
STAN WOJENNY W 
POLSCE  

13 grudnia 1981 --  22 lipca 1983



Ogłoszenie 
wprowadzenia stanu 

wojennego przez 
Wojciecha Jaruzelskiego



Czym był stan wojenny?

 Stan nadzwyczajny wprowadzony w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 
roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na mocy 
uchwały Rady Państwa, na wniosek Wojskowej Rady Ocalenia 
Narodowego. Miał on na celu zahamowanie aktywności społeczeństwa 
dążącego do gruntownej reformy ustroju społeczno- politycznego PRL.





Przyczyny i skutki stanu wojennego

Przyczyny:
Oficjalnie stan wojenny wprowadzono z powodu 
pogarszającej się sytuacji gospodarczej w kraju 
oraz zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego 
w okresie zimowym. Za najważniejszy argument 
uznano groźbę interwencji zbrojnej przez pozostałe 
państwa Układu Warszawskiego, jednak w dniu 
wprowadzenia stanu wojennego nie zanotowano 
żadnych ruchów wojsk radzieckich.
Prawdziwym celem wojskowej akcji była likwidacja 
protestów społecznych oraz wstrzymanie procesów 
demokratyzacyjnych, zainicjowanych w sierpniu 
1980 roku przez "Solidarność".

Skutki:
Zakazano organizowania strajków i manifestacji, 
wprowadzono godzinę milicyjną i zakaz 
opuszczania miejsca zamieszkania bez zgody 
władz. Wyłączono telefony, korespondencję 
objęto jawną cenzurą, przejęto telewizję i 
telekomunikację. Tysiące osób internowano, w 
ramach akcji ,,Jodła” w specjalnych obozach 
utworzonych przez WRON.  Tysiące dalszych 
aresztowano i skazano na kary więzienia. 
Kilkadziesiąt osób zginęło w trakcie pacyfikacji 
strajków i demonstracji lub zostało 
zamordowanych przez funkcjonariuszy Służby 
Bezpieczeństwa.        



„Solidarność”
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 
„Solidarność" – ogólnopolski związek zawodowy 
powstały w 1980 dla obrony praw pracowniczych, do 
1989 również jeden z głównych ośrodków masowego 
ruchu oporu przeciw rządom Polski Ludowej. 
„Solidarność" powstała na bazie licznych komitetów 
strajkowych  NSZZ. „Solidarność" został 
zarejestrowany 10 listopada 1980 przez Sąd 
Okręgowy w Warszawie. Związek od początku brał 
aktywny udział w życiu politycznym . W 1993r. doszło 
do dwóch rozłamów „Solidarności" - Daniel Podrzycki 
założył „Sierpień '80", Seweryn Jaworski niewielką, 
chrześcijańską NSZZ „Solidarność" im. ks. Jerzego 
Popiełuszki. Kolejne rozłamy miały miejsce w 
kolejnych latach.





Życie w stanie wojennym

Główną troską dnia codziennego w stanie wojennym było 
zdobycie podstawowych produktów spożywczych i 
przemysłowych, mimo że znaczna ich część była 
teoretycznie dostępna na kartki. Codzienne życie było 
zdezorganizowane przez zarządzenia wprowadzone przez 
władze. Do najbardziej dolegliwych rygorów stanu 
wojennego należały: godzina milicyjna, ograniczenie 
swobody przemieszczania się, wyłączenie telefonów (w 
pierwszych dniach stanu wojennego), cenzura 
korespondencji i rozmów telefonicznych, sygnalizowana 
pojawiającym się w słuchawce komunikatem: „rozmowa 
kontrolowana, rozmowa kontrolowana...”



Próby sprzeciwu  społeczeństwa 

Do najbardziej widocznych przejawów oporu 
społecznego po 13 grudnia 1981 r. należały strajki 
i demonstracje uliczne. Codziennym widokiem 
stały się napisy na murach. Trudny okres 
pomagała też przetrzymać satyra. Przejawami 
oporu społecznego stały się znaczki 
„Solidarności” i oporniki noszone w widocznym 
miejscu, spacery w czasie „Dziennika 
Telewizyjnego” czy palenie świec w oknach w 
rocznice wprowadzenia stanu wojennego. 
Społeczeństwo w szerokim zakresie podjęło 
bojkot kontrolowanych przez władzę organizacji i 
instytucji, powstał podziemny ruch 
prasowo-wydawniczy, niezależny obieg 
informacji. 



Reakcja zagranicy na stan wojenny 

Podziemną „Solidarność” moralnie i materialnie wspierały 
międzynarodowe organizacje m.in. Międzynarodowa Organizacja 
Pracy. USA zastosowały w stosunku do PRL  sankcje 
ekonomiczne. postawa Francji,  Niemczech Zachodnich i kilku 
innych krajów była bardzo wyraźnie przychylna "Solidarności",  co 
znalazło swój wyraz w dużej pomocy charytatywnej, opartej na 
dobrowolnych datkach społeczeństw. Do dziś jesteśmy im 
wdzięczni za ogromną liczbę  paczek z żywnością, które wtedy te 
społeczeństwa sfinansowały i przysłały do Polski głównie za 
pośrednictwem Kościoła. 



KNLN



Zniesienie stanu wojennego

22 lipca 1983 r., po 586 dniach obowiązywania, 
władze komunistyczne w Polsce zniosły formalnie 
stan wojenny. Miało to jednak w dużym stopniu 
charakter propagandowy, albowiem większość 
przepisów ograniczających prawa obywatelskie nadal 
pozostała w mocy. 


