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sklm. Te I inno akty miały zastraszyć ludność, by 
w referendum nie glosowała Modnie t wezwaniem 
bloku stronnictw demokratycznych. 

Oprócz szerokiej działalności propagandowej 
1 terrorystycznej, podziemie zastosowało i inne me-
tody działania, wykorzystując brak doświadczenia 
stronnictw bloku demokratycznego w organizowa-
niu tego rodzaju akcji politycznej, Jakim było re-
ferendum. W województwie* lubelskim na 740 ob-
wodów głosowania, aż 033 należały do zagrożonych 
działalnością podziemia. Z drugiej strony stronnic-
twa demokratyczne, biorąc pod uwagę tak dużą 
ilość obwodów głosowania, nie były w stanie w 
wielu powiatach, a głównie na terenie Podlasia, 
zapewnić właściwej obsady komisji wyborczych. W 
ich składach członkowie PPR stanowili zaledwie 
23 proc., podczas gdy bezpartyjni — 64 proc. A 
trzeba zaznaczyć, że wielu bezpartyjnych człon-
ków komisji wyborczych sympatyzowało z PSL. 
bądź współpracowało z podziemiem. Jeśli chodzi 
0 PSL, to oficjalnie odmówiło ono udziału swych 
członków w komisjach wyborczych. 

Licząc więc na skuteczność terroru grup zbroj-
nych, a także na wpływy swoje oraz PSL w komi-
sjach wyborczych, podziemie reakcyjne nie tylko 
nie wzywało później do bojkotu głosowania, lecz 
przeciwnie, nawoływało nawet do powszechności 
w glosowaniu, uważając, że uda mu się terrorem 
1 zastraszeniem wpłynąć na korzystny dla siebie 
wynik głosowania. 

Spokoju nad przebiegiem kampanii przygotowaw-
czej i głosowania ludowego strzegły jednak Już 
poważne siły wojskowe, w skład których wchodziły 
jednostki 3 dp (7, 8 i 9 pułk piechoty i 5 pułk 
artylerii lekkiej), 5 pułk piechoty i 2 dp, 8 1 10 ba-
talion operacyjny KB W oraz 1 1 2 batalion ochrony 
MO w sile 3282 milicjantów. 

Desygnowanie tak znacznych sił wynikało z za-
liczenia Lubelszczyzny do najbardziej zagrożonych 
województw w kraju. Wszystkie cztery lubelskie o-
kręgi wyborcze (Siedlce, Chełm, Lublin i Zamość) j 
należały do tzw. strefy „A " o najwyższym stopniu 
zagrożenia ze strony podziemia, na ogólną liczbę 12 
takich okręgów w całym kraju. 

Wojsko nie tylko paraliżowało akcję podziemia, 
ale i prowadziło szeroko zakrojoną akcję propagan-
dową i wyjaśniającą. O zasięgu politycznego dzia-
łania obozu demokratycznego przed referendum 
świadczy fakt, że ogółem przeprowadzono ponad 2 
tys. spotkań i wieców ludności. Na terenie woje-
wództwa rozpowszechniono ponad 13 min sztuk 
ulotek i wydawnictw propagandowych. 

Mimo więc silnego terroru reakcyjnego podzie-
mia, nie udało mu się zastraszyć większości lud-
ności. Wyniki głosowania w województwie były 
korzystne dla bloku demokratycznego. Na pierwsze 
pytanie „tak" odpowiedziało 68,8 proc. biorących 
udział w referendum, natomiast „nie" — 31,2 proc., 
na drugie — „tak" odpowiedziało 75,8 proc^ a 

••nie* — 24J2 proc. oraz na trzecie „tak" — 00,7 
proc., a „nie" tylko 0,3 proc. 

Na pierwsze pytanie „nie" odpowiedziało 278 654 
głosujących. Nie byli to Jednak tylko zwolennicy 
PSL. W liczbie tej mieściły się również I glosy lu-
dzi glosujących zgodnie z wezwaniem WIN i NSZ. 
Na drugie pytanie „nie* glosowało bowiem już 
mniej, bo 216 692 osoby, a więc zgodnie z apelem 
PSL głosowały tylko 62 002 osoby, czyli 22,2 proc. 
ogółu glosujących „nie" w województwie. Nato-
miast zgodnie z wezwaniem reakcyjnego podzie-
mia glosowało 71,7 proc. ogółu głosujących „nie", 
w tym na 2 razy „nie" 48,8 proc., a 3 razy „nie 
— 30 proc całej opozycji. 

Wyniki referendum nie we wszystkich powiatach 
były jednakowe. I tak w radzyńskim, siedleckim i 
białopodlaskim reakcji udało się zdobyć większość 
głosów dla swoich haseł. W tych powiatach tylko 
30—40 proc. ludności głosowało zgodnie z wezwa-
niem bloku demokratycznego, a więc 3 razy „tak". 
Jednak i tam głosujący zgodnie ze stanowiskiem 
PSL 1 raz „nie" stanowili zaledwie około 10 proc. 
spośród ogółu głosujących „nie". Fakt ten nie wska-
zywał więc na zwycięstwo Polskiego Stronnictwa 
Ludowego, lecz na Istniejącą jeszcze tam bazę spo-
łeczną dla działalności podziemia. 

W świetle wyników referendum ukazała się dwo-
istość lubelskiego PSL, szersze 1 głębsze niż na 
innych terenach były wpływy WiN-u 1 NSZ w sze-
regach stronnictwa. Szersze I głębsze było jego po-
wiązanie z reakcyjnym podziemiem. Wojewódzki 
Międzypartyjny Komitet Wyborczy w Lublinie w 
wydanej broszurze stwierdzał m. in., że „organiza-
cja PSL w województwie lubelskim tysiącznymi 
więzami powiązana Jest z działalnością band". 

Referendum okazało się wielkim sukcesem obozu 
demokratycznego. Wykazało bowiem, że jego wpły-
wy w społeczeństwie zapewniają mu zwycięstwo w 
przyszłych wyborach powszechnych. Uzyskały po-
wszechną aprobatę wszystkie podstawowe kierunki 
i decyzje władz Polski Ludowej. Stanowiło to mo-
ralne poparcie dla wszystkich zwolenników ludo-
wej Polski. Jednocześnie wyniki referendum wyka-
zały, że PSL drogą wyborów powszechnych władzy 
nie zdobędzie. Rozwiały się również złudzenia, że 
mocarstwa zachodnie będą interweniować na ko-
rzyść PSL, narzucając Inna formę kontroli wybo-
rów, aniżeli normalną, dziennikarską obserwację 
ich przebiegu, a był to przecież jeden z najczęściej 
powtarzanych postulatów podziemnej propagandy. 
Wszystko to wpływało na pogłębienie się przejawów 
kryzysu 1 przyspieszało procesy rozkładu w szere-
gach podziemia. W drugiej połowie 1946 roku będą 
one narastać szybko. 

Niemniej siły reakcyjne były jeszcze silne w wo-
jewództwie. Najsilniej procesy rozkładowe wystą-
piły wśród legalnej opozycji, głównie w PSL. W 
rezultacie szerokiej akcji politycznej, jaką prowa-
dziły partie bloku przez cały rok 1946, a przede 
wszystkim w okresie przedwyborczym, pozycja PSL 

na terenie województwa została poważnie osłabio-
na. Na przełomie lat 1046 I 1047 rozwiązane zostały, 
za powiązania s podziemiem, zarządy powiatowe 
PSL w Puławach, Włodawie i Hrubieszowie. Dzia-
łalność PSL zawieszono także w kilku gminach I 
gromadach. W tych przypadkach było to wynikiem 
odejścia ze stronnictwa wielu Jego członków. „Za-
rządy gminne PSL szybko likwidują się własnymi 
uchwałami — podawał starosta krasnostawski —• I 
przypuszczam, te akcja ta zostanie zakończona w 
miesiącu październiku*0. W oparciu o te 1 Inne przy-
kłady Komitet Wojewódzki PPR wysunął tezę o 
„stanie zaniku" lubelskiego PSL. W grudnia 1946 
roku podczas narady sekretarzy PPR przedstawiciel 
KW stwierdził: „PSL zostało politycznie rozgro-
mione I znajduje się Jeszcze tam, gdzie są bandy". 
Nie była to jednak ocena we pełni słuszna. 

Reakcyjne podziemie natomiast, zachęcone porai-
ką stronnictw demokratycznych w referendum na 
terenie Podlasia, posunęło się do skrajnego terroru 
w drugiej połowie 1946 roku. W porównaniu do 
pierwszego półrocza znacznie wzrosła liczba napa-
dów terrorystycznych. W okresie od lipca do grud-
nia 2946 roku dokonano na Lubelszczyżnie 1583 na-
pady, na ogólną ilość 6 600 odnotowanych napadów 
w kraju. W Ich wyniku oraz w akcjach operacyj-
nych. zginęło 93 żołnierzy Wojska Polskiego, 0 żoł-
nierzy Armii Radzieckiej oraz 300 osób cywilnych 
i funkcjonariuszy MO i UBP. Spośród tej ostatniej 
grupy sprawców śmierci zweryfikowano w 244 
przypadkach, ustalając m. In., że 188 osób zginęło 
z rąk podziemia winowskiego. Był to więc ostatni 
desperacki zryw tego odłamu podziemia przeciwko 
władzy ludowej. W pozostałych 56 przypadkach, 
gdzie sprawcy śmierd pozostali nieznani, większość 
należy również przypisać działalności WiN nie tyl-
ko ze względu na to, że miały one miejsce w rejo-
nach wzmożonej działalności tej organizacji, ale 
przede wszystkim dlatego, że grupy i bojówki WiN 
otrzymały w tym okresie wytyczne Komendy Ob-
szaru Centralnego WiN zalecające maskowania 
akcji terrorystycznych, które stwierdzały m. iń., im 
„po użyciu pistoletu • zaraz użyć łopaty. 1 kopmy 
3 metry głęboko". Ponadto wytyczne te zakazywa-
ły kategorycznie zamieszczania Jakichkolwiek in-
formacji o własnej działalności zbrojnej w rapor-
tach organizacyjnych, nakazywano natomiast pisać, 
że „dokonał tego nieznany oddział, lub przypusz-
czalnie NSZ (...) Będziemy się rozumieli". 

Ten zryw podziemia, który podjęło ono w okre-
sie kampanii wyborczej do Sejmu, spotkał się 
jednak ze zdecydowanym przeciwdziałaniem. W przy-
gotowaniach do wyborów stronnictwa demokratycz-
ne przeprowadziły szeroką działalność polityczną. 
Pod ochroną wojska zorganizowano w wojewódz-
twie 2 795 zebrań i wieców z udziałem około 300 tys. 
ludzi. Jednocześnie dokonano szeregu operacji woj-
skowych przeciwko zbrojnemu podziemiu, w wy-
niku których zginęło 75 członków grup reakcyjnych, 
a 476 zostało aresztowanych. Zatrzymano równieł 
758 osób podejrzanych o współpracę z podziemiem. 

Równie naiwne 1 nie do przyjęcia 
tłumaczenia czytam w sprawozdaniach 
różnych oddziałów powiatowych WSS 
„Społem". Lubartów twierdzi, że za-
brakło mu ćwierć miliona z powodu 
remontów dwóch sklepów. Wierzę na 
słowo, że remonty przeprowadzano. Ale 
czy była to klęska żywiołowa, która 
niespodziewanie spadła na lubartow-
ski PZGS? Czy nie przewidywano tego 
w odpowiednim terminie i czy wobec 
tego nie należało odpowiednio dostoso-
wać planu sprzedaży? Albo porówna-
nie dwóch stwierdzeń: oddział w To-
maszowie jest zdania, że 5 080 tys. z! 
zabrakło mu na skutek remontu jed-
nego sklepu ogól nospożyw czego (Jaka 
jest różnica między takim sklepem 
ogólnospożywczym a sklepem spożyw-
czym — nie mam pojęcia), natomiast 
oddział we Włodawie wskutek identy-
cznego remontu, a na dodatek jeszcze 
inwentaryzacji w sklepie elektrycznym, 
stracił tylko 946 tys. zł. Kogo to po-
równanie przekonuje o prawdomów-
ności prezesa w Tomaszowic? 

Zająłem się tymi pozornie drobiazga-
mi dłużej, ponieważ dosadnie ilustrują 
one pewien klimat samozadowolenia 1 
lekceważenie klienta, jaki nie od dziś 
zadomowił się w niektórych kręgach 
naszych handlowców. Klimat szkodliwy 
nie tylko ze względów gospodarczych, 
ale I społecznych, a nawet politycznych. 
Władze partyjne i administracyjne 
podjęły ju/ i wciąż podejmują nowe 
wysiłki, aby stale rosnące nominalne 
dochody ludności były równocześnie do-
chodami realnymi. To znaczy, aby 
zwiększona siła nabywcza była równo-
ważona towarami o odpowiedniej ilości 
i Jakości — I to nie tylko globalnie, ale 
i w poszczególnych asortymentach. Ro-
sną pokaźne środki Inwestycyjne, któ-
rych celem jest zwiększenie produkcji 
rynkowej, importuje się coraz więcej 
artykułów gotowych I surowców. Do le-
pszego zaopatrzenia rynku zmierzała 
najpierw „akcja 20 miliardów", potem 
„akcja 30 miliardów", teraz „zapasy z 
zapasami" Efekty były i są. nikt temu 
zaprzeczyć nie zdoła. Ale równocześnie 
»ą Jeszcze zakłady, także w naszym 
Województwie, które chcą zapchać ry-

nek tym, co Im najłatwiej wyproduko-
wać. Nasz handel zaś, szczególnie han-
del lubelski, po staremu przyjmuje to 
za dobrą monetę i usiłuje nam sprze-
dać towary, które mu najwygodniej 
kupić. Jednak klient nie chce I już, a 
jego przewaga polega na tym, że to 
on ma pieniądze i może nimi dyspo-
nować. 

Najgorsze, że nasz handel uważa, Iż 
najmniejsza krytyka pod jego adresem 

Że wciąż brakuje tkanin wełnianych, 
chodników, ubrań męskich, modnych 
kurtek czy płaszczy jesiennych, a teraz 
zimowych. Ze wciąż Jest za mało tele-
wizorów I magnetofonów, pralek czy 
naczyń emaliowanych, a nawet garn-
ków aluminiowych. Na każdy bowiem 
zarzut handlowcy mogą odpowiedzieć, 
że tu i tam wysiali zamówienie, że 
tamten obiecał, a nie dotrzymał itd. 
Chodziło mi Jodynie o pokazanie owej 

W. Sudecki 

Jest niesłuszna, krzywdząca. Dlatego nie 
rozwodziłem się nad tym, Jakich to 
towarów na naszym, lubelskim rynku 
brakuje. 2e np. prowadzona z pewnym 
sukcesem akcja „Życia Warszawy" pod 
hasłem ,.niemowlę też człowiek", pod-
trzymywana u nas przez „Kurier Lu-
belski", spotkała się z czymś w ro-
dzaju pogardliwego wzruszenia ramion. 

atmosfery samozadowolenia 1 nabiera-
nia siebie nawzajem. Kierownik pisze, 
że to brak klientów. Inwentaryzacja 
(były 1 takie „uzasadnienia") lub re-
mont, stwierdzenia te powtarza przed-
siębiorstwo, a potem zjednoczenie. 

Na zakończenie Jeszcze Jeden zaku-
lisowy kwiatuszek szczególnej urody. 
Nie od dziś wiadomo, im Zakłady 

Przemysłu Dziewiarskiego „Trawcnaf 
przechodziły poważny kryzys. W ciągu 
roku bieżącego cztery czy pięć 
razy nie wykonały miesięcznych pla-
nów produkcji, zaległości wynosiły Jut 
kilkadziesiąt milionów złotych. Wyk*» 
/.ano to w materiałach na pewną koo* 
fcrencję wojewódzką. Ale wtedy wy-
stąpił z pretensjami przedstawiciel 
„Traweny" stwierdzając, ze na przed* 
siębiorstwo rzuca się kalumnie, że i>-
trudnią się start nowemu klerownł* 
ctwu itp. Rzecz zaś polega na tym, im 
kilka dni przed naradą przedsiębior-
stwo uzyskało tzw. korektę planu — 
oczywiście w dół. KilkudzlesięciomiHo? 
nowy deficyt zmalał do kilku mllionóm' 
które prawdopodobnie da się nadrobić 
do końca roku. o czym nie mogło byś 
mowy w poprzedniej sytuacji. No tak — 
formalnie wszystko jest w porządku,' 
Rzecz tylko w tym. że tak bardzo po-
trzebna produkcja dziewiarska wartości 
około 30 milionów zł. nigdy już nit 
trafi na nasz rynek* a tych pozosta-
łych kliku milionów jeżeli trafi, to ni* 
w tym czasie, kiedy powinna. 

Jerzy Dostatni ł 
P. S, Już po napisaniu powyższego 

artykułu wpadły ml jeszcze w ręoa 
inne ciekawe dokumenty i nie I D O M 
aię powstrzymać, aby nie przytoczy* 
najbardziej Jaskrawych przykładów 
Otóż w Lublinie wciąż cierpimy na nie-
dostateczne zaopatrzenie w sery, nawal 
zwykły twaróg. Tymczasem mleczarni* 
w Kraśniku 1 Włodawie skarżą się na 
brak zbytu właśnie na sery. Nieznośny, 
zaś „Sanepid" zamknął na sześć dni 
roboczych także ciastkarnię „Społem* 
w Łukowie, wskutek czego przedsię-
biorstwo nie wykonało planu na sumę 
140 tys. zł. Proszę przeliczyć: 140 tya. 
zł w ciągu sześciu dni to oznacza 
sprzedaż 11666 sztuk standardowych 
ciastek w ciągu Jednego dnia, a Luków 
ma wszystkiego 19 tys. mieszkańców 
Tak to mydli się oczy sobie I zwierz-
chnikom. a próbuje zamydlić takią *< 
opinii publicznej. 
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