagadnieniem taktyki poli
tycznej". Stwierdzenie to w owej chwili godziło w PSL. Zarząd Główny 
„Wici", wspólnie z władzami naczelnymi ZMW, OM TUR, ZMD� ZHP 
podpisał komunikat Centralnej Stałej Komisji Porozumiewawczej Orga
nizacji Młodzieżowych, pozytywnie ustosunkujący się do pytań refe
rendum. W interesującej nas najbardziej kwestii pierwszego pytania 
stwierdzono: ,,bezpośrednie demokratyczne przedstawicielstwo narodu za
pewni. młodzieży prawa obywatelskie, zagwarantuje jej zdobycze osiąg
nięte w ofiarnej walce o niepodległość Polski i w wytrwałej nad od
budową kraju" 10. ,,Wici" nie agitowały jednak za trzykrotnym „tak",
decyzję, jak głosować, pozostawiając uznaniu obywateli. 

Niezaleznie od rzeczywistych powodów, dla których Rada Naczelna 
PSL zajęła takie stanowisko wobec referendum, przed prasą stronnictwa 
stanęło trudne zadanie przekonania społeczeństwa o słuszności swych 
racji. Z trudności tych zdawano sobie, przynajmniej w niektórych krę:
gach peeselowskich, sprawę. I tak w krakowskim „Piaście" niejaki 
„karb" ,pisał, że „walka, którą PSL podejmuje, zalecając odpowiedź 
»nie« na pierwsze pytanie [ ... ] będzie trudna - jeśli nie niemożliwa do
wygrania" 71. Symptomatyczne jest, że w lokalnych pismach (np. ,,Pol
ska Ludowa") oprócz rzeczowej argumentacji pojawiają się też wzmianki
przypominające członkom PSL o karności organizacyjnej i o konieczności
posłuchu wobec postanowień władz zwierzchnich stronnictwa.

Pod względem merytorycznym kampania praS(?Wa podjęta po de
cyzjach •Rady Naczelnej stanowiła rozwinięcie wątków już wcźeśniej 
pojawiających się czy to na łamach tej prasy, czy w uchwale Rady. Do
tyczyło to szczególnie kwestii senatu postawionej w pierwszym pytaniu 
referendum. Po opowiedzeniu się za drugą izbą siłą rzeczy niejako mu
siało dojść nawet do prób rehabilitacji dawnego senatu. W. Giełżyński 
nie potrafił się w nim dopatrzyć reakcyjności, bo, jak pisze, ,,pod wzglę
dem składu partyjnego był odbiciem sejmu". Argument o reakcyjności 
izby wyższej „stanowi dzisiaj tak rażący anachronizm, że tylko ludzie 
tkwiący jeszcze w pojęciach XIX wieku mogą się tym sugerować" 12. 

Gs M. Jagła, Jedyna odpowiedź (Wici, nr 8 z 3 III 1946). 
70 Głos zabierze naród (tamże, nr 23 z 16 VI 1946) .. 

71 „k arb.", Tak i Nie (Piast, nr 25 z 13 VI 1946). 

72 Na pierwsze pytanie plebiscytowe PSL mówi „nie" (Gazeta Ludowa, nr 148 

z 30 V 1946). 
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Skrupulatnie odnotował, że w jednym wypadku przedwojenny senat 

okazał się nawet czulszy na interes szerokich mas niż izba niższa. 
A. Bogusławski wyraził opinię, iż walka o jednoizbowy parlament

była uzasadniona w początkowym okresie parlamentaryzmu, kiedy to 
izba wyższa była domeną wpływów monarchy. Dziś sprawa przedstawia 
się zgoła odmiennie - ,,od izby drugiej na zasadach demokratycznych 
powoływanej nie może grozić narodowi ograniczenie jego praw do wpły
wu na państwo" 73. 

Przeciwko senatowi można wysunąć tylko argument, że przedłuża 
postępowanie ustawo'dawcze, co w konsekwencji prowadzi do „ustawo
dawstwa dekretowego, nieraz pozakonstytucyjnego, a zawsze niedemo
kratycznego". Zastrzegano się jednak zaraz, iż jednoizbowość bynajmniej 
nie chroni przed tym, bo kwestia ta zależy bardziej od „wzajemnego 
stosunku sił w państwie niż stypulacji prawnej" 74. Podnoszono zaś, że 

izba wyższa chroni przed powstawaniem ustaw pochopnych, przypadko-
wych. 

Publicyści peeselowscy przechodzili w ten sposób do porządku dzien
nego nad tradycjami i dawniej wysuwanymi postępowymi postulatami 
ruchu ludowego. Swoistej wymowy nabierał fakt, że to partie robotnicze, 
ich organy prasowe musiały przypominać opinii publicznej o tym, jakie 
stanowisko zajmowali ludowcy odnośnie do izby wyższej w okresie for
mowania się II Rzeczypospolitej. Postawiło to PSL w dość niezręcznej 
sytuacji. Usiłowano z niej wybrnąć karkołomnymi wywodami, że PSL 
jest przeciwnikiem senatu, co rzekomo miała stwierdzać uchwała ostat
niej Rady Naczelnej. Tak tłumaczył się K. Bagiński, gdy „Robotnik'' 
wypomniał mu odmienne stanowisko, jakie zajmował przed ćwierćwie
czem 1s. Wtórował mu S. Bańczyk piszący iż „do senatu jako takiego nie 
przywiązujemy żadnej wagi" 76. Na łamach „Piasta" pojawiło się stwier
dzenie, że gdyby referendum odbywało się razem z wyborami do sej
mu, to odpowiedź PSL na pierwsze pytanie byłaby twierdząca 11

. 

Motywując negatywne stanowisko wobec pierwszego pytania, zasła
niano się tutaj wiernością wobec przyjętej za obowiązującą konstytucji 
marcowej, która przewidywała sejm i senat. Naruszenie postanowień 
konstytucji „w jednym punkcie, pociągnęłoby za sobą rozluźnienie ca
łego systE:mu, stałoby się precedensem prawnym do gwałcenia innych 
zasad konstytucyjnych, usprawiedliwiłoby i usankcjonowałoby działania 

73 Stary spór o jedną czy dwie Izb11 (tamże, nr 170 z 22 VI 1946). 

74 Por. przyp. 72. 

75 K. Bagiński, Kto porzucił dawne ideały (Gazeta Ludowa, nr 151 z 2 VI 

1946). 

76 S. B a ń c z y k, Glosowanie ludowe (tamże, nr 177 z 29 VI 1946). 

17 Zob. przyp. 71.

4 - Sobótka 1976, z. 1 
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daleko odbiegające od przepisów zawartych w konsty,tucji" 78 - prze
strzegał W. Giełżyński. Motyw ten przewija się we wszystkich wypo
wiedziach poświęconych izbie wyższej. 

Starano się też udowodnić, że proponowana przez PSL Naczelna Izba 
Gospodarcza różni się od dawnego senatu nie tylko nazwą, ale i zakre
sem uprawnień. Będzie ona posiadać np. prawo inicjatywy ustawodaw
czej - nie będzie więc ciałem martwym jak dawny senat. Sejmowi więc 
przypadnie rola reprezentanta sił politycznych narodu, a izba wyższa 
weźmie na siebie ciężar reprezentowania ogólnonarodowych interesów 
gospodarczych, czego nie są w stanie spełnić istniejące dotychczas związ
ki i zjednoczenia typu „Społem". 

Dowodząc niezbędność drugiej izby Giełżyński, a także Bagiński po
woływali się, nie bez demagogii, na opinię S. Szwalbego wyrażoną nie
gdyś na lamach „Robotnika". Brzmiała ona: ,,było i jest do pomyślenia 
powołanie drugiej izby o kompetencjach mniejszych od sejmu, o skła
dzie opartym na reprezentacji samorządu, związków zawodowych i ruchu 
spółdzielczego" 10. Przypomniano też opinię Jacquesa Duclos, który 
w imieniu swej partii miał się opowiedzieć za zwiększeniem uprawnień 
francuskiej izby wyższej 80. 

Usiłowano też w odmiennym świetle przedstawić dawne stanowisko 
ludowców w stosunku do senatu. Mikołajczyk stawiał propagandzie blo
ku demokratycznego zarzut „nadużywania" uchwały klubu poselskiego 
Wyzwolenie czy wypowiedzi W. Witosa. Przytaczał odmienne opinie 

· Rataja, krytyczne wobec argumentów przytaczanych niegdyś w obronie
jednoizbowości (zwłaszcza argumentu o „oszczędności") 81. Inni usiłowali
dowieść, że w okresie tworzenia podstaw prawnych II Rzeczypospolitej
lewica nie miała zbyt jasno sformułowanego programu odnośnie do
struktury parlamentu. Stąd dość rozbieżne opinie, jakie się wówczas
pojawiały 82• 

Ale spoza tych wszystkich argumentów, niezbyt logicznych i nie
jasnych, rzuca się w oczy jeden, choć dyskretnie nie wysuwany na czoło�
jednak stale obecny w rozważaniach publicystów PSL. Blok demokra
tyczny, jak wynikało to choćby z wypowiedzi premiera na X sesji KRN
czy głosów prasy, pragnął potraktować wynik referendum również jak
wyraz opinii społeczeństwa o dotychczasowym dorobku rządu i popiera
jących go stronnictw i o realizowanej przezeń linii politycznej. PSL ze

1a Por. przyp. 72.

"Tamże. 
ao Problem drugiej izby (Polska Ludowa, nr 76 z 30 VI 1946). 
11 Przemówienie Mikołajczyka wygłoszone na pogrzebie Rataja (Gazeta Ludowa, 

nr 174 z 26 VI 1946). 

12 Zob. przyp. 73. 
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swej strony pragnęło zamanifestować swój negatywny stosune� do 
wspomnianych spraw. Jako płaszczyznę konfrontacji obrano pytanie 
pierwsze, ponieważ zdaniem Giełżyńskiego było ono „najmniej ważne,

najbardziej sporne, największe budzące wątpliwości" 83. PSL chciało w ten 
sposób zaprotestować, jak pisał S. Kunz, przeciw „dzisiejszej rzeczywi
stości politycznej" 84, a także atakując niektóre resorty rządu, jak Bez
pieczeństwo Publiczne, Informację i Propagandę, Aprowizację, chciało 
zaprotestować przeciwko metodom rządzenia. 

W stosunku do drugiego pytania PSL deklarowało swoje poparcie, 
ale wysuwało pewne zastrzeżenia, które, choć traktowano je zarazem 
jako nieistotne, rzucają jednak pewne światło na jego postawę. 

I tak popierając reformę rolną wysuwano domysły, że korekty do 
niej będą zapewne przedmiotem prac przyszłego parlamentu. Mikołaj
czyk przeciwstawiał się parcelacji, w której wyniku powstawały gospo
darstwa o niewielkim areale. T. Wyrzykowski zaś określił odebranie po
siadaczom ziemskim 50-hektarowych resztówek jako niesprawiedliwość 85. 
Być może też w tym kierunku poszłyby owe korekty. W wydanej przez 
władze PSL instrukcji Przed głosowaniem ludowym domagano się prze
prowadzenia reformy rolnej również na ziemiach zachodnich. Stwier
dzono, że reforma ta „musi być nie tylko podziałem ziemi, ale i [winna] 
stworzyć podstawę dla zdrowych gospodarstw chłopskich, których ty
tuły własności nie będą sporne" 86. Wieś musi też uzyskać kredyty na od
budowę i prawidłową zabudowę. 

Popierano też reformy w przemyśle wskazując, że można ich uzasad
nienie znaleźć w ideologii agraryzmu. Upaństwowienie jednak zalecano 
tylko w odniesieniu do wielkiego przemysłu, w stosunku zaś do średnie
go i drobnego proponowano uspółdzielczenie. Obok zagwarantowania 
ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej powinno też nastąpić za
gwarantowanie samej własności prywatnej - takiego zdania był Gieł
żyński 87_ Cytowany już Wyrzykowski twierdził, że „indywidualna włas
ność rolna [ ... ] spółdzielczość i samorząd gospodarczy oraz zachowanie 
inicjatywy prywatnej uniemożliwiają powstanie nowej groźby w życiu 
narodów, a mianowicie kapitalizmu państwowego, który w konsekwen
cji prowadzi do takiego czy innego faszyzmu i stać by się mógł ponow
nym zagro·żeniem dla mas pracujących" 88. Poza tą wyolbrzymioną prze-

81 Zob. przyp. 72. 
84 St. K[u n z], Na pierwsze „Nie" (Polska Ludowa, nr 65 z 4 VI 1946). 

115 T. W y r z y k o w s k i, Dlaczego glosujemy na drugie pytanie „tak" (Chłopski 

Sztandar, nr 25 z 23 VI 1946). 

u „Polska Ludowa", nr 70 z 16 •VI 1946. 

B7 W. G i e ł ż y ń s k i, Dlaczego na drugie pytanie PSL mówi „tak" (Gazeta 

Ludowa, nr 153 z 4 'VI 1946). 
88 Zob. przyp. 85. 
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strogą przed wyimaginowaną groźbą propaganda peeselowska nie po
trafiła niczego zaoferować masom pracującym, nie była w stanie na tym 
odcinku nawiązać rywalizacji z partiami robotniczymi. 

We wspomnianej juź instrukcji Przed głosowaniem ludowym pisano, 
że „robotnikowi należy rzeczywiście umożliwić ponoszenie odpowiedzial
ności na funkcjonowanie przemysłu" poprzez władze związkowe i rady 
zakładowe, które z jednej strony będą miały możność wpływania na tok 
produkcji, a z drugiej strony będą dbały o byt i awans społeczny rohot
ników. Jest więc to jedynie powtórzenie postulatów partii robotniczych. 

Wyrażono też nadzieję, że upaństwowiony dział przemysłu nie będzie 
deficytowy, a ewentualny deficyt nie będzie pokrywany kosztem chłopa; 
poprzez wysokie ceny artykułów przemysłowych. Inicjatywa prywatna 
zaś nie powinna być hamowana brakiem surowców czy nadmiernymi 
podatkami. 

W ostatniej chwili przed referendum „Gazeta Ludowa" wzywała do 
głosowania „tak" na drugie pytanie, bo „chcemy oparcia życia gospo
darczego na zdrowych, średnich i małych prywatnych przedsiębiorstwach 
przemysłowych i samowystarczalnych gospodarstwach chłopskich" 89. 

Bezwzględnie pozytywne stanowisko zajmowała prasa peeselowska 
tylko w odniesieniu do trzeciego pytania referendum. Zagadnienia ziem 
odzyskanych wysuwano na czoło, traktując je jako zasadniczy cel poli

tyczny narodu w chwili obecnej. Wskazując na programy opracowane 
w czasie wojny, powoływano się na pierwszeństwo ruchu ludowego 
w sformułowaniu polskich postulatów granicznych na zachodzie. S. Ja
gusz przypomniał o pracach komisji terytorialno-mniejszościowej kierow
nictwa Ruchu Ludowego, w których brał udział obok Z. Załęski�o, 
S. Miłkowskiego, Lutyka i Zadrożnego Do. Wiele pisano o historycznych
prawach Polski do odzyskanych ziem i o walorach nowej granicy.

W. Giełżyński przestrzegał przed uważaniem sprawy granic za już
definitywnie rozstrzygniętą. Wskazywał na „wrogą nam opinię" i na to, 
że Churchill nie jest bynajmniej odosobniony w swych poglądach. Kry
tykował małoduszność tych polskich kół w kraju, które podchodzą scep
tycznie_ do nowej granicy uważając, że w przyszłości ściągnie ona na 
kraj odwet Niemców, że Polska nie będzie w stanie zagospodarować i za
ludnić tych ziem, a świat tej granicy nie uzna. Giełżyński replikował 
stanowczo, że droga do porozumienia z Niemcami nie wiedzie poprzez 
ustępliwość w kwestiach terytorialnych. Ich apetyty sięgają bowiem nie 
tylko Szczecina, Wrocławia czy Gdańska ale, jak wykazała to ostatnia 

llll W niedzielę do u.Tn (Gazeta Ludowa, nr 175 z 27 VI 1946). 

90 S. Jag u s  z, Chcemy utTwalenia zachodnich gTanic Polski na Bałtyku, Odrze 

i Nysie Łużyckiej (Chłopski Sztandar, nr 26 z 30 VI 1946). 
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wojna, również Krakowa, Zamościa czy nawet Warszawy. Co do innych 
zastrzeżeń, to prężność biologiczna Polaków jest rzeczą nie podlegającą 
dyskusji, a ich zdolności kolonizacyjne zostały w sposób dostateczny 
udowodnione na innych kontynentach. 

,,Najmniej ważki jest argument - pisze Giełżyński - o nieakcepto
waniu przez inne mocarstwa tych naszych nabytków, przychodzących 
przecież nie drogą podboju, lecz rekompensaty i odzyskania, co niegdyś 
było nasze" 91. 

W prasie PSL słusznie wskazywano, że dalegaci polscy na konf e

rencję pokojową winni mieć do dyspozycji argument o jednomyślnej 
woli narodu powrotu na te ziemie: ,,nawet nieznaczna ilość negatyw.: 

nych odpowiedzi, zwłaszcza na ziemiach odzyskanych, byłaby kompro
mitacją". Ostrzegano przed niebezpieczeństwem propagandy niemieckiej, 
która znalazła już sobie posłuch wśród. niektórych „zbiedzonych repa
triantów" działających „za pieniądze lub z głupoty" przeciw polskiej 
racji stanu 92.

Sprawa nowej granicy zachodniej wysuwa się, zdaniem PSL, na czo
łowe miejsce w referendum, winna ona zjednoczyć cały naród. nieza
leżnie od wewnętrznych podziałów politycznych czy stosunku do władzy 
ludowej. ,,Można zrozumieć - pisze Giełżyński - różnice zdań co do 
pierwszego czy drugiego pytania plebiscytowego, ale nie można będzie 
niczym wytłumaczyć obojętności wobec pytania trzeciego. Kto się od 
niego uchyli, ten postąpi lekkomyślnie, uczuciu niezadowolenia z teraź
niejszoc;c1 da przewagę nad troską o przyszłość Polski'' 93. 

Przed narodem polsJ<lm stoi oto wielka szansa, moment historyczny, 
który drugi raz się nie powtórzy. Nie można go więc zmarnować. Na 
łamach „Polski Ludowej" wyrażono pogląd, że odpowiedzi na dwa pierw
sze pytania niczego nie przesądzą, albowiem „wszelkie ewentualne błędy 
stąd wynikłe qadzą się odrobić lub poprawić". Nie zaistnieje taka moż
liwość w odniesieniu do kwestii granic. ,,Nie jesteśmy - pisał cytowany 
już W. S. - jeszcze do tego stopnia skłóceni i politycznie niedojrzali, 
abyśmy dla drugorzędnych wartości tracili z oczu pierwszorzędne". Kto 
odpowie przecząco na trzecie pytanie, ,,sam wykluczy się z polskiego 
społeczeństwa" 94. 

Na trzy dni przed aktem głosowania „Gazeta Ludowa" nawołując do 
masowej frekwencji stwierdzała, że celem referendum winno być 
,,w pierwszym rzędzie zamanifestowanie naszej woli utrwalenia zachod-

91 W. Giełżyński, Na trzecie pytanie plebiscytowe wszyscy Polacy odpo-

wiedzą „tak" (Gazeta Ludowa, nr 163 z 15 VI 1946). 
02 W. S., Trzecie pytanie (Polska Ludowa, nr 75 z 27 VI 1946).

u Zob. przyp. 91. 

� Zob. przyp. 92. 
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nich granic Polski". Podkreślała, że w trzecim pytaniu „chodzi [ ... ) o na
sze granice na z a c h o d z i e i wszelkie dodatkowe komentarze są szkod
liwym chwytem propagandowym ze strony grup pragnących zamiesza
nia w Polsce" 95. Zdanie to niewątpliwie było wymierzone przeciwko 
tym środowiskom, które stawiały iunctim między granicami wschod
nimi a zachodnimi, zgodę na te ostatnie traktując jako wyrzeczenie się 
dawnych terenów wschodnich. W wielu środowiskach takie postawienie 
sprawy doprowadzało do niepotrzebnych rozterek. 

Siłą rzeczy organy prasowe PSL musiały zająć postawę wobec zna
nego fultońskiego przemówienia Churchilla. S. Kunz stwierdzał na ła
mach „Polski Ludowej", że Churchillowi należy się „silna i stanowcza" 
odpowiedź. Będzie nią twierdząca odpowiedź na trzecie pytanie refe
rendum. Byłemu premierowi brytyjskiemu stawiano zarzut kroczenia 
linią polityczną Lloyd George'a, której konsekwencje, jak podkreślano, 
i dla zachodnich aliantów nie były pomyślne: ,,zamiast pokoju wygrali 
li tylko zawieszenie broni na lat dwadzieścia" 96. 

Na uwagę zasługuje fakt opublikowania na łamach poznańskiej „Pol
ski Ludowej'' cyklu artykułów Janusza Dunin-Michałowskiego, w któ
rych autor w imię bezpieczeństwa Polski domagał się przesunięcia gra
nicy z Niemcami kilkadziesiąt kilometrów na zachód poza Odrę i Nysę. 
W jego ślady poszedł również Z. Gawroński 97• 

Pierwsze, cząstkowe informacje o wyniku referendum nie budziły 
niepokoju w PSL. Szczególnie mocno podkreślano wysoką frekwencję 
przy głosowaniu, w czym widziano również wpływ apeli PSL oraz spo
kój, który poza kilkoma incydentami towarzyszył temu aktowi. Naród -
twierdzono - poprzez masowy udział w głosowaniu udowodnił, że kon
flikty i spory wewnętrzne chce rozwiązywać legalnie poprzez kartę wy
borczą. Obawy partii robotniczych przed wystąpieniami reakcji trakto
wano jako nieuzasadnione. Sprawny i spokojny przebieg głosowania jest 
dowodem, że społeczeństwo zdało ten wielki egzamin dojrzałości poli
tycznej i że obecnie „nic nie stoi na przeszkodzie, ażeby w Polsce prze
prowadzono jak najszybciej wybory sejmowe" 98. 

Ostateczne wyniki referendum przyjęto jednak głuchym milczeniem. 
Nie zajęło się ich analizą żadne z peeselowskich pism. Tylko na łamach 
,,Polski Ludowej" ukazała się znamienna, acz odosobniona opinia: ,,na
ród głosując, wypowiedział się w swojej olbrzymiej większości przeciw 
możliwości powrotu elitaryzmu i zatwierdził zasadnicze reformy pań
stwowe, tudzież wyraził wolę powrotu na stare granice piastowskie. 

95 W niedzielę do urn (Gazeta Ludowa, nr 175 z 27 VI 1946). 

96 St. K[u n z], Dlaczego „tak" (Polska Ludowa, nr 66 z 6 VI 1946). 

97 Tamże, nr 70, 73, 76 i 80 z 1946. 

98 St. K[u n z], Wnioski (tamże, nr 79 z 7 VII 1946). 
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W potwierdzeniu drugiego pytania PSL miało rówmez SWOJ udział. 
Jedno tylko w imię prawdy wytknąć należy Polskiemu Stronnictwu Lu
dowemu, że w obliczaniu szans na 750/o grubo się pomyliło. Za tę po
myłkę bijemy się w piersi jako winni" 99, 

•Reakcja władz zwierzchnich stronnictwa była zgoła odmienna. 9 VII
1946 r. na ręce Centralnego Komisarza Głosowania Ludowego W. Bar
cikowskiego wpłynął protest władz PSL, ,,zawierający szereg zarzutów 
zarówno co do, sposobu przeprowadzenia głosowania, jak i co do jego 
wyników". Badania przeprowadzone na terenie województwa łódzkiego, 
poznańskiego i miasta Warszawy nie potwierdziły jednak zarzutów PSL 
i, jak stwierdza oświadczenie Generalnego Komisarza, ,,nie dają dosta
tecznej podstawy do wstrzymania ogłoszenia wyników głosowania ludo
wego, które w myśl ustawy winno nastąpić w dwunastym dniu po gło
sowaniu'' 100. 

Z uwągi na to, że ustawa o referendum nie przewidywała trybu 
postępowania w wypadku protestu przeciwko wynikom, Generalny Ko
misarz zwrócił się do Prezydium KRN o powzięcie uchwały w tej kwestii. 
Po rozpatrzeniu sprawy Prezydium postanowiło upoważnić Komisarza 
do ogłoszenia wyników referendum w terminie przewidzianym ustawą. 
Wyglądały one następująco: spośród 11 530 551 głosów ważnych - padło 
odpowiedzi: 

na pierwsze pytanie „tak" - 7 844 522, tj. 68,2°/o; ,.nie - 3 686 029, 
tj. 31,80/o; 
na drugie pytanie „tak" - 8 896 105, tj. 77,1 O/o; ,,nie" - 2 634 446, 
tj. 22,90/o; 
na trzecie pytanie „tak" - 10 534 697, tj. 91,40/o; ,,nie" - 995 854, 
t1. 8,60/o. 

Oczywiście na poszczególnych terenach różnie przedstawiały się pro
porcje odpowiedzi. 

Nie analizując szczegółowo porażki PSL, stwierdzić trzeba, że pro
paganda peeselowska w zasadniczych kwestiach rozminęła się z nastro
jami i dążeniami przeważającej części społeczeństwa, jak również p� 
ważnej części własnych członków. Dotyczy to pierwszego i w pewnej 
mierze drugiego pytania. Zdołała ona trafić do stosunkowo nielicznych 
grup niezadowolonych z dokonanych reform i wiążących nadzieje na ich 
korektę z działalnością obozu byłego premiera rządu emigracyjnego. 

Zwróćmy jeszcze uwagę, że mistrzowska redakcja pytań referendum 
pozostawiała propagandzie peeselowskiej ograniczoną swobodę manewru�

99 S w., Kto zwyciężył (tamże, nr 82 z 14 VII 1946). 
100 Oświadczenie Generalnego Komisarza Glosowania Ludowego (Gazeta Ludo

wa, nr 191 z 14 VII 1946). 
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z czego nb. zdawano sobie sprawę. Przyznawał to nie bez iry�acji sam 
Mikołajczyk 101. Uwagę społeczeństwa starano się zogniskować głównie 
na zagadnieniu nowych granic, traktując właśnie trzecie pytanie jako 
jedynie istotne. W propagandzie PSL uderza brak konsekwencji. Dla 
przykładu: podkreślano brak podstaw prawnych dla referendum w obo
wiązującej tymczasowo konstytucji marcowej, a jednocześnie władze PSL 

wyraziły zgodę na ten akt i zachęcały ludność do tłumnego w nim uczest

nictwa. Wśród szerokich mas społeczeństwa pewne zamieszanie mógł 
wywołać dwoisty stosunek władz PSL do senatu. 

W kwestii reform społecznych stosowano nadal, jak to określił R. Ha
la ba, taktykę „ograniczonej krytyki" 102, polegającą na deklaratywnym 
poparciu przeprowadzonych reform z równoczesnym wyolbrzymianiem 
niedociągnięć i błędów popełnionych przy ich realizacji. Często też po
jawiało się stwierdzenie, że referendum „nie może rodzić następstw praw
nych" ze względu na swą niezgodność z konstytucją marcową. Stwier
dzenie to miało zapewne przyciągnąć i skupić wokół PSL tych wszyst
kich, którzy byli z przemian społecznych niezadowoleni. Ukazujący się 
w politycznie specyficznym środowisku krakowski „Piast" przekonywał 
swych czytelników, że totalna negacja jest błędem. Szanse ma negacja 
częściowa, jaką lansowało PSL 103. 

... Jednocześnie trzeba zauważyć, że PSL nie przeprowadziło zbyt sze
rokiej akcji propagandowej. Prasa tego stronnictwa miała niskie nakłady. 
Najważniejsza pod względem znaczenia „Gazeta Ludowa" wychodziła 
w 70 tys. egzemplarzy 10,. Ale nie można, jak chce Mikołajczyk, mówić 
o jakiejś dyskryminacji organu PSL, bo pepeerowski „Głos Ludu" osiąg
nął wówczas identyczny nakład 10s. PSL pozostawało w tyle zwłaszcza
na odcinku akcji masowych. Uderza to szczególnie w zestawie.ni u z nie
zwykłą ruchliwością i dynamiką propagandy partii zblokowanych.

Z innych spraw, które wpłynęły na niekorzystny dla PSL ostateczny 
rezultat referendum, trzeba wymienić zniesienie z inicjatywy PPR 
świadczeń rzeczowych (oficjalnie wniosek zgłosiło SL) czy wydatną pod
wyżkę plac ludności miejskiej. Zniesienie świadczeń rzeczowych, stano
wiące istotne polepszenie sytuacji materialnej chłopstwa, zośtało bardzo 
chłodno przyjęte przez prasę peeselowską. 

Zasadnicze przyczyny klęski partii Mikołajczyka tkwiły jednak głę-

•101 Mi k o ła j czy k, op. cit., s. 197. 
1 

102 Ha l ab a, op. cit., s. 162.
10� ,,k a r b.", Tak i Nie. Jak zwolennicy PSL winni gtosować 30-go czerwca 

(Piast, nr 25 z 23 VI 1946). 
104 Mi k o ł a j c z y k, op. cit., s. 198. 
103 J. Myśl ińs ki, Prasa Polskiej Pa-rtii Robotniczej 1944-1948 (Materi ały 

i studi a z n ajnowszej historii Polski, t. 2, Warszaw a 1965, s. 121). 
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biej w samej istocie przemian społecznych w Polsce. Realizacja progra

mu tych przemian, nosząca charakter rewolucyjny, przebiegała planowo 

zgodnie z leninowskimi zasadami strategii i taktyki walki o władzę poli
tyczną. Utworzenie pod kierownictwem PPR demokratycznego frontu 

ludowego doprowadziło do realizacji reformy rolnej i nacjonalizacji pod
stawowych gałęzi przemysłu. Stworzyło też przesłanki do całkowitego 
przejęcia pełni władzy politycznej przez partie lewicy społecznej, przede 
wszystkim w celu ochrony dotychczasowych zdobyczy mas ludowych 

przed zamachami ze strony ugrupowań prawicowych i reakcji. W tej 

sytuacji wyniki referendum stanowiły wyraz poparcia narodu dla pro

gramu reform władzy ludowej i dezaprobaty pod adresem tych, którzy 

w zakamuflowany sposób zmierzali do zahamowania tętna przemian re

wolucyjnych. Były też one wyrazem dokonywania się, na bazie przemian 

społeczno-gospodarczych, głębokiego zwrotu w świadomości społecznei 

szerokich warstw narodu. 

DIB PSL-PRESSE ZUM REFERENDUM VOM 30. JUNI 1946 

Die Polnische Volkspartei (PSL) war im Prinzip eine Bauempartei, die unter 
der Leitung von Stanisław Mikołajczyk oppositionell zum Programm und zur Ta

tigkeit der Polnischen Arbeiterpartei (PPR) eingestellt war. Der von der Polnischen 
Sozialistischen Partei (PPS) vorgeschlagene Volksentscheid sollte eine Kraftprobe

zwischen der PSL und dem demokratischen Błock, der von der PPR ange:fi.ihrt 
war, bilden. Das Referendum enthielt drei Fragen, die sich auf die Abschaffung 
der Ersten I{ammer im Parlament, die Sanktionicrung der bereits durchgefiihrten 

Bodenreform und Verstaatlichung der Industrie sowie die Billigung der neuen West
grenze bezogen haben. Der Parteivorstand der PSL entschloss sich filr eine negative 
Beantwortung der ersten Frage und fiir eine positive Antwort auf die zwei weiteren. 

Aus den Pressestimmen dieser Partei geht jedoch hervor, dass man lediglich die 
dritte Frage in vollem Umfang bejahte. Die Propaganda der PSL suchte die Unter
stiitzung der enteigneten Besitzerklassen und des Untergrunds. Diese Politik endete 
mit der Niederlage der Mikolajczyk-Partei. 




