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APEL DO ROLNIKÓW
RODACY, BRACIA!

Kraj jest w potrzebie. W ob
liczu zagrożenia bytu Narodu, 
wobec nadciągającej katastrofy, 
której skutki byłyby tragiczne, 
Władza Ludowa i Ludowe Woj
sko Polskie, w którym służą 
Polsce Wasi Synowie i Bracia, 
postanowiły położyć kres anar
chii, postanowiły zatrzymać bez
władne staczanie sią Kraju w 
przepaść.

W tej historycznej chwili od
powiedzialność za los wszy
stkich Polek i Polaków wzięta 
na siebie Wojskowa Rada Oca
lenia Narodowego.

Spokój i rozwaga są dziś naj
ważniejsze — ale od Was zale
ży, czy zaopatrzenie miast w 
żywność pozwoli ten spokój i 
trozwagę w Kraju zachować.

Nikt nie podzieli Narodu, ni
komu nie uda się poróżnić mia
sta ze wsią!

LICZYMY NA WAS, BRACIA 
ROLNICY!

Dostarczajcie w tych trudnych 
dniach to, co dziś najcenniejsze
— żywność. Dostarczcie do pun
któw skupu zboże, mięso, mleKo
— miasta wierzą, że nie zawie- 
dz:ecie naszych nadziei.

RAZEM, BRACIA ROLNICY 
DŹWIGNI JMY POLSKĘ I PRZY
WRÓĆMY JEJ SPOKÓJ, SIŁĘ 
I DOSTATEK.

ROBOTNICY — MIESZKAŃCY 
MIAST WOJEWÓDZTWA 

PŁOCKIEGO

PROKLAMACJ A
W 0IS K 0W E 1 RASY SCALENIA N A R IO SW E B i

A  P
DO SPOŁECZEŃSTWA WOJ. PŁOCKIEGO
OBYWATELKI ! OBYWATELE! 
RODACY!

Nasz wspólny dcm, nasza umiłowana Ojczyzna — Polska 
Rzeczpospolita Ludowa stanęła w obliczu najwyższego niebez
pieczeństwa. Działania przeciwników socjalistycznego ustroju w 
państwie, w sposób bezpośredni zagroziły spokojowi w domacn 
rodzinnych i w zakładach pracy. Uczyniły niemożliwym prze
strzeganie prawa, konstytucyjnego ładu i porządku, postawiły 
na krawędzi przepaści byt narodowy.

W tej historycznej chwili odpowiedzialność za los nas wszyst- 
kich, Polek i Polaków wzięła na siebie Wojskowa Rada uca.e- 
nia Narodowego.

Apelujemy do Was, do Waszych serc i umysłów, do naj
świętszych dla wszystkich wartości — miłości Ojczyzny, obo
wiązku wychowania i zapewmienia przyszłości naszym dzieciom 
— przyjmijcie z całym poczuciem odpowiedzialności decyzje 
niezbędne dla wprowadzenia społecznego spokoju i ładu, zabez
pieczenia normalnego funkcjonowania naszego organizmu pań
stwowego. Dla zachowania i rozwoju z tak wielkim trudem 
wypracowanych przez ludzi pracy miast i wsi zdobyczy ustroju 
socjalistycznego.

Spokojem, dyscypliną, rozwagą i rzetelną pracą wspomóżmy 
ludzi w żołnierskich mundurach, którzy jak zawsze pierwsi Sta
ją na wezwanie i w obronie socjalistycznej Ojczyzny.
"• W ich i w naszych rękach historia złożyła dzień dzisiejszy 
i przyszłość socjalistycznej Polski i socjalistycznego narodu poi- 

i skiego.
; Stańmy się godni, tego dziejowego posłannictwa!
; Jeszcze Polska nie zginęła póki my żyjemy...

Przewodniczący
Wojewódzkiej Rady Narodowej 
(—) JAROSŁAW NOWAKOWSKI

POLKI I POLACY!
OBYWATELE POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ!
Zwraca się do was Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. 
Ojczyźnie naszej grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. 
Antypaństwowe, wywrotowe działania sił wrogich socjaliz

mowi ' zepchnęły społeczeństwo na krawędź wojny domowej. 
Bezprawie, samowola i chaos rujnują gospodarkę, obezwładnia
ją kraj, narażają suwerenność i byt biologiczny narodu.

Jawne już przygotowania reakcyjnego zamachu, groźba terro
ru doorowadzić może do przelewu krwi. . ■ j  •

Wysiłki Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, rządu 
i organów administracji państwowej okazały się nieskuteczne. 
Apele o patriotyczną rozwagę i wszystkie akty dobrej woli są 
lekceważone. Agresywność sił antysocjalistycznych, nierzadko 
inspirowanych i wspieranych materialnie z zagranicy, godzi w 
konstytucyjne zasady ustroju, torpeduje porozumienie narodowe. 
Siły te pod szyldem NSZZ „Solidarność” bojkotują rozmyślnie 
inicjatywy mogące przyczynić się do wyprowadzenia Polski z 
krvzvsu.Czas zejść z drogi klęski, zapobiec narodowej zgubie. ̂  _

Czas na stanowcze działania w imię wyzszej konieczności. Na
tychmiastowo zapewnione być musi wykonywanie i poszanowa
nie decyzji legalnych władz i organów państwowych, dyscyplina,
ład i porządek. . , . „„„

Powodując się nadrzędnym interesem narodowym i powagąhi- 
storvcznej chwili Rada Państwa na mocy art. 33 ust. 2 Konsty 
tucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wprowadziła z dniem w 
grudnia 1981 roku stan wojenny na obszarze całego kr£Du- .

Ograniczenia, jakie niesie ze sobą stan wojenny, są na o ki es 
przejściowy niezbędne. Zrozumie to każdy, kto chce zapobiec roz
padowi państwa oraz umożliwić kontynuację reform sprawowani 
władzy oraz systemu gospodarki, kto chce socjalistycznej odno
wy.

W°nocy T  12 na 13 grudnia 1981 roku ukonstytuowała się Woj
skowa Rada Ocalenia Narodowego. Jej przewodnictwo objął ge 
nerał armii Wojciech Jaruzelski.

Mając za sobą siły zbrojne Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 
licząc na zaufanie i wsparcie przez wszystkie patriotyczne i po
stępowe siły społeczne, Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego 
jest zdecydowana zapewnić spokój wewnętrzny i bezpieczeństwo 
kraju.

Rada jest organem tymczasowym, który działać będzie do 
chwili unormowania sytuacji. W jej skład wchodzą wyżsi °LC®~ 
rowie Wojska Polskiego. Nie narusza ona kompetencji i nie zdej
muje obowiązków z żadnego ogniwa władzy ludowej. Zadaniem 
rady będzie zniweczenie zamachu na państwo, stabilizowanie sy- 
tuacii, zapewnienie i egzekwowanie, w ramach prawa, sprawne
go działania organów administracji oraz jednostek gospodar-^ 
czych.

Rada deklaruje utrzymanie naszych sojuszów polityczno-obron- 
nych, a także wywiązywanie się z umów i zobowiązań między
narodowych, zawartych i przyjętych przez rząd Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej. . .

Rada popiera tworzenie warunków dla rozwoju socjalistycznej 
demokracji. Sprzyjać będzie urzeczywistnianiu reformy gospodar
czej według przyjętych dotychczas głównych założeń.

Rada mając na względzie prawo oraz dobro ludzi pracy, z całą 
surowością, poprzez właściwe organ,\  zwalczać będzie spekiua- 
Cje, marnotrawstwo, bogacenie się jednostek kosztem ogółu, bę*

dzie tępić przestępczość, zakłócanie porządku publicznego i zło
śliwe uchylanie się od pracy.

OBYWATELKI I OBYWATELE!
Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego działa przez resortowych, 

wojewódzkich, miejskich i gminnych pełnomocników komisarzy 
Komitetu Obrony Kraju powołanych na podstawie art. 15 ustawy 
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego zwraca się do wszy- 
stkich:

gg przedstawicielskich organów władzy państwowej o zrozu
mienie, że nadzwyczajna sytuacja uniemożliwia ich normalne 
działanie. Rada dołoży wszelkich starań, aby w możliwie krót
kim czasie zaistniały warunki pozwalające im wznowić regularną
pracę; . ..

B  legalnych organizacji politycznych i społecznych a usunę 
działania na rzecz stabilizacji życia w Polsce. Na władze tych 
organizacji spada obowiązek wyegzekwowania od podległych ko
mórek i członków ustaleń zawartych w statutach i oficjalnych 
programach działania;

B organów administracji państwowej o terminowe i konse
kwentne realizowanie zadań oraz przedsięwzięć wynikających z 
wprowadzenia stanu wojennego. Jednocześnie rada przestrzega 
przed następstwami winy niedopełniania obowiązków i przypo
mina o zasadzie jednoosobowej odpowiedzialności. Sprawą dla 
wszystkich najważniejszą jest obecnie podstawowe zaopatrzenie 
ludności w żywność, środki ochrony zdrowia oraz łagodzeire 
skutków zimy.

Z warunków stanu wojennego wynika konieczność zawieszenia 
działalności związków zawodowych. Rada wyraża przekonanie, że 
wkrótce będą one mogły — w interesie ludzi pracy — wznowić 
swoją statutową działalność.

POLACY!
Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego pragnie i zamierza usu

nąć groźbę upadku państwa i utraty jego suwerenności, przy
śpieszyć wyjście z kryzysu, złagodzić trudności ciążące na warun
kach życia ogółu obywateli.

Polsce potrzebna jest przede wszystkim wytężona, wydajna 
praca. Wielki i powszechny obywatelski czyn. Niezbędny jest 
spokój. Nie czas na waśnie i spory.

Społeczeństwo i państwo nie może dłużej tolerować swobody 
wywrotowców, wichrzycieli i awanturników. Trzeba ich izolować 
do chwili opamiętania.

Sprawiedliwość wymierzona być musi do końca ludziom od
powiedzialnym za doprowadzenie kraju do stanu z sierpnia 1980 
roku, za sprzeniewierzanie środków społecznych. Zanim aktu 
tego dopełnią odpowiednie organy nie powinni oni korzystać z 
wolności.

Różne inne czyny karalne, jakie popełnione zostały ale dotycn- 
czas nie osądzone, można i należy w tej zwrotnej sytuacji, na 
mocy uchwalonego przez Radę Państwa dekretu o abolicji bez
warunkowo przebaczyć i puścić w niepamięć.

Osoby winne działania przeciw interesom socjalistycznego pań
stwa oraz ludzi pracy będą odtąd karane z całą surowością, z 
wykorzystaniem wszystkich środków i uprawnień wynikających 
ze stanu wojennego.

Dla narodu polskiego nadszedł moment historyczny i ostatnia 
szansa zaprowadzenia porządku we własnym domu własnymi
siłami. Tej szansy zmarnować nie wolno. __

WOJSKOWA RADA OCALENIA NARODOWEGO

Nas z komentarz

11 1 1  i DYSCYPLINĘ
W dniu 13 grudnia 1981 roku 

ogłoszono w całym kraju stan 
wojenny.

Jako społeczeństwo i jako ca
ły naród stanęliśmy przed nie
zwykle trudnym egzaminem doj
rzałości społeczno-politycznej. Od 
naszej postawy zależą losy nas 
samych, najbliższych, całego 
kraju.

Stan wojenny wymaga od nas 
szczególnej dyscypliny i odpo
wiedzialności. Wymaga poszano
wania prawa i wynikających z 
tej nadzwyczajnej sytuacji obo
wiązków, których respektowanie 
jest bezwzględnym nakazem 
chwili. Emocje zawsze były i 
będą najgorszym doradcą. Tam., 
gdzie trzeba rozumnej analizy 
emocje winny zejść na plau cał
kiem daleki.

Ten spokój jest nam potrzeb
ny jak codzienny chleb, może 
bardziej niezbędny, gdyż w chwi
lach zagrożenia nieobliczalne 
reakcje mogą spowodować tra
giczne skutki.

Wojewódzki Sztab podejmuje 
niezbędne decyzje dotyczące mię
dzy innymi prawidłowego zao
patrzenia ludności w podstawo
we artykuły codziennego użytku 
szczególnie w żywność, zapewnia 
ciepło w mieszkaniach, światło 
i wodę. Nie powinno zabraknąć 
Chleba, bowiem województwo

nasze dysponuje odpowiednimi 
zapasami. Ponadto zmobilizowa
no wszelkie niezbędne środki, 
aby do sklepów dostarczać pro
dukty żywnościowe.

Prawidłowo funkcjonuje służ
ba komunikacyjna, transport I 
zaopatrzenie.

Ale dystrybucja żywności za
leży także od tego, na ile spo
łeczeństwo nie da się ponieść 
panice, nie zacznie gwałtownie 
opróżniać sklepów ze wszystkie
go co w nich jeszcze zostało, a 
tym samym nie doprowadzi do 
zaniku handlu, również poprzez 
zablokowanie dostępu do skle
pów i uniemożliwienie persone
lowi sprzedaży.

Stan wojenny wymaga opano
wania, samoorganizacji, a także 
wzajemnej życzliwości i pomocy 
tym wszystkim, którzy jej po
trzebują.

My, jako dziennikarze zwra
camy się do Was z gorącym 
apelem — dołóżmy wszelkich 
starań, aby spokój i rozwaga 
zapanowały we wszystkich mia
stach i wsiach naszego wojewó
dztwa. Aby dyscyplina i poczj- 
cie odpowiedzialności towarzy
szyło naszej pracy, aby naszym 
wspólnym wysiłkiem uratować 
Polską Rzeczypospolitą Ludową.

Redakcja
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Kierując się potrzebą zapewnienia wzmożonej ochrony pod
stawowych interesów państwa i obywateli, w celu stworzenia 
warunków skutecznej oćWóny suwerenności j niepodległości Pol
skiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz spokoju, ładu i porządku 
publicznego, jak również mając na względzie zabezpieczenie 
sprawnego funkcjonowania władzy i administracji państwowej 
oraz gospodarki narodowej w czasie obowiązywania stanu wo
jennego, w związKu z art. 33 ust. 2 Konstytucji Polskiej Rze
czypospolitą) Ludowej — Rada Państwa stanowi, co następuje;

Przepisy ogólne

— Stan wojenny wprowadza się na części lub na całym tery
torium PRL, jeżeli wymaga tego wzgląd na obronność łub bez
pieczeństwo państwa.

— Stan wojenny na całym terytorium PRL wprowadza się se 
względu na obronność państwa w razie niebezpieczeństwa na
ruszenia suwerenności i niepodległości PRL albo ze względu na 
bezpieczeństwo państwa w razie poważnego narażenia lub na
ruszenia spokoju, ładu i porządku publicznego w kraju. •

— Stan wojenny na części terytorium PRL wprowadza się ze 
względu na bezpieczeństwo państwa w granicach jednego lub 
kilku województw, miast lub gmin, w razie poważnego narażenia 
lub naruszenia spokoju, ładu i porządku publicznego na danym 
obszarze.

— Wprowadzenie stanu wojennego powoduje m. in. czasowe 
zawieszenie lub ograniczenie określonych w Konstytucji PRL 
i innych ustawach oraz umowach międzynarodowych, których 
Polska jest stroną, podstawowych praw obywateli, a w szczegól
ności nietykalności osobistej, nienaruszalności mieszkań i tajem
nicy korespondencji, prawa zrzeszania się, wolności słowa, druku, 
zgromadzeń, wieców, pochodów ,* manifestacji.

— Nałożenie na obywateli oraz jednostki organizacyjne nie 
będące jednostkami gospodarki uspołecznionej szczególnych obo
wiązków.

— Podporządkowanie działalności wszystkich organów władzy 
i administracji państwowej, jednostek organizacyjnych gospo
darki uspołecznionej oraz organizacji społecznych interesom 
państwa i narodu.

— Ustanowienie szczególnej odpowiedzialności obywateli, a w 
tym funkcjonariuszy publicznych za nieprzestrzeganie porządku 
prawnego oraz niesumienne wypełnianie obowiązków wobec 
państwa.

— Wprowadzenie stanu wojennego powoduje również obowiązek 
wykonywania przez obywateli polskich powszechnego obowiązku 
obrony określonego w przepisach ustawy o powszechnym obo
wiązku obrony PRL stosownie do postanowień uchwały Rady 
Państwa w sprawie wprowadzenia stanu wojennego.

— W czasie obowiązywania stanu wojennego Rada Ministrów 
może podejmować niezbędne uchwały w celu ochrony porządku 
publicznego, interesów państwa i praw obywateli. Prezes Rady 
Ministrów oraz wojewodowie mogą wydawać niezbędne zarzą
dzenia porządkowe w celu ochrony spokoju, ładu i porządku pu
blicznego.

— Wojewodowie mogą również wydawać zarządzenia porząd
kowe w sprawach należących do właściwości Wojewódzkich Rad 
Narodowych, z wyjątkiem spraw dotyczących planów społeczno- 
gospodarczego rozwoju terenu i budżetu terenowego

Prawa I obowiązki obywateli w czasie obowiązywania 
stanu wojennego

— Właściwe organy administracji państwowej mogą, jeżeli wy
magają tego interesy bezpieczeństwa lub obronności państwa, 
wprowadzać ograniczenia swobody poruszania się osób, polega
jące na nakazie lub zakazie przebywania albo opuszczania w 
określonym czasie oznaczonych miejsc, obiektów i obszarów 
(„godzina milicyjna”).

Każda osoba przebywająca w miejscu publicznym obowiązana 
jest posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość, 
a uczniowie szkół mający ukończone lat 13 — legitymację szkol
ną lub tymczasowy dowód osobisty.

Minister spraw wewnętrznych, w drodze rozporządzenia, mo
że wprowadzać obowiązek:

Uprzedniego uzyskania zezwolenia na zmianę miejsca pobytu 
stałego i pobytu czasowego polegającą na przeniesieniu się do 
innej miejscowości.

Zameldowania się przed upływem 12 godzin od chwili przy
bycia do określonej miejscowości.

Zezwolenie wydaje naczelnik właściwy ze względu na dotych
czasowe miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego osoby 
zamierzającej zmienić miejsce pobytu, jeżeli zmiana ta nie za
graża interesom bezpieczeństwa lub obronności państwa.

Pobyt stały w strefie nadgranicznej wymaga uprzedniego uzy
skania zezwolenia naczelnika, a pobyt czasowy w tej strefie — 
komendanta miejskiego.

Uprawianie turystyki oraz sportów żeglarskich i wioślarskich 
na morskich wodach wewnętrznych i terytorialnych jest zaka
zane.

Zwoływanie i odbywanie wszelkiego rodzaju zgromadzeń, a tak
że organizowanie i przeprowadzanie publicznych imprez arty
stycznych, rozrywkowych i sportowych oraz zbiórek publicznych 
wymaga uprzedniego uzyskania zezwolenia właściwego organu 
administracji państwowej.

Nie dotyczy to nabożeństw i obrzędów religijnych kościołów 
i związków wyznaniowych oraz zbiórek na cele religijne, odby
wających się w obrębie kościołów, kaplic i przeznaczonych wy
łącznie do tych celów domów modlitw.

Właściwy organ administracji państwowej nie wydaje zezwo
lenia, jeżeli zwołanie i odbycie zgromadzenia albo zorganizo
wanie i przeprowadzenie imprezy lub zbiórki zagrażałoby inte
resom bezpieczeństwa lub obronności państwa.

Zawiesza się prawo do strajków i akcji protestacyjnych.
Udział w strajku stanowi Ciężkie naruszenie przez pracownika 

podstawowych obowiązków pracowniczych, a organizowanie lub 
kierowanie strajkiem lub akcją protestacyjną może być uznane 
za spowodowanie poważnego zakłócenia w funkcjonowaniu go
spodarki narodowej.

Jeżeli działalność stowarzyszenia, związku zawodowego, zrze
szenia albo organizacji społecznej lub zawodowej godzi w ustrój 
polityczny i społeczny lub w porządek prawny PRL albo w in
ny sposób zagraża interesom bezpieczeństwa lub obronności pań
stwa, może być ona zawieszona.

Zawiesza się działalność samorządu załóg przedsiębiorstw (za
kładów) państwowych w zakresie określonym przez Radę Mini
strów w drodze rozporządzenia

Rozpowszechnianie publikacji i widowisk za pomocą druku, 
obrazu lub żywego słowa wymaga uprzedniego uzyskania zezwo
lenia organów kontroli publikacji i widowisk.

Użytkowanie zakładów poligraficznych, urządzeń i aparatów 
wytwarzających druki i ilustracje wszelkim sposobem oraz za
kładów wytwarzających pieczątki i stemple, będących w posia
daniu:

— osób fizycznych, stowarzyszeń, zrzeszeń, związków zawodo
wych, organizacji społecznych i zawodowych — jest zakazane,

— państwowych •; spółdzielczych jednostek organizacyjnych — 
jest dozwolone tylko za pisemnym zezwoleniem i nod kontrolą 
ministra (kierownika centralnego urzędu lub instytucji), prezesa 
zarządu centralnego związku spółdzielni albo wojewody.

Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może wprowadzać 
cenzurę przesyłek pocztowych i korespondencji telekomunikacyj

nej oraz kontrole rozmów telefonicznych, określając równocześnie 
organy cenzury właściwe w tych sprawach.

Minister spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem 
łączności, powołuje organy cenzury łączności, a minister obrony 
narodowej — organy cenzury wojskowej.

Organy cenzury uprawnione są do zatrzymywania w całości 
lub w części przesyłek pocztowych i korespondencji telekomuni
kacyjnej oraz do przerywania rozmów telefonicznych, jeżeli ich 
treść może zagrażać interesom bezpieczeństwa lub obronności 
państwa. Decyzje organów cenzury w tych sprawach są osta
teczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Zatrzymane przesyłki pocztowe i korespondencja telekomuni
kacyjna podlega przepadkowi na rzecz skarbu państwa bez od
szkodowania.

Posiadacze radiowych urządzeń nadawczych i nadawczo-odbior
czych, jeżeli wymagać tego będą interesy bezpieczeństwa lub 
obronności państwa, mogą być zobowiązani do złożenia tych 
urządzeń do depozytu.

Wojewodowie mogą wprowadzać zakaz dokonywania zdjęć 
fotograficznych i filmowych oraz obrazów telewizyjnych określo
nych obiektów i miejsc albo na oznaczonych obszarach, jeżeli 
wymagają tego interesy bezpieczeństwa lub obronności państwa.

Posiadacze broni palnej krótkiej oraz broni myśliwskiej i spor
towej, a także posiadacze amunicji i materiałów wybuchowych, 
jeżeli wymagać tego będą interesy bezpieczeństwa lab obronności 
państwa mogą być zobowiązani do złożenia tej broni, amunicji 
i materiałów do depozytu.

Zasady postępowania w wypadkdch nadz%vyczajnych 
związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa

Wypadkami nadzwyczajnymi w rozumieniu dekretu są przy
padki:

Sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego dla życia, zdro
wia lub wolności obywateli.

Sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zagrożenia 
dla mienia społecznego, indywidualnego lub osobistego w znacz
nych rozmiarach. , , .  . .

Sprowadzenia niebezpieczeństwa zagrożenia obiektów ważnych 
dla obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Sprowadzenia bezpośredniego zagrożenia albo, zajęcia budyn
ków administracji państwowej oraz organizacji politycznych 
i społecznych, a także ważnych obiektów i urządzeń gospodarki
narodowej. ,, . ,

Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w wypadkach nad- 
zwyczajnych należy do zakresu działania MO, zgodnie z obo
wiązującymi przepisami*

W wypadkach nadzwyczajnych, gdy działalność MO okaże się 
niewystarczająca mogą być użyte do pomocy oddziały i podod
działy innych formacji i organizacji powołanych do ochrony po
rządku publicznego lub mienia społecznego oraz sił zbrojnych.

Funkcjonowanie administracji państwowej I gospodarki narodo
wej w czasie obowiązywania stanu wojennego

Rada Ministrów może wprowadzić, w drodze rozporządzenia, 
powszechny obowiązek wykonywania pracy przez osoby, które 
ukończyły 15 lat i nie osiągnęły wieku emerytalnego określonego 
w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym, a są zdolne do. wyko
nywania pracy ze względu na stan zdrowia oraz warunki oso
biste i rodzinne.

Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę szesc dni w 
tygodniu. W razie szczególnych potrzeb zakładu pracy, kierownik 
zakładu pracy może wprowadzać obowiązek wykonywania pracy 
w dni ustawowo wolne od pracy, z tym że pracownikowi wyko
nującemu pracę w przedłużonym wymiarze czasu pracy, raz w 
miesiącu przysługuje jeden dzień wolny od pracy.

Dzienny wymiar czasu pracy nie może przekraczać 8 godzin 
na dobę. W razie szczególnych potrzeb zakładu pracy, kierownik 
zakładu pracy może przedłużyć dzienny wymiar czasu pracy do 
12 godzin na dobę, z wyjątkiem czasu pracy w dni ustawowo 
wolne od pracy oraz pracowników zatrudnionych przy pracach 
szczególnie uciążliwych lub w warunkach szkodliwych dla zdro
wia.

Praca wykonywana w przedłużonym wymiarze czasu pracy sta
nowi pracę w godzinach nadliczbowych.

Pracownikowi przysługuje prawo do płatnego urlopu wypo
czynkowego w wymiarze 1 dnia za każdy przepracowany mie
siąc. Młodocianym oraz pracownikom zatrudnionym przy pra
cach szczególnie uciążliwych lub w warunkach szkodliwych dla 
zdrowia przysługuje 1 dzień płatnego urlopu dodatkowego za każ
de przepracowane 3 miesiące. Pracownikowi, który wykonywał 
pracę w przedłużonym wymiarze czasu pracy przysługuje 1 dzień 
płatnego urlopu dodatkowego za każdy miesiąc przepracowany w 
przedłużonym wymiarze czasu pracy.

Zawiesza się udzielanie urlopów bezpłatnych i zwolnień oko
licznościowych.

Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może nałożyć na 
osoby fizyczne i osoby prawne posiadające gospodarstwa rolne 
świadczenia szczególne na rzecz gospodarki żywnościowej polega
jące na:

dostawach na rzecz państwa określonych produktów rolnych, 
uprawie określonych gatunków roślin, 

wykorzystywaniu użytków rolnych oraz środków ł obiektów 
gospodarki rolnej na cele produkcji rolnej a także może wprowa
dzać ograniczenia obrotu i przerobu określonych produktów rol
nych.

Wynikające z prawomocnej decyzji właściwego organu admi
nistracji państwowej świadczenie, w razie jego niewykonania, 
podiega egzekucji administracyjnej.

Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może wprowadzić 
całkowitą lub częściową reglamentację zaopatrzenia ludności w 
podstawowe artykuły żywnościowe oraz niektóre artykuły me- 
żywnościowe.

Upoważnia się Radę Ministrów do wprowadzenia, w wrodzę roz
porządzenia, niezbędnych zmian w zakresie i zasadach: 

powstawania, wykonywania i wygasania zobowiązań podatko
wych oraz egzekucji zobowiązań podatkowych 

gromadzenia środków pieniężnych, obrotu pieniężnego i obsługi 
finansowej oraz udzielania kredytów 

obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń majątkowych i oso
bowych — w stosunku do osób fizycznych, osób prawnych nie 
będących jednostkami gospodarki uspołecznionej i innych nie
uspołecznionych jednostek organizacyjnych nie posiadających oso
bowości prawnej.

Rada Ministrów, może w drodze rozporządzenia, całkowicie lub 
częściowo wstrzymywać i ograniczać pracę określonych urządzeń 
łączności oraz wykonywania usług łączności pocztowej i telekomu
nikacyjnej.

Minister komunikacji może wprowadzić całkowity i częściowy 
zakaz lub ograniczenia przewozu osób i rzeczy w transporcie dro
gowym, kolejowym, lotniczym i wodnym, a także zarządzać przyj
mowanie przesyłek do przewozu pod określonymi warunkami.

Minister obrony narodowej może wprowadzać całkowity i 
częściowy zakaz lub ograniczenia lotów polskich i obcych statków 
powietrznych w przestrzeni powietrznej nad obszarem lądowym, 
wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym PRL.
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Minister komunikacji może wprowadzać całkowity i częściowy 
zakaz lub ograniczenia ruchu taboru poruszającego się po dro
gach szynowych oraz urządzeń transportowych linowych i lino
wo-terenowych kolei użytku publicznego, a także ruchu pols
kich i obcych obiektów pływających na wodach śródlądowych.

Minister — kierownik urzędu gospodarki morskiej może wpro
wadzać całkowity i częściowy zakaz iub ograniczenia ruchu pol
skich i obcych obiektów pływających na morskich wodach wew
nętrznych i morzu terytorialnym

Minister komunikacji w stosunku do terytorium całego państ
wa albo obszaru kilku sąsiadujących ze sobą województw, a wo
jewodowie w granicach poszczególnych jednostek podziału admi
nistracyjnego państwa mogą wprowadzać całkowity i częściowy 
zakaz lub ograniczenia ruchu pojazdów mechanicznych na dro
gach publicznych.

Minister spraw wewnętrznych może całkowicie lub częściowo 
zamykać i ograniczać graniczny ruch osobowy i towarowy przez 
przejścia graniczne.

Minister spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem 
obrony narodowej może określać, w drodze rozporządzenia, zasa
dy wydawania dokumentów uprawniających obywateli polskich 
do przekraczania granicy państwowej.

Minister spraw zagranicznych, w porozumieniu z ministrem 
obrony narodowej, może określać, w drodze rozporządzenia za
sady wydawania dokumentów uprawniających cudzoziemców do 
przekraczania granicy państwowej, zasady ich przebywania na 
terytorium państwa oraz zasady postępowania z akredytowanymi 
w PRL przedstawicielami dyplomatycznymi państw obcych oraz 
innymi osobami zrównanymi z nimi na podstawie ustaw, umów 
międzynarodowych.

Wojewodowie, jeżeli wymagają tego interesy bezpieczeństwa 
lub obronności państwa albo uzasadnione potrzeby gospodarki 
narodowej, mogą ustanawiać komisarzy do kierowania wykony
waniem przez spółdzielnie i ich związki statutowych zadań gos
podarczych i społeczno-kulturalnych. Przepis nie dotyczy, central
nych związków spółdzielni.

\ Środki prewencyjne

Obywatele polscy mający ukończone lat 17, w stosunku do 
których ze względu na dotychczasowe zachowanie się zachodzi 
uzasadnione podejrzenie, że pozostając na wolności nie będą prze
strzegać porządku prawnego albo prowadzić będą działalność za
grażającą interesom bezpieczeństwa lub obronności państwa mogą 
być internowani na czas obowiązywania stanu wojennego w oś
rodkach odosobnienia.

Prokurator Generalny PRL i podlegli mu prokuratorzy kontro
lują przetrzepanie prawa w sprawach o internowanie na zasa
dach i w trybie prokuratorskiej kontroli przestrzegania prawa.

Przepisy karne

Kto_ będąc członkiem stowarzyszenia, związku, zrzeszenia lub 
organizacji, której działalność została zawieszona, nie odstąpił 
od udziału w takiej działalności, podlega. karze pozbawienia wol
ności do lat 3.

Kto organizuje albo kieruje strajkiem lub akcją protestacyjną, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

Kto zabiera lub używa pojazd mechaniczny, w celu wykorzy
stania go dla przeprowadzenia strajku łub akcji protestacyjnej, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Jeżeli-,- .pojazd- mechaniczny określony w ust. 3 stanowi mienie 
społeczne, sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 
i karze grzywny.

Kto w celu przeprowadzenia strajku lub akcji protestacyjnej 
albo w czasie ich trwania przemocą groźbą bezprawną lub pod
stępem zmusza inną osobę do zaniechania podjęcia lub wykony
wania pracy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. Kto 
w celu przeprowadzenia strajku lub akcji protestacyjnej niszczy, 
uszkadza lub czyni niezdatnym do użytku zakład lub urządzenie 
albo uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe funkcjonowanie za
kładów, urządzeń lub instytucji, podlega karze pozbawienia wol
ności od roku do lat 10 i karze grzywny.

Sąd może zastosować _ nadzwyczajne złagodzenie kary lub od
stąpić od jej wymierzenia wobec sprawcy przestępstwa który do
browolnie odstąpił od udziału w działalności, strajku lub akcji 
protestacyjnej i starał się nakłonić do tego pozostałych uczestni
ków tej działalności, strajku lub akcji:

Kto działa na korzyść nieprzyjaciela albo na szkodę interesów 
bezpieczeństwa lub obronności PRL lub państwa sprzymierzonego, 

^arze Pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
Kto w celu osłabienia gotowości obronnej PRL rozpowszechnia 

wiadomości mogące goto-wosć tę osłabić, podlega karze pozbawie
nia wolności od roku do lat 8.

i  r . , " n .-c ti p U Z ł U d W i ęwolności od 6 miesięcy do lat 5
Kto w celu rozpowszechniania sporządza, gromadzi, przechow 

przewozi, przenosi lub przesyła pismo, druk, nagrania lub f 
zawierające wiadomości wyżej określone podlega karze pozbav ma wolności do lat 5.

Kto dopuszcza się tych czynów, używając druku lub inn 
ci o d ro k u 1ckTlat 11nformacii* P°dleSa karze pozbawienia wolr

W razie skazania za przestępstwo popełnione z niskich po 
deK w czasie obowiązywania stanu wojennego, sąd orzeka r
bawienie praw publicznych, a także może orzec konfiskatę c: 
sci lub części mienia. '

uczestmczy w strajku albo akcji protestacyjnej, pódl 
kaize aresztu do 3 miesięcy albo karze grzywny do 5000 złoP

Kto zmienia m ejsce pobytu stałego lub pobytu czasów 
aioo przybywa do strefy nadgranicznej bez wymaganego i 
wolenia lub wbrew jego warunkom podlega karze aresztu 
3 miesięcy albo karze krzywny do 5000 złotych.

Kto narusza wprowadzone ograniczenia swobody porusza 
karze aresztu do 1 miesiąca albo karze grzyv 

do 5000 złotych.
Kto uprawia turystykę albo sporty żeglarskie lub wioślarskie 

na morskich wodach wewnętrznych lub terytorialnych, pod
lega karze grzywny do 5000 złotych.

Kto przebywając w miejscu publicznym nie posiada doku
mentu stwierdzającego tożsamość (legitymacji szkolnej), podlega 
karze grzywny dp 5000 złotych.

Kto dokonuje zdjęć fotograficznych lub filmowych dla obra
zów telewizyjnych zakazanych obiektów lub miejsc albo na za
kazanych obszarach podlega karze aresztu do 3 miesięcy albo 
karze grzywny do 5000 złotych.

Kto wbrew wprowadzonemu zakazowi lub ograniczeniom wy
konuje przewóz osób lub rzeczy albo przyjmuje do przewozu 
przesyłki nie spełniające wymaganych warunków, podlega karze 
aresztu do 3 miesięcy albo karze grzywny do 5000 złotych.

Kto wbrew wprowadzonemu zakazowi lub ograniczeniom wy
konuje loty statkiem powietrznym w polskiej przestrzeni P°" 
wietrznej, porusza się obiektem pływającym po wodach śród
lądowych, morskich wodach wewnętrznych lub morzu terytorial
nym, prowadzi «tabor lub urządzenie transportowe kolei użytku 
publicznego albo prowadzi pojazd mechaniczny na drodze Pu~

Dokończeułe na str. 3

\
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Kierując się potrzebą zapew
nienia wzmożonej ochrony pod
stawowych interesów państwa * 
obywateli, w celu stworzenia 
warunków skutecznej ochrony 
spokoju, ładu i porządku publicz
nego oraz przywrócenia naruszo
nej dyscypliny społecznej, a tak
że mając na względzie zabezpie
czenie możliwości sprawnego 
funkcjonowania władzy i adrri- 
nistracii państwowej oraz gospo- 
daiki narodowej — działając na 
podstawie art. 33 ust. 2 Konsty
tucji Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej — Rada Państwa wpro
wadziła stan wojenny.

W związku z tym podaje się 
do publicznej wiadomości, że na 
czas obowiązywania stanu wo
jennego w szczególności:

1) zakazane zostało zwoływanie 
i odbywanie wszelkiego rodzaju 
zgromadzeń, pochodów i mani
festacji, a także organizowanie 
i przeprowadzanie zbiórek pu
blicznych oraz imprez artystycz
nych. rozrywkowych i sporto
wych bez uprzedniego uzyskania 
zezwolenia właściwego terenowe
go organu administracji państwo
wej, z wyjątkiem nabożeństw i 
obrzędów religijnych odbywają
cych się w obrębie kościołów, 
kaplic i innych miejsc przezna
czonych wyłącznie do tych ce
lów:

2.i zakazane zostało rozpow
szechnianie wszelkiego rodzaju 
wydawnictw, publikacji i infor
macji każdym sposobem, publicz
ne wykonywanie utworów arty
stycznych oraz użytkowanie ja
kichkolwiek urządzeń poligra
ficznych bez uprzedniego uzyska
nia zgody właściwego organu;

3) zawieszone zostało prawo 
pracowników do organizowania 
1 przeprowadzania wszelkiego 10- 
dzaju strajków oraz akcji prote
stacyjnych;

4) nałożony został na osoby 
pr zebywające w miejscach pu
blicznych obowiązek posiadania 
prży sobie dokumentu stwierdza
jącego tożsamość, a w stosunku 
do uczniów szkół mających u- 
kończone lat 13 — legitymacji 
szkolnej lub tymczasowego do
wodu osobistego;

5) wprowadzony został obowią
zek uprzedniego uzyskiwania 
zezwolenia właściwego tereno
wego organu administracji pań
stwowej na pobyt stały w stre
fie nadgranicznej, a organu M - 
licji Obywatelskiej na pobyt cza
sowy w tej strefie;

6) zakazane zostało uprawianie 
turystyki oraz ' sportów żeglar
skich i wioślarskich na mors
kich wodach wewnętrznych i te
rytorialnych;

Ponadto w czasie obowiązywa
nia stanu wojennego, w zakresie 
powszechnego obowiązku obrony 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludo
wej:

1 ) poborowi uznani za zdol
nych do służby wojskowej oraz 
żołnierze rezerwy niezależnie od 
ich przeznaczenia mogą by'*1 w 
każdym czasie powołani do czyn
nej służby wojskowej, na zarzą
dzenie ministra obrony narodo
wej.

2' określone jednostki organi
zacyjne administracji państwo
wej i gospodarki narodowej, wy
konujące zadania szczególnie 
ważne dla obronności i bezpie
czeństwa państwa, objęte zostały 
militaryzacją, co oznacza nałoże
nie na osoby zatrudnione w tych 
jednostkach szczególnych obo
wiązków, o których osoby te zo
staną poinformowane przez kie
rowników zakładów pracy;

3) osoby przeznaczone do służ
by w określonych formacjacl 
obrony cywilnej mogą być zobo
wiązane do pełnienia czynnej 
«łużby w’ obronie cywilnej w 
czasie i zakresie wynikającym z 
wykonywania zadań;

4) obywatele mogą być zobo
wiązani przez właściwe terenowe 
organy administracji państwo
wej i organy administracji wci
skowej do wykonania określ ■ 
nych świadczeń osobistych : rze
czowych na rzecz obrony pańs* 
wa

W czasie obowiązywania stanu 
wojennego, jeżeli będą tego wy
magały interesy ochrony spoko 
ju. ładu ? porządku publiczne 
go, uprawnione organy admini
stracji państwowej mogą rów- 
nież:

1) wprowadzić ograniczenia 
swobody poruszania się miesz
kańców w określonym czasie 
miejscach przez wprowadzeń” 
„godziny milicyjnej” albo zakazu 
opuszczania lub przybywania do 
określonych województw, miast i 
gmin;

2) nałożyć obowiązek uprzed
niego uzyskiwania zezwolenia 
właściwego terenowego organu 
administracji państwowej na 
zmianę miejsca pobytu, polega
jącą na przeniesieniu się do in- 
nt-i miejscowości na czas dłuż
szy niż 48 godzin oraz obowią
zek niezwłocznego zameldowania 
się w nowym miejscu pobytu,

3, zawiesić działalność stowa
rzyszeń, związków zawodowych, 
zrzeszeń oraz organizacji społecz
nych i zawodowych, których 
działalność stanowi zagrożenie 
dla interesów bezpieczeństwa 
państwa, z wyjątkiem kościołów 
i związków wyznaniowych;

4) wprowadzić cenzurę przesy
łek pocztowych, korespondencji 
telekomunikacyjnej oraz kontro
lę rozmów telefonicznych;

h) zobowiązać posiadaczy ra
diowych urządzeń nadawczych i 
nadawczo-odbiorczych do złoże
nia tych urządzeń do depozytu 
wt wskazanych miejscach;

6) zobowiązać posiadaczy broni 
palnej krótkiej oraz myśliwskiej 
i sportowej, a także posiadaczy 
amunicji i materiałów wybucho
wych do złożenia ich we wska
zanych miejscach;

7) zakazać dokonywania zdjęć 
fotograficznych i filmowych oraz 
obrazów telewizyjnych określo
nych obiektów i miejsc albo na 
określonych obszarach;

8) zakazać używania określo
nych odznak i mundurów;

9) wstrzymać lub ograniczyć 
pracę określonych urządzeń łącz
ności oraz wykonywania usług 
łączności pocztowej i telekomu
nikacyjnej;

10) zawiesić lub ograniczyć 
przewóz osób i rzeczy w trans
porcie drogowym, kolejowym, 
lotniczym i wodnym oraz ruch 
pojazdów mechanicznych na dro
gach publicznych;

11) zamknąć lub ograniczyć 
ruch osobowy i towarowy przez 
przejścia graniczne.

W czasie obowiązywania stanu 
wojennego osoby naruszające 
wprowadzone zakazy, nakaz\. 
obowiązki i ograniczenia, pod
legają obostrzonej odpowiedzial
ności karnej za przestępstwa lub 
wykroczenia w postępowaniu do
raźnym i przyspieszonym.

Osoby, mające ukończone lat 
17. w stosunku do których istnie

je uzasadnione podejrzenie, iż 
pozostając na wolności prowa
dzić będą działalność zagrażają
cą bezpieczeństwu państwa mogą 
tyć internowane w ośrodkach 
odosobnienia na czas obowiązy
wania stanu wojennego — na 
podstawie decyzji komendanta 
wojewódzkiego Milicji Obywatel
skiej.

W stosunku do osób pełnią
cych służbę wojskową i służbę 
w jednostkach zmilitaryzowanych 
oraz służbę w obronie cywilnej 
— stosowana będzie za przestęp
stwa popełnione w związku z tą 
służbą, odpowiedzialność karna 
przed sądami wojskowymi wed
ług przepisów odnoszących się 
do żołnierzy w czynnej służbie 
wojskowej w czasie wojny.

Podaje się również do publicz
nej wiadomości, że w przypnd- 
K«ch zbiorowego lub indywidu
alnego bezpośredniego zagroże
nia życia, zdrowia lub wolnośf' 
obywateli albo mienia społecz
nego indywidualnego lub osobis
tego znacznej wartości, a także 
zagrożenia lub zajęcia budynków 
administracji państwowej i or
ganizacji politycznych oraz waż
nych obiektów i urządzeń gos
podarki narodowej albo obiek
tów ważnych dla obronności lub 
bezpieczeństwa państwa, obok 
indywidualnych i zespołowych 
działań funkcjonariuszy Mili ej 
Obywatelskiej i innych formacji 
powołanych do ochrony porząi- 
ku publicznego wprowadzone 
byt mogą oddziały i pododdziały 
sił zbrojnych (wojska), przy czym 
wszelkie te siły uprawnione są 
do użycia środków przymusu bez- 
pośiedniego w celu przywrócenia 
sookoju, ładu i porządku publicz
nego

Wzywa się wszystkich obywa
teli do bezwzględnego przestrze- 
gan a wprowadzonych zakazów 
nakazów i ograniczeń oraz wy
konywania innych nałożonych 
obowiązków, a także podporząd
kowania się wszelkim zarządze
niom uprawnionych władz wyda
nym w celu zapewnienia spoko
ju. ładu i porządku publicznego 
oraz umocnienia dyscypliny, spo
łecznej.

PRZEWODNICZĄCY 
RADY PAŃSTWA 

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ 
LUDOWEJ

SKŁAD WOJSKOWEJ RADY 
OCALENIA NARODOWEGO

Skład Wojskowej Rady Ocale
nia Narodowego, ukonstytuowa
nej w nocy z 12 na 13 grudnia 
1981 roku:

Przewodniczący — gen. arrni- 
Wojciech Jaruzelski;

Członkowie:
gen. broni Florian Siwicki 
gen. broni Tadeusz Tuczapski 
gen. broni Eugeniusz Molczyk 
admirał Ludwik Janczyszyn 
gen dyw. Czesław Kiszczak 
gen. dyw. Tadeusz Hupałowski

gen. dyw. Czesław Piotrowski 
gen. dyw. Józef Baryła 
gen. dyw. Włodzimierz Oliwa 
gen. dyw. Henryk Rapacewicz 
gen dyw. Józef Użycki 
gen. dyw. Tadeusz Krepskł 
gen. dyw. Longin Łozowicki 
gen. bryg. Michał Janiszewski 
gen. bryg. Jerzy Jarosz 
płk Tadeusz Makarewic? 
płk Kazimierz Garbacik 
płk rez. Roman Leś 
ppłk. Jerzy Włosiński 
ppłk. Mirosław Hermaszewski

KOMUNIKAT PEŁNOMOCNIKA KOMITETU 
OBRONY KRAJU NA WOJ. PŁOCKIE

Wbrew postanowieniom Dekretu Rady Państwa o wprowa
dzeniu w PRL stanu wojennego nieodpowiedzialne osoby re
krutujące się spośród regionalnych i zakładowych działaczy 
NSZZ „Solidarność” podburzywszy demagogicznymi hasłami 
kilkusetosobową grupę pracowników Mazowieckich Zakładów 
Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku spowodowały 
bezprawne zajęcie kilku obiektów na terenie tego przedsię
biorstwa.

Wykorzystawszy wszystkie możliwości perswazji w godzi
nach nocnych wydałem siłom porządkowym rozkaz wkrocze
nia na teren MZRiP i usunięcia osób bezpośrednio zajmują
cych określone obiekty.

Rozkaz ten przy czynnym poparciu aktywu i załogi utrzy
mującej obiekty produkcyjne w ciągłej eksploatacji został 
wykonany.

Inicjatorzy zajęcia określonych obiektów MZRiP zostali 
zatrzymani a po wyjaśnieniach poniosą odpowiedzialność — 
zgodnie z postanowieniami Dekretu o wprowadzeniu w PRL 
stanu wojennego.

W czasie akcji sił porządkowych nikt nie odniósł obrażeń.
Osobom wspomagającym akcję sił porządkowych — pra

cownikom MZRIP — dziękuję za zaangażowanie i pomoc.

Pełnomocnik Komitetu Obrony 
Kraju na województwo płockie

Płock 15.12.1981 r.

W związku z uchwałą Rady 
Państwa o wprowadzeniu na te
rytorium Polskiej Rzeczypospo
litej Ludowej stanu wojennego, 
minister Spraw Wewnętrznych 
wprowadził zakaz poruszania się 
obywateli w miejscach publicz
nych w godzinach od 22.00 do 
6.00. Godzinę milicyjną wprowa
dzono na obszarze całego kraju.

Jednocześnie na osoby przeby
wające w miejscach publiczny cii 
w porze dziennej nałożono obo
wiązek posiadania przy sooie 
dokumentów stwierdzających toż
samość, w stosunku do uczniów 
mających ukończone 13 lat — 
legitymacji szkolnej lub tymcza
sowego dowodu osobistego. Wpro
wadzono również obowiązek u- 
zyskiwania zezwolenia właściwe
go terenowego organu admini
stracji państwowej na zmianę 
nrejsca pobytu stałego i pobytu 
czasowego na czas dłuższy niż 
48 godzin. Po przybyciu do o- 
kreślonej miejscowości istnieje 
obowiązek zameldowania się 
przed upływem 12 godzin.

Zakaz przebywania w miej
scach publicznych po godzinie 
milicyjnej nie dotyczy pracow
ników służb ratowniczych i ko
munalnych, wykonujących swoje 
obowiązki służbowe i posiadają
cych ważne legitymacje. Osoby 
powracające z pracy lub udają
ce _ się do miejsca pracy po go
dzinie milicyjnej winny posia
dać przy sobie odpowiednie za
świadczenie wystawione przez 
kierownika zakładu pracy. Oso
by pracujące w systemie znra- 
nowym powinny we, własnym 
interesie uzyskać jak najszybc'ej 
właściwy wpis określający go
dziny pracy — dokonany w za
świadczeniu wystawionym przez 
zakład pracy.

Organa ochrony porządku pu
blicznego zwracają się do wszy
stkich obywateli z apelem o o- 
graniczenie do minimum poru
szania się w miejscach publicz
nych bez uzasadnionej potrzeoy 
— co ułatw i, przywrócenie bez
pieczeństwa państwa i zapęb.e- 
gnie naruszeniom porządku pu
blicznego.

W stosunku do osób nie respe
ktujących powyższych cgran-- 
czeń funkcjonariusze Milicji O- 
bywatelskiej i innych służb po
rządkowych mogą stosować środ
ki przymusu bezpośredniego, nie
zależnie od obostrzonych sankcji 
karnych wynikających z dekre
tu o stanie wojennym.

Wprowadzenie stanu wojenne
go między innymi powoduje 
czasowe zawieszenie lub ograni
czenie określonych w Konstytu
cji Polskiej Rzeczypospolitej Lą
dowej podstawowych praw oby
wateli, a w szczególności wol
ności i nietykalności osobistej 
oraz nienaruszalności mieszkań.

Zgodnie z art. 42 dekretu z 
dnia 12 grudnia 1981 roku o sta
nie wojennym, obywatele pol
scy mający ukończone 17 lat 
w stosunku do których ze wzglę
du na dotychczasowe zachowa
nie _ się zachodzi uzasadniot e 
podejrzenie, że pozostając ra 
wolności nie będą przestrzegać 
porządku prawnego albo prowa
dzić działalność zagrażającą in
teresom bezpieczeństwa tub o- 
bronności państwa mogą być 
internowani w ośrodkach odoso
bnienia na czas obowiązywania 
stanu wojennego.

Osoby, wobec których wydano 
decyzję o internowaniu podle
gają zatrzymaniu przez funkcjo
nariuszy Milicji Obywatelskiej 
i przekazaniu do ośrodków od
osobnienia.

Zapewnienie właściwych wa
runków do wykonywania w o- 
kresie stanu wojennego zadań 
przez siły zbrojne, jednostki 
zmilitaryzowane, organy powo
łane do ochrony bezpieczeństwa 
i porządku publicznego jak rów* 
nież należyte funkcjonowanie 
służby zdrowia i opieki społecz
nej, wymaga wykonywania o- 
kreślonych świadczeń przez oby
wateli na rzecz obrony kraju 
W tym celu zarządzenie mini
stra Spraw Wewnętrznych okre
śla zasady świadczeń osobistych 
i rzeczowych. Na osoby, które 
ukończyły szesnaście, a nie prze
kroczyły sześćdziesięciu lat ty
cia może być nałożony obową- 
zek świadczeń osobistych pole
gających na nieodpłatnym wy
konywaniu w każdym czasir 
różnego rodzaju prac doraźnych 
przez okres do siedmiu dni, na 
rzecz jednostek wykonujących 
zadania dla potrzeb obrony pań
stwa.

Wykonanie świadczeń osobis
tych może być połączone z obo
wiązkiem użycia posiadanych 
prostych narzędzi oraz środkow 
transportowych.

W ramach obowiązku świad
czeń, instytucje państwowe i 
społeczne mają obowiązek udo
stępniania nieruchomości albo 
rzeczy ruchomych niezbędnych 
dla celów obrony. Obowiązek 
ten może być również nałożony 
na osoby fizyczne oraz na oso
by prawne.

Organami up>,vażnionymi do 
nakładania obowiązku świadczeń 
na rzecz obrony są prezydent 
miast stopnia podstawowego, 
naczelnicy miast, dzielnic, miast- 
-gmin, oraz naczelnicy gmin.

Minister spraw wewnętrznych 
korzystając z delegacji zawartej 
w dekrecie, a także z uprawnień 
przewidzianych w ustawie o bro
ni, amunicji i materiałach wy
buchowych wydał rozporządze
nie, w którym zobowiązał osoby 
fizyczne do złożenia w najbl i- 
szej jednostce Milicji Obywatel
skiej, w terminie 24 godzin (li
cząc od godziny 6.00 dnia 13.12 
1981) wszelkiej posiadanej przez 
te osoby broni palnej krótkiej, 
myśliwskiej, sportowej, pistole
tów sygnałowych, a także amu
nicji do tej broni oraz materia
łów wybuchowych.

Obowiązek złożenia do depozy
tu broni palnej, amunicji i ma
teriałów wybuchowych ciąży tak

że na kierownikach jednostek, 
urzędów, instytucji, zakładów, 
przedsiębiorstw, szkół i jedno
stek organizacyjnych organizacji 
społecznych dysponujących bro
nią.

W przypadku niezłeżenia po
siadanej broni palnej, amunicji 
łub materiałów wybuchowych do 
depozytu w oznaczonym czasie 
i miejscu, organy MO przejmą 
te przedmioty do depozytu w 
trybie właściwych przepisów u- 
stawy o postępowaniu egzeKu- 
cyjnym w administracji. Osoby 
nie podporządkowujące się po
wyższym nakazom podlegać bę
dą odpowiedzialności zgodnie z 
właściwymi przepisami karnymi.

Minister spraw wewnętrznych 
wprowadził jednocześnie zakaz 
noszenia wszelkiej broni białej, 
wiatrówek, straszaków, pistole
tów gazowych oraz innych przed
miotów i narzędzi, których uży
wanie może zagrażać porządko
wi publicznemu.

W związku z występującymi 
na terenie kraju zakłóceniami 
w łączności telefonicznej infor
muje się, że w wypadkach klęsk 
żywiołowych oraz we wszystkich 
nagłych przypadkach uzasadnia
jących wezwanie pomocy lekar
skiej lub innych służb pogoto
wia, poszczególni obywatele mo
gą zwracać się do funkcjonariu
szy milicji lub jednostek Milicji 
Obywatelskiej z prośbą o wez
wanie stosownej pomocy.

DEKRET O STANIE 
W O J E N N Y M

Dokończenie ze str. 2
blicznej podlega karze aresztu do 3 miesięcy albo karze grz .. 
ny do 5000 złotych.

Kto wbrew powszechnemu obowiązkowi wykonywania pracy 
bez usprawiedliwionej przyczyny nie zgłasza się w oznaczonym 
terminie i miejscu celem uzyskania skierowania do uspołecznio
nego zakładu pracy albo nie podejmuje pracy zgodnie z wy
danym skierowaniem podlega karze grzywny” do 5000 złotych.

Kto wbrew- powszechnemu obowiązkowi wykonywania pracy, 
bez usprawiedliwionej przyczyny, uchyla się od wykonywania 
pracy określonej przez nawiązany stosunek pracy i przepisy 
prawa pracy, uchyla się cd wykonywania przydzielonych czyn
ności lub powierzonej pracy albo odmawia nakazanego przenie
sienia się do innego zakładu pracy podleea karze grzywny do 
5C00 złotyefy ■.

Kto nie wykorzystuje posiadanych użytków rolnych, środków 
lub obiektów gospodarki rolnej na cele produkcji rolnej albo 
będąc do tego zobowiązany uchyla się od uprawy określonych 
gatunków roślin lub dostaw określonych produktów rolnych na 
rzecz państwa, podlega karze aresztu do 3 miesięcy i karze 
grzywny do 5000 złotych.

Kto utrudnia lub udaremnia wykonywanie obowiązków upra
wy określonych gatunków roślin lub dostaw określonych pro
duktów rolnych na rzecz państwa przez osobę do tego zabo- 
wiązana, podlega karze aresztu do 3 miesięcy i karze grzywny 
do 5000 złotych.

Kto dokonuje obrotu lub przerobu określonych produktów 
rolnych, wbrew wprowadzonym ograniczeniom, podlega karze 
grzywny do 5000 złotych.

Kto narusza zasady reglamentacji zaopatrzenia ludności, pod
lega karze aresztu do 3 miesięcy i karze grzywny do 5000 zło
tych.

Kto uniemożliwia uprawnionej osobie zajęcie przydzielonego 
lokalu mieszkalnego albo uporczywie utrudnia korzystanie z 
przydzielonej części lokalu mieszkalnego, podlega karze grzyw
ny do 5000 złotych.

Na czas obowiązywania stanu wojennego zawiesza się moc 
obowiązującą wszelkich przepisów dotyczących spraw unormo
wanych w dekrecie i aktach na jego podstawie wydanych, jeżeli 
przepisy dekretu i aktów wykonawczych regulują te sprawy w 
sposób odmienny.

Wykonanie dekretu porucza się Radzie Ministrów, prezesowi 
Rady Ministrów, ministrowi obrony narodowej i ministrowi 
spraw wewnętrznych oraz innym naczelnym i centralnym orga*. 
nom administracji państwowej w części ich dotyczącej, Proku
ratorowi Generalnemu PRL, a także terenowym organom ad
ministracji państwowej. Dekret wchodzi w życie z dnienr ogło
szenia. z mccą obowiązującą od dnia uchwalenia.

Dekret podpisali:
Przewodniczący Rady Państwa 

(—) HENRYK JABŁOŃSKI 
Sekretarz Rady Państwa 

<—> EDWARD DUDA

FERIE ZIMOWE
W SZKOŁACH
Ministerstwo Oświaty i Wy

chowania podjęło decyzję o 
wcześniejszym rozpoczęciu ferii 
zimowych. Będą one trwać od 
18 grudnia 1981 r. do 3 stycznia 
1982 roku.

Jednocześnie Ministerstwo O- 
światy i Wychowania zobowią 
żuje przedszkola i szkoły pod 
stawowe do zorganizowania za
jęć opiekuńczo-wychowawczych 
dla dzieci, którym rodzice pra
cujący nie są w stanie zapewnić 
takiej opieki we własnym za
kresie.

W UCZELNIACH
Ministrowie nadzorujący szkoły 

wyższe zarządzili, że z dniem 
13 bm. wprowadza się wakacje 
zimowe w roku akademickim 
1981/1982 dla studentów szkół 
wyższych wszy tkich rodzajów 
studiów. Termin zakończenia wa
kacji określi minister nauki, 
Szkolnictwa Wyższego i Techniki 
w porozumieniu z ministrami 
(kierownikami1 urzędów centra 
oych) nadzorując *mi szkoły wyż 
sze. Wykonanie zarządzenia po
rucza się rektorom szkół wyż
szych.
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W IM IĘ OCALENIA NARODOW EGO
W dniu 13 grudnia 1981 roku 

decyzją Rady Państwa wprowa
dzony został na obszarze całego 
kraju stan wojenny. Ukonstytuo
wała się Wojskowa Rada Ocale
nia Narodowego.

Władze państwa i siły zbrojne 
poczuły się zobowiązane do się
gnięcia po te nadzwyczajne środ
ki działania w sytuacji wyjątko
wego zagrożenia państwa i iego 
podstaw ustrojowych, w obliczu 
odrzucenia idei porozumienia i 
zapowiadanej otwarcie przez 
przeciwników ustroju brutalnej 
konfrontacji, która ściągnęłaby 
na nasz kraj ogromny balast 
cierpienia i zapewne doprowadzi
łaby do przelania krwi.

Decyzje władz przedstawił na
rodowi polskiemu — w progra
mach radia i telewizji — gen. 
armii Wojciech Jaruzelski, który 
stanął na czele Wojskowej Rądy 
Ocalenia Narodowego.

Uzasadniając postanowienie 
władz, Wojciech Jaruzelski po
wiedział m. in.: ,,Już nie dni, 
lecz godziny przybliżają ogólno
narodową katastrofę. Uczciwość 
wymaga, aby postawić pytanie: 
czy musiało do tego dojść?”

Wszyscy obywatele, którym na

sercu leży przede wszystkim do
bro naszego kraju, zrają jedyną 
na to pytanie odpowiedź: Nie 
musiało do tego dojść 

Sierpień roku ubiegłego i ca
ły okres posierpniowy otworzyły 
w dziejach naszego państwa no
wy rozdział — czas odnowy l 
wielkich, z odnową związanych, 
nadziei. Zapoczątkowany został 
oroces przemian reformatorskich 
bez których rozwój naszego kra 
ju nie byłby już możliwy. Sejm 
stał się rzecznikiem interesów 
społeczeństwa polskiego. Powsta 
nie i legalizacja nowych związ
ków zawodowych, w tym „Soli
darności”, otworzyły przed ru
chem zawodowym możliwość wy
rażania i reprezentowania inte
resów zawodowych i społecznych 
wszystkich ludzi pracy Nowe u- 
stawy zainicjowały oczekiwaną i 
potrzebną reformę gospodarczą. 
Poszerzony został zakres obywa
telskich swobód, czego wyrazem 
stała się nie tylko nowa ustawa 
o cenzurze, ale także ogromny 
rozwój inicjatyw i ruchów spo
łecznych. Zresztą — nie sposób 
omówić tu i wyliczyć wszystkich 
symptomów społecznej odnowy, 
tak charakterystycznych dla na

szego kraju w ostatnich kilku
nastu miesiącach.

Do rzeczywistości przedsierp- 
niowej nie ma już oowrotu. Co 
więcej, żadna realna siła poli
tyczna w kraju takiego powrotu 
nie pragnie. Polska Zjednoczona 
Partia Robotnicza, której pro
gram — uchwalony na IX Zjeź- 
dzie — jest wielkim, historycz 
nym zwycięstwem całej partii 
nad deformacjami przeszłości, 
jest dziś gwarantem owych prze
mian, ujętych zwięźle w haśle 
socjalistycznej odnowy

Niestety nadzieje milionów 
Polaków, pragnących urzeczy
wistniać swoje aspiracje w at
mosferze narodowego porozumie
nia, a godność odbudowywać 
wynikami rzetelnej pracy, zosta
ły w ogromnej mierze zniweczo
ne. Z czasem coraz bardziej kon
struktywne działania rządu na
potykały rosnący opór i destruk
cję. Trwał, mimo werbalnych de
klaracji, proces demontażu struk
tur państwowych i gospodar
czych, zainicjowany przez prze
ciwników socjalizmu, którzy po
litycznie i ideologicznie zdomi
nowali ośrodki przywódcze „So
lidarności”. Fabryki, uczelnie,

ostatnio nawet szkoły stały się 
areną bezwzględnej walki poli
tycznej, której cechą stała się 
narastająca agresywność, jej 
treścią — odmowa, iej celem — 
całkowity rozbiór socjalistycznej 
polskiej państwowości

,,Jak długo można czekać na 
otrzeźwienie? Jak długo ręka 
wyciągnięta do zgody ma się 
spotykać z zaciśnięta pięścią? 
Mówię to z ciężkim sercem, z 
ogromną goryczą. W naszym 
kraju mogło być inaczej. Powin
no być inaczej” — powiedział 
Wojciech Jaruzelski.

Jako społeczeństwo znaleźliśmy 
się obecnie w sytuacji, ■wymaga
jącej szczególnego skupienia i 
powagi. Siły zbrojne nie dążą do 
rządów wojskowych. Sytuacja 
dzisiejsza jest przejściowa, a bę
dzie trwać tym krócej, im spra
wniej uporamy się z chaosem, im 
szybciej przywrócimy spokój i 
ład, poszanowani prawa i sza
cunek dla woli pracy, służącej 
nam wszystkim.

Szczególne obowiązki spadają 
przeto na wszystkich obywateli, 
pragnących dobra kraju. To od 
nich zależy czas trwania sytuacji 
nadzwyczajnej, nacechowanej do

datkowymi wyrzeczeniami ł o- 
graniczeniami.

Czynnikiem ładu i spokoju 
powinna stać się zwłaszcza po
stawa członków Polskiej Zjedno
czonej Partii Robotniczej. Od 
pracy i oddziaływania podstawo
wych organizacji partyjnych w 
zakładach pracy, instytucjach, 
uczelniach i szkołach zależeć bę
dzie teraz atmosfera wśród za
łóg pracowniczych, studentów, 
uczniów, ich poczucie bezpie
czeństwa i pewność jutra. W 
szczególności dbać one muszą o 
to, by nigdzie nikt na nikim 
nie szukał odwetu, by liczyło się 
odtąd tylko jedno1 deklarowana 
i realizowana wola współpracy 
w wydźwignięciu kiaju z głębo
kiego impasu. W tym współpra
cy z milionami ludzi, którzy w 
związkowym charakterze „Soli
darności” szukali spełnienia uza
sadnionych nadziei.

Decyzje z 13 grudnia stoją na 
stanowisku odrzucenia wszelkich 
podziałów wśród Polaków patrio
tów — w imię działania na rzecz 
przywrócenia ładu. spokoju i po
rządku. Działania te winni pod
jąć wszyscy Polacy.

Partia i władza ludowa stoją 
na gruncie kontynuacji zapocząt
kowanych w sierpniu 1980 roku 
przemian. Stoją na gruncie po
rozumienia narodowego Stoją na 
gruncie konsekwentnego oczysz
czania własnych szeregów z lu
dzi skorumpowanych, którzy do
prowadzili kraj do przedsierpmo- 
wego kryzysu.

Kryzys polski. wymagał się
gnięcia po nadzwyczajne środki. 
Decyzja o zastosowaniu tych 
środków nie przyszła łatwo. 
Przeto „wielki jest ciężar odpo
wiedzialności, jaka spada na 
mnie, w tym dramatycznym mo
mencie polskiej historii. Obo
wiązkiem moim jest wziąć tę 
odpowiedzialność — chodzi o 
przyszłość Polski” — powiedział 
Wojciech Jaruzelski. Podejmując 
to postanowienie, gen. Wojciech 
Jaruzelski musi odczuć poparcie 
milionów łudzi dobrej woli. Głos 
tego poparcia muszą usłyszeć 
także nasi sojusznicy, wszystkie 
państwa wspólnoty socjalistycz
nej, musi je usłyszeć cały świat.

Kto złamał porozumienia

OBRONIE P O LS K IE! SZANSY
Przed ponad 15 miesiącami, 

po kilkunastodniowych gorących 
negocjacjach w Gdańsku, Szcze
cinie i Jastrzębiu podpisane zo
stały porozumienia między ko
misjami rządowymi a komiteta
mi strajkowymi. Protokoły u- 
staleń zawierały szeroki prog
ram społecznych i ekono
micznych, które władza zobo
wiązywała się w określonym 
terminie zrealizować. Dla pod
niesienia wagi dokumentów, 
dzień wcześniej Komitet Cen
tralny PZPR przyjął do za
twierdzającej wiadomości spra
wozdania komisji rządowych z 
przeprowadzonych rozmów. Pra
sa światowa oceniła ten fakt- 
jako zgodę partii na reformy 
zaproponowane przez robotni
ków.

Ale i druga strona, tj. pow
stający nowy ruch związkowy, 
przyjmował na siebie określone 
obowiązki wobec państwa. Ty
czyły one przede wszystkim naj
ważniejszych pryncypiów naszej 
rzeczywistości: poszanowania
Konstytucji PRL, uznania kie
rowniczej roli PZPR w państwie 
i niepodważania istniejącego sy
stemu sojuszów międzynarodo
wych. Porozumienie stwierdzało 
ponadto, że nowe związki zawo
dowa stoją na gruncie zasady 
społecznej własności środków 
produkcji', będącej podstawą ist
niejącego w Polsce ustroju so
cjalistycznego i nie zamierzają 
pełnić roli partii politycznej.

Podpisywaniu tych porozumień 
towarzyszył wielki entuzjazm i 
wiara w możliwość poprawy 
warunków życia najszerszych 
rzesz: społeczeństwa. Powiewały 
biało-czerwone sztandary, śpie
wano hymn narodowy, przywód
cy związkowi ściskali dłonie 
członkom rządu i podkreślali, że 
rozmawiano „jak Polak z Pola
kiem”. Wielu publicystów pisało 
wówczas, że jesteśmy świadka
mi wydarzenia, które historia 
złotymi głoskami .zapisze w dzie
jach narodu polskiego. Podkre
ślali, że powinniśmy być dumni 
z tworzenia nowych wzorców 
rc»zwiazvwania konfliktów sdo- 
łeeznych, wzorców, na któ?vch 
winny się uczyć nie tylko przy
szłe pokolenia Polaków, lecz tak
że i inne narody świata.

Dziś, po upływie prawie 500 
dni, niewiele pozostało z tamtej 
atmosfery. Żyje nam się niepo
równywalnie gorzej niż przed 
sierpniem 1980 roku. I to nie 
tylko dlatego, że coraz trudniej 
kupić podstawowe środki spo
żywcze, czy inne artykuły pier
wszej potrzeby. Tragicznemu po
gorszeniu uległy stosunki mię
dzyludzkie. Eskalacja prowoka
cji o charakterze antysocjalisty
cznym podzieliła mieszkańców 
naszego kraju na wiele zanta
gonizowanych grup. Różnice i 
podziały rozwarstwiają dziś już 
nie tylko załogi zakładów pracy, 
ale także rodziny. Umęczeni ko
lejkami ludzie patrzą z obawą 
w przyszłość i zadają sobie py
tanie: kiedy nastąpi kres niepo
kojów i będą znów mogli żyć 
normalnie?

Rodzą się pytania: dlaczego 
piękne perspektywy z sierpnia 
ubiegłego roku tak szybko orze- 
rodziły się w piekło? Nie ulega 
wątpliwości, że już wówczas, 
przed półtora rokiem, kraj nasz 
pogrążał się w kryzysie. Można 
było jednak ten proces zatrzy
mać pod warunkiem respekto
wania podpisanych porozumień. 
Potrzebny był wielki, wspólny 
wysiłek, wydajna praca w at
mosferze spokoju. T co się stało?

Z największą powagą zaczęła 
wcielać w życie podnisane po
rozumienia władza. Rada Pań
stwa wydała uchwałę umożli
wiająca rejestrację nowych 
związków zawodowych. W kie
rowniczych organach partii i 
rządu, w 'województwach, mia
stach 5 gminach nastąpiło wiele 
zmian nersonalnych. Z cała su
rowością odniesiono sie do lu- 
dzf. którzv nadużyli zaufania lub 
stanowiska. Najwyższa Izba 
Kontroli, a także organa ści
gania wszczęły tysiące badań i 
dochodzeń w sprawie zaboru 
mienia społecznego. Ta bolesna 
ooeracja samooczyszczania świa
dczyła o szczerych intencjach 
pertij } władzy.

Równocześnie wydano szereg 
aktów prawnych rozszerzających 
zasady demokracji i umacniają
cych nraworzadność. przystąpio
no do prac nad reforma gospo
darczą oraz do przygotowań no
wych ustaw regulujących wiele

centralnych dziedzin życia spo
łecznego, jak na przysiad oś
wiata, ochrona zdrowia, renty i 
emerytury, cenzura, działalność 
związków zawodowych, system 
penitencjarny, kompleks spraw 
dotyczących rolnictwa itp. Tru
dności zaopatrzeniowe, smusiły 
również władze do opracowania 
i wdrożenia systemu sprzedaży 
reglamentowanej artykułów
pierwszej potrzeby.

Tego ogromu zadań nie sposób 
byłq uregulować za pomocą de
kretów opracowanych w ciągu 
jednej nocy. Można dyskutować, 
czy zadania te swymi treściami 
nie przerastały możliwości ludzi, 
którzy mieli je rozwiązać. Moż
na mieć wątpliwości czy ludzie 
ci działali odpowiednio szybko 
i zdecydowanie. Czy potrafili 
precyzyjnie myśleć i pracować 
w atmosferze wielkiej emocji, 
oskarżeń, chaosu. Z pewnością 
nie wszyscy podołali obowiąz
kom, o czym świadczą zasadni
cze zmiany osobowe na różnych 
stanowiskach partyjnych i pań
stwowych, aż do najwyższych 
włącznie.

Będąc świadomą wielkiej zło
żoności zadań stojących przed 
krajem, partia podpisawszy po
rozumienie zwróciła się o po
moc do całego społeczeństwa w 
wyciąganiu kraju z kryzysu. Za
łogi licznych zakładów pracy 
podjęły apel i przystąpiły’ do 
nadrabiania opóźnień produk
cyjnych. Równolegle z tym za 
granicą ukazały się różne pu
blikacje działaczy opozycyjnych 
w Polsce, z których wynikało 
niedwuznacznie, że porozimrenie 
należy traktować jedynie jako 
trampolinę do wysuwania dal
szych żądań, zmierzających c l 
zasadniczej zmiany ustrojowej v. 
Polsce.

Autorzy tych opracowań roz
jechali się po kraju, zwoływali 
wiece, podczas których atakowa
li. władzę i nartię, a następnie 
dzieląc się „doświadczeniem" po
magali organizować kolejne 
strajki.

Powody tych strajków bywały 
różne. Niekiedy rzeczywiście 
wynikały z błędów terenowych 
władz. Bywało i tak, że straj
kowano o sprawy już uregulo
wane.

Pcd presją rodzą się nowe po- ,
rozumienia. Jest ich setki. Nic 
dziwnego, że nawet niektórzy 
przywódcy ,,Solidarności” powie
dzą później, że trzeba je wszyst
kie zebrać i urealnić. Ale koń
czy się to na słowach.

Strajki nie pozostają bez 
wpływu na chorą gospodarkę, 
która pracuje coraz słabiej: 
zmniejsza się produkcja przemy
słu, obniża jakość pracy handlu 
i usług. Partia proponuje naj
większemu związkowi współ
działanie mające na celu oolep- 
szenie efektów gospodarowania. 
Oferta nie zostaje przyjęta. Każ
da propozycja rządu jest zresztą 
krytykowana i odrzucana, każda 
'nicjatywa zmierzająca do wyj
ścia z kryzysu — blokowana.
7,wiązek, którzy zobowiązał się 
..bronić społecznych i material
nych interesów pracowników”, 
n'e chce współdziałać w tworze
niu do tego materialnych pod
staw. Sprawy człowieka pracy 
ncdnorźadkowane zostały ambi
cjom politycznym przywódców 
związku. W atmosferze totalnej 
krytyki władzy naruszany jest 
norzadek społeczny. Najpierw w 
zakładach pracy. gdz’’e ofiara
mi są niewygodni dyrektorzy 
lub orzywódcy branżowych 
związków. 7 czasem nienokoje 
orzeneszą się na ulice. Atako
wana jest milicja, która ma 
dbać o norzadek i walczyć z ro
snącą przestępczością, służba 

•bezpieczeństwa, aoarat oartvjnv 
i państwowy. Notuje się napa
dy na żołnierzy.
. Na czele rządu st*.je gen. Woj

ciech Jaruzelski. Ta nominacja 
spotyka się z bardzo życzliwym 
nyzyipci^m snołeczeństwa. Nowy 
premier mówi w Sejmie o wo- 
•1i rządu kontynuowania polityk1’ 
porozumienia społecznego pod
kreślą, że ronTiw>cta porozumień 
z yiernoja 1980 rokit możliwa 
inct jn(tvriip w warunkach sno- 
koiu i  rzetntroi nyscy 7wraca 
«df» 7 nrpłerp o 90 dni he? sjrni-
t-ńw i rnppoknłów. kfń-p <■*» tne-
yhodnp dp opracowania nrogra- 
■wh wyłścia z kryzwut. Niestety, 
nip dnstałp ani jednego. Nato
miast wvi*af.ołe wzmaga s!e an-
t.ysocjg.iistyczoa sw-Pfwwność
prrwwAdcńw rdot-fór^ch regio
nów ..Solidarności”. Tworzy stę
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nowe ogniska zapalne. Niekiedy 
prawie bez powodu stoją fabry
ki w całych województwach. Po 
strajk s:ęga się jak po pudełko 
zapałek.

iX Nadzwyczajny Zjazd PZPR 
proklamuje 'kontynuację polityki 
odnowy oraz wzywa do tworze
nia Frontu Porozumienia Naro
dowego. Gen. W. Jaruzelski zo
staje pierwszym sekretarzem KC 
PZPR, spotyka się z prymasem 
oraz przewoan.czącym „ioiidar- 
ności’. Po raz nie wiadomo któ
ry w ciągu tych 50U dni polska 
zaczyna mieć nadzieję na wyj
ście z kryzysu i traci ją memal 
w kilka gudzm po opublikowa
niu komunikatu z rozmów na 
skutek nowego zaostrzenia kur
su przez przywódców „Solidar
ności”.

Niedawno „Trybuna Ludu” o- 
publikowała obszerną dokumen
tację opracowaną przez Biuro 
Prasowe Rządu, obejmującą wy
kaz strajków i innych niepoko
jów w ciągu miesiąca, jaki u- 
płynął od tego trójstronnego 
spotkania. Jest to wstrząsająca 
lektura. Szkoda, że nie opubli
kowały jej również inne środki 
masowego przekazu. Może za
warte tam wiadomości otrzeźwi
łyby wielu ludzi.

Stan wyjątkowy, odbiegający 
od normalnego, czyli spokoju, 
trwa w Polsce już cd ponad to
ku. Jest to stan, w którym mi
liony ludzi czują się zagrożone, 
przy czym zagrożenie to rośnie 
i obejmuje coraz szersze kręgi 
społeczeństwa. Można by więc 
powiedzieć tak: ten stan wyjąt
kowy wprowadził w Polsce jed
nak nie rząd, lecz przywódcy 
.Solidarności” swymi uchwała-* 
mi, wypowiedziami i praktyką 
działania.

Wprowadzono liczne elementy 
wojny psychologicznej. Przede 
wszystkim za pomocą ulotek, 
gazetek, haseł na murach i cho
dnikach, broszur itp. Jest to 
wojna 7. socjalizmem i partią z 
wszystkimi, którzy są przeciwni 
realizacji scenariusza, przewidu
jącego obalenie władzy ludowej 
w Polsce. Nasiliły sie wypowie
dzi o potrzebie organizowania 
orzez „Solidarność” własnych bo
jówek. nróby usuwania PZPR 
z zakładów pracy, wywożenie

przywódców związków branżo
wych na taczkach, ■ wieszcie fi
zyczne zagrożenie ludzi nie poz
walających malować na murach 
haseł o wątpliwej treści.

Eskalacją agresji rosła. Podej
mowane były próby rozniecania 
jej tam, gdzie jeszcze panował 
spokój. Przed kilku dniami np. 
w śląskich zakładach pracy 
przebywali emisariusze „Solidar
ności” ze Stoczni Gdańskiej. Na 
zorganizowanych masówkach 
wzywali oni do torpedowania po
rozumienia narodowego, bardziej 
zdecydowanej walki z partia i 
rządem, orzejmowania władzy w 
zakładach itp.

Warto bliżej przyjrzeć się lu
dziom siejącym niepokój i wy
stępującym rzekomo w interesie 
klasy robotniczej. Ilu z rrch 
rzeczywiście ma prawo w lej 
imiemu przemawiać? Gdzie pra
cowali dotychczas i jak długo? 
Dlaczego z tak lekkim sercom 
mówią o ofiarach, które trzeba 
będzie ponieść w bratobójczych 
walkach? Gdzie tu jest granica 
miedzy psychopatycznym zbocze
niem, brakiem rozsądku a prze
stępstwem? Czyjego autorstwa 
jest propagowany przez nich sce
nariusz, który zakłada, żs Polak 
z Polakiem nie będzie współ
pracował lecz walczył.

Na te i inne pytania każdy 
sam musi dać sobie odpowiedź. 
Nie może ich unikać również i 
rząd Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej, który ma obowiązek 
troszczyć się o byt narodowy 
Polaków i nie pozwolić, aby byt 
ten został zagrożony zarówno 
przez czynniki wewnętrzne jak 
i zewnętrzne.

Główną linią postępowania 
partii przez te 500 dni była i 
pozostaje nadal strategia poro
zumienia narodowego. Jest to 
nadal nasza główna, polska 
szansa.

STANISŁAW REPEROWICZ

„Trybuna Ludu”, wydanie AAA, 
poniedziałek, 14 grudnia 1981 r.

Prenumeratę ze zleceniem wysyłki* za granicę przylmute RSW Prasa- 
Książka Ruch" Centrala Kolportażu Prasy Wydawnictw ul Towarowa 
28 00 950 Warszawa konto NBP XV O/Wais/awa Nr 1153201045-130 11 w
terminach podanych dla prenumeraK krajowei Prenumerata ze zleceniem 
wysyłki za granicę 1«s1 droższa od prenumeraty krajowej o 50 proc dla 
zleceniodawców indywidualnych i o 100 proc. dla zlecających instytucji 
i zakładów Drący.

Ogłoszenia przyjmuje punkt ogłoszeniowy w Płocku ul. Jakubowskiego 
11 oraz Biuro Ogłoszeń Warszawskiego Wydawnictwa Prasowego RSW 
„Prasa-Książka Ruch”. Warszawa ul Poznańska 38

Druk Prasowe Zakłady Graficzne RSW „Prasa-Książka-Ruch”, Łódź, ul. 
Armii Czerwonej 28 Zam. 2822. K-10
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