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Waldemar Kowalski: Demokracja na sowiecką modłę –
wybory do Sejmu z 19 stycznia 1947 roku

Zwycięstwo w powszechnym głosowaniu do Sejmu miało zapewnić komunistom
pełnię władzy – tak też się stało, ale za cenę fałszerstwa wyborczego oraz
represji, jakie dotknęły tysięcy Polaków, głównie działaczy opozycji.

Wejście do lokalu wyborczego w Sanoku, 19 I 1947 r. Fot. AIPN

19 stycznia 1947 roku zapisał się nad Wisłą jako dzień manipulacji i terroru, stając się
jednym z mitów założycielskich tzw. Polski Ludowej.

Próbą generalną przed styczniowymi wyborami było przeprowadzone w czerwcu 1946 roku
referendum – także sfałszowane, dzięki wykorzystaniu aparatu represji na niespotykaną
dotąd skalę. Zwycięstwo komunistów nie byłoby jednak możliwe, gdyby nie pomoc
sowieckich „przyjaciół”, a w szczególności przybyłego z Moskwy naczelnika Wydziału „D”
Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego (MGB) ZSRS płk. Arona Pałkina oraz jego ludzi
(Grupa Pałkina), specjalistów od preparowania dokumentów.

„Ogólnonarodowe głosowanie” – jak pisała moskiewska „Prawda” – miało dowieść
prokomunistycznych sympatii polskiego narodu. Sowieccy specjaliści od wdrażania
„standardów demokracji” zapracowali sobie nawet na odznaczenie od Stalina. Pałkin za
wykonanie „zadania specjalnego” w czerwcu 1946 roku otrzymał Order Czerwonego
Sztandaru.

Pułkownik miał się jeszcze sowieckiemu dyktatorowi przydać. Stalin planował bowiem
przeprowadzenie nad Wisłą wyborów parlamentarnych (do czego zobowiązał się w Jałcie),
które miały dowieść – w przekonaniu komunistów – słabości politycznej opozycji. W
rzeczywistości chodziło o rozbicie PSL Stanisława Mikołajczyka, a cel ten starano się
osiągnąć wszystkimi możliwymi środkami.

Operacja „wybory” ze wsparciem Sowietów

Termin wyborów wyznaczono jesienią 1946 roku, na fali referendalnego „sukcesu”. Jednym
z tematów rozmów między Stalinem a przewodniczącym PPR Władysławem Gomułką,
przeprowadzonych w listopadzie tego roku w Soczi, było właśnie zbliżające się powszechne
głosowanie w Polsce.

Na początku grudnia Bolesław Bierut spotkał się z płk. Siemionem Dawydowem, także
odznaczonym Orderem Czerwonego Sztandaru za referendum czerwcowe, głównym
doradcą z ramienia Kremla przy MBP. Bierut poprosił o sowiecką pomoc – podjęcie „działań
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związanych z wyborami do Sejmu”. Stalin nie mógł odmówić, choć informację o ponownym
przybyciu Pałkina do Polski utrzymywano w tajemnicy – oprócz Bieruta wiedział o tym
jedynie szef MBP Stanisław Radkiewicz.

Ten ostatni już w lipcu 1946 roku, wydając razem z gen. Marianem Spychalskim „Wytyczne
dla pracy Wojewódzkich Komitetów Bezpieczeństwa na okres przedwyborczy”, nakazywał:
„udaremnić opozycji legalnej i nielegalnej sianie niepokoju, uszczuplić jej bazę społeczną i
zapewnić absolutny spokój i pełne powodzenie wyborów”. W tym celu należało
przeprowadzić m.in. „redyslokację wojska, rozwinąć pracę agenturalno-wywiadowczą,
przygotować aktyw propagandowy i obsadę terenu dla osłony wyborów”.

„Wojewódzkie podkomisje przygotowują z góry dla
poszczególnych Komisji Okręgowych wyniki głosowania z
poszczególnych obwodów wyborczych (...). Jak z tego
wynika podkomisje wojewódzkie będą miały do wykonania
olbrzymią robotę techniczną”

– stwierdził w sierpniu 1946 roku w czasie jednej z odpraw ppłk Edward Brandstaetter
(Braniewski), zastępca szefa II Oddziału Głównego Zarządu Polityczno-Wychowawczego
WP.
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