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R eferendum ludowe i wybory do Sejmu Usta-

wodawczego1 by y momentem formalnego 

przej cia w adzy, któr  komuni ci dzi ki decyzjom 

Stalina zdobyli ju  w chwili powo ania Polskiego 

Komitetu Wyzwolenia Narodowego, a nast p-

nie utworzenia Tymczasowego Rz du Jedno ci 

Narodowej2. Referendum, zwane g osowaniem 

ludowym, przeprowadzono g ównie w celu od-

suni cia terminu wyborów. Ponadto zosta o ono 

potraktowane przez PPR i jej sojuszników z Blo-

ku Demokratycznego jako próba generalna przed 

ostatecznym g osowaniem3. Sfa szowane wybory 

do Sejmu Ustawodawczego by y natomiast de-

monstracj  si y i bezkarno ci komunistów. 

Kampania propagandowa Bloku Demokra-

tycznego przed wspomnianymi g osowaniami 

osi gn a niespotykane wcze niej rozmiary – 

mia a charakter totalny i by a prowadzona za 

pomoc  wszystkich dost pnych metod, form 

i rodków. Jednym z najwa niejszych rodzajów 

propagandy po redniej (impersonalnej)4, by a ta, 

któr  realizowano za pomoc  rodków maso-

wego przekazu (radia, prasy i kina). W okresie 

referendum i wyborów ówczesny rynek medial-

ny by  praktycznie w ca o ci podporz dkowany 

potrzebom Bloku Demokratycznego. Wida  to 

równie  na przyk adzie prasy – w skali kraju 

ogromna wi kszo  tytu ów by a organami pra-

sowymi PPR lub partii wchodz cych w sk ad 

Bloku. Niezale n  od komunistów kampani  

propagandow  prowadzi y jedynie nieliczne tytu-

y zwi zane z Polskim Stronnictwem Ludowym5 

1    Na temat referendum ludowego i wyborów do Sejmu Ustawodawczego zob. szerzej: Cz. Os kowski, Referen-

dum 30 czerwca 1946 roku w Polsce, Warszawa 2000; Ten e, Wybory do Sejmu z 19 stycznia 1947 roku w Polsce, 

Pozna  2000; Referendum z 30 czerwca 1946 r. Przebieg i wyniki [w:] Dokumenty do dziejów PRL, z. 4, oprac. A. 

Paczkowski, Warszawa 1993. 
2    Kampania wyborcza i wybory do Sejmu Ustawodawczego 19 stycznia 1947 r., wst p, wybór i oprac. J. Wrona, 

Warszawa 1999.
3    W referendum ludowym, które zosta o przeprowadzone 30 czerwca 1946 r., g osuj cy odpowiedzieli na 3 py-

tania: 1. Czy jeste  za zniesieniem Senatu? 2. Czy chcesz utrwalenia w przysz ej konstytucji ustroju gospodarczego 

wprowadzonego przez reform  roln  i unarodowienie podstawowych ga zi gospodarki narodowej z zachowaniem 

podstawowych uprawnie  inicjatywy prywatnej? 3. Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic pa stwa polskiego na 

Ba tyku, Odrze i Nysie u yckiej; Cz. Os kowski, Referendum…, s. 32.
4    Szerzej na temat teorii propagandy zob.: B. Dobek-Ostrowska, J. Fras, B. Ociepka, Teoria i praktyka propa-

gandy, Wroc aw 1999.
5    W ród najwa niejszych tytu ów mo na wymieni : dziennik „Gazeta Ludowa”, tygodnik „Ch opski Sztandar” 

oraz pisma wydawane lokalnie: „Piast” czy „Polska Ludowa”. 
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czy wydawnictwa sygnowane przez oddzia y 

podziemia niepodleg o ciowego. 

W niniejszym tek cie uwzgl dniono g ównie 

dzienniki wydawane na Pomorzu po udniowym 

i Kujawach w latach 1946–1947. Warto zazna-

czy , e rynek prasowy ówczesnego wojewódz-

twa pomorskiego by  stosunkowo du y. W okre-

sie od 1945 do 1948 roku w pi ciu najwi kszych 

miastach ukazywa o si  cznie 98 tytu ów – 

najwi cej w Bydgoszczy oraz Toruniu6. Ta licz-

ba obejmowa a nie tylko pras  codzienn , ale 

równie  wydawnictwa naukowe i bran owe7. 

W ród najwa niejszych tytu ów nale y wy-

mieni : „Trybun  Pomorsk ” (organ prasowy 

KW PPR w Bydgoszczy), „Robotnika Pomor-

skiego”, „Robotnika Kujawskiego” (dzienniki 

zwi zane z WK PPS), „Ziemi  Pomorsk ” oraz 

„Ilustrowany Kurier Polski” (organ prasowy 

Stronnictwa Pracy). Do grupy dzienników war-

to do czy  ukazuj cy si  raz w tygodniu „G os 

Demokratyczny” (tygodnik Stronnictwa Demo-

kratycznego)8. Wszystkie te tytu y prowadzi y 

dzia ania propagandowe na rzecz komunistów. 

Partia opozycyjna – PSL – na poziomie lokal-

nym nie posiada a w asnego pisma. 

Za o enia kampanii propagandowej 
realizowanej za pomoc  rodków 
masowego przekazu

rodki masowego przekazu, podobnie jak inne 

instytucje i podmioty zaanga owane w kam-

panie propagandowe na rzecz komunistów, 

realizowa y g ównie dyrektywy centralne po-

chodz ce z KC PPR czy Ministerstwa Informacji 

i Propagandy (MIiP). By y one przekazywane do 

Komitetu Wojewódzkiego czy Wojewódzkiego 

Urz du Informacji i Propagandy, sk d traÞ a y 

do redakcji poszczególnych gazet oraz rozg o-

ni Polskiego Radia. 

W okresie referendum instrukcj  w sprawie 

akcji g osowania ludowego wyda o mi dzy in-

nymi MIiP. Uwzgl dniono w niej najwa niejsze 

wytyczne dla akcji prasowo-radiowej. Wed ug 

tego dokumentu jedn  z istotniejszych kwestii 

by a popularyzacja samego aktu g osowania9. 

Du y nacisk k adziono równie  na upowszech-

nienie wiadomo ci na temat referendum przez 

publikowanie kalendarza czynno ci g osowania 

ludowego, informacji na temat podzia u woje-

wództwa na okr gi i obwody oraz sprawdzania 

list wyborców. Akcj  zach cania do pozytywnej 

odpowiedzi na wszystkie pytania planowano 

przeprowadzi  przez publikacj  artyku ów od-

nosz cych si  do ka dego z nich. Podano przy-

k ady tytu ów, które powinny znale  si  w pra-

sie: „Rola Senatu w Polsce przedwrze niowej”, 

„Wsteczna rola Senatu za granic ”, „Co da a Pol-

sce reforma rolna i nacjonalizacja przemys u”10. 

Ponadto wskazywano na skuteczno  zamiesz-

czania w publikacjach prasowych wypowiedzi 

miejscowych przedstawicieli w adz, zwi zków 

zawodowych, nauczycieli, ale równie  robot-

ników i mieszka ców wsi. Podkre lano tak e 

konieczno  zmobilizowania ludno ci przez 

6    Po 40 tytu ów – w Bydgoszczy i Toruniu, 8 – w Inowroc awiu, 7 – we W oc awku i 3 – w Grudzi dzu. Do-

k adny wykaz oraz charakterystyk  tytu ów prasowych wydawanych na terenie województwa pomorskiego w latach 

1945–1948, zob. szerz.: L. Belzyt, Prasa codzienna i periodyki w województwie pomorskim w latach 1945–1948, 

„Zapiski Historyczne” 1984, z. 1. s. 111–115. 
7    M. Czy niewski, Obraz spo ecze stwa radzieckiego w prasie pomorskiej (1945–1953), „Zapiski Historyczne” 

2001, z. 1, s. 68. 
8    Sprawozdanie wojewody pomorskiego za lipiec 1946 r. [w:] Rok 1946. Województwo pomorskie. Sprawozda-

nia sytuacyjne wojewody oraz protoko y ze zjazdów starostów i prezydentów miast wydzielonych, oprac. E. Borodij, 

J. Kutta, red. nauk. R. Koz owski, Warszawa 1998, s. 108. 
9    Archiwum Instytutu Pami ci Narodowej (dalej AIPN), 1559/114, Instrukcja dla Wojewódzkich Urz dów i Od-

dzia ów Powiatowych Informacji i Propagandy w sprawie akcji g osowania ludowego z dnia 18 V 1946 r., k. 57.
10    Tam e, k. 58. 
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poruszanie kwestii wa nych dla konkretnych re-

gionów Polski, np. wzbudzanie nastrojów anty-

niemieckich na Ziemiach Zachodnich itp.11

W okresie wyborczym ju  na pocz tku grud-

nia 1946 r. KW PPR w Bydgoszczy dysponowa  

szczegó owymi wytycznymi na temat przebie-

gu prasowej kampanii wyborczej12. W jednym 

z dokumentów wyszczególniono najwa niejsze 

zagadnienia, z którymi dziennikarze mieli za-

poznawa  czytelników. Za priorytetowe uzna-

no cztery kwestie. Po pierwsze, zdaniem w adz 

partyjnych, prasa pomorska najwi cej miejsca 

mia a po wi ca  wspó pracy pomi dzy PPR 

a PPS. Kolejnym eksponowanym zagadnieniem 

mia a by , jak to uj to w dokumencie, „bez-

wzgl dna, bezkompromisowa walka z pod-

ziemiem i jego legaln  przybudówk  PSL”. 

W ród najwa niejszych zagadnie  znalaz o si  

równie  upowszechnianie i popularyzowanie 

dzia a  Bloku Demokratycznego. Szczególnie 

du y nacisk k adziono na przybli anie czytel-

nikom za o e  i korzy ci wynikaj cych z reali-

zacji planu trzyletniego. Ostatnim problemem, 

który zdaniem PPR powinien by  eksponowany 

w czasie kampanii wyborczej, by a sprawa Da-

niny Narodowej, któr  postulowano po czy  

z problematyk  zagospodarowania Ziem Za-

chodnich13. 

Analiza wspomnianych tytu ów prasowych 

pozwala jednoznacznie stwierdzi , e za o enia 

partyjnych w adz centralnych by y sumiennie 

realizowane przez redakcje lokalnych pism. 

 „Zwyrodniali peeselowcy” – obraz 
cz onków PSL w prasie pomorskiej
W okresie poprzedzaj cym referendum i wybory 

na amach bydgoskiej prasy partyjnej, w ramach 

realizacji przytaczanych powy ej wytycznych, 

z du  cz stotliwo ci  pojawia y si  artyku y, 

w których krytykowano wszelkie przejawy dzia-

alno ci PSL14. Taktyka komunistów polega a 

wi c na prowadzeniu dwóch równie intensyw-

nych kampanii – pozytywnej oraz negatywnej. Ta 

druga sprowadza a si  do oczerniania przeciwni-

ków, czyli szeroko poj tego Zachodu, opozycji 

politycznej oraz podziemia niepodleg o ciowe-

go. Ze wzgl du na niezwykle szeroki zakres za-

gadnienia oraz regionalny charakter niniejszego 

tekstu uwzgl dnione zosta y g ównie publikacje 

dotycz ce pomorskich struktur PSL15. 

Artyku y te by y swoistym uzupe nieniem 

wizerunku PSL kreowanego przez media 

11    Jest to jeden z przyk adów technik propagandowych polegaj cych na pos ugiwaniu si  stereotypami w celu 

wzbudzenia konkretnych nastrojów spo ecznych; AIPN, 15159/114, Instrukcja dla Wojewódzkich Urz dów i Od-

dzia ów Powiatowych Informacji i Propagandy w sprawie akcji g osowania ludowego z dnia 18 V 1946 r., k. 59.
12    Najwa niejsze punkty kampanii wyborczej ustalano mi dzy innymi w KC PPR na posiedzeniu Sekretariatu, 

które mia o miejsce 15 XI 1946 r. T  kwesti  omawia  W. Bie kowski, który przybli y  obecnym plan wydawnictw 

oraz najwa niejsze kwestie wokó  których mia a si  toczy  kampania wyborcza. Wskazano równie  na konieczno  

prowadzenia „kontrpropagandy szeptanej”. Zob. szerz: Protokó  nr 31 z posiedzenia Sekretariatu KC PPR z dnia 

15 listopada 1946 r. [w:] Protoko y posiedze  Sekretariatu KC PPR 1945–1946 [w:] Dokumenty do dziejów PRL, 

z. 14, oprac. A. Kocha ski, Warszawa 2001, s. 466–469. 
13    Archiwum Pa stwowe w Bydgoszczy (dalej APBy), KW PPR w Bydgoszczy, sygn. 25, Kampania wyborcza 

w 1-ej dekadzie grudnia b.r. na amach prasy pomorskiej, 11 XII 1946 r., bp.
14    Na temat obrazu PSL w prasie komunistycznej zob. tak e: D. Klimczak, Propaganda komunistyczna wobec 

PSL w okresie referendum ludowego 1946 i wyborów do Sejmu Ustawodawczego 1947 roku. Studium na przyk adzie 

„Echa Krakowa” [w:] Koniec ja ta skich z udze . Sfa szowane wybory – 19 I 1947, red. M. Wenklar, Kraków 2007, 

s. 177–185; P. Bartkowiak, PSL na Ziemi Lubuskiej w wietle prasy wielkopolskiej w latach 1945–1947 [w:] PSL 

w realiach spo eczno-politycznych Dolnego l ska drugiej po owy lat czterdziestych XX w., wst p i oprac. J. Syrnyk, 

Wroc aw 2008, s. 132–141.
15    Nale y jednak podkre li , e teksty dotycz ce sytuacji mi dzynarodowej, ogólnopolskich struktur PSL lub 

podziemia niepodleg o ciowego stanowi y ogromn  cz  artyku ów. By y to g ównie komunikaty PAP lub przedru-

ki z tytu ów ogólnopolskich. 
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ogólnopolskie. Komuni ci oraz ich sojusznicy 

z Bloku Demokratycznego zdawali sobie bo-

wiem spraw , e przedstawione dowody nie-

uczciwo ci PSL na szczeblu lokalnym odnio-

s  lepszy skutek propagandowy ni  przyk ady 

ogólnopolskie. Dlatego pomorscy dziennikarze 

pozostawali w sta ym kontakcie z funkcjona-

riuszami UB, którzy dostarczali informacji na 

temat kolejnych aresztowa  cz onków PSL, 

konß iktów wewn trz stronnictwa czy likwi-

dacji jego komórek organizacyjnych. W doku-

mentacji WUBP w Bydgoszczy zachowa y si  

dokumenty wiadcz ce o przesy aniu przez sze-

fów PUBP gotowych artyku ów do KW PPR, 

które nast pnie w nieco zmienionej formie by y 

zamieszczane w prasie pomorskiej16. 

Prasowa kampania wymierzona w PSL mia-

a kilka charakterystycznych etapów. W pierw-

szym, przypadaj cym w pocz tkach 1946 r., 

koncentrowano si  przede wszystkim na uwy-

puklaniu konß iktów pomi dzy cz onkami 

stronnictwa. W tym okresie eksponowano rów-

nie  rzekomo negatywne nastawienie przedsta-

wicieli PSL do reformy rolnej czy wiadcze  

rzeczowych. Nast pnie, wraz z narastaniem re-

presji ze strony aparatu bezpiecze stwa, dono-

szono o nowych aresztowaniach czy procesach. 

Jednocze nie starano si  wykaza  istniej ce 

zwi zki pomi dzy PSL i podziemiem niepodle-

g o ciowym. Ostatni etap kampanii wyborczej 

zosta  zdominowany przez doniesienia o roz-

wi zywanych ko ach stronnictwa lub o cz on-

kach opuszczaj cych jego szeregi. 

W okresie poprzedzaj cym 30 czerwca 

1946 r. starano si  przekona  czytelników, e 

PSL reprezentuje interesy w a cicieli maj tków 

ziemskich i jest przeciwne reformie rolnej. Na 

amach „Trybuny Pomorskiej” publikowano ar-

tyku y, w których podawano przyk ady dzia aczy 

PSL unikaj cych wywi zywania si  z tzw. wiad-

cze  rzeczowych oraz wyst puj cych w obronie 

posiadaczy du ych gospodarstw rolnych. Znacz-

n  cz  tekstów po wi cono tak e reprezentan-

tom PSL oskar onym o ró ne przest pstwa na-

tury gospodarczej. Doskona ym przyk adem by  

przypadek Micha a Nowakowskiego, komisarza 

ziemskiego w powiecie inowroc awskim, który 

zosta  oskar ony o nadu ycia si gaj ce 2 milio-

nów z otych17. Po publikacji artyku u w adze PSL 

zaprotestowa y i o wiadczy y, e komisarz nigdy 

nie by  cz onkiem stronnictwa. Redakcja „Trybu-

ny Pomorskiej” w odpowiedzi stwierdzi a, e nie 

dysponuje co prawda dokumentami po wiadcza-

j cymi przynale no  partyjn  Nowakowskiego, 

jednak wielu pracowników Urz du Ziemskiego 

potwierdza o jego sympatie dla ruchu ludowego 

i niech  do PPR18. Jest to doskona y przyk ad 

manipulacji stosowanych przez dziennikarzy 

organu prasowego KW PPR. Nie by  to jednak 

sposób dzia ania charakterystyczny jedynie dla 

„Trybuny Pomorskiej”, bo równie  redakcja or-

ganu prasowego WK PPS w podobny sposób na-

gina a pewne fakty. W marcu 1946 r. „Robotnik 

Pomorski” opublikowa  artyku , w którym opi-

sano przypadek Stefana Tyczy skiego z powiatu 

brodnickiego, który zosta  oskar ony o nadu ycia 

16    Archiwum Instytutu Pami ci Narodowej w Bydgoszczy (dalej AIPN By), 053/2, Pismo szefa PUBP w Lipnie 

do KW PPR w Bydgoszczy, 30 V 1946 r., k. 100; AIPN By, 050/2, t. 1, Sprawozdanie dekadowe za okres od dnia 

17 do 27 III 1946 r., k. 51. Na podstawie tekstów przes anych przez szefów PUBP w Lipnie i Grudzi dzu na amach 

prasy pomorskiej opublikowano nast puj ce teksty: Nic dziwnego, e Polska demokratyczna nie podoba a mu si . 

Agent Gestapo i prowokator – prezesem PSL. „Wierny s uga” p. Miko ajczyka przed S dem Specjalnym, „Trybuna 

Pomorska” 1946, nr 163; „Lojalni demokraci” z PSL. Przechowywa  „na pami tk ” bro  niemieck , „Trybuna 

Pomorska” 1946, nr 132.
17    Nowakowski zosta  oskar ony o sprzeda  maj tku b d cego pod przej ciow  administracj  Urz du Ziem-

skiego oraz nielegalny handel cukrem; Komisarz ziemski – milionowym aferzyst . S d dora ny ukarze szkodnika – 

wybitny dzia acz PSL-owski pospolitym z odziejem, „Trybuna Pomorska” 1946, nr 22. 
18    Oblicze „ideowe” Nowakowskiego milionowego aferzysty w Inowroc awiu, „Trybuna Pomorska” 1946, nr 29.
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gospodarcze w zwi zku z dzier aw  maj tku rol-

nego. Znalaz  si  w nim nast puj cy fragment: 

„Tyczy ski jak stwierdzi o ledztwo by  wrogo 

nastawiony do demokratycznego ustroju czemu 

niejednokrotnie dawa  wyraz w publicznych wy-

powiedziach. Zapytany w czasie ledztwa o przy-

nale no  partyjn  odpowiedzia , e do adnej 

partii nie nale y, ale ma zamiar zg osi  akces do 

PSL-u”19. Felieton zatytu owano „Kandydat do 

PSL-u sabota yst  i oszustem”. 

W drugiej po owie 1946 r. amy prasy po-

morskiej, a zw aszcza organu KW PPR, zosta y 

zdominowane doniesieniami o licznych areszto-

waniach lub procesach cz onków PSL, a przed 

samymi wyborami – o likwidacji jego kolejnych 

komórek. Nale y podkre li , e w porównaniu 

z pierwsz  po ow  roku nast pi  znaczny wzrost 

liczby publikacji po wi conych partii Stanis a-

wa Miko ajczyka. By o to bezpo rednio zwi -

zane z koncepcj  kampanii propagandowej, ale 

równie  z intensyÞ kacj  dzia a  UB, która mia-

a doprowadzi  do likwidacji stronnictwa. 

Teksty zamieszczane w „Trybunie Pomor-

skiej” w drugiej po owie 1946 r., i odnosz ce 

si  do cz onków PSL, mo na podzieli  na trzy 

grupy. Wszystkie z nich dotycz  pomówie , 

aresztowa  i procesów przedstawicieli ruchu 

ludowego, ró ni  si  jednak zarzutami kiero-

wanymi pod ich adresem. 

W pierwszej grupie znajduj  si  teksty doty-

cz ce wspó pracy PSL z oddzia ami podziemia 

niepodleg o ciowego. By y one publikowane 

praktycznie przez ca y 1946 r., jednak najwi ksze 

nasilenie mia y w okresie rozwi zania Zarz dów 

Powiatowych stronnictwa w Toruniu, Tucholi 

i Grudzi dzu20. Dziennikarze prasy pomorskiej 

podkre lali, e by y to niezbite dowody wspó -

pracy cz onków PSL z le nymi bandami, jak 

nazywano oddzia y podziemia niepodleg o cio-

wego. Warto zaznaczy , e w tego typu tekstach 

uciekano si  do ró nego rodzaju manipulacji. 

Przyk adowo, w artykule dotycz cym zawiesze-

nia ZP PSL w Toruniu podkre lono, e wicepre-

zes powiatowy Józef Zachara zosta  aresztowany 

za przekazanie do dyspozycji cz onkom oddzia u 

„Ryngrafa” z Ot oczyna swojego samochodu21. 

Tymczasem zatrzymano go za podobne wykro-

czenie, ale pope nione w okolicach Radomia. 

W drugiej grupie mo na umie ci  artyku y 

mówi ce o rzekomych malwersacjach Þ nanso-

wych i nadu yciach gospodarczych22. Zazwy-

czaj dotyczy y one rzekomych oszustw dokony-

wanych przez cz onków PSL w spó dzielniach 

rolniczych. Publikowane teksty nie wi za y si  

jednak z rzeteln  ocen  faktów, ale by y raczej 

zbiorem insynuacji. Doskona ym tego przyk a-

dem by  artyku  „Do pami tnika peeselowców. 

»Spó dzielcy« jakich nam potrzeba”. Opisa-

no w nim dzia ania kierownika punktu zsypu 

zbo a kontyngentowego, który mia  dopu ci  

si  oszustwa, sprzedaj c je na wolnym rynku. 

Autor felietonu zaznaczy , e cho  cz onkowie 

PSL nie byli zwi zani ze spraw , to ponosili za 

ni  odpowiedzialno , poniewa , zasiadaj c we 

w adzach Spó dzielni, obdarzyli nieuczciwego 

kierownika byt du ym zaufaniem23. Redakcja 

19    Kandydat do PSL-u sabota yst  i oszustem, „Robotnik Pomorski” 1946, nr 69.
20    Za wspó prac  z podziemiem. Rozwi zanie PSL w Grudzi dzu, „Trybuna Pomorska” 1947, nr 11; PSL w To-

runiu zawieszone, „Robotnik Kujawski” 1946, nr 336; Zawieszenie dzia alno ci PSL Tuchola, „Ilustrowany Kurier 

Polski” (dalej „IKP”) 1946, nr 354. 
21    Toru ski matecznik PSL, „Trybuna Pomorska” 1946, nr 298; AIPN By, 044/498 t.1, Wyrok WSR w Bydgosz-

czy z dnia 17 IV 1947 r., k. 25–26.
22    Al. Klepczarek i unrrowskie kakao. Cz onek Rady Naczelnej PSL aresztowany za nielegalny handel kradzio-

nymi towarami UNRRA, „Trybuna Pomorska” 1946, nr 228.
23    Peeselowcom do pami tnika. „Spó dzielcy” jakich nam nie potrzeba, „Trybuna Pomorska” 1946, nr 282; 

Jeszcze o peeselowskich „Spó dzielcach”, „Trybuna Pomorska” 1946, nr 285. 
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„Trybuny” podkre la a jednocze nie dobre in-

tencje przy wiecaj ce publikacji: „Ujawniaj c 

te nies ychanie przykre rzeczy, które zreszt  

nie od dzi  zachodz  na terenie powiatu w -

brzeskiego, czynimy to w interesie wsi polskiej 

w nadziei, e odpowiednie czynniki zajm  si  

szkodnikami i spowoduj , aby wreszcie prze-

rwali sw  antyspo eczn  dzia alno , wymie-

rzon  ostrzem swym w biednego ch opa”24. 

W innych tego typu artyku ach do publicznej 

wiadomo ci podawano nazwiska cz onków 

PSL, którzy byli oskar ani przez Komisj  Spe-

cjaln  do Walki z Nadu yciami i Szkodnictwem 

Gospodarczym o niewywi zywanie si  z obo-

wi zku wiadcze  rzeczowych25. 

Trzeci  grup  artyku ów tworzy y felietony, 

w których zarzucano cz onkom PSL wspó pra-

c  z Niemcami w czasie II wojny wiatowej. 

W tekstach szeroko opisywano ich sylwetki, 

dzia alno  wojenn  i powojenn . Wybrani 

cz onkowie PSL w artyku ach publikowanych 

na amach „Trybuny Pomorskiej” byli pos -

dzani o denuncjowanie Polaków, s u b  w nie-

mieckiej policji, czy podpisanie III grupy nie-

mieckiej listy narodowo ciowej. W tym celu 

przytaczano obszerne relacje wiadków niegod-

nego zachowania przedstawicieli stronnictwa 

w czasie II wojny wiatowej. 

Wa n  cz  artyku ów publikowanych 

przed wyborami stanowi y równie  teksty, 

w których donoszono o likwidacji kolejnych 

komórek organizacyjnych PSL. Najwi ksze 

nasilenie publikacji tego typu mia o miejsce na 

prze omie 1946 i 1947 r.26 Najcz ciej zamiesz-

czano w nich fragmenty rezolucji uchwalanych 

przez by ych cz onków stronnictwa, którzy kry-

tykowali kierownictwo PSL oraz wyra ali swo-

je poparcie dla partii Bloku Demokratycznego. 

Teksty po wi cone PSL nie mia y nic 

wspólnego z dziennikarskim obiektywizmem. 

Ju  same tytu y artyku ów by y pe ne obelg pod 

adresem przedstawicieli opozycji i podziemia 

niepodleg o ciowego. Oto niektóre z nich: „Or-

ganizatorzy i wykonawcy mordów politycznych 

z PSL. Prezes Zarz du PSL w gminie Chlebno 

cz onkiem bandy NSZ”27, „Zwyrodnia y pe-

eselowiec. Prezes gromadzki PSL – gwa ci  nie-

letnie dziewcz ta”28, „Zdemaskowanie faszy-

stowskiej grupy podziemnej w grudzi dzkim 

PSL-u”29, „Rewolwery i bykowce jako » ro-

dek agitacyjny«. Faszy ci i peeselowcy krocz  

w jednym szeregu”30. 

„Mordercy, bandyci, faszy ci…” – 
obraz podziemia niepodleg o ciowe-
go w prasie pomorskiej 
Kolejnym elementem kampanii negatywnej 

prowadzonej na amach prasy pomorskiej by y 

teksty odnosz ce si  do podziemia niepodleg o-

ciowego. Artyku y zwi zane z tym tematem 

24    Peeselowcom do pami tnika. „Spó dzielcy”..., „Trybuna Pomorska” 1946, nr 282.
25    PSL-owcy w województwie pomorskim wiecili przyk adem w niezdawaniu wiadcze  rzeczowych, „Trybuna 

Pomorska” 1946, nr 296; Niezwyk a bezczelno  PSL-owskiego bogacza. Zagrabi  plony pracy robotnika rolnego 

i zniweczy  je, „Trybuna Pomorska” 1946, nr 297.
26    Dalszy rozk ad stronnictwa p. Miko ajczyka w województwie pomorskim, „Trybuna Pomorska” 1946, nr 261; 

Wie  pomorska zrywa z polityk  p. Miko ajczyka. Organizacja PSL w wojew. Pomorskim rozpada si , „Trybuna 

Pomorska” 1947, nr 16; Ch opi opuszczaj  szeregi PSL, „Robotnik Pomorski” 1946, nr 271; Ch opi zrywaj  z PSL. 

Rezolucja, „Robotnik Kujawski” 1947, nr 18.
27    Tekst o oddziale kpt. Leona Mellera „J drusia”; „Trybuna Pomorska” 1946, nr 176. 
28    Tekst dotycz cy Jana Jachecia, cz onka PSL – zarzut nie zosta  potwierdzony na adnym etapie ledztwa, 

„Trybuna Pomorska” 1946, nr 289. 
29    Tekst dotycz cy organizacji o rodowodzie WiN „Westerplatte”, „Trybuna Pomorska” 1947, nr 8. 
30    Krótki artyku  dotycz cy rzekomego pobicia mieszka ca powiatu lipnowskiego za to, e nie przyst pi  do 

PSL, „Trybuna Pomorska” 1947, nr 11. 



169Prasa województwa pomorskiego w okresie referendum ludowego i wyborów...

pojawia y si  w lokalnych dziennikach z cz -

stotliwo ci  jeszcze wi ksz  ni  te, które do-

tyczy y PSL. 

Warto zaznaczy , e w prezentacji zagad-

nie  zwi zanych z opozycj  polityczn  i pod-

ziemiem wida  pewn  analogi  – g ównie 

chodzi tu o cz stotliwo  i form  artyku ów 

ukazuj cych si  w poszczególnych dzienni-

kach. Podobnie jak w przypadku PSL rysuje si  

bowiem wyra na dysproporcja pomi dzy liczb  

tekstów dotycz cych podziemia zamieszczo-

nych w „Trybunie Pomorskiej” a liczb  tych, 

które ukazywa y si  w innych pismach31. Rów-

nie  retoryka stosowana przez dziennikarzy 

organu prasowego KW PPR w odniesieniu do 

o nierzy podziemia by a o wiele ostrzejsza ni  

w pozosta ych tytu ach. 

Kwestia podziemia niepodleg o ciowego, 

g ównie ze wzgl du na stopie  zagro enia 

dla w adz komunistycznych, sta a si  jednym 

z centralnym punktów kampanii przedreferen-

dalnej i przedwyborczej32. Praktycznie w ka -

dym numerze „Trybuny Pomorskiej” znajdo-

wa y si  doniesienia o likwidacji kolejnych 

oddzia ów czy procesach ich cz onków. Tak-

tyka przyj ta przez komunistów polega a bo-

wiem na wytworzeniu w spo ecze stwie psy-

chozy strachu przed osobami zaanga owanymi 

w dzia alno  niepodleg o ciow , ale tak e 

– zaufania do w adzy komunistycznej, któr  

kreowano na obro c  spokoju publicznego. 

Z jednej strony informowano wi c o zbrodni-

czej dzia alno ci oddzia ów podziemia, którym 

przypisywano udzia  napadach na niewinnych 

ludzi, grabie ach i morderstwach33. Z drugiej 

strony przedstawiano funkcjonariuszy MO 

i UB jako bohaterów stoj cych na stra y bez-

piecze stwa pa stwa34. Dlatego na amach 

prasy pomorskiej zawsze szeroko komentowa-

no pogrzeby funkcjonariuszy wspomnianych 

formacji, którzy zgin li w potyczkach z od-

dzia ami podziemia35. 

Zajmuj c si  problemem podziemia niepod-

leg o ciowego, podobnie jak w przypadku PSL, 

nale y zwróci  uwag  na styl narracji i retory-

k  stosowan  w felietonach dotycz cych tego 

zagadnienia. Dziennikarze prasy pomorskiej, 

podobnie jak i tytu ów w ogólnopolskich, opi-

suj c np. procesy o nierzy podziemia niepodle-

g o ciowego, pos ugiwali si  okre leniami taki-

mi jak: bandyci, terrory ci, mordercy, faszy ci. 

Nie znajdzie si  tekstu o cz onkach organizacji 

partyzanckich, w którym nie pad by którykol-

wiek z przytoczonych lub podobnych epitetów. 

Najlepszym tego przyk adem s  tytu y niektó-

rych artyku ów: „NSZ-owska banda morderców 

31    Temat praktycznie nie by  poruszany na amach „IKP” oraz „G osu Demokratycznego”. Natomiast w niewiel-

kim stopniu w prasie PPS i „Ziemi Pomorskiej”.  
32    Na temat propagandy komunistycznej wobec podziemia niepodleg o ciowego zob. tak e: M. Michalik, Wi-

zerunek Zrzeszenia „Wolno  i Niezawis o ” w wybranych tytu ach prasy centralnej z lat 1945–1947, „Zeszyty 

Historyczne WiN-u” 1999, nr 12; Ten e, Wizerunek Zrzeszenia „Wolno  i Niezawis o ” w wybranych tytu ach 

prasy centralnej z lat 1945–1947 (cz. II), „Zeszyty Historyczne WiN-u” 1999, nr 13; R. Michalski, „Obóz zdrady 

i reakcji” na amach prasy pomorskiej w latach 1945–1956 [w:] Opór spo eczny i konspiracja w województwie 

pomorskim (bydgoskim) w latach 1945–1956, red. T. Chinci ski, Z. Karpus, Bydgoszcz–Toru  2007; P. Niwi ski, 

Obraz antykomunistycznej konspiracji niepodleg o ciowej w propagandzie PRL [w:] Propaganda PRL. Wybrane 

problemy, red. P. Semków, Gda sk 2004, s. 61–67. 
33    NSZ-owscy bandyci terroryzuj  ludno , „Trybuna Pomorska” 1946, nr 39.
34    Padli na posterunku, „Trybuna Pomorska”, 1946, nr 129; Krwawe starcie oddzia u MO i UB z NSZ-owskimi 

zbójami. Uj cie 7 bandytów z broni  w r ku w pow. nieszawskim, „Trybuna Pomorska” 1946, nr 51.
35    Bydgoszcz pot pia bratobójców z NSZ. Manifestacyjny pogrzeb zamordowanych milicjantów, „Trybuna 

Pomorska” 1946, nr 99; Manifestacyjny pogrzeb 5 poleg ych milicjantów. Zgin li mierci  bohatersk  w starciu 

z band  NSZ, „Trybuna Pomorska” 1946, nr 130; Pogrzeb trzech milicjantów wielka manifestacja w Bydgoszczy, 

„Robotnik Pomorski” 1946, nr 114.
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»Szarego« stanie wkrótce przed s dem”36, „Sztab 

faszystowskiej organizacji przed s dem. Proces 

szpiegów i wywrotowców w Bydgoszczy. Za ju-

daszowskie srebrniki sprzedali honor Polaka”37, 

„Przywódcy faszystowskiej bandy. Skazani na 

mier . Wyrok S du Wojskowego w Bydgoszczy 

na cz onków bandy Cichego”38, „12 terrorystów 

skazanych na kar  mierci. Wyrok w bydgoskim 

procesie bandy »kapitana J drusia«”39. 

Negatywny obraz o nierzy podziemia nie-

podleg o ciowego by  najdobitniej kreowany 

przez artyku y, które relacjonowa y rozprawy s -

dowe. W tego typu tekstach najcz ciej opisywa-

no zbrodnicz  dzia alno  partyzantów. Artyku y 

dotycz ce akcji podziemia przed uj ciem ich or-

ganizatorów nie by y publikowane zbyt cz sto. 

Nast powa o to dopiero po ich aresztowaniu. 

W ten sposób komuni ci starali si  nie dopu ci  

do powstania w spo ecze stwie przekonania 

o sile i znaczeniu oddzia ów niepodleg o cio-

wych. Jednak e kiedy ich przedstawiciele zasia-

dali na awach oskar onych, lokalne dzienniki, 

a szczególnie organ prasowy KW PPR, rozpisy-

wa y si  na temat rzekomo pope nianych przez 

nich zbrodni40. W okresie przedreferendalnym 

i przedwyborczym najwi cej miejsca po wi -

cono dzia alno ci nast puj cych grup: oddzia-

u Jerzego Gadzinowskiego „Szarego”, Leona 

Mellera „J drusia”, Henryka Siwonia „Rucza-

ja”, Marcjana Sarnowskiego „Cichego”, a tak e 

Okr gu Pomorskiego WiN oraz sztabu Pomor-

skiego Okr gu NSZ (NZW)41.

Nale y zaznaczy , e prasa pomorska 

w swoich relacjach z przebiegu procesów o -

nierzy podziemia by a cz ci  machiny, której 

zadaniem by o wykreowanie jak najgorszego 

wizerunku organizacji niepodleg o ciowych. 

Kluczow  rol  odgrywa  w niej jednak wymiar 

sprawiedliwo ci, poniewa  procesy, a wcze-

niej ledztwa, by y prowadzone w sposób od-

biegaj cy od jakichkolwiek standardów przyj -

tych w pa stwach demokratycznych, a niekiedy 

nawet – wbrew przepisom ówczesnego prawa. 

Rozprawy s dowe wspomnianych od-

dzia ów przybiera y wi c form  pokazow 42, 

a oskar eni cz sto odpowiadali za czyny, któ-

rych nie pope nili. Charakterystyczna by a 

mi dzy innymi sprawa Okr gu Pomorskiego 

Zrzeszenia WiN, gdzie na trzy osoby skazane 

na kar  mierci tylko jedna mia a bezpo redni 

36    „Trybuna Pomorska” 1946, nr 28.
37    Tekst na temat Zrzeszenia WiN, „Trybuna Pomorska” 1946, nr 223. 
38    „Trybuna Pomorska” 1947, nr 4. 
39    „Robotnik Pomorski” 1946, nr 214. 
40    7 wyroków mierci w procesie NSZ-owskiej bandy „Szarego”, „Trybuna Pomorska” 1946, nr 45; Nowy sukces 

w walce z ciemnymi si ami podziemia. Pomorski sztab NSZ równie  pod kluczem (Bydgoszcz), „Trybuna Pomor-

ska” 1946, nr 181; Dzia acz PSL – organizatorem mordów. 27 NSZ-ców przed S dem Wojskowym w Grudzi dzu. 

G ówny oskar ony – prezes ko a PSL – skazany na d ugoletnie wi zienie, „Trybuna Pomorska” 1946, nr 253; Wyrok 

na cz onków pomorskiego sztabu WiN. G ówni oskar eni skazani na 10 lat wi zienia, „Trybuna Pomorska” 1946, 

nr 231; Wyrok w procesie sztabu organizacji WiN, „Robotnik Pomorski” 1946, nr 262; Dziesi  wyroków skazuj cych 

w procesie sztabu NSZ, „IKP” 1946, nr 253; Trzy wyroki mierci w procesie WiN, „IKP” 1946, nr 270.
41    Na temat dzia alno ci oddzia ów oraz procesów o nierzy podziemia niepodleg o ciowego w wojewódz-

twie pomorskim zob. szerz: K. Sidorkiewicz, Represje organów wymiaru sprawiedliwo ci w sprawach politycznych 

w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945–1956, Toru  2005, s. 82–139; Z. Biega ski, S downictwo 

i skazani na mier  z przyczyn politycznych w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945–1956, Byd-

goszcz 2003, s. 254–293. 
42    Na temat procesów pokazowych zob. szerz: F. Musia , Procesy pokazowe jako forma represji. Rozprawy 

Zarz dów G ównych Zrzeszenia WiN, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2006, nr 25; R. Szcz ch, Zniszczy  „reakcyjny 

kler”. Procesy pokazowe osób wspó pracuj cych z oddzia em Jana Totka ps. „Mewa” przed Wojskowym S dem 

Rejonowym w Rzeszowie w latach 1949–1950, Kraków 2005. 
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zwi zek z t  organizacj 43. Do procesu do czo-

no bowiem sprawy innych osób, aby dowie , 

e Zrzeszenie dzia a o nie tylko metodami po-

litycznymi, ale ucieka o si  równie  do dzia a  

zbrojnych44. Tego typu manipulacje mia y miej-

sce w znacznej cz ci procesów. Dziennikarze 

prasy pomorskiej w aden sposób nie starali si  

zachowa  obiektywizmu, nie mówi c ju  o we-

ryÞ kacji faktów… 

„Jedno ci to wiadomy znak – trzy 
razy »tak«” – has a propagandowe
Niezwykle widocznym znakiem zaanga o-

wania poszczególnych redakcji w kampanie 

propagandowe by y has a zamieszczane na 

amach pomorskich dzienników przed referen-

dum i wyborami. Krótkie, cz sto rymowane, 

jednozdaniowe slogany by y jedn  z bardziej 

cenionych przez komunistów form propagan-

dowych. Z tego wzgl du w okresie poprze-

dzaj cym g osowanie ludowe i wybory by y 

one wszechobecne – rozpowszechniano je nie 

tylko w formie drukowanej, ale równie  ma-

lowano na domach i ulicach, w miastach i na 

prowincji. 

Has a zamieszcza y prawie wszystkie tytu y 

prasy pomorskiej45. Najcz ciej by y one druko-

wane w dolnej cz ci pierwszej strony gazety, 

chocia  nie by o to regu . Zazwyczaj w przy-

padku hase  podawano je wi kszym stopniem 

czcionki, aby by y lepiej widoczne dla czytel-

ników. 

W sloganach przygotowywanych na potrze-

by referendum i wyborów komuni ci zawarli 

najwa niejsze za o enia realizowanej przez sie-

bie kampanii propagandowej. Z tego wzgl du 

w okresie referendum zach ca y one zazwyczaj 

do twierdz cej odpowiedzi na wszystkie pytania. 

Niekiedy w tym celu zamieszczano jedynie napi-

sy: „3 x TAK” lub „Trzy razy tak w G osowaniu 

Ludowym”46. Bardzo cz sto odwo ywano si  do 

poj cia jedno ci, które mia o wyrobi  w czytel-

niku poczucie, e g osuj c niezgodnie z zalece-

niami partii Bloku Demokratycznego, znajdzie 

si  on poza nawiasem ycia spo ecznego: „Jed-

no ci to wiadomy znak – trzy razy »tak«”47, „Ro-

zumiej  ludzie pro ci, e potrzeba nam jedno ci, 

a jedno ci wspólny znak, to trzykrotne: tak tak 

tak”48, „3 razy TAK! To wyraz jedno ci narodu 

polskiego”49. Cz ciej jednak has a odnosi y si  

do poszczególnych pyta  referendum. W ród 

najbardziej charakterystycznych mo na wymie-

ni : „Zastanów si  chwil , a przyznasz bez trudu 

Senat – wróg post pu, wolno ci i ludu”50, „Je-

li chcesz zachowa  ziemi  na w asno ; Je li 

pragniesz rozwoju gospodarki ch opskiej; Je eli 

drogie s  Tobie zdobycze ludu pracuj cego od-

powiedz trzy razy »tak «”51, „Pomnij – Niemiec 

od Zachodu »Tak« – to zwarty front narodu”52, 

„Pomni oÞ ar »Krwawej Niedzieli« g osujemy 

43    Zob. szerz: Z. Biega ski, S downictwo i skazani…, s. 266. 
44    Tam e.
45    Nale y zaznaczy , e nie wszystkie tytu y w takim samym stopniu pos ugiwa y si  has ami. W okresie po-

przedzaj cym referendum najwi cej sloganów zamie ci a „Trybuna Pomorska”. Z kolei w okresie wyborów re-

dakcja organu prasowego KW PPR powstrzyma a si  od publikowania hase . Podobnie by o w przypadku „Ziemi 

Pomorskiej”. Stosunkowo du o hase  zamieszcza  tygodnik SD „G os Demokratyczny”. Has a pojawia y si  równie  

w „Robotniku Pomorskim” oraz „IKP”. 
46    „Ziemia Pomorska”, 1946, nr 155. 
47    „Trybuna Pomorska” 1946, nr 139.
48    „Trybuna Pomorska” 1946, nr 135. 
49    „Ziemia Pomorska” 1946, nr 160.
50    „Trybuna Pomorska 1946, nr 144.
51    „Trybuna Pomorska” 1946, nr 132. 
52    „Trybuna Pomorska” 1946, nr 136.
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3 x »Tak« by nigdy wi cej nie odrodzi a si  hy-

dra germa ska”53, „Miliony naszych braci gin y 

z krzykiem nie zgin a! 3 x tak – nigdy nie zgi-

nie!”54, „3 x tak Niemcom nie w smak”55. Inne 

has a obra a y oponentów politycznych oraz 

osoby, które nie g osowa y zgodnie z zalecenia-

mi komunistów: „Komu pi tej klepki brak mówi 

»nie« – cho  my li »tak«”56. Niekiedy has a ze-

stawiano ze zdj ciami – w dniu referendum na 

ostatniej stronie „Trybuny Pomorskiej” opubli-

kowano zdj cie Józefa Becka w towarzystwie 

Adolfa Hitlera, pod którym zamieszczono pod-

pis: „S u alcy Hitlera – Tak sanacja zaprzeda a 

Polsk  faszyzmowi”, natomiast w górnej cz ci 

strony wydrukowano has o: „Je li nie chcesz aby 

znowu powtórzy  si  wrzesie  g osuj trzy razy 

»Tak«”57. 

Pytania referendum – 3 x „Tak” 
Z oczywistych wzgl dów w okresie poprzedzaj -

cym referendum, a dok adnie od pocz tku czerw-

ca 1946 r., najwi cej miejsca na amach prasy 

pomorskiej zajmowa y artyku y po wi cone py-

taniom, które zosta y postawione w g osowaniu 

ludowym. Teksty te przybiera y ró ne formy – 

by y to przemówienia przedstawicieli RJN lub 

w adz wojewódzkich partii58, relacje z wieców 

i zebra , w czasie których zach cano do poparcia 

stanowiska komunistów, komentarze ekspertów59 

lub odpowiednio wyselekcjonowane opinie spo-

ecze stwa60. Wszystkim pytaniom po wi cano 

podobn  ilo  miejsca61. Nale y zaznaczy , e 

argumenty przytaczane w publikowanych ar-

tyku ach by y zbie ne z ogólnymi wytycznymi 

propagandowymi realizowanymi przez wszystkie 

rodki masowego przekazu, równie  w agitacji 

bezpo redniej i po redniej. Z tego wzgl du przed-

stawiano Senat jako organ niedemokratyczny, do 

którego dost p by  ograniczany przez ró nego 

rodzaju cenzusy62. Znaczna cz  artyku ów od-

nosi a si  do funkcjonowania wy szej izby parla-

mentu w ró nych okresach historycznych63. War-

to przytoczy  w tym miejscu ródtytu y jednego 

z artyku ów: „Senat rzymski – przedstawiciel-

stwo bogatych w a cicieli niewolników”; „Rada 

Królewska redniowiecza – Senat Panów yj -

cych z ch opskiej krzywdy”; „Senat w praktyce 

– hamulec reform spo ecznych”64. W niektórych 

53    „Trybuna Pomorska” 1946, nr 150. 
54    „G os Demokratyczny” 1946, nr 13.
55    Tam e. 
56    „Trybuna Pomorska” 1946, nr 147.
57    „Trybuna Pomorska” 1946, nr 150. 
58    Jeden jest naród polski. Tow. Gomu ka-Wies aw o Polakach – autochtonach Ziem Odzyskanych, „Trybuna Po-

morska” 1946, nr 146; Dlaczego na pierwsze pytanie odpowiemy „Tak”. Minister wi tkowski o Senacie, „Trybuna 

Pomorska” 1946, nr 127. 
59    Senat i ludzie pracy, „Trybuna Pomorska” 1946, nr 140; Senat a interesy ch opów, „Trybuna Pomorska” 1946, 

nr 139; Próby poszukiwania karko omnych sytuacji. Dlaczego PSL mówi „nie” w odpowiedzi na pierwsze pytanie 

Referendum?, „Ziemia Pomorska” 1946, nr 148.
60    Przed g osowanie ludowym. Kupcy i rzemie lnicy o g osowaniu ludowym, „IKP” 1946, nr 168; Profesorowie 

UMK o referendum, „IKP” 1946, nr 168. 
61    Warto zaznaczy , e w „Trybunie Pomorskiej” w sposób najbardziej marginalny traktowano zagadnienie 

nacjonalizacji przemys u, k ad c wi kszy nacisk na problematyk  zwi zan  z reform  roln . 
62    By y marsza ek Senatu odpowiada „tak” na pierwsze pytanie Referendum. Dr. Julian Szyma ski przeciw 

dwuizbowo ci parlamentu, „Trybuna Pomorska” 1946, nr 142.
63    Jak pracowa  Senat? Trzej marsza kowie – ró ne metody pracy parlamentarnej, „Ziemia Pomorska” 1946, 

nr 154; Z a tradycja Senatu, „Robotnik Pomorski” 1946, nr 158; Geneza Senatu w Polsce, „Robotnik Pomorski” 

1946, nr 159; Senat, „Robotnik Pomorski” 1946, nr 163.
64    Senaty na przestrzeni dziejów by y zawsze ostoj  reakcji i pr dów antydemokratycznych, „Trybuna Pomorska” 

1946, nr 134. 
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felietonach starano si  wykorzysta  zrozumia e 

nastroje antyniemieckie spo ecze stwa polskiego, 

powi zuj c funkcjonowanie wy szej izby par-

lamentu w latach 1920–1939 z dzia aniami „si  

niemieckich”65. W przypadku pierwszego pytania 

starano si  równie  zdyskredytowa  PSL, wska-

zuj c, e w okresie przedwojennym ludowcy byli 

or downikami likwidacji Senatu. W odniesieniu 

do problematyki gospodarczej starano si  wyka-

za  korzy ci p yn ce z reformy rolnej i nacjonali-

zacji przemys u66. Z tego wzgl du czytelnicy pra-

sy pomorskiej mogli zapozna  si  z felietonami na 

temat funkcjonowania „wzorcowych wsi”, w któ-

rych wi kszo  mieszka ców otrzyma a przydzia-

y ziemi z reformy rolnej67. Podkre lano równie , 

e nacjonalizacja przemys u w aden sposób nie 

uderzy w przedsi biorczo  prywatn 68. W odnie-

sieniu do trzeciego pytania wi kszo  artyku ów 

mia a wykaza  korzy ci p yn ce z przy czenia 

Ziem Zachodnich – g ównie chodzi o o wzmoc-

nienie bezpiecze stwa Polski oraz o rozwój go-

spodarczy – a tak e o udowodnienie konieczno ci 

szybkiej ich asymilacji z reszt  kraju69. 

Wa nym elementem propagandy prasowej 

by o publikowanie o wiadcze  ró nych grup spo-

ecznych i zawodowych w sprawie pozytywnych 

odpowiedzi na wszystkie pytania referendum. 

Z tego wzgl du na amach prasy pomorskiej zna-

laz y si  rezolucje m.in. drukarzy, kolejarzy, na-

uczycieli czy le ników, w których deklarowali oni 

swój pozytywny stosunek do RJN oraz zach cali 

do twierdz cej odpowiedzi na wszystkie pytania70. 

Takie zobowi zania pada y w czasie zebra  czy 

wieców, a nast pnie by y podawane do wiadomo-

ci lokalnych gazet. Jest to doskona y przyk ad 

zastosowania techniki propagandowej zwanej 

owczym p dem71. W wi kszo ci deklaracji suge-

rowano bowiem, e przynale no  do danej grupy 

wymaga twierdz cej odpowiedzi na pytania re-

ferendum, co z kolei b dzie wyrazem d enia do 

uspokojenia sytuacji politycznej w kraju. 

Warto zaznaczy , e najcz ciej wykorzy-

stywanym chwytem w artyku ach prasowych 

publikowanych przed referendum, podobnie jak 

we wszystkich innych formach propagandy, by o 

wyrobienie w czytelniku przekonania, e odpo-

wied  twierdz ca na wszystkie pytania wiadczy 

o byciu patriot 72. Cz sto odwo ywano si  rów-

nie  do kwestii moralnych, sugeruj c, e jedynie 

uczciwi ludzie ustosunkuj  si  pozytywnie do 

wszystkich zagadnie  poddanych g osowaniu. 

Takie sugestie znajdowa y si  zarówno w ko-

mentarzach redakcyjnych czy w opiniach eks-

pertów, jak i w wypowiedziach czytelników73. 

65    G osami sze ciu pos ów niemieckich z Pomorza reakcja przeforsowa a ustaw  o senacie w roku 1920, „Trybu-

na Pomorska” 1946, nr 134; Jak Niemcy zadecydowali o Senacie, „Robotnik Pomorski” 1946, nr 172. 
66    Dlaczego kupiec i rzemie lnik g osuj  „tak”. Wielki kapita  paso ytowa  na drobnych wytwórcach, „Trybuna 

Pomorska” 1946, nr 146; Wie  pójdzie aw  do urn. Ch opskie trzy razy tak, „Ziemia Pomorska” 1946, nr 154; Wyniki 

reformy rolnej na Pomorzu, „Robotnik Pomorski” 1946, nr 112 A. 
67    W Pepeerowskiej wsi. Gromada S omkowo gospodaruje na w asnym, „Trybuna Pomorska” 1946, nr 88; Silno 

– pierwsza wzorcowa wie  która powstanie w woj. pomorskim, „Ziemia Pomorska” 1946, nr 160. 
68    Przedsi biorczo  prywatna i drugie pytanie referendum, „Trybuna Pomorska” 1946, nr 131.
69    Polska – stra nikiem bezpiecze stwa dla Europy i s owia szczyzny w szczególno ci, „Ziemia Pomorska” 1946, 

nr 173; Odra Þ larem politycznej koncepcji nowej Polski, „Robotnik Pomorski” 1946, nr 100; Polska wraca nad Ba tyk, 

„G os Demokratyczny” 1946, nr 13; Odra i Szczecin to dwa najwa niejsze zagadnienia, „IKP” 1946, nr 164.
70    Do wszystkich nauczycieli. Apel Zarz du Okr gu Pomorskiego ZNP, „Trybuna Pomorska” 1946, nr 147; 

Le nicy za trzykrotnym „tak”, „Trybuna Pomorska” 1946, nr 147; Drukarze odpowiedz  3 x „tak”, „Trybuna Pomor-

ska” 1946, nr 147; Wielki wiec toru skich kolejarzy, „Trybuna Pomorska” 1946, nr 147.
71    H.M. Kula, Propaganda wspó czesna. Istota–w a ciwo ci, Toru  2005, s. 163.
72    Jedyna odpowied  godna Polaka – „tak”, „Trybuna Pomorska” 1946, nr 149. 
73    Lud Polski potraÞ  rz dzi  i gospodarowa . Kto agituje za Senatem – jest za przywróceniem w adzy obszarni-

ków i kapitalistów, „Trybuna Pomorska” 1946, nr 131.
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G ówne problemy prasowej 
kampanii przedwyborczej
Kampania propagandowa komunistów by a pro-

wadzona w dwóch wymiarach. W pierwszym, 

maj cym wyd wi k pozytywny, koncentrowa-

no si  na przekonaniu spo ecze stwa do pro-

ponowanych reform i zmian, czyli generalnie 

do zaakceptowania powojennej rzeczywisto ci 

tworzonej przez PPR i pozosta e partie Bloku 

Demokratycznego, które realizowa y wytyczne 

Moskwy. Drugi wymiar mia  charakter zdecy-

dowanie negatywny i polega  na podejmowaniu 

ró nego rodzaju przedsi wzi , które prowa-

dzi y do wytworzenia w wiadomo ci spo ecz-

nej pejoratywnego obrazu opozycji i podziemia 

niepodleg o ciowego. Ten podzia  by  widoczny 

szczególnie w trakcie kampanii przedwyborczej, 

kiedy wielokierunkowe dzia ania wymierzone 

w opozycj  polityczn  prowadzono intensywniej 

ni  kiedykolwiek wcze niej.  

W okresie poprzedzaj cym wybory pierw-

szy wymiar kampanii propagandowej spro-

wadza  si  g ównie do podkre lania jedno ci 

ruchu robotniczego, popularyzowania efektów 

reformy rolnej i idei Daniny Narodowej. By y 

to g ówne punkty tzw. kampanii pozytywnej re-

alizowanej na amach prasy pomorskiej.

W drugiej po owie 1946 r. wiele miejsca 

po wi cano artyku om, które mia y przekona  

czytelników o cis ej wspó pracy PPR i PPS. 

Dla Komitetów Wojewódzkich obydwu par-

tii ta kwestia sta a si  priorytetem, poniewa  

ich rzeczywiste relacje na szczeblu lokalnym 

zdecydowanie odbiega y od stanu idealnego, co 

– jak si  obawiano – mog o zosta  wykorzysta-

ne przez rodowiska opozycyjne. 

Na amach bydgoskich dzienników 29 listopa-

da 1946 r. og oszono zawarcie umowy o jedno ci 

dzia ania PPR i PPS74. W adzom partyjnym zale-

a o przede wszystkim na przekonaniu czytelni-

ków, e porozumienie mia o wymiar realny, a nie 

jedynie deklaratywny. Dlatego w wielu artyku-

ach pojawia y si  podobne argumenty: „Wspól-

ny front robotniczy nie s abnie, lecz przeciwnie 

cementuje si  i wzmacnia w obliczu czekaj cych 

na  wielkich zada  – pomny tradycji wspólnej 

walki i wspólnych zwyci stw. I dzieje si  to za-

równo odgórnie, gdy chodzi o w adze centralne 

obu bratnich partii, jak i w terenie i ogniwach 

do owych”75. W kolejnych numerach donoszono 

o wiecach PPR i PPS, w czasie których deklaro-

wano jak najszybsz  realizacj  umowy76. 

Kolejnym punktem kampanii wyborczej 

by  eksploatowany ju  w okresie referendum 

temat Ziem Zachodnich. Przytaczane argu-

menty i g ówne za o enia pozostawa y nie-

zmienne, bowiem ca a kampania w dalszym 

ci gu mia a na celu wyciszenie g osów pro-

testu w sprawie utraty terenów wschodnich. 

W odniesieniu do tematu Ziem Odzyskanych 

warto zwróci  uwag  na dwa aspekty. Pierw-

szym by a seria wieców protestacyjnych po 

wypowiedzi sekretarza stanu Stanów Zjedno-

czonych Ameryki Pó nocnej Jamesa F. Byr-

nesa, który stwierdzi , e granica na Odrze 

i Nysie u yckiej jest tymczasowa77. Drugim 

74    Umowa o jedno ci dzia ania i wspó pracy zawarta mi dzy Polsk  Parti  Socjalistyczn  i Polsk  Parti  Ro-

botnicz , „Robotnik Pomorski” 1946, nr 325 AB; W obliczu nadchodz cych wyborów. Umowa mi dzy PPS i PPR, 

„Ziemia Pomorska” 1946, nr 326.
75    Wspólna droga PPR i PPS. Pakt jedno ci i wspó pracy bratnich partii robotniczych, „Trybuna Pomorska” 

1946, nr 285. 
76    Nowy or  w walce o demokracj . Wspólny wiec aktywistów PPR i PPS w Bydgoszczy po wi cony umowie 

o jedno ci dzia ania obu partii, „Trybuna Pomorska” 1946, nr 290. 
77    James F. Byrnes stwierdzi , e USA b d  co prawda popiera  rewizj  przedwojennych pó nocnych i zachod-

nich granic Polski na jej korzy , jednak rozmiar obszaru, który ma by  do niej przy czony b dzie okre lony osta-

teczn  umow ; Zob. szerz.: M.K. Kami ski, W obliczu sowieckiego ekspansjonizmu. Polityka Stanów Zjednoczonych 
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natomiast by a Danina Narodowa, która mia a 

zosta  przeznaczona na odbudow  Ziem Od-

zyskanych, i z tego wzgl du sta a si  jednym 

z kluczowych punktów kampanii. 

Przemówienia Jamesa Byrnesa mia o co 

prawda miejsce we wrze niu 1946 r., ale sta o 

si  dla komunistów doskona ym pretekstem do 

przeprowadzenia kampanii uderzaj cej w opo-

zycj , i b d cej jednocze nie przygotowaniem 

do okresu przedwyborczego78. W prasie pomor-

skiej pojawi y si  wi c relacje z licznych wie-

ców protestacyjnych, organizowanych g ównie 

przez PPR, oraz inne artyku y, których tre  

by a wymierzona w pa stwa zachodnie oraz 

w przeciwników komunistów w kraju79. 

Drugim wa nym aspektem kampanii przed-

wyborczej zwi zanej z tematem Ziem Od-

zyskanych by a Danina Narodowa. W dniu 

13 listopada 1946 r. uchwalono dekret, w któ-

rym wprowadzono „jednorazowe powszechne 

wiadczenie maj tkowe” na rzecz zagospo-

darowania Ziem Zachodnich oraz szybszego 

po czenia ich z macierz . W dokumencie za-

znaczono, e wp ywy z Daniny mia y by  prze-

znaczone jedynie na wspomniany cel80. Od 

momentu podania dekretu do publicznej wia-

domo ci prasa pomorska zaanga owa a si  

w przybli anie czytelnikom idei tej akcji. Rol  

prasy oraz innych rodków masowego prze-

kazu mia o by  bowiem uspokojenie opinii 

publicznej, na któr  de facto zosta  na o ony 

kolejny podatek. W artyku ach publikowanych 

na amach pomorskich dzienników wyja niano 

mi dzy innymi, w jaki sposób b dzie naliczana 

Danina, kto zostanie jej p atnikiem, oraz przede 

wszystkim – jaki jest jej cel81. W wi kszo ci 

publikacji podkre lano, e jej charakter b dzie 

„powszechny” i „sprawiedliwy” – najmniej 

zarabiaj cy robotnicy mieliby p aci  mniejsz  

stawk , a ponadto przewidywano ulgi dla osób 

wzorowo wywi zuj cych si  ze wiadcze . 

W innych tekstach starano si  mobilizowa  spo-

ecze stwo, podkre laj c na ka dym kroku, e 

poddanie si  Daninie Narodowej b dzie odpo-

wiedzi  na nieprzyjazne wyst pienia w sprawie 

granic zachodnich82. Warto nadmieni , e w jed-

nym z pierwszych artyku ów na temat nowego 

podatku asekuracyjnie zauwa ono: „Musimy 

by  przygotowani na to, e w a nie te elementy 

[szabrownicze i spekulacyjne – przyp. aut.] we-

spó  z reakcyjnym podziemiem puszcz  w kurs 

now  fal  plotek i stara  si  b d  o wywo anie 

niezadowolenia w ród ludno ci”83. W ten sposób 

w adze partyjne chcia y zabezpieczy  si  przed 

spodziewanymi negatywnymi komentarzami.   

Nast pnym krokiem prasy pomorskiej, po 

przybli eniu czytelnikowi zarówno korzy ci 

p yn cych z p acenia nowego podatku, jak i kon-

sekwencji wynikaj cych z niewywi zania si  

ze wiadczenia, by o relacjonowanie przebiegu 

samej akcji. Na amach dzienników zacz y si  

pojawia  teksty o pierwszych dobrowolnych 

i Wielkiej Brytanii wobec Polski i Czechos owacji 1945–1948, Warszawa 2005, s. 166; Historia dyplomacji polskiej, 

t. VI, 1944/1945–1989, red. W. Materski, W. Michowicz, Warszawa 2010. 
78    Obca agentura, „Trybuna Pomorska” 1946, nr 215.
79    ywio owy protest Bydgoszczy przeciw wyst pieniu Byrnesa, „Trybuna Pomorska” 1946, nr 214; MRN w To-

runiu odpowiada Byrnesowi, „Robotnik Pomorski” 1946, nr 255; Powiat toru ski w odpowiedzi Byrnesowi, „Ziemia 

Pomorska” 1946, nr 246; Manifestuj  przeciw mowie Byrnesa w ca ym kraju, „IKP” 1946, nr 248; Odpowied  spo-

ecze stwa toru skiego ministrowi Byrnesowi, „G os Demokratyczny” 1946, nr 25. 
80    Dekret z 13 listopada 1946 r. o daninie narodowej na zagospodarowanie Ziem Zachodnich, Dziennik Ustaw 

Rzeczypospolitej Polskiej 1946 r. Nr 61, poz. 341. 
81    Danina powszechna i sprawiedliwa. Ca y naród wiadczy na rzecz zagospodarowania Ziem Odzyskanych, 

„Trybuna Pomorska” 1946, nr 275; Danina dla Ziem Odzyskanych, „Ziemia Pomorska” 1946, nr 311.  
82    Danina narodowa b dzie odpowiedzi  na nieprzyjazne nam wyst pienia w sprawie Ziem Odzyskanych, „Try-

buna Pomorska” 1946, nr 275.
83    Danina Narodowa, „Trybuna Pomorska” 1946, nr 274. 



176 Kamila Churska-Wo oszczak

wp atach. Ostatecznie województwo pomorskie 

znalaz o si  na czwartym miejscu w kraju, wp a-

caj c na Danin  ponad miliard z otych84.  

Jednym z priorytetów przedwyborczej kam-

panii propagandowej Bloku Demokratycznego 

by o równie  kreowanie pozytywnych opinii 

o polityce gospodarczej rz du. W tej kwestii 

najwi kszy nacisk po o ono na popularyzacj  

za o e  planu 3-letniego oraz dalszych efektów 

reformy rolnej. 

Kwestia 3-letniego planu odbudowy kraju 

pojawi a si  na amach prasy pomorskiej po raz 

pierwszy we wrze niu 1946 r. w zwi zku z uchwa-

 KRN, która zatwierdza a wytyczne planu go-

spodarczego na najbli sze 3 lata, tj. do 1949 r.85 

Nied ugo pó niej zacz to zamieszcza  kolejne 

teksty, w których przybli ano czytelnikom g ówne 

za o enia planu i cele, z których najwa niejszym 

by o podniesienie stopy yciowej polskiego spo-

ecze stwa powy ej poziomu przedwojennego86.  

Relacje z wieców przed referendum 
i wyborami 
Niezwykle wa nym elementem prasowej kam-

panii przedreferendalnej i przedwyborczej by y 

relacje z bie cych dzia a  propagandowych 

podejmowanych przez przedstawicieli partii 

Bloku Stronnictw Demokratycznych. Sprowa-

dza y si  one najcz ciej do opisu przebiegu 

wieców, zebra  partyjnych oraz masówek orga-

nizowanych w zak adach pracy. 

Nale y zaznaczy  pewn  ró nic  w przed-

stawianiu tych wydarze  przez poszczególne 

tytu y. Wynika a ona g ównie z przynale no ci 

partyjnej organizatorów imprez oraz z politycz-

nych sympatii redakcji pism. Z tego wzgl du 

na amach „Trybuny Pomorskiej” szeroko ko-

mentowano wszelkie imprezy przygotowywane 

przez partie Bloku Demokratycznego, ponie-

wa  faktycznie g ównym ich organizatorem 

by a PPR87. Z kolei w „Robotniku Pomorskim” 

i „Robotniku Kujawskim” relacjonowano 

przede wszystkim przebieg wieców i zebra  

z udzia em przedstawicieli PPS88. 

Relatywnie du o miejsca relacjom z tego 

typu wydarze  po wi cali dziennikarze „Zie-

mi Pomorskiej”, którzy pokazywali w ko-

mentarzach równie  imprezy organizowane 

w mniejszych miejscowo ciach regionu89. 

Zdecydowanie bardziej marginalnie trakto-

wano to zagadnienie na amach „Ilustrowa-

nego Kuriera Polskiego”90. Podobnie ladow  

84    Pomorze na 4-tym miejscu. Przesz o 1 miliard z  da o nasze województwo na Danin  Narodow , „Trybuna 

Pomorska” 1947, nr 23. 
85    Uchwa y KRN w sprawie planu odbudowy kraju, „Ziemia Pomorska” 1946, nr 260. 
86    Zjazd ch opów pomorskich. Odbudowa wsi w planie trzyletnim, „Ziemia Pomorska” 1946, nr 265; Plan 

trzyletni – to plan realny, „Trybuna Pomorska” 1946, nr 258; Wygramy bitw  o plan trzyletni, „Trybuna Pomorska” 

1946, nr 290.
87    Wiec PPS i PPR w Bydgoszczy, „Trybuna Pomorska” 1946, nr 288; Szlakiem rozpocz tej kampanii wyborczej. 

Wiece Bloku Demokratycznego na Pomorzu, „Trybuna Pomorska” 1946, nr 303; „G osujemy na Blok Stronnictw 

Demokratycznych i Zwi zków Zawodowych”. Tysi ce ludzi na ca ym Pomorzu manifestuj  swoj  wol  utrwalenia 

zdobyczy demokratycznych, „Trybuna Pomorska” 1947, nr 17.
88    Wiec w Bydgoszczy, „Robotnik Pomorski” 1946, nr 168; Wiec poselski w Rypinie, „Robotnik Pomorski” 1946, 

nr 169; Wielki wiec kolejarzy, „Robotnik Pomorski” 1946, nr 325; Z przedwyborczych wieców PPS, „Robotnik Ku-

jawski” 1947, nr 18; Wielki wiec PPS w Bydgoszczy, „Robotnik Kujawski” 1947, nr 6; Wiece przedwyborcze PPS, 

„Robotnik Kujawski” 1947, nr 12.
89    Kobiety wobec referendum. Masowe wiece w woj. pomorskim, „Ziemia Pomorska” 1946, nr 174; Wiec Przed-

wyborczy, „Ziemia Pomorska” 1947, nr 7–8; Kobiety popr  Blok stronnictw Demokratycznych. Wielki wiec przed-

wyborczy w Sali OKZZ, „Ziemia Pomorska” 1947, nr 14; Wiec przedwyborczy pracowników Zarz du Okr gowego 

P. N. Z. w Bydgoszczy, „Ziemia Pomorska” 1947, nr 15.
90    Wielki wiec w sprawie referendum, „IKP” 1946, nr 100; Wiec w sprawie Referendum, „IKP” 1946, nr 167; Wiec 

przedwyborczy SP w Sali kina Pomorzanin!, „IKP” 1947, nr 9; Wiec przedwyborczy kupiectwa, „IKP” 1947, nr 14.
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obecno  tej tematyki odnotowano w przy-

padku tygodnika „G os Demokratyczny”91.  

Wyj tkiem by y wielkie wiece przedre-

ferendalne z udzia em przedstawicieli Rz du 

Jedno ci Narodowej, którym po wi cano du o 

uwagi we wszystkich dziennikach lokalnych, 

bez wzgl du na zwi zki i sympatie polityczne92. 

W okresie bezpo rednio poprzedzaj cym g o-

sowanie ludowe w Bydgoszczy i województwie 

pomorskim przebywali mi dzy innymi: Jakub 

Berman, Józef Cyrankiewicz, Micha  Rola- y-

mierski, Hilary Minc, Edward Osóbka-Moraw-

ski, Marian Spychalski, Henryk wi tkowski. 

Warto podkre li , e w okresie przedreferendal-

nym, a dok adnie 17 kwietnia 1946 r., w zwi z-

ku z akcj  siewn  w województwie pomorskim 

przebywa  równie  Stanis aw Miko ajczyk. 

Prezes PSL odwiedzi  mi dzy innymi Szubin93. 

W przeciwie stwie do szeroko zapowiadanych 

i komentowanych wizyt innych przedstawicie-

li rz du, pobyt prezesa PSL w województwie 

praktycznie w aden sposób nie by  odnotowa-

ny przez miejscow  pras .  

Relacje z wieców i zebra  przedwy-

borczych by y we wszystkich redakcjach 

przygotowywane wed ug podobnego schema-

tu. W tek cie przedstawiano wi c szczegó owy 

przebieg spotkania, fragmenty wyg aszanych 

przemówie , a w przypadku wi kszych zgro-

madze  nawi zywano do du ej liczby obecnych 

oraz zamieszczano krótki komentarz redakcyj-

ny, w którym odnoszono si  do bie cej sytu-

acji politycznej. W przypadku du ych imprez 

na kilka dni przed tymi wydarzeniami informo-

wano o maj cym si  odby  wiecu oraz niekiedy 

przedstawiano program spotkania. 

Komentarze na temat wyników refe-
rendum i wyborów 
W pierwszych komentarzach po 30 czerw-

ca 1946 r. autorzy artyku ów koncentrowali 

swoj  uwag  przede wszystkim na wysokiej 

frekwencji – zarówno w kraju, jak i w samym 

województwie pomorskim94. W tekstach publi-

kowanych dzie  po referendum nie odnoszono 

si  w aden sposób do jego wyników95. Dopiero 

dwa dni pó niej w „Trybunie” redakcja opubli-

kowa a cz ciowe rezultaty g osowania z trzy-

nastu komisji obwodowych w Bydgoszczy oraz 

powiatów z otowskiego i cz uchowskiego, które 

91    Wiec Stronnictwa Demokratycznego w Jab onowie, „G os Demokratyczny” 1946, nr 2; Wiece w sprawie 

referendum ludowego na Pomorzu, „G os Demokratyczny” 1946, nr 14; Przedwyborcze zebranie m odzie y demo-

kratycznej, „G os Demokratyczny” 1947, nr 3. 
92    Premier Osóbka-Morawski na Pomorzu, „Trybuna Pomorska” 1946, nr 147; Wódz naczelny i minister Minc 

w ród kolejarzy, „Trybuna Pomorska” 1946, nr 147; Sekretarz generalny PPS – Cyrankiewicz o wspó pracy partyj 

robotniczych. Wspólny Zjazd dzia aczy PPS i PPR w Bydgoszczy, „Ziemia Pomorska” 1946, nr 104; Marsza ek Ro-

la- ymierski przybywa do Bydgoszczy, „Robotnik Pomorski” 1946, nr 169; Przed g osowaniem ludowym. Premier 

Osóbka-Morawski przemawia  w Pomorskim Domu Sztuki, „IKP” 1946, nr 170; Premier Rz du Jedno ci Narodowej 

w Toruniu, „G os Demokratyczny” 1946, nr 14; Historyczna szansa Polski b dzie wygrana do ko ca. Przemówienie 

przedstawiciela KC PPR tow. Bermana, „Trybuna Pomorska” 1946, nr 104.
93    AIPN By, 069/301 t. 4, Raport kierownika PUBP w Szubinie dotycz cy wizyty Stanis awa Miko ajczyka na 

terenie powiatu szubi skiego, 18 IV 1946 r., k. 311.
94    Frekwencja w Bydgoszczy dochodzi do 95 proc., „Trybuna Pomorska” 1946, nr 151; Manifestacja jedno ci ca-

ego narodu. Kraj w dniu g osowania. Wsz dzie panowa  spokój – Du a frekwencja g osuj cych, „Ziemia Pomorska” 

1946, nr 176; Dzie  G osowania Ludowego w Bydgoszczy min  w atmosferze spokoju i powagi. Wielka frekwencja 

g osuj cych w godzinach porannych, „IKP” 1946, nr 176.
95    W dniach 2 i 3 lipca 1946 r. opublikowano jedynie wyniki g osowania cz ci komisji obwodowych w Warsza-

wie oraz odzi; Zarysowuje si  zwyci stwo demokracji w g osowaniu ludowym. Pierwsze wyniki z Warszawy i odzi, 

„Trybuna Pomorska” 1946, nr 152; Pierwsze wyniki, „Robotnik Pomorski” 1946, nr 175 AB; Warszawa i ód  odpo-

wiadaj  „tak”. Pierwsze wyniki g osowania. Opinia obserwatorów zagranicznych. Wie  g osowa a prawie w 100%, 

„Ziemia Pomorska” 1946, nr 177.
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w tamtym czasie formalnie nie wchodzi y ju  

w sk ad województwa96. Podane wyniki by y 

oczywi cie korzystne dla komunistów. W kolej-

nych dniach publikowano szcz tkowe rezultaty 

z pozosta ych powiatów i miast wydzielonych97, 

coraz mielej obwieszczaj c zwyci stwo. Je li 

podawano niekorzystne dla Bloku Demokra-

tycznego zestawienia, wówczas zaznaczano, e 

by  to „przejaw dzia a  reakcji”. Pe ne wyniki 

g osowania, wcze niej odpowiednio spreparo-

wane, opublikowano 12 lipca 1946 r.98 

Kilka miesi cy pó niej komentarze powy-

borcze lokalnej prasy by y utrzymane w po-

dobnym tonie. W felietonach publikowanych 

bezpo rednio po wyborach podkre lano przede 

wszystkim spokojny przebieg g osowania, 

sprawne dzia anie komisji obwodowych oraz 

bardzo wysok  frekwencj 99. Zaznaczano rów-

nie , e wielu wyborców g osowa o w sposób 

zorganizowany i jawny, sugeruj cy tym samym 

spodziewany sukces komunistów: „Wyborcy 

przewa nie nie odchodz  od sto u, wk adaj  do 

kopert kartki i zadowoleni, e ju  spe nili swój 

obywatelski obowi zek odchodz ”100. 

Ch tnie cytowano równie  opinie prasy za-

granicznej, oczywi cie jedynie te, które nie by y 

przychylne Stanis awowi Miko ajczykowi101. 

W organie prasowym KW PPR zamieszczono 

mi dzy innymi streszczenie artyku u opubliko-

wanego w gazecie „Detroit News”, w którym 

skrytykowano post powanie Miko ajczyka oraz 

sugerowano prowadzenie przez niego dwulico-

wej polityki, która sprowadza a si  do wspó -

pracy z podziemiem niepodleg o ciowym102.  

W przeciwie stwie do okresu po referen-

dum, ju  dwa dni po wyborach publikowano 

przybli one wyniki g osowania dla ca ego wo-

jewództwa pomorskiego. Zosta y one oÞ cjal-

nie potwierdzone kilka dni pó niej103. Opinie 

wiadcz ce o wygranej komunistów w wybo-

rach pojawia y si  ju  w pierwszych komenta-

rzach – g ównie przez podkre lanie ogromnej 

96    Pierwsze wyniki G osowania Ludowego z Bydgoszczy i województwa. Zdecydowana wi kszo  g osowa a 

„tak”, „Trybuna Pomorska” 1946, nr 153.
97    4 lipca podano wyniki dla Bydgoszczy oraz powiatu s pole skiego. Dzie  pó niej dla Torunia, Inowroc a-

wia, powiatu nieszawskiego, a 6 lipca – dla Grudzi dza, W oc awka oraz powiatów chojnickiego i grudzi dzkie-

go; Demokracja wygra a referendum. Przygniataj ca wi kszo  spo ecze stwa odpowiedzia a po trzykro  „tak”, 

„Robotnik Pomorski” 1946, nr 177; Lud polski g osowa  zgodnie ze swym sumieniem. Cyfry z ca ego kraju mówi  

o wynikach niedzielnego g osowania ludowego, „Ziemia Pomorska” 1946, nr 179; Ca a Polska w referendum. Tym-

czasowe wyniki g osowania, „G os Demokratyczny” 1946, nr 15; Dalsze tymczasowe wyniki G osowania Ludowego, 

„IKP” 1946, nr 179. 
98    Zwyci y o „tak” demokracji. OÞ cjalne wyniki G osowania Ludowego z ca ego kraju, „Trybuna Pomorska” 

1946, nr 161; OÞ cjalne wyniki G osowania Ludowego, „IKP” 1946, nr 188.
99    Jak g osowa o Pomorze. Sprawny przebieg wyborów w Bydgoszczy, „Trybuna Pomorska” 1947, nr 19; 85% 

uprawnionych do g osowania, „Ziemia Pomorska” 1947, nr 19; Pierwsze wiadomo ci o wyborach do sejmu. Wysoka 

frekwencja g osuj cych. Listy Stronnictwa Pracy cieszy y si  popularno ci  u wyborców, „IKP” 1947, nr 19. 
100    Bydgoszczanie przy urnach wyborczych. wiat pracy manifestuje swoj  wol  utrwalenia zdobyczy demokra-

cji, „Trybuna Pomorska” 1947, nr 19. 
101    Reuter o wyborach w Polsce, „Ziemia Pomorska” 1947, nr 20; Korespondentka „Sunday Express” o przebie-

gu wyborów, „Ziemia Pomorska” 1947, nr 19.  
102    Cz owiek, który zawsze si  spó nia . Miko ajczyk – „polski wi ty” mi dzynarodowej reakcji. Prasa amery-

ka ska o wyborach w Polsce, „Trybuna Pomorska” 1947, nr 23.
103    Podano mi dzy innymi dok adn  liczb  mandatów dla poszczególnych partii politycznych we wszystkich 

okr gach województwa pomorskiego; Blok demokratyczny zdoby  327 mandatów. Tylko 24 miejsca uzyska o PSL, 

„Trybuna Pomorska” 1947, nr 21; Pa stwowa Komisja Wyborcza og osi a oÞ cjalne wyniki wyborów, „Trybuna Po-

morska” 1947, nr 27; Wielkie Zwyci stwo Bloku Stronnictw Demokratycznych, „Robotnik Kujawski” 1947, nr 21; 

Blok 383 mandaty, „Ziemia Pomorska” 1947, nr 21; Wynik wyborów w okr gu nr 25 w Bydgoszczy, „IKP” 1947, 

nr 20; NieoÞ cjalne wyniki wyborów do Sejmu, „IKP” 1947, nr 21.
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liczby wyborców g osuj cych w sposób mani-

festacyjny na list  Bloku Demokratycznego104. 

Podsumowanie
Analizuj c zawarto  prasy z okresu referendum 

i wyborów, mo na stwierdzi , e praktycznie 

we wszystkich tytu ach poruszano podobne za-

gadnienia, a jedyn  ró nic  by a cz stotliwo , 

z jak  pojawia y si  one na amach poszczegól-

nych pism oraz forma ich prezentowania. Naj-

wa niejszymi charakterystycznymi elementami 

artyku ów zamieszczanych w prasie pomorskiej 

by y: negatywne przedstawianie PSL i podzie-

mia niepodleg o ciowego; relacjonowanie po-

suni  i dzia alno ci partii Bloku Demokratycz-

nego jedynie w pozytywnym wietle; zalecenie 

odpowiedzi twierdz cych na wszystkie pytania 

referendum; popularyzowanie reform propo-

nowanych przez komunistów; informowanie 

o wiecach i zebraniach przedwyborczych orga-

nizowanych przez partie zblokowane; obwiesz-

czanie pozytywnych rezultatów g osowa  w re-

ferendum i wyborach jeszcze przed oÞ cjalnym 

og oszeniem wyników.  

Podsumowuj c, nale y zwróci  uwag  na 

ró nice wyst puj ce pomi dzy poszczegól-

nymi tytu ami, które wynika y g ównie z gor-

liwo ci i staranno ci z jak  wykonywano za-

lecenia w adz centralnych105. Z oczywistych 

wzgl dów swoist  tub  propagandow  partii 

komunistycznej, a co za tym idzie – równie  

Bloku Demokratycznego, by a „Trybuna Po-

morska”, organ prasowy KW PPR. Na amach 

tego dziennika w sposób najbardziej dok adny 

i sumienny realizowano wytyczne KC PPR, ale 

równie  WUIiP i innych instytucji zajmuj cych 

si  dzia aniami propagandowymi. Równie  lo-

kalne dzienniki PPS, czyli „Robotnik Pomor-

ski” i „Robotnik Kujawski” w du ym stopniu, 

chocia  w nieco agodniejszej formie, przeka-

zywa y spo ecze stwu informacje zgodne z dy-

rektywami w adz partyjnych. Podobny charak-

ter mia y wiadomo ci zamieszczane w „Ziemi 

Pomorskiej”. Najbardziej niezale nym, chocia  

tak e wpisuj cym si  w nurt pism partyjnych, 

by  „Ilustrowany Kurier Polski”. Wprawdzie 

by  on organem prasowym partii, która nie 

wesz a formalnie w sk ad Bloku Demokra-

tycznego, jednak z tej racji, e reprezentowa  

lewicowy od am stronnictwa, tre  publikowa-

nych artyku ów pozwala do czy  ten tytu  do 

innych dzienników realizuj cych propagand  

zbie n  z postulatami komunistów. Podobnie 

nieco inny charakter posiada  równie  „G os 

Demokratyczny”, tygodnik Stronnictwa Demo-

kratycznego, co najprawdopodobniej wynika o 

z cz stotliwo ci wydawania pisma, która wp y-

wa a na dobór tematów i stopie  ich zg bienia, 

a nie – z niezale no ci redakcji. 

104    Zwyci stwo Bloku Demokratycznego, „Ziemia Pomorska” 1947, nr 20.
105    W zespole MIiP zachowa y si  wyci gi z ocen poszczególnych numerów dzienników wydanych na terenie 

województwa pomorskiego. Pochodz  one g ównie z pierwszej po owy 1946 r. Zob. szerz.: Archiwum Akt Nowych, 

MIiP (1945–1947), mikr. 28581, „Ziemia Pomorska” – recenzje sporz dzone przez pracowników Departamentu 

Prasy, 1946 r.; Tam e, mikr. 28576, „Robotnik Pomorski” – recenzje sporz dzone przez MIiP; Tam e, mikr. 28568, 

„Ilustrowany Kurier Polski” – recenzje sporz dzone przez MIiP.


