
Ochrona willi generała Jaruzelskiego w stanie wojennym

10 pazdziernika żażlu.. rozmarviałem z moją babcią Marią Macrą. Opowiedziała mi kilka

historii naszej rodziny z czasów I1 wojny światowej i PRL-u_ Jedną z ńch była opowieść o jej

bracie Stanisławie Drralq który był w wojską gdy nastał stan wojenny.

Brat mojej babci, urodzony w l959r. został wezwany do odbycia zasrłńńczej służby

wojskowej w latach 1979-1981. Był wysokim i wysporto§ianym męż-czyzlni1 dlatego został

przy dzielony do j ednostki w'§y'arszawie.

Na ślub moich dziadków (30.08.19&0r.) dostał pruepustkę. Następqm razęm na

przepustce był we wrześniu 1981 roku i jeszsze nic nie wróryło przedhrZenia słuźby a miń

wychodzić niedfugo, bo w pazdzierniku. Pruyjechał ubrany ,,po cywilu", czyLi w swoich

ubrarriach a gdy wrócił do jednostki, na apelu ogłoszono, żs mają przsdhłżoną służbę na czas

nieokreślony. W jednostce powstał bunt, który naĘchmiast zaSń stłumiony"

Gdy 13 grudnia 198l roku ogłoszono stan wojenn5 wujek został przydzielony rńędzry

in ymi do pilnowania pewnej bogatej willi. Zołnierze zasadniczej sfużby wojskowej dostawali

dyirury nocne. Nkóz ten zirray był siarczysty. Pewnego mrożrego wieczoru gospodyni z tego

domu podała im w garufu gatącą herbatę. §/ujek zrlżwtawń, żeheńata jest z cukrem, Wtedy

wszystko było trudno dosĘpne a łwność na,,kartki". Wówczas ta pani aótzekła:,J.{r* niczego

nie może zabrafuąć". Z,darzyło się podczas tych dyzuróą że sfużbowa limuąma prrywańłarudą

dztewczyttę do tego domu. Po prywatnych dochodzeniach okazńo się, że pilnują willi generała

Jaruzelskiegc, a tą óńewcrynąbyła jego córka Monika.

Oprócztego wujek miał dyzury na mieście; sprawdzat przepustki chodząqym po godzinie

22, bo wtedy obowiązywała godzina milicyjna. Sprawdzał tęż dokumen§ pasźerów

w tramwajach. Podczas jednej ztakichkontroli w tramwaju jechał w cywilnym ubraniu wysokiej

rangi urzędnik wojskowy, który skontrolował pracę jego i jego kolegi i napisał ńezbyt pochlebny

raport. Wujek statrął przed swoimi przełożon5mi, ale jego bezpośredni zwierzchnik go wybronił.

Wyszedł z wojska w kwietniu 1982 roku, krótko przed narodzinami mojej mamy a w maju został

jej chrzestnym.
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