
Dla Niepodległej - 

Kilka słów na temat stanu wojennego... 

,,Polak Polakowi zgotował ten los" 

13 grudnia 1981 r. generał Wojciech Jaruzleski ogłosił wprowadzenie w Polsce stanu 

wojennego. Oficjalnie z powodu coraz gorszej sytuacji gospodarczej Polski i groźby 

interwencji Układu Warszawskiego. W rzeczywistości komuniści obawiali się utraty 

władzy nad państwem i coraz liczniejszych protestów. (...) Wprowadzono cenzurę 

korespondencji i chwilę po północy wyłączono telefony, a po przywróceniu łączności, 

rozmowy telefoniczne stale kontrolowano. Zakłady pracy zostały zmilitaryzowane i 

obsadzone komisarzami wojskowymi. Zakazano strajków, działalności związkowej, a 

także społecznej. Między 22.00 a 6.00 wprowadzono godzinę milicyjną, zakazano też 

zmiany miejsca pobytu bez zgody władz. Zamknięto granice i lotniska, czasowo 

wstrzymano zajęcia w szkołach i na uczelniach oraz druk prasy - ukazywały się tylko 

,,Trybuna Ludu" i ,,Żołnierz Wolności". (...). 

Żywność była w większości reglamentowana, dostępna jedynie po okazaniu specjalnej 

kartki. Kartki na cukier funkcjonowały już od lipca 1976r. Przed stanem wojennym 

wprowadzono kartki na mięso, mąkę, ryż, masło i tłuszcze, mleko dla niemowląt, 

czekoladę, cukierki, proszek do prania, papierosy i alkohol, a nawet pieluchy dla 

niemowląt. Kilka miesięcy po wprowadzeniu stanu wojennego zaczęły obowiązywać 

kartki na benzynę i zeszyty, a w sezonie zimowym 1982 - 1983 weszły do użytku kartki 

na buty. 

Kinga Kaczmarczyk kl.VI 

 

W drugiej połowie 1981 roku pogorszyło się zaopatrzenie w żywność. Organizowano 

marsze głodowe, manifestacje uliczne i strajki. We wrześniu i październiku odbył się I 

Krajowy Zjazd Delegatów ,,Solidarności" w Gdańsku. Postulowano na nim 

demokratyzację życia publicznego i reformy gospodarcze. Rosło napięcie społeczne. 13 

grudnia 1981 roku generał Wojciech Jaruzelski (minister obrony, premier, a od 18 

października 1981 także I sekretarz KC PZPR) wprowadził stan wojenny na terenie 

całego kraju. Internowano większość działaczy najwyższego szczebla ,,Solidarności", 

nadal jednak trwały strajki i akcje protestacyjne. Do najtragiczniejszych wydarzeń 

doszło w kopalni ,,Wujek", gdzie z rozkazu władz specjalne jednostki milicji zaczęły 

strzelać do górników. Zginęło 9 osób. Mimo prześladowań trwała podziemna działalność 

związkowa i polityczna. Wydawano liczne ulotki i biuletyny. 8 października 1982 roku 

sejm uchwalił nową ustawę o związkach zawodowych, na mocy której zdelegalizowano 

NSZZ ,,Solidarność". Stan wojenny został zawieszony pod koniec grudnia 1982 roku, a 

całkowicie zniesiono go 22 lipca 1983 roku. (...) Pogłębiający się kryzys gospodarczy 

oraz poczucie braku perspektyw wpłynęły na decyzję o emigracji wielu młodych, 

wykształconych Polaków. 

Nikola Apalewicz 

 



Rozmowa z Mamą. 

- Jak dowiedzieliście się o stanie wojennym? 

O wprowadzeniu stanu wojennego poinformowały radio i telewizja. Już w nocy 13 

grudnia nie działaly telefony. Na terenie budynku, w którym mieszkalismy pojawiła się 

milicja (w budynku na niższych piętrach znajdował się bank). 

- Czy ktoś kontrolował ulice? 

Tak. Na ulicach było dużo patroli milicji i wojsko. 

- Co najbardziej utkwiło wam w pamięci z okresu stanu wojennego? 

Obowiązywała godzina milicyjna, oznaczało to zakaz poruszania się po ulicy w 

godzinach od 22 do 6 rano. W budynku banku zamykazo kratę. Rodzice pracowali więc 

mieli specjalne przepustki, dzięki którym mogli się poruszać po godzinie milicyjnej. 

Mój tata był kierowcą autobusu i opowiadał, że autobusy dojeżdzały tylko do granicy 

województwa. Tam pasażerowie z pozwoleniem przesiadali się do innego autobusu i 

jechali dalej. Obowiązywał zakaz opuszczania miejsca zamieszkania. 

- Jak funkcjonowała szkoła w stanie wojennym? 

Po wprowadzeniu stanu wojennego zamknięto czasowo szkoły i uczelnie wyższe, z 

czasem zaczęły funkcjonować. Jednak w wielu liceach nie odbyły się studniówki. 

- Od kiedy do kiedy trwał stan wojenny? 

Stan wojenny zawieszono w grudniu 1882 roku, a znesiono 22 lipca 1983 roku. 

Mateusz Szablak kl. VI 

 

Stan wojenny trwał ponad dwa lata. Rozpoczął się 13 grudnia 1981 r., a zakończył 22 

lipca 1983 r. Polaków poinformował o tym Wojciech Jaruzelski. Obejmował całe 

terytorium Polski.  W trakcie jego trwania życie straciło 40 osób, w tym 9 górników z 

kopalni ,,Wujek". Oficjalnie stan wojenny wprowadzono z powodu pogarszającej się 

sytuacji gospodarczej. Władzę przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. 

(...) 

- Co pan pamięta z tamtych czasów? 

- Dowiedziałem się o wprowadzeniu stanu wojennego z radia, 

- Bał się Pan? 

- Oczywiście, że się bałem. Nawet mógłbym powiedzieć, że się przeraziłem. Myslałem, 

że to wojna. (...) 

Gabriel Dajnowski kl. VI 

 

Stan wojenny został wprowadzony 13 XII 1981 r. przez Wojciecha Jaruzelskiego na 

mocy podjętej jednogłośnie uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia na wniosek 

Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Został poparty przez sejm PRL uchwałą z dnia 

25 stycznia 1982r. Stan wojenny zawieszono 31 grudnia 1982 r., a zniesiono 22 lipca 

1983 r. W trakcie jego trwania internowano łacznie 10 131 działaczy związanych z 

,,Solidarnością", a życie straciło około 40 osób, w tym 9 górników z kopalni ,,Wujek" 

podczas pacyfikacji strajku. 

Małgorzata Szoka kl.VI 



Stan wojenny zostal wprowadzony 13 XII 1981 r. przez Wojciecha Jaruzelskiego oraz 

komunistyczne władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Wladzę w Polsce przęjęła 

Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Zostala wprowadzona godzina milicyjna, która 

trwała od od 22.00 do 6. 00 rano. W tym czasie nie można było wychodzić z domu, a po 

ulicach jeździły czołgi i pojazdy wojskowe. Zlikwidowano różne organizacje i związki 

zawodowe. Jednak Polacy organizowali strajki i protesty. Malowali na budynkach hasła 

antyrządowe. 

 

Rozmowa na teamt stanu wojennego 

(...) 

– Panie Marku , jak Pan pamięta tamte dni? 

– Odbywałem wtedy czynną służbę wojskową. Zamiast do cywila, musiałem zostać 

dłużej w wojsku. Przez poł roku chodziłem na patrole i pilnowałem porządku. 

(...) 

– Co było zakazane w stanie wojennym? 

- Nie wolno było wychodzić podczas godziny milicyjnej, organizować strajków i innych 

spotkań. Nie wolno było źle mówić o ówczesnej władzy. 

– Co takiego wydarzyło się w kopalni ,,Wujek”? 

– Podczas pacyfikacji kopalni milicjanci i ZOMO użyli broni w stosunku do 

strajkujących górników. 

(...) 

Amelka Wiśniewska kl. VI 

 

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. Rada państwa podjęła uchwałę o wprowadzeniu w 

Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej stanu wojennego, co było niezgodne z panującym 

wówczas prawem - Rada Państwa była upoważniona do wydawania  dekretów z mocą 

ustawy jedyne między sesjami sejmu. W grudniu 1981 r. sesja sejmoowa była w trakcie 

swojego trwania - działano wbrew Konsttucji. W tym samym czasie powołano do życia 

Wojskową Radę Ocalenia Narodowego (WRON) bęącą organem administrującym Polską 

w czasie trwania stanu wojennego. Na jej czele stanął I sekretarz KC PZPR generał 

Wojciech Jaruzelski. Wron-a (jak pogardliwie ją określano) również była powołana 

wbrew Konstytucji PRL i miała charakter junty (dyktatury) wojskowej. 
Kacper Makarewicz kl. VI 
 

W niedzielę 13 grudnia 1981 r. gen. Wojciech Jaruzelski ogłosił wprowadzenie stanu 

wojennego na całym terytorium Polski. Internowano około 10 tys. działaczy 

związkowych i politycznych. Zaczęła obowiązywać godzina milicyjna (22.00 - 6.00). 

Zakazano wszelkich strajków i mabifestacji. Na ulicach pojawily się czołgi... 
Wiktoria Apalewicz kl. VI 
 

Stan wojenny ogłoszono 13 grudnia 1981 r. Ludziom wtedy żyło się ciężko. W sklepach 

było mało towarów i często można było coś kupić tylko na kartki. Na ulicach pojawiło 

się wojsko, przez co mocno ograniczono swobodę ruchu. Zresztą trzeba . Było mieć 

przy sobie dokumenty. Od 22.00 do 6.00 obowiązywała godzina milicyjna i nie można 



było wychodzić z domu. Nie można było również jechać do innego 

miasta bez specjalnej przepustki. Wiele czynności było 

kontrolowanych: rozmowy telefoniczne, listy i paczki... 

Piotr Gąsiewski kl. VI 

Stan wojenny rozpoczął się 13 XII 1981 r. i trwał do 1983 r. Za 

jego wprowadzenie był odpowiedzialny Wojciech Jaruzelski. W 

czsie jego trwania internowano ponad 10 tyś. ludzi związanych z 

,,Solidarnością". Życie straciło 40 osób, a w tym 9 górników z kopalni ,,Wujek". 

(...) 

- Babciu, ile mialaś lat, kiedy wprowadzono stan wojenny? 

- Mialam wtedy 46 lat. 

- Bałaś się? 

- Tak. Jak twój dziadek wpadł do domu i krzyknął, że jest stan wojenny - to każdy się 

przestraszył. 

(...) 

- Co czułaś, kiedy stan wojenny skończył się? 

- Poczułam wielką ulgę, że życie wraca do normy. (...) 

Wiktor Sławiński kl.VI 

 

(...) 

- To było 13 grudnia (...). Wojciech Jaruzelski, bo to własnie on ogłosił wprowadzenie 

stanu wojennego, zaczął czytać przemówienie i wszystko od razu weszło w życie. (...) 

Pamiętam, że dzieci miały przedłużone ferie o dwa tygodnie. (...) Pewnie, że się balam... 

- Jak wyglądało codzienne życie? 

- U nas na wsi, nie było to tak bardzo odczuwalne. Milicja przyjeżdzała raz lub dwa 

razy dziennie, ale obowiązywala godzina milicyjna i nie mogliśmy wychodzić z domu. 

Wiedzieliśmy, że w miastach ludzie strajkują. (...) Trudno było zdobyć jedzenie.  

– Dziękuję Bbciu za rozmowę. 

Jacek Kozłowski 
 

 Ofiarom stanu wojennego 

 

 

 

 


