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Sylwetka infamisa  

(infamia wobec Wojciecha Jaruzelskiego została orzeczona 12.12.2017 r.) 

 

 

Wojciech Jaruzelski 

Urodzony w 1923 roku w Kurowie. Generał armii, I sekretarz KC PZPR, przewodniczący WRON, premier 

PRL, szef MON, szef Sztabu Generalnego WP, prezydent PRL/RP 

  

Główna „zasługa” Wojciecha Jaruzelskiego to stan wojenny, czyli wypowiedzenie wojny narodowi 13 

grudnia 1981 roku. Żeby jednak zrozumieć, w jaki sposób ten sowiecki generał trafił na szczyty 

komunistycznego państwa, musimy prześledzić jego karierę i inne „sukcesy” - masakrę robotników na 

Wybrzeżu w grudniu 1970 roku, czy późniejsze doprowadzenie do "okrągłego stołu". Posiłkując się 

wznowioną niedawno książką Lecha Kowalskiego "Generał ze skazą", przedstawimy również najmniej 

znane fakty z życia Jaruzelskiego. Fakty, które z wychowanego w patriotycznej, inteligenckiej rodzinie 

polskich zesłańców uczyniły pierwszą osobę w PRL, najwierniejszego zausznika Moskwy. 

Zacznijmy od 1943 roku, kiedy Jaruzelski trafił do Szkoły Oficerskiej w Riazaniu, zorganizowanej przez 

komunistyczny Związek Patriotów Polskich. Lech Kowalski pisze, że był "bardzo przeciętnym 

podchorążym". Prymusem był kolega Jaruzelskiego, Florian Siwicki, późniejszy PRL-owski szef MON. 

Obu absolwentów Riazania połączyło potem wprowadzanie stanu wojennego. Siwickiego III RP 

pożegnała w marcu tego roku w honorami i pochowała w Alei Zasłużonych Cmentarza na Powązkach 

Wojskowych w Warszawie. 

Po skierowaniu na front, Jaruzelski jako dowódca plutonu zwiadu 5. pułku piechoty niczym 

szczególnym się nie wyróżnił. Mimo to propagandziści czasów PRL bezwstydnie rozdmuchali do 

wymiarów zgoła groteskowych jego osiągnięcia bojowe z okresu wojny. A sam bohater nie zaprzeczał. 

Braki sukcesów na polu walki nadrabiał zaangażowaniem politycznym. 

Kowalski przytacza, jak por. Jaruzelski meldował o zdrowych poglądach (komunistycznych) w szeregach 

swoich zwiadowców i "chęci do pracy nad budową i dobrobytem kraju". 

Jaruzelski czynnie uczestniczył w walkach z UPA i polskimi "bandami", czyli żołnierzami podziemia 

niepodległościowego – żołnierzami wyklętymi. W tej zbrodniczej działalności współpracował - jak się 

łatwo domyśleć - z NKWD i UB. Kowalski: "nabyte w tym czasie (...) doświadczenie z pewnością 

wykorzystywał w latach 1968, 1970, 1981 do rozprawy z polskim społeczeństwem". Wówczas "nauczył 

się kierować broń przeciwko Polakom myślącym inaczej o Polsce. (...) W celu uwiarygodnienia i 

podkreślenia swego zaangażowania [w budowę komunizmu w Polsce] dawał z siebie więcej (...) w 

hrubieszowskim niż na całym szlaku wojennym 5. pp. Inna sprawa, że zarówno wtedy, jak i teraz 

miernie mu to wychodziło". Jaruzelski "utwierdzał się w przekonaniu, że każde bezprawie ujdzie 



 
 
 

www.stn.org.pl 

bezkarnie, byle czynione było dla nowej władzy. Trudno jednak zrozumieć, dlaczego tak bezkrytycznie 

przyjmował nową ideologię, wznoszoną na mordach, zbrodniach i gwałtach. Tego nie wyniósł z domu 

rodzinnego". 

 

Przeniesiony następnie do piotrkowskiego Jaruzelski meldował przełożonym: "Zadaniem bojówek 

terrorystycznych miała być bezkompromisowa walka z obecnym ustrojem demokratycznym oraz 

terroryzowanie i zabójstwa działaczy partii demokratycznych oraz UB i MO, rabowanie pieniędzy w 

instytucjach Państwowych i spółdzielczych, rabowanie broni oraz prowadzenie wszelkimi możliwymi 

środkami walki i propagandy przeciw demokratycznej Państwowości Polskiej z jej przedstawicielami". 

Jaruzelski, "obdarzony - jak pisze Kowalski - pełnym zaufaniem przez pion polityczny macierzystego 

pułku", brał udział w "zabezpieczaniu" kampanii wyborczej do Sejmu, jako zastępca przewodniczącego 

Komisji Wyborczej w garnizonie Piotrków Trybunalski. 

 

Po sfałszowanych przez komunistów wyborach 1947 roku, informował: "same wybory przeszły 

zupełnie spokojnie, nie będąc zakłóconymi przez napady i ekscesy bandyckie. (...) Wszystkich 

schwytanych bandytów i zwolenników reakcyjnego podziemia, przekazano wraz z zdobytą bronią do 

Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa. (...) Organizacjom i bandytom została odebrana ostatnia 

możliwość wywołania poważniejszego chaosu i zamieszania w kraju". 

 

W marcu 1947 roku Jaruzelskiego, za "zasługi", skierowano do Centrum Wyszkolenia Piechoty (CWP) 

w Rembertowie. Lech Kowalski: "Przełożeni już dawno doszli do wniosku, że ten oficer dobrze rokuje 

na przyszłość, dlatego wart jest zainwestowania w niego i zdecydowano, że młody kapitan musi 

uzupełnić swą wiedzę wojskową. Jak w przypadku Riazania i tym razem udało się mu pozostać w dużej 

mierze anonimowym słuchaczem. Niczym się specjalnie nie wyróżniał. Uczył się dobrze, nie sprawiał 

trudności wychowawczych, więc gdyby nie listy egzaminacyjne i rozkazy dzienne CWP, trudno byłoby 

nawet stwierdzić, że był słuchaczem Centrum. Może poza jednym wyjątkiem, gdyż z dużym 

zaangażowaniem udzielał się w pracy sekcji Koła Pracy Społecznej. KPS-y stanowiły uzupełnienie 

programowej pracy polityczno-wychowawczej. (...) Jaruzelski z wrodzoną sobie inteligencją szybko 

przeniknął istotę ważności instytucji społecznych, do których należało się zapisać". 

Zgodnie z tą dewizą, w czerwcu 1947 roku wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej. Jak twierdził później 

"uczynił to wstrząśnięty niesprawiedliwością społeczną Polski okresu przedwrześniowego". Gdyby 

jednak do partii nie wstąpił, z pewnością nie zrobiłby potem kariery, tym bardziej tak spektakularnej. 

W 1948 roku Jaruzelski został (też za "zasługi") wykładowcą Wyższej Szkoły Piechoty, a rok później, 

jako szef wydziału w Oddziale Szkół i Kursów Sztabu Wojsk Lądowych, szkolił oficerów rezerwy. 

Swojemu przełożonemu, gen. Popławskiemu, meldował: "Mimo czujności, jaką wykazała Komisja 

Kwalifikacyjna przy naborze kandydatów do szkoły, kilku uczniów wykazuje wrogi stosunek do obecnej 

rzeczywistości w Polsce i Związku Radzieckiego. Zanotowano wrogie wypowiedzi ze strony niektórych 
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uczniów pochodzących przeważnie ze środowiska inteligenckiego i drobnomieszczańskiego". Warto 

wspomnieć, że z takiego środowiska sam pochodził. 

 

W 1950 roku znowu awansował - w Głównym Zarządzie Wyszkolenia Bojowego został szefem Wydziału 

Szkół i Kursów Oficerów Zawodowych. Z wyszkolenia politycznego zadawał podchorążym takie oto 

pytania: 

"1. Dlaczego wychowując nowe kadry winniśmy wzorować się na doświadczeniach WKP(b), 

2. Dlaczego żołnierze Odrodzonego Wojska Polskiego winni naśladować w służbie i życiu cywilnym 

takich bohaterów, jak: gen. Świerczewski, Buczek, Marchlewski, Dzierżyński, J. Dąbrowski, 

3. Co wiecie o powstaniu Gwardii Ludowej, 

4. Jak należy pracować na odcinku wysuwania i wychowywania kadr, jak nas uczy Generalissimus Stalin, 

5. Omówić rolę Generalissimusa Stalina w organizowaniu zwycięstw Armii Czerwonej w II wojnie 

światowej, 

6. Opisać wrogą działalność Caritas na tle wykrycia nadużyć we Wrocławiu, 

7. Co wiecie o odchyleniu prawicowym Gomułki, Kliszki i Spychalskiego ujawnionym na III Plenum KC 

PZPR". 

 

Po inspekcji w Oficerskiej Szkole Łączności Przewodowej w Sieradzu w marcu 1953 roku Jaruzelski był 

dumny z wyników swojej pracy: "Kadra oddana jest sprawie budownictwa socjalizmu i przyjaźni dla 

potężnej twierdzy pokoju ZSRR. W szkole w widoczny sposób wśród całego stanu osobowego wzrosło 

przywiązanie i zrozumienie roli PZPR oraz umocnienie miłości do WKP(b) i wodza postępowej ludzkości 

Generalissimusa Stalina". 

 

A oto uwagi krytyczne, mające świadczyć o braku czujności ideologicznej wśród miejscowych 

towarzyszy, a z drugiej strony o czujności przyszłego prezydenta Polski. 

 

Spostrzeżenie pierwsze: "Lista członków partii przepisana przez maszynistkę Komendanta Poligonu 

leżała porzucona na oknie. Ppor. Oświęcimski wychodząc pozostawił otwarte drzwi do swego pokoju, 

pozostawiając tym samym całą ewidencję partyjną niezabezpieczoną. Jeden z oficerów znalazł na ulicy 

miasta plan szkolenia partyjnego". 

 

Spostrzeżenie drugie: "Drobnomieszczańskie klerykalne otoczenie Sieradza wywiera nacisk na 

oficerów i podchorążych Szkoły. Wyrazem tego nacisku jest wzięcie ślubu w kościele przez członka 
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partii ppor. Utechta, o czym przez dłuższy czas nikt w szkole nie wiedział [Utecht - jak pisze Lech 

Kowalski - jeszcze przez długie lata pozostawał podporucznikiem]. Praca w klubie w rzeczywistości nie 

istnieje. Urządza się w nim zabawy, sprzedaje się wódkę w dużych ilościach, wódkę sprzedaje się na co 

dzień, a często zdarza się, że oficerowie i to na poważnych stanowiskach grają w bilard o wódkę. Jak 

oświadczyła bufetowa, bywają tygodnie, podczas których sprzedaje się w bufecie kasyna ponad 40 

litrów wódki". 

 

Spostrzeżenie trzecie, najcelniejsze, ciekawe również ze względu na rodzinną przeszłość Jaruzelskiego: 

"Do egzekutywy POP Kursu Doskonalenia Podoficerów Zawodowych wybrano na zastępcę sekretarza 

kułaka, Kozaka Franciszka. Okłamał partię referując swój życiorys, zamiast podanych 14 ha ma 16.80 

ha i 15 świń. Został usunięty z szeregów partyjnych". 

 

W Sieradzu uczono, że morderca Stalin był "Chorążym światowego obozu pokoju - Wielkim 

Przyjacielem Polski Ludowej", Bierut "Najwyższym Zwierzchnikiem Polskich Sił Zbrojnych - Wodzem 

Polskiej Klasy Robotniczej i narodu polskiego [pisownia jak w oryginale]", Rokossowski "Sławnym 

Bohaterem Wielkiej Wojny Narodowej Związku Radzieckiego, synem robotniczej Warszawy". 

Podstawą biologii były podręczniki sowieckich "naukowców", geografii - mapy polityczne i gospodarcze 

Polski i ZSRS. 

 

Lech Kowalski pisze, że Jaruzelski "starał się, by wszędzie korzystano z doświadczeń nauki radzieckiej. 

W listopadzie 1954 roku miał już tak wysoką pozycję u boku gen. Popławskiego, że współdecydował, 

kogo z generalicji, głównie radzieckiej, zaprosić na odprawę szkoleniową do przełożonego". 

W 1956 roku Jaruzelski został dowódcą 12. Dywizji Piechoty. Najważniejsze było jednak to, że był coraz 

bardziej ceniony w Moskwie. Poparcie Kremla uczyniło zeń wkrótce pierwszą osobę na szczytach 

komunistycznej władzy. 

Po październiku 1956 roku, gdy inni - w tym jego przełożony gen. Popławski - popadali w niełaskę, 

Jaruzelski piął się po szczeblach kariery. Najpierw został dowódcą 12. Dywizji Piechoty, co - w 

porównaniu z wcześniejszą funkcją wojskową dowódcy plutonu zwiadu - było nie lada awansem. 

Kowalski: "Trzeba było dużej dozy cynizmu, aby robić karierę dowódczą dzięki poparciu partii i mieć o 

sobie mniemanie, iż jest się profesjonalnym żołnierzem z krwi i kości". 

Jaruzelski znów walczył z wypaczeniami komunizmu, a szczególnie z pijaństwem. Jego "oddanie 

ideałom socjalizmu", czyli całkowitą dyspozycyjność, dostrzegł Władysław Gomułka. 

Kowalski: "Niszcząc innych i umiejętnie zawiązując koalicje, Jaruzelski szybko i stosunkowo sprawnie 

budował własny kadrowy układ. Spychalski - który zaproponował Gomułce Jaruzelskiego na stanowisko 

szefa GZP [Głównego Zarządu Politycznego] nie docenił tych umiejętności swego zastępcy ds. 

politycznych i nie spostrzegł, jakie stało się to dla niego niebezpieczne". 
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Najważniejsze było to, że Jaruzelski był coraz bardziej ceniony w Moskwie, gdzie Spychalski nie miał 

zbyt dobrych notowań. "Pozyskiwał coraz bardziej wpływowych generałów i marszałków radzieckich 

m. in. w pionach politycznym i sztabowym. Jak czas pokazał, wygrał na tym". Warto przypomnieć, że 

wcześniej Jaruzelski uczył oficerów o "odchyleniu prawicowym" Spychalskiego i Gomułki. 

W 1960 roku Jaruzelski został szefem Głównego Zarządu Politycznego WP. Miał 37 lat i stopień 

generała dywizji. Funkcję pełnił do 1965 roku, będąc jednocześnie posłem PRL-owskiego Sejmu. 

W wytycznych dla podwładnych pisał: „Udział i rezultaty pracy oficerów nad kształtowaniem 

materialistycznego światopoglądu wśród podwładnych, a także wśród najbliższej rodziny (żona, dzieci) 

winny być uwzględniane również w opiniach służbowych. Wyjaśnić oficerom bezpartyjnym, że 

aktywne, uporczywe uprawianie praktyk religijnych [druga, po wódce, obsesja Jaruzelskiego] jest 

sprzeczne z wymaganiami, jakie stawiamy oficerom Ludowego Wojska...”. 

W styczniu 1965 roku został szefem Sztabu Generalnego WP. Kowalski pisze, że był to precedens, gdyż 

Jaruzelski przeskoczył kilka szczebli w pionie operacyjnym wojska, a ponadto w GZP zajmował się 

zupełnie czymś innym, dlatego „należy domniemywać, iż była to typowo polityczna decyzja, która 

musiała wcześniej zostać zaaprobowana przez Moskwę”. 

Jaruzelski brał udział w przygotowaniach do marca 1968 roku i inwazji na Czechosłowację. Występował 

otwarcie przeciwko syjonistom, jako rzekomym sprawcom wydarzeń. O pałowaniu studentów mówił: 

„Nasza kadra występowała z pałkami jako aktyw partyjny - dobrze, że nie z bronią, czego wróg bardzo 

pragnął”. 

Szef ochrony Jaruzelskiego płk Artur Gotówko, w rozmowie z Henrykiem Piecuchem w książce „Byłem 

gorylem Jaruzelskiego”: „Jaruzelski miał niepodważalne zasługi w odżydzaniu armii”. Czystek 

dokonywał wspólnie z głównym ich organizatorem, gen. Mieczysławem Moczarem, który razem z gen. 

Grzegorzem Korczyńskim wprowadzał go na partyjno-rządowe „salony” PRL, a których potem odsunął, 

podobnie jak innych, zagrażających mu dygnitarzy. Dotknęło to również I sekretarzy kom-partii. 

Jaruzelski, nie mając żadnych skrupułów, walnie przyczynił się potem do odsunięcia - po kolei - 

Gomułki, Gierka i Kani. 

Gdy był już silny, najbardziej obawiał się ludzi, którzy mieli większe od niego poparcie w Moskwie. 

Otaczał się sługusami, ignorował niewiele znaczących. 

Inwazję na Czechosłowację Jaruzelski uważał za wojskowy i polityczny sukces: „Doświadczenie 

wykazało, że pomoc ta była konieczna i przyszła w porę”. Dziwnym trafem tych wszystkich faktów nie 

dostrzega dziś red. Michnik. 

Za marcowe „zasługi” dla komunistycznej władzy (nie pierwsze w jego życiorysie), już w kwietniu 1968 

roku, został ministrem obrony narodowej. Kowalski: „Już jako I sekretarz KC PZPR spowodował 

usunięcie z wojska, co wynika z udostępnionych ostatnio dokumentów archiwalnych, 1400 oficerów 

LWP pochodzenia żydowskiego. Proces ten trwał aż do początków lat osiemdziesiątych”. 
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Autor „Generała ze skazą” pisze dalej, że „postawienie na Jaruzelskiego było strzałem w przysłowiową 

dziesiątkę - wybór ten zadowalał Moskwę, pozyskiwał Gomułce czołowych antysemitów w obozie 

władzy, gwarantował dobre przyjęcie kandydata w środowisku wojska”. 

Dysponujący przeszło czterystutysięczną armią szef MON, szczególnie przy oparciu systemu na 

resortach siłowych, miał ogromną władzę. W grudniu 1970 roku to właśnie Jaruzelski i szef MSW 

Kiszczak, oczywiście zgodnie z wytycznymi kierownictwa partyjno-rządowego, ustalali warunki użycia 

broni. Bez ich wiedzy i zgody nic w tej kwestii nie mogło się stać. Po masakrze wydał rozkaz zabraniający 

dalszego używania broni palnej. Kowalski: „jak chciał, to potrafił i mógł przerwać rzeź - i nie były mu do 

tego potrzebne polecenia Gomułki ani Cyrankiewicza”. Jaruzelski utrzymuje, że rozkazy wydał Gomułka 

i przekazał je Korczyńskiemu z pominięciem jego osoby, czyli, że w wojsku nie miał nic do powiedzenia, 

co jest oczywistą nieprawdą.  

W grudniu 1970 roku, podobnie jak wcześniej w marcu 1968 roku, faktycznie decydując i wydając 

rozkazy, nie pchał się na świecznik, żeby w razie czego powiedzieć: to nie ja. Jako sprytny lawirant, 

zawsze uważał, co robi i mówi. Kowalski: Na posiedzeniach BP KC, jak i KOK (Komitetu Obrony Kraju) 

„ilekroć wchodziły pod obrady sprawy o kluczowym znaczeniu dla obronności państwa, tylekroć 

posiłkował się specjalistami wojskowymi, sam pozostając w cieniu. (...) Taki był. Wyrafinowany do 

bólu.” 

„W latach siedemdziesiątych Jaruzelski coraz aktywniej włączał się w rozwiązywanie kluczowych spraw 

dla kierowniczych władz partyjnych. Wiele wysiłku włożył w akcję zmierzającą do zamieszczenia w 

Konstytucji PRL zapisu o kierowniczej roli PZPR i ustawowego określenia przyjaźni polsko-radzieckiej. 

(...) Pod koniec 1980 r. nie było już takiej sfery w strukturach państwa, gdzie urzędujący I sekretarz KC, 

Kania, mógłby samodzielnie decydować, nie licząc się z głosem ministra obrony. Podobnie rzecz się 

miała z premierem Pińkowskim”. Żadnych wątpliwości nie mogło już być, gdy Jaruzelski sam został 

premierem. 

Stan wojenny to na ogół znane fakty. Kowalski - cytując dokumenty - potwierdza, że Jaruzelski zabiegał 

o pomoc ZSRS, ale mimo próśb jej nie otrzymał. Gdy już uczynił to własnymi rękami, towarzysze 

radzieccy byli zachwyceni, a to ich opinia była dla niego najważniejsza. Przedstawiciele KGB, nie 

wspominając o BP KPZR i samym Breżniewie, ocenili, że „wprowadzenie stanu wojennego w Polsce 13 

grudnia 1981 roku zostało znakomicie zaplanowane i przeprowadzone. W Centrali (KGB) zapanowała 

powszechna ulga i nie szczędzono pochwał dla umiejętności Jaruzelskiego, dowództwa polskiej armii i 

SB”. Czy można mieć jeszcze wątpliwości, w czyim interesie generał wypowiedział wojnę narodowi?  

Decyzja zapadła w gronie czterech osób - Jaruzelski, Kiszczak, Siwicki (prymus z Riazania), Janiszewski 

(Michał Janiszewski - ówczesny szef Urzędu Radu Ministrów). 

Kowalski: „Rozpoczęła się dekada stagnacji pod rządami generałów”. Komunistyczny aparat - po 

początkowej euforii ze zdławienia „Solidarności” - zaczął żebrać o pomoc Zachodu dla znajdującej się 

w katastrofalnym stanie gospodarki. 
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Kowalski pisze, że Jaruzelski - jako szef kontrolowanej przez siebie Wojskowej Rady Ocalenia 

Narodowego (WRON) „krytykę własnego postępowania i podległych mu kadr partyjnych i wojskowo-

milicyjnych odbierał w kategoriach krytyki systemu i zamachu na socjalistyczną rację stanu. (...) Chciał 

decydować dosłownie o wszystkim (próbował nawet określić, jakie treści winny zawierać komiksy 

przeznaczone dla młodzieży; podpowiadał na forum KOK, jakimi metodami należało wywoływać 

pożądane dla władz tematy przedstawień teatralnych)”. Aby jeszcze bardziej podporządkować sobie 

stłamszony naród - powołał Zespół do Spraw Patriotyczno-Obronnego Wychowania Społeczeństwa ze 

Szczególnym Uwzględnieniem Młodzieży (pisownia oryginalna). 

Aby w przyszłości - bez zbędnych formalności - wprowadzić stan wojenny, przeprowadził odpowiednie 

zmiany w Konstytucji PRL (20.07.1983). „Argumentów” siłowych chciał użyć podczas strajków w 1988 

roku, podczas przygotowań do rozmów „okrągłego stołu”, a nawet po zwycięstwie „Solidarności” w 

czerwcowych wyborach. Znów przygotowywano listy osób do internowania. 

Kowalski pisze: „Władze miały nadzieje, że uda im się wciągnąć opozycję w cykl nieustających rokowań, 

których tempo i wyniki zamierzały zachować pod kontrolą. Liczono też, że opozycja straci impet [co się 

zresztą stało], iż zmniejszą się jej wpływy w społeczeństwie. W tym czasie Jaruzelski nie przewidywał 

dzielenia się władzą”. W grudniu 1988 roku na posiedzeniu sekretariatu KC PZPR mówił: „O wolnych 

wyborach nie ma co mówić”. 

Co miało wpływ na zmianę stanowiska czerwonej nomenklatury? Na X Plenum KC PZPR Jaruzelski, 

Kiszczak, Siwicki i Rakowski, w ramach szantażu politycznego, zagrozili podaniem się do dymisji. 

Kowalski: „Dzięki temu paradoksalnie (...) urośli do rangi pierwszych demokratów w PZPR, którymi 

nigdy nie byli. (...) Przeprowadzając ten manewr, Jaruzelski raz jeszcze posłużył się straszakiem (MON i 

MSW)”. 

Jeszcze kilkanaście dni przed czerwcowymi wyborami na forum KOK Jaruzelski zachęcał do walki z 

opozycją: „Ukazywać społeczeństwu powiązania opozycji z Zachodem w takim kontekście, by jasno z 

tego wynikało, że godzą w polską rację stanu”. 

Dzięki kontraktowi z lewicową częścią opozycji towarzysze z PZPR dostali się do parlamentu, a 

Jaruzelski został prezydentem. Władzy miał cały czas najwięcej - był I sekretarzem KC PZPR, 

przewodniczącym Rady Państwa, KOK i Naczelnym Wodzem na czas wojny. 

Jednym z pomysłów Jaruzelskiego było utworzenie koalicji rządowej z własnych szeregów (PZPR, ZSL, 

SD). Jak pisze prof. Andrzej Paczkowski, starał się wmanewrować opozycję w układ przypominający 

czasy Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej z 1945 roku Kowalski: „Według zamysłów 

Jaruzelskiego opozycja miała stanowić dekorację rządu”. To się jednak nie udało, choć dzięki szefom 

MSW (Kiszczak) i MON (Siwicki) w rządzie Tadeusza Mazowieckiego generał nadal trzymał 

najważniejsze sznurki w państwie. 

Potem Wojciech Jaruzelski jako stary, schorowany człowiek przestał pojawiać się w sądzie oskarżony o 

sprawstwo kierownicze wydarzeń grudnia 1970 roku na Wybrzeżu. Nie przeszkadzało mu to jednak żyć 

w chwale zbawcy narodu i każdego 13 grudnia uciekać przed swoimi ofiarami do szpitala MSW przy ul. 
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Szaserów w Warszawie pod opiekę resortowych lekarzy. Tymczasem na huczne świętowanie swoich 

urodzin miał wystarczająco dużo sił. 

 

 


