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ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOSCI UPAMIETNIAJACE 34 ROCZN ICE STANU WOJENNEGO  

 W niedziele 13 grudnia 2015 roku przypada 34 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Data 
ta odcisnela sie ogromnym pietnem na zyciu wszystkich Polakow mieszkajacyh w kraju oraz na obczyznie. 
Spowodowala ona delegalizacje Solidarnosci, internowanie tysiecy dzialaczy niepodleglosciowych i nastepnie w 
sprytny sposob przejecie, poczawszy od 1989 roku majaktu narodowego, poprzez wczesniej zaplanowany i 
umozliwiony, ale tylko dla swoich oligarchow, zlodziejski proces uwlaszczeniowy. Wowczas ze wspolnego 
majatku narodowego, uwlaszczyla sie w zdecydowanej wiekszosci zwiazana z partia i sluzbami specjalnymi 
miejscowa nomenklatura.  

Z tej okazji Zarzad Paryskiego Kola Stowarzyszenia Polskich Kombatantow i ich Rodzin we Francji 
zaprasza wszystkich rodakow i wszystkich przyjaciol Polski do przybycia w te niedziele 13 grudnia 2015 roku o 
godzinie 11H00  do Polskiego Kosciola na Concorde w Paryzu na uroczysta Msze Swieta poswiecona tej intencji. 
Po mszy odbedzie sie tradycyjny juz marsz sprzed Kosciola na plac Inwalidow na manifestacje patriotyczna, ktora 
odbedzie sie zgodnie z wieloletnim zwyczajem przy pomniku znanej jako Plyta-Tablica Solidarnosci. Miejsce to w 
tym roku nabralo bardzo waznego i symbolicznego znaczenia z tego tez  powodu, ze nowowybrany Prezydent 
Polski pan Andrzej Duda osobiscie przybyl na to miejsce podczas swojej pazdziernikowej oficjalnej wizyty do 
Francji. Nastepnie poprzez zlozenie wiazanki kwiatow, wobec zgromadzonych kombatanckich pocztow 
sztandarowych nobilitowal to miejsce i podniosl je tym samym do rangi jednego z najwazniejszych polonikow 
zwiazanych z nasza najnowsza historia. Takze z historia Polonii we Francji. Poczatek manifestacji wg. 
przygotowanego protokolu przewidziany jest na godz 13H00. Kolo Paryz to wydarzenie z 13-go grudnia 1981 
roku upamietnia tutaj, w tym miejscu corocznie. Robi to dla podkreslenia tragizmu dla Polski i Europy tego 
wydarzenia, ktore moca dekretu wydanego przez rzadzaca zbrodnicza junte wojskowa doprowadzila do paralizu 
calego zycia spolecznego i przekreslila nadzieje na lepsze zycie Polakow w swojej Ojczyznie. Tworcy tego stanu 
wojennego, jeden po drugim, odchodza ze sceny tego swiata bez poniesienia najmniejszych z tego tytulu 
konsekwencji. Zrobili i przygotowali wiezienia i obozy dla innych. Sami za swoje zbrodnie nie zostali wcale 
napietnowani lub nawet ukarani. Po gen.Jaruzelskim w tym roku zmarl takze gen. Kiszczak. To trzeba naprawic.  

Po manifestacji okolo godziny 15h30 przewidziana jest w Domu Kombatanta, przy 20 Rue Legendre; 
75017 Paris, debata zwiazana z wydarzeniami stanu wojennego z 1981 roku. Jego efektem byly wiezienia i 
internowania oraz masowa banicja. Doprowadzil on do delegalizacji pierwszych w bloku komunistycznym 
Niezaleznych Samorzadnych Zwiazkow Zawodowych „SOLIDARNOSC”. Zarzad Kola przewiduje te debate w 
formie wspomnien, wrazen i osobistych relacji, ktore przedstawia uczestnicy wydarzen z grudnia 1981 roku.  

Opor spoleczny w wykonaniu bohaterskich zalog robotniczych, gornikow i innych grup spolecznych nie 
spowodowal zatrzymania przesladowan i szykan ze strony junty wojskowej ani przywrocenie Solidarnosci do 
zycia spolecznego lecz tylko wzmogl represje tej grupy rzadzacej w stosunku do sympatykow i dzialaczy 
zawieszonych organizacji zwiazkowych.  

 Obowiazkiem naszym jako Stowarzyszenia Polskich Kombatantow w Paryzu jest pamietac o tych 
rocznicach, poniewaz dotycza one przede wszystkich tych, ktorzy poswiecili swoje zycie w obronie wolnosci, 
niepodleglosci i niezaleznosci Polski.  

 

Za Zarzad Kola Paryz SPK: 

Wiceprezes......Stanislaw Aloszko 

 


