


 Stan Wojenny w Polsce rozpoczął się 13 grudnia 1981 roku w niedzielę . W całym kraju od 
godziny 23:30 trwała akcja internowania wytypowanych wcześniej osób, uruchomiona na 
hasło ,,Brzoza 81". Działacze, którzy nie zostali internowani przystąpili do organizacji 
protestów. O godzinie pierwszej w nocy zwołano posiedzenie Rady Państwa, 
przedstawiono na nim jej członkom rozporządzenie dotyczące Stanu Wojennego, 
komunikat o jego wprowadzeniu i trzy dekrety zmieniające przepis postępowania 
karnego. Przyjęte postępowanie było sporne z prawem, ponieważ Rada Państwa była 
uprawniona do wydawania zarządzeń tylko między sesjami sejmu, a sesja nie została 
zamknięta. Przeciw wprowadzeniu Stanu Wojennego głosował jedynie przewodniczący 
PAX Ryszard Reiff ,aczkolwiek z członkostwa w Radzie Państwa nie zrezygnował. Podczas 
nocy zatrzymano kilka tysięcy osób. Co niektórym proponowano podpisanie 
oświadczenia lojalności ,a po jego uzyskaniu zwalniano. Innych umieszczano w 
przygotowanych wcześniej zakładach dla internowanych lub w wydzielonych częściach 
więzień. Działań wprowadzania stanu wojennego wykonywały przeważnie grupy SB i 
oddziały milicji, ubezpieczane przez wojsko.13 grudnia zamiast Teleranka nadano 
przemówienie generała Jaruzelskiego. Generał poinformował ,że stanął na czele 
stworzonej Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Prezenterzy telewizyjni występowali 
w wojskowych mundurach. Między godziną dwudziestą drugą wieczorem, a szóstą rano 
obligowała godzina milicyjną, bez przepustek przemieszczać się można było tylko w 
granicach danej miejscowości lub województwa. Naniesiono cenzurę korespondencji, 
wstrzymano wyjazdy zagraniczne, uniemożliwiono dostęp do kont dewizowych, 
zastopowano działalność wszelkich związków zawodowych oraz przeważającą część 
organizacji społecznych. Obowiązywał zakaz publikowania prasy ,oprócz ,,Trybuną 
Ludu” oraz ,,Żołnierzem Wolności”.  



 W wybranych województwach drukowano po jednym dzienniku regionalnym, W całości 
zmilitaryzowano komunikację, telekomunikację, energetykę, górnictwo, porty i 129 
największych zakładów pracy. Zabroniono organizacji strajków, akcji protestacyjnych i 
demonstracji. Za nie przestrzeganie przepisów stanu wojennego straszono postępowaniem 
przed sądami doraźnymi ,które mogły wydawać wysokie wyroki. Do odwołania 
wstrzymano naukę w szkołach i uczelniach wyższych. Kierownictwo w urzędach, 
zakładach pracy oraz na uczelniach po kilku dniach przejęli komisarze wojskowi. W 
Gdańsku ,gdzie strajkowało kilkanaście zakładów, naczelnym miejscem oporu była 
Stocznia im. Lenina, a obecnie im. Lecha Wałęsy. Ukształtował się w niej Krajowy Komitet 
Strajkowy, lecz 16 grudnia, większość  jego członków aresztowano, po spacyfikowaniu 
stoczni przez ZOMO. Strajki i demonstracje uliczne trwały w Gdańsku do 20 grudnia i 
zginęła w nich jedna osoba, przez postrzał w głowę. Środowiska intelektualne i aktorskie 
związane z ,,Solidarnością” otwarcie bojkotowały współpracę z radiem i telewizją. 
Rezygnowano także z pracy w redakcjach czasopism popierających politykę władz. Na 
święta Bożego Narodzenia i na Nowy Rok chwilowo ograniczono zakazy dotyczące godziny 
milicyjnej. Dopiero 10 stycznia 1982 roku wznowiono łączność telefoniczną. Brak 
możliwości użytkowania telefonów był ograniczeniem szczególnie uciążliwym dla ludzi 
chorych i starszych. Podczas rozmowy telefonicznej odtwarzane było z taśmy 
magnetofonowej ostrzeżenie ,,Rozmowa Kontrolowana”. Listy również były doręczane z 
pieczątkami cenzury. 4 stycznia 1982 roku wznowiono naukę w szkołach podstawowych 
oraz średnich, a 8 stycznia na wyższych uczelniach. W lutym 1982 roku przywrócono 
telefoniczne połączenia międzymiastowe, a 2 maja tego samego roku zniesiono godzinę 
milicyjną, która jednak była okresowo przywracana w różnorakich miejscowościach ,w 
odpowiedzi na protesty społeczeństwa. Stan wojenny został zakończony 22 lipca 1983 
roku. 

 




























