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W oświadczeniu przyjętym po konferencji w Jałcie 10 II 45 r. Stalin wraz z 

prezydentem USA Rooseveltem i premierem Wielkiej Brytanii Churchillem stwierdzał: 

„Ten polski tymczasowy Rząd Jedności Narodowej będzie miał obowiązek 

przeprowadzenia moż liwie najszybciej wolnych i nieskrępowanych wyborów, opartych 

na głosowaniu powszechnym i tajnym. W wyborach tych będą miały prawo wziąć  

udział i wystawiać  kandydatów wszystkie partie demokratyczne i antyhitlerowskie”. 

Niemal 40 lat później wicepremier PRL Rakowski mówił podczas krajowej konferencji 

partyjnej: „Wezwanie do bojkotu wyborów jest wyzwaniem do zajęcia postawy 

niepatriotycznej… Ci, którzy wzywają do bojkotu chcą Polski słabej, cherlawej”. 

Między decyzją jałtańską a bełkotem Rakowskiego2 mieści się polskie 

doświadczenie wyborów a la russe. Natychmiast po utworzeniu owego rządu jedności 

narodowej w 1945 r. komuniści podjęli przygotowania do spreparowania 

zapowiedzianych wyborów. Nie dopuścili do legalizacji żadnej partii 

antyhitlerowskiego podziemia politycznego poza Polskim Stronnictwem Ludowym 

Mikołajczyka3. Zdecydowali się przeprowadzić  najpierw próbę generalnego terroru i 

fałszerstw – referendum (30 VI 46 r.), do którego wybrali trzy pytania: pierwsze błahe 

(czy senat ma być  zniesiony), drugie i trzecie do zgodnej akceptacji (czy aprobować  

reformę rolną i „unarodowienie podstawowych gałęzi gospodarki krajowej” oraz czy 

przyłączyć  do Polski ziemie poniemieckie). W tym dziwnym głosowaniu ominięto więc 

to, co naprawdę dzieliło władzę od ogromnej większości narodu. Komunistyczna Polska 

Partia Robotnicza chciała albo rozegrać  walkę na fałszywym polu, albo osiągniętą na 

tym polu zgodą wszystkich legalnych partii udokumentować  poparcie narodu dla 

zdominowanego przez komunistów rządu. PSL zdecydowało się przyjąć  wyzwanie i 

zaapelowało o negatywną odpowiedź  na pierwsze pytania. 

W kampanii przed referendum zastraszano społeczeństwo, aresztowano 

przeciwników politycznych, a jednocześnie obficie stosowano „patriotyczną” 

propagandę. „Trzy razy tak Niemcom nie w smak” głosił najbardziej popularny slogan. 

Wedle danych PSL 80% głosujących odpowiedziało „nie” na pierwsze pytanie, wedle 
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zapisu w pamiętnikach ówczesnego premiera Osóbki-Morawskiego4 – ponad 80%. Nim 

opublikowano wyniki oficjalne doszło do inspirowanego przez UB pogromu ocalonej z 

wojny ludności żydowskiej w Kielcach. Jednym z jego celów było zamydlenie oczu 

zachodniej opinii publicznej, by moż liwie bezboleśnie przełknęła fałszerstwo 

wyborcze, skoro dotknęło ono przeciwników komunistów – jak miał dowieść  pogrom 

zbrodniczych antysemickich faszystów. Wyniki oficjalne ukazały się niemal dwa 

tygodnie po referendum i przyznały komunistom zwycięstwo 70% głosów. 

Po tej próbie generalnej można już  było przystąpić  do prawdziwej „kampanii 

przedwyborczej”. Na dłużej lub krócej aresztowano ponad 100 tyś  członków PSL, w 

tym 147 kandydatów na posłów, zdelegalizowano wiele ogniw PSL. Na wieś  posłano 

grupy wojskowe, które zorganizowały wiece z przymusowym udziałem 6 mln ludzi. 

Przeprowadzono też  zbrojne akcje przeciw wsiom znanym z niechęci do komunizmu, 

zabijając setki ludzi. 

Według danych oficjalnych „Blok Demokratyczny” zdobył 80% głosów, według 

danych PSL – 32%. Tak zakończyły się pierwsze i ostatnie „wolne i nieskrępowane 

wybory” w PRL. Z następnymi wyborami nie było już  takich kłopotów, głosowało się na 

jedną listę, której nazwa zmieniała się od Frontu Narodowego przez Front Jedności 

Narodowej aż  po Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego. 

Podczas wyborów sejmowych w 1952 r. i do rad narodowych w 1954 r. 

społeczeństwo było już  sparaliżowane strachem i propagandą. Partia ustaliła listę, 

kandydatów było tylu, ile mandatów. Obowiązywało praktycznie głosowanie jawne. Do 

tych, którzy nie stawili się przy urnach w ciągu kilku pierwszych godzin, ruszyli 

agitatorzy. Samochodami dowożono do lokali wyborczych ciężko chorych, zmuszano 

do głosowania nawet umierających w szpitalach. Nic dziwnego, że w tej sytuacji 

komuniści „wygrali” wybory, choć  niektórzy sądzą, że i w tych wyborach ostateczne 

wyniki uległy zafałszowaniu, by zbliżyć  się do obowiązujących w ZSRR blisko 100%. 

W zupełnie innych warunkach odbyły się następne wybory sejmowe 20 i 57 r. 

Pod naciskiem społeczeństwa po wydarzeniach października 56 zmieniono ordynację 

wyborczą. Pozostała wprawdzie nadal jedna lista, ale kandydatów było zawsze nieco 

więcej niż  mandatów. Wpisano na listy  kilkunastu niezależnych działaczy społecznych, 

przeważnie katolickich oraz kilku przedstawicieli reformistycznego skrzydła partii. 

Jednak na krótko przed wyborami Gomułka rzucił na szalę cały swój świeżo uzyskany 

autorytet i wezwał do głosowania jawnego i bez skreś leń, a więc do wyboru osób 

znajdujących się na początkowych, „mandatowych” miejscach list. W rezultacie w 

głosowaniu, którego wyniki albo nie uległy zafałszowaniu, albo fałszerstwo było 

stosunkowo niewielkie, przepadł tylko jeden mandatowy kandydat. 

Wszystkie późniejsze wybory były już  tylko rytualną farsą. PZPR chwyciła znów 

wiatr w żagle i bez żenady ustalała dogodne listy kandydatów. W praktyce zawsze 
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obowiązywało głosowanie jawne. Wyniki i tak fałszowano, nie dbając nawet o ich 

prawdopodobieństwo. Tylko debil mógł bowiem uwierzyć , że zawsze „najwybitniejsi” 

przedstawiciele władz uzyskują najlepsze wyniki. Oznaczać  to by musiało, że owa 

niewielka głosująca tajnie grupka wyborców naraża się i wchodzi za kotarę, by skreś lić  

jakiego Kowalskiego czy Nowaka, ale zostawić  Gomułkę5 i Gierka6, Kliszkę7 i 

Babiucha8. Upadek ekipy Gomułki nastąpił półtora roku po jej wspaniałym „sukcesie 

wyborczym” w 1969 r., upadek ekipy Gierka – po równie wspaniałych osiągnięciach w 

wyborach 1980 r., poprzedzających Sierpień zaledwie o kilka miesięcy. 

W tymże roku 1980 opozycja wezwała do bojkotu wyborów i przynajmniej w 

niektórych wielkich miastach wezwania te przyniosły widoczny efekt. Nie udało się 

jednak nic z tego zauważyć  w wynikach oficjalnych. Fałszerstwo stało się tak 

oczywistym elementem każdych wyborów w PRL, że nie dziwiło nikogo. 

Przed nami wybory anno domini 1984…  
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