
STAN WOJENNY 
 W POLSCE 



Geneza wprowadzenia stanu wojennego: 

 władze komunistyczne próbowały wprowadzić podwyżki cen na produkty        

żywnościowe, 

 w wielu zakładach pracy wybuchły strajki, 

 najpoważniejsza fala protestów rozpoczęła się w połowie sierpnia 1980 r., 

kiedy zastrajkowała Stocznia Gdańska im. Lenina, 

 bezpośrednią przyczyną protestów było wyrzucenie z pracy działaczki 

Wolnych Związków Zawodowych Anny Walentynowicz, 



Sierpień 1980 roku: 
 

 do stoczniowców przyłączyły się inne zakłady pracy, a ich przedstawiciele 

utworzyli Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS), 

  na jego czele stanął Lech Wałęsa, 

 strajkujący w Gdańsku sformułowali 21 postulatów, w których postawili władzy konkretne 

żądania. Domagali się przede wszystkim zgody na stworzenie legalnych niezależnych 

od władz związków zawodowych. Wiele żądań miało charakter ekonomiczny, dotyczyły one 

m.in. podwyżki płac i wprowadzenia wolnych sobót, 

 podobne postulaty zgłaszali strajkujący w innych miastach, w których powstały 

międzyzakładowe komitety strajkowe, m.in. w Stoczni Szczecińskiej, 

 



Sierpień 1980 roku: 

 30 sierpnia w Szczecinie podpisano porozumienie z tamtejszym MKS, 

 31 sierpnia, podobne porozumienie komisja rządowa zawarła ze 

strajkującymi w Gdańsku, a 3 września – w Jastrzębiu na Górnym Śląsku, 

 postulaty protestujących zostały przyjęte przez władze, 

 w konsekwencji walk wewnątrzpartyjnych Stanisław Kania zastąpił na 

stanowisku I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka skompromitowanego 

katastrofą gospodarczą. 
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NSZZ „Solidarność”: 
  w wyniku strajków z sierpnia 1980 roku powstał Niezależny Samorządny Związek 

Zawodowy (NSZZ) „Solidarność”, na którego czele stanął Lech Wałęsa, przywódca 

gdańskiego MKS, 

  do Solidarności wstąpiło 10 mln Polaków, 

 związek zawodowy pośredniczył między pracownikami a pracodawcą, stał się także 

ruchem społecznym, który reprezentował obywateli wobec komunistycznego państwa  

i walczył o ich interesy, 

 władze zezwoliły na wydawanie przez NSZZ „Solidarność” legalnej gazety „Tygodnika 

Solidarność”, kierowanego przez Tadeusza Mazowieckiego, 
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Logo Solidarności: 



Reakcja Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej (PZPR): 

 rozwój struktur niezależnych od PZPR i ich popularność wśród społeczeństwa wzbudziły 

obawy rządzących, którzy bali się utraty kontroli nad narodem, 

 władze partyjne za główny cel postawiły sobie zlikwidowanie Solidarności, 

 naciskał na to też przywódca ZSRR Leonid Breżniew. W grudniu 1980 roku rozważał on 

interwencję w Polsce wojsk Układu Warszawskiego, 

 w październiku 1981 roku partia powierzyła funkcję I sekretarza KC PZPR generałowi 

Wojciechowi Jaruzelskiemu, zwolennikowi siłowej rozprawy z NSZZ „Solidarność”. Jego 

najbliższym współpracownikiem został nowy szef MSW – generał Czesław Kiszczak. 
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Gospodarka w kryzysie: 
 

 pogłębiający się kryzys gospodarki spowodował, że przed sklepami rosły kolejki 

oczekujących na dostawy żywności i artykułów pierwszej potrzeby. Gdy towar pojawiał się 

w sklepach, natychmiast wszystko wykupowano, 

 sytuacji gospodarczej nie poprawiło nawet wprowadzenie w 1981 roku kolejnych kartek 

na żywność, a potem także na inne artykuły. W dalszych latach oprócz cukru sprzedawano 

w ten sposób m.in. mięso, wędliny, masło, ryż, mąkę, papierosy, alkohol, słodycze, mleko 

oraz mydło, proszek do prania, buty i benzynę. Jednak nawet gdy miało się kartki, to nie 

miało się gwarancji zakupu potrzebnych artykułów, więc przed sklepami wciąż stały kolejki 

klientów oczekujących na przywóz towarów, 

 społeczeństwo było coraz bardziej zmęczone panującą sytuacją. 
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Stan wojenny: 
 

 nocą z 12 na 13 grudnia 1981 roku Rada Państwa PRL wprowadziła stan wojenny, 

 wyłączone zostały telefony, przestały nadawać telewizja i radio, władze rozpoczęły 

zatrzymania działaczy Solidarności, a na ulice wyjechały czołgi i transportery opancerzone,  

 większość Polaków o wprowadzeniu stanu wojennego dowiedziała się w niedzielny 

poranek 13 grudnia 1981 roku. Radio, a następnie pierwszy program telewizji wielokrotnie 

emitowały przemówienie generała Wojciecha Jaruzelskiego, który informował, że stanął na 

czele Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON), 

 ze względu na stan wojenny zostały ograniczone podstawowe prawa obywatelskie – 

wolność słowa, poruszania się, zgromadzeń i nietykalności osobistej. 
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Skutki wprowadzenia stanu wojennego: 

 zakazano działalności wszystkich organizacji społecznych i związków zawodowych, 

 internowano ponad 5 tys. członków Solidarności, 

 działalność związku została zawieszona, a następnie w ogóle go zlikwidowano, 

 wprowadzono godzinę milicyjną – nie wolno było poruszać się nocą po ulicach, 

 cenzurowano korespondencję, czyli czytano prywatne listy, i podsłuchiwano rozmowy 

telefoniczne, 

 zamknięto szkoły i uczelnie wyższe, 

 pracę tracili zwolennicy Solidarności. 
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Opór społeczny: 
 

 Solidarność odpowiedziała na działania władz strajkami, które były tłumione siłą,  

 krwawy przebieg miało brutalne przerwanie strajku górników na Górnym Śląsku.                

16 grudnia 1981 roku wojsko i milicja zaatakowały strajkujących pracowników kopalni Wujek 

w Katowicach. Od kul milicjantów zginęło wówczas dziewięciu górników, 

 bezwzględność rządzących oraz groźby z ich strony sprawiły, że strajki wygasały, 

 większość władz Solidarności internowano, ale kilku liderom udało się uniknąć zatrzymania. 

Starali się oni w konspiracji odbudować struktury związku, 

 w całym kraju wychodziły liczne czasopisma podziemnej Solidarności, 

 krótkie audycje nadawało stworzone w konspiracji Radio Solidarność, 

 opozycja nawoływała społeczeństwo w całym kraju do licznego udziału w demonstracjach 

antyrządowych. 



Krzyż upamiętniający  
9 górników poległych 

podczas pacyfikacji KWK 
Wujek w 1981 roku 



Wsparcie opozycji: 
  wsparciem dla opozycji był Kościół katolicki. Organizował pomoc dla internowanych i ich 

rodzin. W wielu świątyniach odprawiano cykliczne msze za Ojczyznę, podczas których 

mogło się gromadzić środowisko opozycyjne, 

 w 1983 roku działaczy podziemnej Solidarności podniosła na duchu II pielgrzymka do 

Polski papieża Jana Pawła II, który wspierał Polaków w walce o wolność, 

 duża część społeczeństw zachodnich pomagała polskiej opozycji. W wielu miastach − 

Paryżu, Londynie, Sztokholmie − organizowano manifestacje wyrażające poparcie dla 

Solidarności. Prowadzono zbiórki żywności i leków, które wysyłano do pogrążonej 

w kryzysie Polski, 

 rządy Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych wprowadziły sankcje 

gospodarcze wymierzone w PRL, 

 wyrazem międzynarodowego poparcia dla Solidarności i jej działań było przyznanie w 1983 

roku Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla. 

 



Ksiądz JerzyPopiełuszko  −  był 
związany z Solidarnością od 1980 
roku. Po wprowadzeniu stanu 
wojennego organizował  
w kościele św. Stanisława Kostki 
w Warszawie msze za Ojczyznę. 
Przybywali na nie wierni  
z całego kraju. W październiku 
1984 roku został porwany  
i brutalnie zamordowany przez 
funkcjonariuszy SB 



Koniec stanu wojennego: 
 

 Stan wojenny został zawieszony pod koniec 1982 roku, a formalnie zniesiono go 22 lipca 

1983 roku, 

 w czasie trwania stanu wojennego i po jego zakończeniu władza czuła się praktycznie 

bezkarna i cały czas walczyła z opozycją, 

 w maju 1983 r. milicjanci śmiertelnie pobili warszawskiego maturzystę Grzegorza 

Przemyka, 

 wprowadzenie stanu wojennego nie poprawiło niekorzystnej sytuacji gospodarczej 

w Polsce i nie usunęło oznak zapaści gospodarczej kraju, 

 w trakcie stanu wojennego internowano łącznie 10 131 działaczy związanych 

z „Solidarnością”, a życie straciło około 40 osób. 
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