
 

GRUDZIEŃ

1981
W wielu miastach odbyły się 

kontrpochody i demonstracje 
patriotyczne rozbijane przez 

oddziały ZOMO.

W przededniu święta PRL  
władze zwolniły z internowania 

wszystkie kobiety, a 314 osobom 
udzieliły urlopu.

W drugą rocznicę Porozumienia  
Gdańskiego w 66 miejscowościach  
doszło do ulicznych demonstracji.  

W Lubinie wskutek ostrzału  
ZOMO i SB zginęło trzech  

demonstrantów, jedna osoba  
zmarła na skutek pobicia  

we Wrocławiu, w Gdańsku zginął  
jeden z uczestników protestu  

od uderzenia petardą.

Rada Państwa podjęła uchwałę zawieszającą 
stan wojenny z dniem 31 grudnia 1982 r.  

Wraz z tym zwolniono ostatnich internowanych.

1 i 3 MAJA

21 LIPCA

31 SIERPNIA

19 GRUDNIA

1982
Aparat represji (milicja, Służba Bezpieczeństwa, 
ORMO, wojsko).

Media (radio, telewizja, oficjalna prasa).

Weryfikacja – usuwanie z wielu zawodów 
członków i zwolenników „Solidarności” 
(dziennikarze, nauczyciele, wykładowcy 
akademiccy).

Operacja „Jodła” – rozpoczęte 12 grudnia 1981 r. 
internowanie działaczy opozycji.

Operacja „Azalia” – blokada łączności telefonicznej 
i teleksowej, opanowanie przez jednostki MSW 
budynków radia, telewizji i telekomunikacji.

Akcja „Klon” – rozmowy ostrzegawcze 
prowadzone przez funkcjonariuszy SB  
z osobami, których nie zdecydowano się 
internować, ale uznano za potencjalnie 
niebezpieczne dla ustroju. Nakłaniano je do 
podpisania tzw. lojalek – pisemnego wyrzeczenia 
się działalności opozycyjnej. Niektóre z nich 
próbowano pozyskać do współpracy operacyjnej. 

Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego 
(PRON) – fasadowa organizacja reżimowa, 
utworzona w lipcu 1982 r. przez działaczy 
PZPR, ZSL i SD oraz prorządowych organizacji 
katolickich, mająca być wyrazem poparcia dla 
działań władz.

Militaryzacja najważniejszych i największych 
zakładów pracy (np. Koleje Państwowe, TVP) 
celem uniknięcia organizacji w nich strajków 
i innych protestów. Pracę w nich regulowały 
przepisy wojskowe.

Usuwanie z szeregów PZPR niewygodnych 
członków partii, przeciwnych wprowadzeniu  
stanu wojennego. Również masowe  
oddawanie legitymacji przez część działaczy  
(łącznie ok. 90 tys. osób do września 1982 r.).
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