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Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego.
Uroczystości w Krakowie
13 grudnia 2022 r., w 41. rocznicę wprowadzenia stanu
wojennego, główne krakowskie uroczystości poświęcone
ofiarom komunistycznego reżimu odbyły się tradycyjnie w
katedrze wawelskiej i pod Krzyżem Katyńskim. Oddział IPN w
Krakowie reprezentował zastępca dyrektora dr Michał Wenklar.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Po mszy świętej, której przewodniczył metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski
zebrani przeszli pod Krzyż Katyński na pl. o. Studzińskiego, gdzie odbyła się uroczystość,
zorganizowana przez Region Małopolski NSZZ „Solidarność”. Modlitwę za ofiary stanu
wojennego poprowadził kapelan „Solidarności” ks. Władysław Palmowski.

W swoim wystąpieniu dr Wenklar mówił m.in. o zbrodniach sądowych dokonywanych w
czasie stanu wojennego. O wyrokach komunistycznych sądów, które łamały nawet PRL-
owskie prawo. O dotkliwym karaniu Polaków choćby za to, że domagali się wolności słowa.
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12 grudnia 2022 r. prezes IPN dr Karol Nawrocki i prok. Andrzej Pozorski, dyrektor Głównej
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu podsumowali na konferencji
prasowej w Warszawie działania Instytutu związane z pociągnięciem do odpowiedzialności
karnej osób odpowiedzialnych za zbrodnie sądowe stanu wojennego. W ciągu ostatniego
roku prokuratorzy IPN złożyli wnioski dotyczące 25 sędziów i pięciu prokuratorów.

Na zakończenie pod Krzyżem Katyńskim zabrzmiał hymn „Solidarności”, a zebrani złożyli
kwiaty i zapalili znicze.

Stan wojenny

13 grudnia 1981 r., formalnie decyzją Rady Państwa (antydatowaną na 12 grudnia), a
faktycznie na polecenie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, wprowadzono w Polsce stan
wojenny. W nocnej operacji z 12 na 13 grudnia wzięło udział ponad 30 tys. funkcjonariuszy
MSW i ponad 70 tys. żołnierzy. Powołano Wojskową Radę Ocalenia Narodowego –
niekonstytucyjny organ, pozbawiony realnej władzy, którą w rzeczywistości dzierżyła grupa
partyjnych działaczy i wojskowych, skupiona wokół Jaruzelskiego.

Internowano działaczy „Solidarności” i innych organizacji opozycyjnych. Zawieszono
działalność związków zawodowych i wielu innych organizacji, a także naukę w szkołach i na
uczelniach. Wprowadzono cenzurę korespondencji, przerwano łączność telefoniczną,
zmilitaryzowano najważniejsze zakłady pracy, wprowadzono godzinę milicyjną. Nie działała
część kanałów telewizji i radia, nie wychodziła większość gazet.

„Solidarność”, która powstała w wyniku strajków z lat 1980 r. dała Polakom nadzieję na
odzyskanie wolności. Stan wojenny tę nadzieję odebrał. Kręgosłup „Solidarności” został
złamany, a polskie marzenie o wolności musiało zostać odłożone na niemal dekadę.

Stan wojenny okupiony został ogromnymi kosztami społecznymi. Kilkadziesiąt osób zginęło
w czasie pacyfikacji strajków, w czasie manifestacji albo padło ofiarą „nieznanych
sprawców” z bezpieki. Około 10 tys. osób zostało internowanych, 12 tys. skazanych przez
komunistyczne sądy, a ponad 200 tys. przez kolegia ds. wykroczeń.

Ponad 2600 osób zostało w latach 1981-1983 zmuszonych do wyjazdu z kraju, najczęściej
bez prawa powrotu. Wśród pracowników uczelni wyższych, urzędów, wśród nauczycieli,
sędziów, dziennikarzy i w wielu innych zawodach przeprowadzono weryfikację, w
konsekwencji której tysiące osób związanych z „Solidarnością” wyrzucono z pracy.

PRZECZYTAJ, ZOBACZ, POSŁUCHAJ

► Stan wojenny – Kraków. Polskie miesiące – Grudzień 1981

► Stan wojenny na polecenie Kremla – tekst dr. Marcina Krzeka-Lubowieckiego

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/grudzien-1981/archiwalia/krakow/manifestacje-uliczne/119530,Stan-wojenny-Krakow.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/edukacja/przystanek-historia/94620,Stan-wojenny-na-polecenie-Kremla.html


► „Stan wojenny. Między historią a pamięcią” – referat dr. hab. Filipa Musiała
[WIDEO]

► „Stan wojenny w Małopolsce” – panel dyskusyjny z udziałem prof. Jana Środonia, dr.
Tadeusza Syryjczyka i Zbigniewa Fijaka [WIDEO]

► Procesy polityczne w Krakowie w stanie wojennym – tekst dr Moniki Komanieckiej-
Łyp

► „Masakra górników w kopalni »Wujek«” – dokument filmowy z cyklu „Ekspertyza”
[WIDEO]

► „Komuniści przeciw Polsce” [SPOT WIDEO]

https://www.youtube.com/watch?v=mOd7Yuf3l8A&t=85s
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/edukacja/przystanek-historia/157216,Stan-wojenny-w-Malopolsce-z-perspektywy-czterdziestu-lat-Intelektualisci.html
https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/stan-wojenny/87943,Procesy-polityczne-w-Krakowie-w-stanie-wojennym.html
https://www.youtube.com/watch?v=IZG9qT_Uj60&t=642s
https://www.youtube.com/watch?v=rpUp1JJb9uc

