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FORMY OPORU SPO£ECZNEGO W POLSCE
W LATACH 19441948

Pojêcie opór spo³eczny od wielu lat funkcjonuje w historiografii polskiej.
Do niedawna nie by³o ono jednak cisle sprecyzowane. Okrelone by³y jedynie
cezury czasowe  odnosi siê ono do okresu powojennego, tak jak okrelenie
ruch oporu do II wojny wiatowej. Przez d³u¿szy czas by³o ono traktowane
jako pojêcie ogólne, skupiaj¹ce w sobie zarówno opozycjê polityczn¹ i zbrojn¹,
jak i wszelkie dzia³ania o charakterze spontanicznym1. Podobna sytuacja panowa³a w historiografii zachodniej, gdzie z kolei rolê pojêcia ogólnego pe³ni³o
okrelenie opozycja2. Zmiana nast¹pi³a w po³owie lat osiemdziesi¹tych, kiedy to James C. Scott sformu³owa³ definicjê oporu codziennego (everyday
resistance), czyli dzia³añ podejmowanych spontanicznie, niezorganizowanych
(choæ w ich trakcie mog³a siê pojawiaæ jaka forma organizacji)3. Do form
codziennego oporu zaliczy³ on m.in. powoln¹ pracê, symulacjê, fa³szyw¹ ignorancjê, obmowê, dezercjê, sabota¿, k³usownictwo, unikanie podatków i wiadczeñ, kradzie¿, podpalenie, zbiegostwo, plotki oraz niekiedy akty przemocy,
np. morderstwa. Aczkolwiek badania Scotta objê³y jedynie formy oporu ch³opów malezyjskich, to autor sam nie wyklucza³ zastosowania tego pojêcia tak¿e do innych grup spo³ecznych4. Warto równie¿ zwróciæ uwagê na termin
opór moralny (bierny i czynny) wprowadzony przez Tomasza Strzembosza
przy okazji analizy postaw spo³ecznych pod okupacj¹ sowieck¹ w latach 19391

2
3
4

Zob. np. K. Kersten, Polacy wobec rzeczywistoci 19441947. Tezy pod rozwagê, Res Publica 1990, nr 2, s. 5; J. Bujnowski [w³ac. K. Kersten], O oporze 19441948 czyli w poszukiwaniu proporcji, Krytyka 1984, nr 17, s. 163164.
V. V. Kusin, Typology of opposition, Soviet Studies 1973, nr 1, s. 125129.
J. C. Scott, Weapons of the weak. Everyday forms of peasant resistance, New Haven 
London 1985.
J. C. Scott, Everyday forms of resistance, w: F. D. Coldburn (ed.), Everyday forms of peasant resistance, New York  London 1989, s. 23.
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-19415. Opór codzienny i opór moralny wydaj¹ siê byæ synonimami bardziej
rozpowszechnionego w literaturze polskiej okrelenia opór spo³eczny, które jako
pierwszy zdefiniowa³ i oddzieli³ od zjawiska opozycji Andrzej Friszke: Opór to
spontaniczny, nie zorganizowany i nie kierowany sprzeciw wobec narzuconego
porz¹dku politycznego, ideologicznego, czêsto po³¹czony z obron¹ tradycyjnych
wartoci; opozycj¹ polityczn¹ natomiast by³o wiadome, zaplanowane, oparte na
pewnym programie dzia³anie organizacyjne lub intelektualne na rzecz obalenia systemu lub jego reformy w kierunku ograniczenia monopolu w³adzy partii i przywracania podmiotowoci pañstwa6. Jak siê wydaje, dwubiegunowy schemat
zaproponowany przez A. Friszke dla okresu 19451980, wymaga niewielkiej
korekty dla lat 19441948. W tym czasie sprzeciw wobec nowej rzeczywistoci przejawia³ siê poprzez:
1) opozycjê:
a) legaln¹  polityczn¹,
b) nielegaln¹  polityczn¹,
c) nielegaln¹  zbrojn¹;
2) opór spo³eczny.
Poprzez opór spo³eczny rozumiem wszelkie pozainstytucjonalne i ¿ywio³owe dzia³ania jednostek lub grup spo³ecznych na polu politycznym, spo³ecznym lub ekonomicznym, maj¹ce obiektywnie lub subiektywnie charakter sprzeciwu wobec w³adz oraz
skalê ponadjednostkow¹. Pozainstytucjonalnoæ oznacza, ¿e interesuj¹ce nas zjawiska zachodz¹ poza ramami wszelkich organizacji i instytucji (takich jak partie,
stowarzyszenia, organizacje podziemne itp., choæ ich uczestnikami mog¹ byæ cz³onkowie tych organizacji lub funkcjonariusze instytucji). ¯ywio³owy charakter oporu
polega na tym, ¿e sk³adaj¹ce siê nañ dzia³ania s¹ podejmowane spontanicznie, jakkolwiek w toku realizacji mog¹ przybraæ pewne formy organizacyjne. Pole spo³eczne
obejmuje takie dziedziny ¿ycia, jak: stosunki miêdzyludzkie, miêdzy grupami spo³ecznymi, dzia³alnoæ kulturaln¹, obrzêdy religijne itp. Pole polityczne wyznaczaj¹ manifestacje, wiece i inne zgromadzenia, akty g³osowania i czynnoci o charakterze politycznym. Pole ekonomiczne obejmuje stosunki pracy, wiadczenia podatkowe, obrót
5

6

T. Strzembosz, Opór moralny bierny i opór moralny czynny jako forma walki z okupantem
na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 19391941, w: Spo³eczeñstwo bia³oruskie, litewskie i polskie na ziemiach pó³nocno-wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939
1941, red. M. Gi¿ejewska i T. Strzembosz, Warszawa 1995, s. 276290; T. Strzembosz,
Opór wobec okupacji sowieckiej w Zachodniej Bia³orusi 19391941, w: Studia z dziejów
okupacji sowieckiej (19391941). Obywatele polscy na kresach pó³nocno-wschodnich II Rzeczypospolitej pod okupacj¹ sowieck¹ w latach 1939  1941, red. T. Strzembosz, Warszawa
1997, s. 105142.
A. Friszke, Opozycja polityczna w PRL 19451980, Londyn 1994, s. 5; zob. te¿: Opozycja
i opór spo³eczny w Polsce (1945  1980). Materia³y z konwersatorium z 20 lutego 1991 r.,
red. A. Friszke i A. Paczkowski, Warszawa 1991, s. 4; A. Friszke, Opozice a odpor
v pováleènych dìjinách Polska, Soudobì Dìjiny 1997, nr 2, s. 265266.
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towarowo-pieniê¿ny itp. Dzia³ania obiektywnie wymierzone przeciwko w³adzom
oznaczaj¹ takie, które w realny sposób im szkodz¹, za subiektywne to takie dzia³ania, które s¹ wrogie dla w³adz tylko w ich subiektywnym odczuciu (wbrew intencjom uczestników). Znacznie rzadziej zdarza siê, by dzia³ania podjête w intencji
wyra¿enia oporu nie zosta³y za takie uznane przez w³adze (wtedy mamy do czynienia z subiektywizmem uczestników). Skala ponadjednostkowa oznacza koniecznoæ
ponadindywidualnego charakteru zjawiska (w tym rozumieniu samospalenie Ryszarda
Siwca w 1968 r. nie jest aktem oporu spo³ecznego, choæ pozostaje oczywicie
wyrazem osobistego protestu; oporem spo³ecznym bêd¹ natomiast rozproszone,
ale analogiczne dzia³ania poszczególnych osób, wyp³ywaj¹ce z ich osobistych
pobudek, które jednak daj¹ zbli¿one efekty zewnêtrzne, np. napisy na murach).
W tak zdefiniowanej problematyce oporu spo³ecznego mieszcz¹ siê (dla okresu
1944 1948) nastêpuj¹ce zjawiska:
 plotki i pog³oski,
 drobne, rozproszone formy oporu,
 strajki,
 masowe protesty m³odzie¿y,
 ekonomiczny opór wsi,
 formy oporu spo³ecznego specyficzne dla wojska7.
Oczywicie w niniejszym studium zostanie przedstawiony jedynie zarys problematyki i wybrane przyk³ady tych form oporu spo³ecznego, gdy¿ ich pe³ny opis
wymaga³by osobnej monografii8.
Plotki i pog³oski s¹ niew¹tpliwie najpopularniejsz¹ form¹ oporu spo³ecznego.
Okrelane niekiedy mianem mówionego oporu odzwierciedlaj¹ stan nastrojów
i wiadomoci spo³eczeñstwa. Istniej¹ce we wszystkich systemach politycznych
i spo³ecznych, szczególnego znaczenia nabieraj¹ w pañstwach niedemokratycznych. Staj¹ siê wówczas zastêpczym systemem komunikacji, znacznie bardziej
wiarygodnym ni¿ oficjalne rodki masowego przekazu. Analiza plotek i pog³osek
jest trudnym do przecenienia narzêdziem w badaniach nad polskim spo³eczeñstwem
pierwszych lat powojennych9.
Pog³oska zwiastuj¹ca rych³y wybuch III wojny wiatowej niew¹tpliwie jest
najpopularniejsz¹ plotk¹ omawianego okresu. Wystêpowa³a ona praktycznie nie7

8
9

Oczywicie jest to katalog autorski i jako taki mo¿e podlegaæ dyskusji, jest on jednak oparty na szerokiej kwerendzie ród³owej i moim zdaniem obejmuje g³ówne formy oporu spo³ecznego w latach 19441948.
Autor przygotowuje (1997 r.) pracê doktorsk¹ pt. Polacy wobec nowej rzeczywistoci 1944-1948. Formy pozainstytucjonalnego ¿ywio³owego oporu spo³ecznego.
£. Kamiñski, Plotka i pog³oska polityczna w Polsce w wietle akt Ministerstwa Informacji
i Propagandy (194547), w: Wroc³awskie Studia z historii najnowszej, pod red. W. Wrzesiñskiego, t. IV, Wroc³aw 1997, s. 169170; zob. te¿: Plotka a monopol informacji. Zeszyty Naukowe TKN, Warszawa 1981, s. 28.
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przerwanie, nasilaj¹c siê po wa¿nych wydarzeniach miêdzynarodowych, odzwierciedlaj¹cych pogarszanie siê stosunków miêdzy ZSRR a pañstwami zachodnimi
(np. mowy Winstona Churchila w Fulton i Jamesa Byrnesa w Stuttgarcie czy
blokada Berlina). Niekiedy podawano mniej lub bardziej precyzyjne daty wybuchu konfliktu lub zdarzenia, które mia³y go uwiarygadniaæ (najczêciej przemarsz
wojsk sowieckich)10. Szeroko plotkowano tak¿e na temat stosunków polsko-sowieckich. Przekazywano sobie mniej lub bardziej prawdziwe informacje o stopniu uzale¿nienia Polski, jej gospodarczej eksploatacji czy te¿ zasiêgu represji dokonywanych przez radzieckie organa. Ogromne fale pog³osek wywo³a³y referendum z 30 czerwca 1946 r. i wybory do Sejmu Ustawodawczego (17 stycznia
1947 r.). Brak miejsca nie pozwala na ich pe³ny opis, warto jednak¿e zwróciæ
uwagê na fakt, ¿e o ile przed referendum spodziewano siê ró¿nych tragicznych
zdarzeñ (kolektywizacja wsi, przy³¹czenie do ZSRR, rozmaite przeladowania)
tylko w wypadku zwyciêstwa komunistów, o tyle przed wyborami przewa¿aj¹
plotki o wybitnie pesymistycznym wydwiêku, gdy¿ w sfa³szowanie g³osowania
nikt nie w¹tpi³11. Rok 1948 przyniós³ ogromn¹ iloæ pog³osek powiêconych przyczynom odwo³ania W³adys³awa Gomu³ki ze stanowiska I sekretarza PPR (wtedy narodzi³ siê mit Wies³awa  bohatera narodowego) oraz kolektywizacji wsi12.
Plotki i pog³oski na trwale wpisa³y siê w krajobraz pierwszych powojennych
lat. Nie tylko by³y wiarygodnym dla spo³eczeñstwa ród³em informacji, ale tak¿e
wywo³ywa³y nowe zjawiska. Niejednokrotnie pod wp³ywem paniki wywo³anej
pog³oskami masowo wykupowano towary pierwszej potrzeby, powoduj¹c wzrost
cen, a nawet opuszczano miejsce zamieszkania czy porzucano pracê13.
Interesuj¹ce wyniki daje próba analizy plotek i pog³osek w celu czêciowego
odtworzenia stanu wiadomoci spo³ecznej. Zdaj¹c sobie sprawê z niedoskona³oci takiej analizy, mo¿na zaryzykowaæ wyró¿nienie trzech g³ównych sk³adników
tej wiadomoci14. Podstawowym jej elementem by³o powszechne oczekiwanie
na wybuch nowego konfliktu zbrojnego, bêd¹ce z jednej strony wyrazem nadziei,
a z drugiej  obaw znacznej czêci spo³eczeñstwa. Kolejnym by³o przewiadczenie o dominuj¹cej roli ZSRR w powojennej Polsce, o jej ca³kowitym uzale¿nieniu
gospodarczym i politycznym, czy jak to czêsto mówiono wrêcz o sowieckiej oku10
11
12

13
14

£. Kamiñski, op. cit., s. 171172; D. Jarosz, Polacy wobec wybuchu wojny w wietle przekazów potocznych z lat 19461956, Dzieje Najnowsze 1997, nr 2, s. 5355.
£. Kamiñski, op. cit., s. 172176.
Centralne Archiwum Wojskowe (dalej  CAW), zespó³ G³ównego Zarz¹du Polityczno-Wychowawczego Wojska Polskiego (dalej  GZP-W WP), sygn. IV.502.1.228, k. 384; Sprawozdanie za III kwarta³ 1948 r., CAW, GZP-W WP, sygn. IV.502.1.472, k. 34, 2223
Meldunki informacyjne.
£. Kamiñski, op. cit., s. 181.
Zaznaczam, ¿e wiadomoæ spo³eczna jest pochodn¹ rzeczywistoci, a nie jej wiernym odbiciem, wiêc przedstawiony obraz nie jest prób¹ rekonstrukcji polskiej rzeczywistoci lat
19451948, jakkolwiek w niej ma swoje korzenie.
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pacji. Trzecim wa¿nym sk³adnikiem wiadomoci spo³ecznej by³ obraz nowych
w³adz i zaprowadzanego przez nie ustroju, narzuconych z zewn¹trz, wrêcz agenturalnych. Przekonaniu temu towarzyszy³a wiadomoæ masowych represji politycznych, terroru porównywanego w potocznych wypowiedziach z czasem hitlerowskiej okupacji. Na ziemiach zachodnich i pó³nocnych dochodzi³ jeszcze czwarty
element  powszechne poczucie tymczasowoci15.
Plotkowanie stosunkowo d³ugo by³o tolerowane przez w³adze. Powa¿niejsze
represje rozpoczê³y siê dopiero w 1947 r. W kwietniu tego roku mia³ miejsce strajk
1500 robotników kolejowych w Pruszkowie16. Z nieznanych przyczyn strajk ten,
wszak jeden z wielu, zosta³ wyolbrzymiony w pog³osce. Przez kilka nastêpnych
miesiêcy w ca³ej Polsce opowiadano sobie, ¿e Wojsko Polskie i Milicja Obywatelska odmówi³y pacyfikacji protestuj¹cych, których krwawo rozpêdzi³y oddzia³y
NKWD, zabijaj¹c kilkudziesiêciu robotników. Uproczywe utrzymywanie siê tej
plotki sk³oni³o w³adze do zdecydowanej kontrakcji. W ca³ym kraju aresztowano
setki osób, wiele z nich skazano na kary do 8 lat wiêzienia (urz¹dzano nawet
procesy pokazowe)17.
W grupie drobnych, rozproszonych form oporu znajduje siê wiele interesuj¹cych zjawisk. Jednym z nich by³o malowanie hase³ na murach  do najpopularniejszych nale¿a³y Precz z komun¹, Niech ¿yje AK, Precz z demokracj¹, Niech ¿yje NSZ18. Obok powielanych ulotek podziemia równie czêsto
pojawia³y siê ulotki i plakaty rêcznie pisane przez pojedyncze osoby, niejednokrotnie m³odzie¿ szkoln¹19. Sta³ym elementem powojennej rzeczywistoci by³y rozmaite wiece i zgromadzenia propagandowe  samo Ministerstwo Informacji i Propagandy zorganizowa³o ich tylko w styczniu 1946 r. 592420! W czasie kampanii
propagandowych, jak np. przed referendum czy wyborami, wieców by³o wielokrotnie wiêcej. Czêstokroæ by³y one bojkotowane przez ludnoæ21. Masowym zjawiskiem by³o zadawanie na takich zgromadzeniach niewygodnych pytañ pre15
16
17
18
19
20
21

£. Kamiñski, op. cit., 181183.
Archiwum Akt Nowych (dalej  AAN), zespó³ Polskiej Partii Socjalistycznej, sygn. 235/
VII-266, k. 20, Sprawozdanie za kwiecieñ 1947 r.
CAW, GZP-W WP, sygn. IV.502.1.224, k. 132, Sprawozdanie za czerwiec 1947 r.; ibidem,
Sprawozdanie za lipiec 1947, k. 198.
CAW, GZP-W WP, sygn. IV.502.1.198, k. 43, Sprawozdanie za luty 1946 r.
CAW, GZP-W WP. sygn. IV.502.1.229, k. 175, Sprawozdanie za kwiecieñ 1946 r.; CAW,
GZP-W WP, sygn. IV.502.1.240, k. 8 Sprawozdanie za grudzieñ 1947 r.
A. Krawczyk, Pierwsza próba indoktrynacji. Dzia³alnoæ Ministerstwa Informacji i Propagandy w latach 19441947, Warszawa 1994, s. 32.
CAW, GZP-W WP, sygn. IV.502.1.202, k. 3, Sprawozdanie za IV kwarta³ 1948 r.; Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji, zespó³ MBP  Gabinet
Ministra, sygn. 289, k. 17; Polityczny stan województwa bia³ostockiego; AAN, zespó³
Ministerstwa Informacji i Propagandy (MIiP), sygn. 93, k. 88-89, Raporty z terenu z 15-21 czerwca 1946 r.
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legentom, np. dotycz¹cych granic wschodnich, obecnoci wojsk sowieckich, eksploatacji gospodarczej Polski, Katynia itp.22 Czêsto wznoszono tak¿e antykomunistyczne okrzyki, czy te¿ kaszleniem lub tupaniem uniemo¿liwiano przeprowadzenie wiecu23. W czasie nabo¿eñstw w kocio³ach powszechnie piewano w hymnie Bo¿e, co Polskê refren ze s³owami Ojczyznê, wolnoæ racz nam wróciæ
Panie [...]24.
Niechêæ do powojennej rzeczywistoci manifestowa³a siê tak¿e w niszczeniu
wszelkich gablotek propagandowych, trybun czy w masowym zrywaniu plakatów,
lub dokonywaniu na nich ró¿nych dopisków25. Okazjê do antysowieckich manifestacji dawa³y tak¿e pogrzeby ofiar licznych morderstw dokonywanych przez ¿o³nierzy Armii Radzieckiej26.
Sprzeciw wobec niechcianej w³adzy wyra¿ano tak¿e w formie dowcipu (np.
w Warszawie w dniach zjazdu zjednoczeniowego Polskiej Partii Robotniczej (PPR)
i Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) mówiono, ¿e przed Politechnik¹ lizgawka, bo jest mróz, a dwie partie siê zla³y27), czy te¿ antykomunistycznych piosenek i wierszy. Jednym z popularniejszych tego typu utworów by³a zmieniona wersja
pieni O czeæ wam panowie magnaci:
Gdy naród w Warszawie wyst¹pi³ z orê¿em
To wycie w Lublinie radzili.
Warszawa wo³a³a: zginiem lub zwyciê¿ym
A wy PPR tworzyli.
22

23

24

25

26

27

CAW, GZP-W WP, sygn. IV.502.1.61, k. 443; Meldunek specjalny; CAW, GZP-W WP,
sygn. IV.502.1.82, k. 143-146; Meldunek; CAW, GZP-W WP, sygn. IV.502.1.117, k. 8;
Meldunek z przebiegu akcji propagandowej.
CAW, GZP-W WP, sygn. IV.502.1.16, k. 19; Zestawienie meldunków z terenu z 1315 stycznia 1947 r.; CAW, GZP-W WP, sygn. IV.502.1.78, k. 77; Meldunek w sprawie przebiegu
akademii; CAW, GZP-W WP, sygn. IV.502.1.249, k. 114; Sprawozdanie za marzec 1946 r.,
AAN, MIiP, sygn. 98, k. 10; Sprawozdanie, AAN, MIiP, sygn 316, k. 35; Sprawozdanie
z województwa pomorskiego za sierpieñ 1945 r., AAN, KC PPR, sygn. 295/IX-91; Sprawozdanie KW PPR w Bydgoszczy ze stycznialutego 1946 r., k. 1315.
AAN, MIiP, sygn. 25, k. 44 Okólnik nr 12; AAN, KC PPR, sygn. 295/IX-73, k. 150, Sprawozdanie; Raport, CAW, GZP-W WP, sygn. IV.502.1.153, k. 25; CAW, zespó³ Dowództwa Okrêgu Wojskowego nr V, sygn. IV.510.5.974, k. 98, Meldunek sytuacyjny.
CAW, GZP-W WP, sygn. IV.502.1.16, k. 20, Zestawienie meldunków z terenu z 1315 stycznia 1947 r.; CAW, GZP-W WP, sygn. IV.502.1.216, k. 297, Sprawozdanie za padziernik
1947 r.; CAW, GZP-W WP, sygn. IV.502.1.471, k. 349, Sprawozdanie; AAN, MIiP, sygn. 93,
k. 90, Zestawienie meldunków; AAN, MIiP. sygn. 98, k. 10, Sprawozdanie.
Z. Zblewski, Geneza, modele i formy oporu spo³ecznego na terenie województwa krakowskiego w latach 19451947, mps pracy doktorskiej, Dzia³ Rêkopisów Biblioteki Jagielloñskiej, s. 279; Archiwum Pañstwowe w Rzeszowie, zespó³ Wojewódzkiego Urzêdu Spraw
Wewnêtrznych, sygn. 143, Meldunek, k. 1; AAN, MIiP, sygn, 1004, k. 12, Dodatkowe
uwagi do sprawozdania z akcji referendum Ludowego.
M. D¹browska, Dzienniki powojenne, t. 1: 19451949, Warszawa 1997, s. 351.
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O czeæ wam panowie z Lublina
Za mury stolicy zwalone.
O czeæ wam za rz¹dy batiuszki Stalina,
Za or³a skradzion¹ koronê.
Gdy gin¹³ za wolnoæ kwiat naszej m³odzie¿y
Akowcy siê w lasach trzymali
To wy tych najlepszych Ojczyzny ¿o³nierzy
Zdrajcami narodu nazwali...
O czeæ wam czerwoni panowie
Za czu³¹ nad nami opiekê.
O czeæ wam za wolnoæ w pimie i s³owie
O czeæ wam za wasz¹ bezpiekê.
Gdy Anders we W³oszech z Niemcami wojowa³
Bór w szwabsk¹ iæ musia³ niewolê
To Bierut Stalina po rêkach ca³owa³
I rz¹d zda³ pod jego kontrolê.
O czeæ wam patrioci gor¹cy,
Za kraj nasz za Bugiem sprzedany.
S³uchajcie jak chwali was naród tam mr¹cy
Lub przez was w tu³aczkê skazany.
Jak Polski rozbiory potêpi³ lud ca³y,
Tak Bugu potêpia granicê.
I cia³a jej sprawców wnet bêd¹ wisia³y
Gotowe ju¿ s¹ szubienice.
O czeæ wam Osóbki, Bieruty
¯ymierscy i inne Gomu³ki
Wy Polsce umieli z kacapem szyæ buty,
Zginiecie z komun¹ do spó³ki28.

W Polsce w latach 19451948 mia³o miejsce co najmniej 825 strajków robotniczych29. W wiêkszoci z nich (85,2%) wysuwano postulaty o charakterze eko28
29

CAW, DOW V, sygn. IV.510.5.974, k. 108.
Obliczeñ dokonano na podstawie danych pochodz¹cych z kwerendy w Archiwum Akt Nowych (przede wszystkim zespo³y KC PPR, PPS, Ministerstwa Informacji i Propagandy
oraz Ministerstwa Pracy i Opieki Spo³ecznej), Centralnym Archiwum Wojskowym (zespó³ G³ównego Zarz¹du Polityczno-Wychowawczego WP) oraz w Archiwach Pañstwowych w Krakowie, £odzi i Wroc³awiu. Wykorzystano równie¿ opublikowane materia³y
Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego, zawarte w kolejnych tomach Biuletynów Informacyjnych Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego za lata: 1947 (Warszawa 1993),
1948 (Warszawa 1995) oraz 1946 (Warszawa 1996). Uzyskane informacje opracowano
w formie komputerowej bazy danych, która jest ród³em wszystkich podawanych w tym
akapicie danych.
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nomicznym, najczêciej zwi¹zane z aprowizacj¹, za niskimi i nieregularnie wyp³acanymi zarobkami, za wysokimi normami czy te¿ brakiem obuwia i ubrañ ochronnych. Strajki polityczne mia³y g³ównie charakter solidarnociowy z za³ogami innych fabryk lub z robotnikami zwalnianymi z pracy lub aresztowanymi. Najwiêkszym z nich by³ strajk powszechny kilkudziesiêciu tysiêcy robotników ³ódzkich we
wrzeniu 1947 r., wywo³any zwiêkszeniem norm i faktem pobicia robotnic jednej
z fabryk30. Warto jednak¿e zwróciæ uwagê, ¿e tak¿e podczas strajków ekonomicznych pojawia³y siê akcenty antykomunistyczne, np. okrzyki lub napisy na
murach. Jako polityczne by³y te¿ one przewa¿nie odbierane przez dzia³aczy PPR31.
Najwiêksze nasilenie strajków przyniós³ 1946 r., kiedy to odnotowano a¿ 411 protestów (rednio 34,2 w miesi¹cu). W kolejnych latach spada³a ich liczba, a tak¿e
redni czas trwania i liczba uczestników, co w prosty sposób jest zwi¹zane z postêpuj¹c¹ totalizacj¹ ¿ycia spo³ecznego, a tak¿e stopniowym nasilaniem represji
(aresztowania, masowe zwolnienia z pracy), których pocz¹tkowo starano siê nie
stosowaæ przeciwko robotnikom. Najwiêcej strajków mia³o miejsce w województwach ³ódzkim, katowickim, krakowskim i kieleckim (³¹cznie 80%), za najmniej
na terenie ziem zachodnich i pó³nocnych. Zwi¹zane jest to z brakiem wykszta³conych struktur spo³ecznych i atomizacj¹ ludnoci, co u³atwia³o w³adzom kontrolê nad robotnikami.
M³odzie¿ by³a chyba t¹ grup¹ spo³eczn¹, która najaktywniej wyra¿a³a
swój sprzeciw wobec nowej rzeczywistoci. Najdobitniejszy wyraz postawa ta
znalaz³a w masowych protestach  strajkach i demonstracjach. Do pierwszych
wyst¹pieñ dosz³o w Radomiu, gdzie 30 padziernika 1945 r. uczniowie wyszli na
ulicê, ¿¹daj¹c dostarczania pr¹du elektrycznego, którego brak uniemo¿liwia³
naukê. Kiedy delegacjê m³odzie¿y, która uda³a siê do prezydenta miasta aresztowano i wrêcz zagro¿ono jej rozstrzelaniem, uczniowie zaatakowali kamieniami
siedzibê w³adz, uzyskuj¹c zwolnienie swoich kolegów. Nastêpnie manifestanci
przeszli pod budynek elektrowni, wznosz¹c m.in. okrzyki najpierw wêgiel Polsce, potem Moskwie. M³odzie¿ rozproszyli funkcjonariusze Urzêdu Bezpieczeñstwa (UB), strzelaj¹c w powietrze z broni maszynowej. Aresztowano kilku
uczniów, których jednak po kilku dniach zwolniono. Podobn¹ manifestacjê pod
elektrowni¹ zorganizowali kilka miesiêcy póniej wroc³awscy studenci, których
równie¿ rozproszy³o UB. Dodatkowym aspektem tego wydarzenia by³ fakt, ¿e
30
31

AAN, KC PPR, sygn. 295/IX-33, passim; Archiwum Pañstwowe w £odzi (dalej  AP£),
zespó³ Komitetu £ódzkiego PPR, sygn. 130131, passim.
Zob. np. AAN, KC PPR, sygn. 295/VII-51, k. 1520, Sprawozdanie instruktora Wydzia³u
Organizacyjnego Wac³awa Buczyñskiego i instruktora Deparasiñskiego z 4-ro dniowego pobytu w £odzi; AAN, KC PPR, sygn. 295/XI-41, k. 16, Sprawozdanie specjalne; AAN, KC
PPR, sygn. 295/IX-91, k. 139, Sprawozdanie KW PPR w Bydgoszczy za wrzesieñ1945 r.
Por. te¿. W. Górecki, Strajki robotnicze w £odzi w latach 19451947, Kronika miasta £odzi 1995, nr 2, s. 147148.
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w tym samym czasie wojska radzieckie demontowa³y turbinê w elektrowni
Czechnica pod Wroc³awiem32.
Do znacznie powa¿niejszych wydarzeñ dosz³o w grudniu tego samego roku
w £odzi, po zabójstwie studentki tamtejszego uniwersytetu, dokonanym wed³ug
powszechnej opinii przez ¿o³nierzy sowieckich. Sytuacjê dodatkowo zaostrzy³a próba zorganizowania cichego nocnego pogrzebu, podjêta przez funkcjonariuszy
UB oraz opublikowany w miejscowym organie PPR artyku³, sugeruj¹cy dokonanie mordu przez reakcyjnych studentów, chc¹cych sprowokowaæ zamieszki.
W pogrzebie, który mia³ miejsce 19 grudnia 1945 r., uczestniczy³y tysi¹ce osób,
g³ównie studentów, w tym delegacje z wszystkich g³ównych orodków akademickich w kraju. Do pierwszych niepokojów dosz³o ju¿ w czasie przemarszu konduktu przez miasto, kiedy to ¿a³obnicy wbrew nakazom w³adz skierowali siê, prze³amuj¹c blokadê MO, na g³ówn¹ ulicê miasta  Piotrkowsk¹. Wtedy te¿ nast¹pi³y pierwsze aresztowania. Na cmentarz silny oddzia³ wojska wpuci³ tylko rodzinê
i delegacje uczelni, w zwi¹zku z czym pozostali studenci wrócili do miasta, gdzie
dosz³o do staræ z funkcjonariuszami UB i MO, którzy u¿yli broni palnej w celu
rozpêdzenia m³odzie¿y. Noc¹ nast¹pi³y masowe aresztowania w domach akademickich. 20 grudnia dosz³o do kilku prób zorganizowania wiecu lub demonstracji,
które udaremni³ aktyw robotniczy, za uzbrojeni funkcjonariusze UB, by nie
dopuciæ do proklamacji strajku si³¹ wyrzucali m³odzie¿ z uczelni. W fabrykach
zorganizowano wiece, na których przyjmowano rezolucje potêpiaj¹ce m³odzie¿.
O prawdziwych nastrojach robotników wiadczy raczej fakt, ¿e podczas strajku
w niektórych fabrykach ¿¹dano tak¿e zwolnienia aresztowanych studentów. Kilkunastu uczestników wydarzeñ stanê³o przed s¹dem, otrzymuj¹c wyroki do trzech
lat wiêzienia. Po zamieszkach ³ódzkich rozpoczêto przygotowania do zniesienia
autonomii wy¿szych uczelni. Do podobnych wydarzeñ, aczkolwiek nie zakoñczonych tak burzliwymi zamieszkami dosz³o w styczniu 1946 r. w Poznaniu i w lutym w Wroc³awiu33.
W kwietniu 1946 r. zorganizowano w Szczecinie ogólnopolski zlot m³odzie¿y
pod has³em Trzymamy stra¿ nad Odr¹. Wiêkszoæ uczestników stanowili harcerze. Uroczystoci rozpoczê³y siê na Wa³ach Chrobrego wieczorem 13 kwietnia 1946 r. W momencie, gdy przemówienie mia³ wyg³osiæ Boles³aw Bierut m³o32

33

£. Kamiñski, Masowe protesty m³odzie¿y 19451947, w: M³odzie¿ w oporze spo³ecznym
19451989, praca zbiorowa pod red. £. Kamiñskiego, Wroc³aw 1996, s. 12; Politechnika
Wroc³awska we wspomnieniach pierwszych absolwentów, Wroc³aw 1990, s. 32, 54, 110.
£. Kamiñski, Masowe (...), s. 3-6; £. Kamiñski, Zabójstwo Marii Tyrankiewicz, Gazeta
£ódzka, z 19 stycznia 1994 r., s. 3; AAN, PRM/URM, sygn. 5/344, k. 12: Notatka dla
Ob. Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmian w szko³ach wy¿szych; AAN, KC PPR,
sygn. 295/IX-309, k. 107; Sprawozdanie KW PPR w Poznaniu za okres 15 stycznia 
15 lutego 1946 r.; Archiwum l¹skiego Okrêgu Wojskowego, zespó³ Wojskowego S¹du Rejonowego, sygn. 613/48/5, bp Sprawozdanie.
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dzie¿ komunistyczna zaczê³a wznosiæ okrzyki: Niech ¿yje Bierut, Niech ¿yje
PPR, Miko³ajczyk do Londynu. W odpowiedzi harcerze i publicznoæ zaczêli
skandowaæ Miko³ajczyk, Miko³ajczyk niech przemówi, Precz z komun¹,
Precz z Bierutem. T³umów nie zdo³a³ uspokoiæ nawet sam Stanis³aw Miko³ajczyk i B. Bierut zosta³ zmuszony do rezygnacji z wyg³oszenia mowy. W ramach
represji nastêpnego dnia nie dopuszczono harcerzy do defilady i akademii, co
wywo³a³o ca³odniowe zamieszki. Interweniowa³o wojsko i milicja, wed³ug danych
G³ównej Kwatery Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego w starciach zginê³y dwie harcerki. Wydarzenia szczeciñskie omal nie doprowadzi³y do likwidacji harcerstwa34.
Zamieszki w Szczecinie zapewne przes¹dzi³y o zakazie obchodów wiêta
3 Maja w 1946 r. Zakaz ten w kilkudziesiêciu miejscowociach doprowadzi³ do
zamieszek, w których g³ówn¹ rolê odgrywa³a m³odzie¿. W jedenastu miastach
przeciwko demonstrantom u¿yto broni palnej. Z ca³¹ pewnoci¹ ustalono, ¿e w starciach zginê³y trzy osoby, dane organizacji Wolnoæ i Niepodleg³oæ (WiN) mówi¹
o ponad 20 nastêpnych ofiarach. Kilkadziesi¹t osób raniono, wiele pobito, kilkaset aresztowano (w samym Krakowie 490). W odpowiedzi wybuch³y strajki na
wy¿szych uczelniach Gdañska, Gliwic, Krakowa, £odzi, Poznania, Torunia, Warszawy i Wroc³awia. Strajkowali tak¿e uczniowie stukilkudziesiêciu szkó³ rednich
(a nawet kilku powszechnych) w omiu województwach. Wydarzenia te przyspieszy³y zniesienie autonomii wy¿szych uczelni, co dokona³o siê 17 maja, gdy prezydium Krajowej Rady Narodowej (KRN) zatwierdzi³o dekret o powo³aniu Rady
Szkó³ Wy¿szych, którego pierwotna wersja zawiera³a nawet mo¿liwoæ posy³ania studentów do obozów pracy za wykroczenia dyscyplinarne, z czego ostatecznie zrezygnowano. W maju 1946 r. przetoczy³a siê przez prasê brutalna kampania propagandowa skierowana przeciwko studentom, któr¹ mia³o mo¿na uznaæ
za pierwowzór tej z marca 1968 r. Przed s¹dami stanê³o co najmniej 27 uczestników wydarzeñ, otrzymuj¹c wyroki do 7 lat wiêzienia35.
Po raz kolejny m³odzie¿ wysz³a na ulice w Lublinie w styczniu 1947 r. 14 stycznia zwo³ano tam w sali kina Apollo wiec pod has³em Ziemie Zachodnie dla m³odzie¿y. Podczas przemówienia powiêconego Ziemiom Odzyskanym uczniowie skandowali Wilno, Lwów, po czym urz¹dzili owacjê na czêæ S. Miko³ajczyka. Pomimo tego po zakoñczeniu wiecu wyprowadzono m³odzie¿ w pochodzie
na ulice miasta. Nieli oni odwrócone transparenty, na których dopisano 4, numer listy Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL). Manifestacjê rozproszyli funk34

35

£. Kamiñski, Masowe (...), s. 67; K. Koz³owski, Pierwsze dziesiêæ lat w³adzy politycznej
na Pomorzu Zachodnim (19451955), Warszawa  Szczecin 1994, s. 101102; J. Kwiek,
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego w latach 19441950. Powstanie, rozwój, likwidacja, Toruñ
1995, s. 4648; E. OsóbkaMorawski, Dziennik polityczny 19431948. Polska droga do
socjalizmu, Gdañsk 1981, s. 135136.
£. Kamiñski, Masowe (...), s. 747; K. Koz³owski, op. cit., s. 102; W. Mazowiecki, Pierwsze starcie. Wydarzenia 3 Maja 1946, Warszawa 1998, passim.
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cjonariusze UB, zatrzymuj¹c wielu uczniów, trzech z nich aresztowano. Nastêpnego dnia przemówienie radiowe wyg³asza³ S. Miko³ajczyk. W Lublinie nieopatrznie transmitowano je przez megafony w centrum miasta. W szybkim czasie na
pl. Litewskim zgromadzi³o siê okolo szeciu tysiêcy osób, g³ównie uczniów i studentów. Wznosz¹cych okrzyki na czeæ Miko³ajczyka demonstrantów rozproszyli funkcjonariusze UB, u¿ywaj¹c broni palnej i sikawek stra¿ackich. Wieczorem,
po kolejnych incydentach w czasie wiecu na Uniwersytecie im. Marii Curie 
Sk³odowskiej (UMCS), studenci i uczniowie proklamowali strajk. 16 i 17 stycznia
ponownie dosz³o do zamieszek, znów u¿yto broni palnej i sikawek. Zatrzymanych
uczniów i studentów wywo¿ono ciê¿arówkami 30 km za miasto, co mia³o ostudziæ ich zapa³ do protestowania. W strajku uczestniczyli uczniowie z wiêkszoci
szkó³ miasta oraz z obu uniwersytetów  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
(KUL) i UMCS. Protest uczniów z³amano 18 stycznia, za studenci strajk zakoñczyli po po³udniu 20 stycznia, gdy jasnym siê sta³o, ¿e nie mo¿na liczyæ za
zmianê sytuacji w wyniku wyborów. Ponad tysi¹c uczniów stanê³o przed specjalnymi komisjami dyscyplinarnymi, które orzeka³y stosunkowo ³agodne kary. Osoby aresztowane w czasie zajæ zosta³y zwolnione w wyniku amnestii36. Protest
lubelski by³ odosobniony, jedynie w Kocierzynie dosz³o w tym samym czasie do
manifestacji i strajku uczniów miejscowego gimnazjum wywo³anych przez aresztowanie jednego z nauczycieli37.
Ostatnim znanym masowym protestem m³odzie¿y (lub raczej wywo³anym przez
m³odzie¿) s¹ zajcia w Szczecinie w sierpniu 1948 r. Pierwszego dnia miesi¹ca
grupa junaków S³u¿by Polsce z nieznanych przyczyn napad³a na mieszkanie
prokuratora wojskowego. W krótkim czasie na miejscu incydentu zgromadzi³ siê
t³um licz¹cy oko³o piêciu tysiêcy osób. Zaatakowano interweniuj¹cych milicjantów, zamieszki trwa³y dwie godziny. Rozbrojono i pobito kilku funkcjonariuszy MO.
Aresztowano 63 osoby, zarówno junaków, jak i sporód ludnoci cywilnej. Pog³oska wyolbrzymi³a te zajcia, które komentowano jako próbê wywo³ania rewolucji w rocznicê powstania warszawskiego38.
Ekonomiczny opór wsi w latach 1944  1948 jest niedocenianym elementem
powojennej rzeczywistoci, tymczasem by³ postrzegany przez komunistów jako
realne zagro¿enie dla ich w³adzy (obawiano siê rewolty miast w razie za³amania
siê akcji aprowizacyjnej).
36

37
38

£. Kamiñski, Masowe (...), s. 4749; CAW, GZP-W WP, sygn. IV.502.1.316, k. 56, Pismo
Dowództwa Okrêgu Wojskowego nr VII; ibidem, k. 57, Pismo Senatu UMCS; ibidem, k. 49
50, Wyci¹g z raportu; ibidem, k. 5152, Wyci¹g z raportu; ibidem, k. 4445, Meldunek
specjalny; ibidem, k. 1618, Strajk na uniwersytetach; CAW, GZP-W WP, sygn. IV.502.1.44,
k. 129133, Pismo do premiera E. OsóbkiMorawskiego.
AAN, MIiP, sygn. 227, k. 87, Meldunek sytuacyjny.
Biuletyny Informacyjne Ministerstwa Bezpieczenstwa Publicznego, t. 2: 1948, Warszawa
1995, s. 144145.
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Ch³opów do nowej w³adzy mia³a przekonaæ reforma rolna. By³ to akt od dawna
oczekiwany przez tê grupê spo³eczn¹, jednak¿e nie w takiej formie i nie z tych
r¹k polscy ch³opi chcieli otrzymaæ upragnion¹ ziemiê. W wielu miejscowociach
(ale oczywicie nie wszêdzie) otaczano pogard¹ tych, którzy przyjêli nadzia³y, uwa¿ano to za grzech (zabranie cudzej w³asnoci). Obawiano siê tak¿e, ¿e reforma
jest wstêpem do wprowadzenia ko³chozów. Doprowadzi³o to do masowego zrzekania siê przez ch³opów przydzielonych gruntów (znaczny wp³yw na to zjawisko
mia³ te¿ fakt, ¿e ziemiê przydzielano bez inwentarza, co utrudnia³o jej uprawê).
Proces ten najsilniejszy by³ w Poznañskiem, gdzie zwrócono 47,2% aktów nadania ziemi (ch³opi chêtnie brali ziemiê poniemieck¹, nie chcieli gruntów nale¿¹cych
wczeniej do polskich w³acicieli)  aczkolwiek pewn¹ rolê odgrywa³ tu te¿ fakt,
¿e wiêkszoæ parcelantów stanowili fornale. Wbrew intencjom w³adz wysiedlaniom dawnych w³acicieli nie towarzyszy³y akty nienawici, a raczej sympatia
i wspó³czucie39.
Manifest PKWN g³osi³, ¿e Kontyngenty, zabieraj¹ce ch³opu ca³¹ jego krwawicê, bêd¹ natychmiast zniesione. Dla potrzeb armii i aprowizacji miast na czas
wojny na podstawie polskiej ustawy o wiadczeniach wojennych zostan¹ wprowadzone cile ustalone wiadczenia w naturze, wydatnie zmniejszaj¹ce ciê¿ary
wsi w stosunku do kontyngentów niemieckich40. 18 sierpnia 1944 r. wprowadzono wojenne wiadczenia rzeczowe na zbo¿a i ziemniaki. W kolejnych miesi¹cach uchwalono nastêpne dekrety, które wprowadzi³y obowi¹zek zdawania wiadczeñ z: miêsa, mleka, siana, warzyw, skór surowych, we³ny, w³osienia koñskiego,
lnu, paku³ i s³omy lnianych i konopnych, rolin pastewnych, ryb i jaj. Wymiar
wiadczeñ mia³ byæ ni¿szy o 10  33% od kontyngentów niemieckich i obj¹³ oko³o 30% produkcji rolnej41. W warunkach, gdy produkcja ta nie siêga³a nawet po³owy
przedwojennej, by³o to wielkie obci¹¿enie dla wsi i wywo³a³o opór. W roku gospodarczym 19441945 zdo³ano ci¹gn¹æ jedynie 60,2% zaplanowanego wymiaru zbo¿a i 45,2% ziemniaków. W kolejnym roku obowi¹zywania wiadczeñ ci¹gniêto ich nieco wiêcej (odpowiednio 71,1% i 63,7%), jednak¿e by³o to efektem
znacznego obni¿enia wymiaru wiosn¹ 1946 r.42 Ch³opski opór ³amano wysy³aj¹c
na wie grupy rekwizycyjne, np. w kwietniu 1946 r. w samym województwie katowickim brygady robotnicze do ci¹gania wiadczeñ liczy³y 3833 cz³onków, a w ca39

40
41
42

H. S³abek, Wie i rolnictwo, w: Polska Ludowa 19441950. Przemiany spo³eczne, red. F. Ryszka, Wroc³aw  Warszawa  Kraków  Gdañsk 1974, s. 194; H. S³abek, Dzieje polskiej reformy rolnej 19441948, Warszawa 1972, s. 8187, 102103.
Cyt. za: Z. Hemmerling, A. £uczak, A. Markiewicz, ¯ycie spo³eczno-gospodarcze wsi w Polsce Ludowej, Warszawa 1978, s. 186.
M. Nadolski, Komunici wobec ch³opów w Polsce 19411956. Mity i rzeczywistoæ, Warszawa 1993, s. 114119.
Z. Czajka, Rola wiadczeñ rzeczowych wsi w odbudowie gospodarczej kraju w latach 1944-1946, Wie wspó³czesna 1971, nr 5, s. 97.
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³ym kraju dzia³a³y 392 brygady wojskowe, licz¹ce po kilkudziesiêciu ¿o³nierzy43.
Do najpopularniejszych represji nale¿a³y aresztowania opornych i przetrzymywanie ich a¿ do czasu, gdy rodzina zda wiadczenia, zajmowanie krów, rozprawy
karne itp.W gminach, w których nie zdano wiadczeñ nie mo¿na by³o mleæ zbo¿a, urzêdy obs³ugiwa³y tylko ch³opów posiadaj¹cych odpowiednie zawiadczenia44.
wiadczenia rzeczowe, zniesione z dniem 1 czerwca 1946 r., by³y form¹ intensywnej eksploatacji ekonomicznej wsi  do 30 czerwca 1946 r. ci¹gniêto produkty wartoci 48 266 385 000 z³, za które zap³acono zaledwie 954 745 000 z³
(stosunek 1:50)45. Jakkolwiek z pewnoci¹ w stawianiu oporu dominowa³y czynniki ekonomiczne, nie mo¿na lekcewa¿yæ wypowiedzi ch³opów, ¿e nie zdaj¹ wiadczeñ, bo nie uznaj¹ obecnego rz¹du46.
Zniesienie wiadczeñ nie oznacza³o koñca eksploatacji ekonomicznej wsi.
W okresie od 15 lutego do 15 kwietnia przywrócono je w innej formie, tym razem pod nazw¹ przymusowych dostaw obowi¹zkowych47. Jednak¿e ostatecznie
zdecydowano siê na zmianê przepisów podatkowych. 3 czerwca 1947 r. uchwalono ustawê o nadzorze nad wymiarem i poborem podatku gruntowego. Przewidywa³a ona, ¿e gospodarstwa o przychodowoci powy¿ej 40 q bêd¹ p³aciæ 25%
wymiaru w naturze, za powy¿ej 60 q  50%. Oczywicie cena zbo¿a przyjmowana do wyliczenia nale¿nego podatku by³a wielokrotnie ni¿sza od wolnorynkowej. W kolejnych latach obci¹¿enia z tytu³u podatku gruntowego systematycznie
ros³y, za w 1948 r. wprowadzono przymusowy Spo³eczny Fundusz Oszczêdzania (CSFO), bêd¹cy w istocie ukrytym podatkiem48. Nic wiêc dziwnego, ¿e obci¹¿enia te spotka³y siê z oporem wsi. Znów konieczne okaza³y siê przymusowe
egzekucje, opornych ch³opów skazywano na grzywny, kary wiêzienia oraz kierowano ich do obozów pracy49. Pomimo tych represji ch³opi opornie oddawali zbo43
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AAN, zespó³ Ministerstwa Aprowizacji (dalej  MA), sygn. 521, k. 5, Protokó³; CAW,
GZP-W WP, sygn. IV.502.1.61, k. 343, Meldunek specjalny nr 2 o udziale wojska w akcji
wiadczeñ rzeczowych.
AAN, MA, sygn. 515, k. 13, Protokó³ z odprawy; AAN, MA, sygn. 521, k. 3, Sprawozdanie; ibidem, k. 136, 164, 168, 174, 180, 187, 210, 221, Sprawozdanie za 1945 r.; AAN,
zespó³ Komisji Specjalnej do Walki z Nadu¿yciami i Szkodnictwem Gospodarczym (KS),
sygn. 1694, k. 21, Postanowienie; AP£, zespó³ Komitetu Wojewódzkiego PPR, sygn. 191,
bp., Do wszystkich Pe³nomocników T.Rz. RP do Spraw Wojennych wiadczeñ Rzeczowych; CAW, GZP-W WP, sygn. IV.502.1.223, k. 42, Sprawozdanie za wrzesieñ 1946 r.;
CAW, GZP-W WP, sygn. IV.502.1.352, k. 15, Meldunek specjalny w sprawie akcji wiadczeñ rzeczowych,.
H. Jêdruszczak, Zatrudnienie a przemiany spo³eczne w Polsce w latach 19441960, Warszawa 1972, s. 31.
AP£, zespó³ Wojewódzkiej Delegatury Komisji Specjalnej, sygn. 5, k 12, Sprawozdanie.
H. Jêdruszczak, op. cit., s. 32.
R. Winiewska, Obci¹¿enia podatkowe gospodarstw ch³opskich w Polsce w latach 1944-1955, Warszawa 1961, s. 1964.
AAN, zespó³ G³ównego Pe³nomocnika Rz¹dowego do spraw Podatku Gruntowego (GP),

http://rcin.org.pl

58

£ukasz Kamiñski

¿e na podatek (w 1947 r.  zaledwie 53,8% wymiaru). W 1948 r. ci¹gniêto co
prawda w gotówce 93,6% wymiaru, ale za to w zbo¿u jedynie 70,3% (w województwie bia³ostockim  35,9%); na SFO wp³ynê³o 83,8% planowanych wp³at50.
Ch³opi nie tylko unikali zdawania zbo¿a, ale te¿ np. dosypywali doñ piasek, by
zwiêkszyæ jego wagê51.
W lipcu 1948 r. komunici otwarcie proklamowali politykê kolektywizacji wsi.
Spotka³o siê to z ¿ywio³owymi reakcjami spo³ecznymi na wsi. Ch³opi spodziewaj¹c siê natychmiastowego wyw³aszczenia masowo pozbywali siê inwentarza ¿ywego i martwego, ten pierwszy g³ównie wy¿ynaj¹c. Miêso peklowano i zakopywano. rodki uzyskane ze sprzeda¿y sprzêtów czêsto przepijano. Powstrzymywano siê od jesiennych zasiewów52. Na ziemiach zachodnich i pó³nocnych masowo
porzucano gospodarstwa  w ci¹gu kilku miesiêcy ponad 12 tysiêcy. Zjawisko
to, aczkolwiek w mniejszym stopniu wyst¹pi³o tak¿e na ziemiach dawnych, gdzie
oddawano ziemiê uzyskan¹ z reformy rolnej53. Poniewa¿ w propagandzie spó³dzielczej czêsto podkrelano korzyci, jakie mia³o przynieæ wykorzystanie w skolektywizowanych gospodarstwach traktorów, liczne by³y przypadki sabota¿u
w orodkach maszynowych, niszczono tak¿e maszyny znajduj¹ce siê w rêkach
prywatnych. Nienawiæ kierowa³a siê tak¿e w stronê aktywistów PPR, których
dotknê³a fala podpaleñ zabudowañ i pobiæ54.
Najbardziej spektakularn¹ form¹ oporu spo³ecznego w wojsku by³y dezercje.
Niestety, komplet danych dotycz¹cych ich liczby zachowa³ siê tylko w odniesieniu do lat 19461948. Jednak¿e na podstawie dostêpnych raportów i meldunków
G³ównego Zarz¹du Polityczno-Wychowawczego Wojska Polskiego mo¿na osza-
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sygn. 37, k. 205206, Pismo wojewódzkiego pe³nomocnika w Kielcach do pe³nomocników
powiatowych; AAN, GP, sygn. 52, k. 24, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 49, 56, 60, 64, 66,
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Realizacja podatku gruntowego w 1948 r., Realizacja podatku gruntowego w 1948 r.; AAN,
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P. Dziurzyñski, Osadnictwo rolne na ziemiach Odzyskanych, Warszawa 1983, s. 338339;
T. Skonieczny, Zrzekanie siê gospodarstw rolnych na Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych
w okresie intensywnej kolektywizacji (19481956), w: Demografia i spo³eczeñstwo Ziem Zachodnich i Pó³nocnych 19451995. Próba bilansu, red. E. Fr¹tczak i Z. Strzelecki, Warszawa 1996, s. 538; H. Gnatowska, PPR w województwie bia³ostockim 19441948. Rozwój
i dzia³alnoæ, Warszawa 1979, s. 230.
CAW, GZP-W WP, sygn. IV.502.1.58, k. 294, 300, Meldunek informacyjny nr 034 o sytuacji w terenie.
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cowaæ, ¿e w latach 19441948 z WP (bez uwzglêdnienia formacji wojsk wewnêtrznych) zdezerterowa³o co najmniej 25 tysiêcy ¿o³nierzy i oficerów, z czego
20 tysiêcy w latach 1944194555. Najs³ynniejsz¹ z masowych ucieczek, aczkolwiek nie jedyn¹ w takiej skali, by³a dezercja 31 pu³ku piechoty w nocy z 12 na
13 padziernika 1944 r.56 Jak siê wydaje w latach 19441946 wiêkszoæ dezercji
mia³a t³o polityczne, za póniej zjawisko to powraca do normalnej skali i przyczynami ucieczek staj¹ siê g³ównie powody osobiste. W³anie dezercje, tak liczne nawet w obliczu gro¿¹cych represji (do kary mierci w³¹cznie, niejednokrotnie wykonywanej publicznie) w najlepszy sposób wykazuj¹ determinacjê polskiego spo³eczeñstwa w odrzuceniu nowej rzeczywistoci.
Opór spo³eczny w wojsku wyra¿a³ siê nie tylko w formie dezercji. Otwarcie
manifestowano przywi¹zanie do tradycji  znaczna czêæ ¿o³nierzy nosi³a orze³ka
w koronie57. Demonstracyjnie okazywano wrogoæ oficerom sowieckim58.
Niechêæ do nowej rzeczywistoci manifestowa³a siê tak¿e podczas licznych
bójek z funkcjonariuszami UB czy napadów ¿o³nierzy na lokale PPR59. W koszarach pojawia³y siê wrogie napisy, skierowane przeciwko ZSRR i PPR,
piewano antykomunistyczne piosenki60. ¯o³nierze, a zw³aszcza rekruci, nie
wahali siê zadawaæ oficerom politycznym niewygodnych pytañ dotycz¹cych
np. zachowania wojsk sowieckich w Polsce, granic wschodnich, obecnoci oficerów sowieckich w WP itp. Otwarcie wypowiadali swoje zdanie na te tematy61. Charakterystycznym by³o zachowanie wojska przy kontaktach z oddzia³ami
polskiego podziemia  czestokroæ unikano walki, ¿o³nierze dawali siê ³atwo rozbroiæ, a nawet przechodzili na stronê oddzia³ów partyzanckich62. Jak siê wyda55
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Wykorzystano materia³y GZP-W WP z AAN, KC PPR, sygn. 295/VII-164-168 oraz CAW,
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je sytuacja w wojsku zosta³a opanowana dopiero w 1947 r., kiedy to wystêpowanie powy¿szych zjawisk znacznie ograniczono, aczkolwiek nie zdo³ano ich zlikwidowaæ.
Oczywicie tego typu zjawiska wystêpuj¹ (aczkolwiek w innej skali i zakresie) tak¿e w spo³eczeñstwach demokratycznych, przewa¿nie nie maj¹c w dodatku znaczenia politycznego. Wiele z nich znajduje siê ponadto na granicy (lub nawet
poza ni¹) akceptowalnych zachowañ spo³ecznych. Có¿ wiêc sprawia, ¿e w systemach totalitarnych nabieraj¹ one charakteru oporu spo³ecznego, a wiêc dzia³añ
o znaczeniu politycznym? Jak zauwa¿y³ Istvan Rev, kiedy wszelkie mo¿liwoci
wyra¿enia swojej opinii zostaj¹ wyeliminowane, wszystko mo¿e nabraæ potencjalnego politycznego znaczenia, a wszystkie prywatne rozmowy i czyny mog¹ byæ
podejrzewane o posiadanie tajnego politycznego sensu. Pozornie polityka znika
z ¿ycia spo³ecznego, lecz de facto jest wszêdzie63. Warto tak¿e zwróciæ uwagê
na kwestiê motywacji podejmowanych dzia³añ64. Zniszczenie np. gablotek propagandowych mo¿e wyp³ywaæ zarówno z pobudek czysto chuligañskich, jak i z najszlachetniejszych  np. patriotyzmu. Oczywicie badanie motywacji po up³ywie
piêædziesiêciu lat jest bardzo trudne, aczkolwiek mo¿liwe, jednak masowoæ tego
typu zjawisk w latach 19441948 (a tak¿e póniej) wyklucza ich incydentalny,
kryminalny charakter.
Jakie by³o znaczenie oporu spo³ecznego w pierwszych powojennych latach
i jego miejsce w ówczesnej rzeczywistoci? Z pewnoci¹ by³o to zjawisko masowe, które w tej czy innej formie sta³o siê udzia³em znacznej czêci spo³eczeñstwa. Jego g³êbsze za³amanie nast¹pi³o dopiero po wyborach ze stycznia 1947 r.,
kiedy to znaczna czêæ spo³eczeñstwa straci³a nadziejê na zmianê sytuacji w najbli¿szej przysz³oci. S¹dzê, ¿e prawdziwym problemem dla w³adz nie by³a s³aba
opozycja, która nie potrafi³a siê przeciwstawiæ ani fa³szerstwom wyborczym, ani
represjom wobec swoich dzia³aczy czy te¿ stopniowej likwidacji w³asnych struktur. Wnioskuj¹c z liczby zaanga¿owanych si³ i rodków (a tak¿e skali represji),
g³ównego wroga upatrywano w resztkach zbrojnego podziemia oraz w³anie w stawiaj¹cym opór spo³eczeñstwie. Prawdziwym zagro¿eniem dla w³adzy komunistów
nie by³o PSL, lecz ch³opi ukrywaj¹cy zbo¿e, strajkuj¹cy robotnicy czy te¿ ¿o³nierze uciekaj¹cy do lasu. Dopiero stopniowe ograniczenie tych zjawisk (nigdy nie
uda³o siê ich zlikwidowaæ) pozwoli³o w 1948 r. przyst¹piæ do intensywnego procesu przekszta³cania kraju na sowieck¹ mod³ê.
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