
STAN  WOJENNY

w  POLSCE

PRZECIW  WOLNOŚCI

PRZECIW  DEMOKRACJI



Sytuacja w Polsce

przed wprowadzeniem stanu wojennego

- w 1980 r. powstał Niezależny Samorządny Związek 

Zawodowy „Solidarność”, który zyskał ogromne 

poparcie społeczne

- narastał kryzys gospodarczy,

obowiązywał system kartkowy

na produkty żywnościowe



- w 1981 r. władzę w Polskiej Zjednoczonej Partii 

Robotniczej przejął gen. Wojciech Jaruzelski

- Moskwa naciskała coraz bardziej na władze PZPR, 

aby rozprawiły się z „Solidarnością”

Sytuacja w Polsce

przed wprowadzeniem stanu wojennego



12 / 13 grudnia 1981 – wprowadzenie stanu wojennego

W nocy, z naruszeniem prawa, dekretem Rady Państwa wprowadzono na terenie Polski

stan wojenny. Władzę przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego

z generałem Wojciechem Jaruzelskim na czele.

Przemówienie Wojciecha Jaruzelskiego było 

wielokrotnie powtarzane w telewizji. Generał 

utrzymywał, że jeśli stan wojenny nie zostałby 

wprowadzony, do Polski mogłyby wkroczyć

oddziały radzieckie .



STAN  WOJENNY

- przerwano połączenia telefoniczne

- wprowadzono godzinę milicyjną

- na ulicach pojawiło się wojsko

- stosowano cenzurę oraz kontrolę prywatnej korespondencji

- na kilka dni zamknięto granice państwa

- zakazano strajków i manifestacji

- wiele przedsiębiorstw zmilitaryzowano

- zawieszono działalność organizacji społecznych i zawodowych



STAN WOJENNY W MEDIACH

Nadawał tylko jeden program telewizyjny i jeden radiowy.

Dziennikarzy poddano weryfikacji i usuwano z redakcji osoby związane

z opozycją. Prezenterzy Dziennika Telewizyjnego występowali

w mundurach wojskowych.



WALKA  Z  OPOZYCJĄ

Władze zawiesiły działalność, a następnie zlikwidowały NSZZ „Solidarność”.

Decyzją administracyjną, bez prawomocnego wyroku sądu, internowano liderów Solidarności, 

opozycjonistów a nawet członków PZPR będących zwolennikami reform.

W pięćdziesięciu dwóch obozach nazwanych ośrodkami odosobnienia zamknięto blisko

10 tysięcy osób.



OFIARY  STANU  WOJENNEGO

Szczególnie tragiczna w skutkach okazała się pacyfikacja przez ZOMO 

(Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej) kopalni „Wujek” 16 grudnia 1981 r. 

Zginęło dziewięciu górników, ponad  dwadzieścia osób zostało rannych.  



OFIARY  STANU  WOJENNEGO

W maju 1983 r. milicjanci zamordowali

maturzystę Grzegorza Przemyka.

W czasie stanu wojennego zginęło co

najmniej 56 osób.



REAKCJE  SPOŁECZEŃSTWA

Powszechny był bojkot mediów rządowych. W czasie Dziennika Telewizyjnego 

demonstracyjnie gaszono światła lub opuszczano domy. Rozdawano ulotki

i broszury. Prawdziwe wiadomości przekazywało Radio Solidarność. Życie 

kulturalne i opozycyjne przeniosło się do Kościołów.



KONIEC  STANU  WOJENNEGO 

W grudniu 1982 roku władze komunistyczne zdecydowały 

o zawieszeniu stanu wojennego. 

Ostateczne zniesienie nastąpiło 22 lipca 1983 roku. 

Solidarność, która przetrwała w podziemiu, stale była poddawana 

represjom, co znacznie ją osłabiło. 

Kraj pogrążał się w coraz większym chaosie. 

Wielu Polaków udało się na emigrację. 


