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Przed domem gen. Wojciecha Jaruzelskiego na
warszawskim Mokotowie - jak co roku - odbyła się
manifestacja przeciwników decyzji o wprowadzeniu
stanu wojennego.
Przypada 31. rocznica tego wydarzenia - stan wojenny
spowodował co najmniej kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych.
Na ul. Ikara - przed domem generała - zapalono
kilkadziesiąt
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Polska
13.12.2012

Nocna manifestacja pod
domem Jaruzelskiego

nazwiska osób zabitych w stanie wojennym. Po każdej z wymienionych osób manifestanci powtarzali: "Zginął za
wolną Polskę". W intencji ofiar stanu wojennego odmówiono modlitwę.
Wśród manifestantów - których było ponad 350 - można było dostrzec transparenty z hasłami: "Tu mieszka
komunistyczny zbrodniarz", "1956, 1970, 1981: komuniści - ludziom pracy", "Jaruzelski - pamiętamy twoje zbrodnie".
Skandowano m.in. hasła: "Przecz z komuną", "Norymberga dla komuny", "SLD - KGB", "Byłem w ZOMO, byłem w
ORMO, teraz jestem za Platformą".

Nocna pikieta pod domem generała
Zarzuty ws. morderstwa Krzysztofa Zalewskiego
Żądanie dymisji za skandal na torach
Słomka wyprowadzony z sądu
więcej

W okolicach domu generała manifestanci ustawili namiot, w którym znajdował się sprzęt nagłaśniający. Grane były
pieśni patriotyczne. Częstowano także gorącą herbatą. Wielu zgromadzonych miało polskie flagi, w pobliżu namiotu
można było się ogrzać przy koksowniku.
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Posesja generała odgrodzona była od manifestujących policyjnymi barierkami. Gen. Jaruzelski nie przebywał w
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domu - w środę z powodu krwotoku trafił do szpitala. 89-letni generał miał złamaną nogę, ma też rozrusznik serca. Z
tego powodu bierze lekarstwa na rozrzedzenie krwi, co powoduje, że krwotok trudniej zatamować. Jego córka Monika Jaruzelska - powiedziała PAP, że nie ma bezpośredniego zagrożenia życia generała.
Posiedzenie Rady Państwa, na którym zatwierdzono przepisy dotyczące wprowadzenia stanu wojennego, rozpoczęło
się po północy 13 grudnia 1981 r. Tej samej nocy odbyło się pierwsze posiedzenie Wojskowej Rady Ocalenia
Narodowego (WRON), na której czele stanął gen. Jaruzelski.
Na ulicach miast pojawiły się patrole milicji i wojska, czołgi, transportery opancerzone i wozy bojowe. Wprowadzono
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oficjalną cenzurę korespondencji i łączności telefonicznej. Władze zmilitaryzowały najważniejsze instytucje i zakłady
pracy.

więcej

Gospodarka

Ograniczono działalność Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Zawieszone zostało wydawanie prasy, z wyjątkiem
dwóch gazet ogólnokrajowych ("Trybuny Ludu" i "Żołnierza Wolności") oraz 16 terenowych dzienników partyjnych.
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Władze komunistyczne jeszcze 12 grudnia przed północą - w ramach operacji o kryptonimie "Jodła" - rozpoczęły

Jest porozumienie ws.
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zatrzymywanie działaczy opozycji i "Solidarności". W ciągu kilku dni w 49 ośrodkach internowania umieszczono około
5 tys. osób. Łącznie w czasie stanu wojennego liczba internowanych sięgnęła 10 tys. osób.
W ogromnej operacji policyjno-wojskowej użyto w sumie 80 tys. żołnierzy, 30 tys. milicjantów, 1750 czołgów, 1900
wozów bojowych i 9 tys. samochodów. Spacyfikowano 40 spośród 199 strajkujących w grudniu 1981 r. zakładów.
Najtragiczniejszy przebieg miała akcja w kopalni "Wujek", gdzie 16 grudnia interweniujący funkcjonariusze ZOMO
użyli broni, w wyniku czego zginęło dziewięciu górników.
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Stan wojenny zawieszono 31 grudnia 1982 r., zaś zniesiony został 22 lipca 1983 r. Rozwiązano Wojskową Radę
Ocalenia Narodowego i ogłoszono amnestię dla więźniów politycznych.

Raporty Stefczyk.info

sv, PAP
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Pesymistyczne nastroje
polskich przedsiębiorców

[Fot. PAP/Jacek Turczyk]
Chcesz być na bieżąco z informacjami na Stefczyk.info? Zapisz się do naszego newslettera
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Nocna pikieta pod domem generała
W czwartek przypada 31. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Dziś, jak co roku,
przed willą Wojciecha Jaruzelskiego przy ul. Ikara 5 odbędzie się pikieta.

03.12.2012

Światło wolności dla ofiar Stanu Wojennego
Instytut Pamięci Narodowej w 31. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego organizuje
kampanię społeczną upamiętniającą jego ofiary.

23.11.2012

Między racją a zdradą stanu
Dobiega końca I Festiwal Niepodległości w Tarnowie – duży, bezprecedensowy cykl
imprez zorganizowanych oddolnie przez wolontariuszy Obywatelskiego Porozumienia
Osób i Organizacji na rzecz Tradycji i Niepodległości.
06.12.2012

Kontrowersyjna uchwała ws. akcji "Wisła"
Spór w sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Organizacje kresowe i
posłowie PiS protestują przeciw uchwale potępiającej akcję "Wisła".

05.12.2012

"Drogi do wolności"
IPN Katowice i Kino "Światowid" zapraszają na przegląd filmów "Drogi do wolności".
Impreza odbędzie się w Katowicach, w dniach 10 - 14 grudnia 2012.

10.12.2012

Stan wojenny - noc generałów
Niedziela, świt, Polska wstrzymała oddech. Uderzenie MO i wojska było silne i
skuteczne.

07.12.2012

Studenci upamiętnią ofiary stanu wojennego
"Raport z oblężonego Państwa – obchody 31. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego"
- pod takim hasłem Studenci dla Rzeczypospolitej mają oddać hołd ofiarom stanu
wojennego. Przeczytaj szczegóły zaplanowanej akcji.
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