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Początek lat 80 XX wieku w Polsce
uznaje się w historiografii za okres
niezwykle ważny i znamienny 
w skutkach dla dziejów Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej. Wydarzenia
Sierpnia 1980 roku były kulminacją
narastającego napięcia między władzą
ludową, a prędko rosnącym w siłę
ruchem opozycji demokratycznej. 



Pierwsze strajki miały miejsce 
na Lubelszczyźnie jeszcze w lipcu
wspomnianego roku. Objęły one ponad
150 zakładów pracy. Robotnicy domagali
się przede wszystkim podwyżek wówczas
głodowych płac oraz poprawy warunków
pracy. Bezpośrednią przyczyną była
postępująca podwyżka cen żywności.
Wydarzenia te szybko rozprzestrzeniły
nastroje strajkowe oraz otworzyły drogę
do późniejszej fali strajków na Wybrzeżu.

Lubelski Lipiec 1980



To właśnie na polskim wybrzeżu Bałtyku decyzją
powstałych w 1978r. z inicjatywy byłego członka
Komitetu Obrony Robotników – Bogdana
Borusewicza, Wolnych Związków Zawodowych
Wybrzeża, 14 sierpnia na Stoczni Gdańskiej im.
Lenina wszczęto strajk, do którego wkrótce
przyłączyły się pozostałe ważne miasta
nadbrzeżne. Żądano przywrócenia do pracy
jednej z najważniejszych postaci opozycji
demokratycznej PRL – Anny Walentynowicz,
podwyżek oraz upamiętnienia ofiar
wcześniejszych, krwawo stłumionych wydarzeń
Grudnia 1970. Niedługo później w stoczni
pojawił się Lech Wałęsa, który stanął 
na czele strajkujących. 

Strajk stoczni gdańskiej



Mimo zaakceptowania warunków przez
dyrektora stoczni Klemensa Gniecha i
decyzji Wałęsy o zawieszeniu strajku,
doszło do eskalacji wydarzeń. W geście
solidarnościowym z innymi zakładami
które równocześnie strajkowały
utworzono Międzyzakładowy Komitet
Strajkowy złożony z delegatów
poszczególnych placówek objętych
strajkami.

Lech Wałęsa – stocznia gdańska
sierpień 1980 



22 sierpnia w Szczecinie delegacja
rządowa rozpoczęła rozmowy z MKS.
Dzień później ogłoszono strajk
generalny. KC PZPR i Biuro Polityczne
wykluczały siłowe zdławienie
protestów. Z drugiej strony istniał
silny nacisk władz ZSRR
domagających się od Pierwszego
Sekretarza Edwarda Gierka
zastosowania „ostrych środków”
wobec robotników. Ten jednak nie
zamierzał tego zrobić.

Edward Gierek 
 



30 sierpnia doszło do pierwszego
porozumienia między władzami, a
strajkującymi. Rząd zgodził się na
spełnienie postulatów, jak i
zaakceptowanie nowych związków
zawodowych. 31 sierpnia podpisano
porozumienie gdańskie. MKS deklarował
zakończenie trwającego dwa tygodnie
strajku. Zarówno te, jak i późniejsze
porozumienia w Jastrzębiu-Zdroju z 3
września oraz w Hucie Katowice z 11
września określa się mianem porozumień
sierpniowych. 

Podpisanie porozumień sierpniowych
w Szczecinie 30 września 1980 roku



Fala sierpniowych strajków z 1980 r.
doprowadziła do powstania NSZZ "Solidarność"
- pierwszej w krajach komunistycznych,
niezależnej od władz, legalnej organizacji
związkowej. Podpisanie porozumienia 
w Gdańsku 31 sierpnia 1980 roku między
komisją rządową a Międzyzakładowym
Komitetem Strajkowym i powstanie Solidarności
stały się początkiem dalszych przemian -
obalenia komunizmu i końca systemu
jałtańskiego. Do solidarności zapisało się aż 10
milionów członków, co stanowiło 80%
wszystkich robotników w Polsce.



ZagrożenieZagrożenieZagrożenie
z zewnątrzz zewnątrzz zewnątrz   



Ustępstwa władz potraktowane zostały
przez nie same jako zło konieczne 
i pewną zagrywkę polityczną. Już 
w trakcie strajków sierpnia 1980 władze
PRL  rozważały możliwość wprowadzenia
stanu wojennego by powstrzymać
niepokoje społeczne i zdusić opozycję,
lecz obawa przed eskalacją konfliktu 
na skalę ogólnokrajową który poważnie
zagroziłby utrzymaniu władzy przez
komunistów jak i zbrojną radziecką
interwencją. Wydarzenia w Polsce były
ściśle monitorowane przez Kreml. 25
sierpnia powołano specjalną komisję –
(Komisję Susłowa) mającą w założeniu
właśnie ten cel. 



Wojciech Jaruzelski 
(po lewej) oraz Leonid
Breżniew (po prawej)

W nocy z 25 na 26 sierpnia na redę Gdańska
wpłynęły dwa okręty radzieckiej marynarki
wojennej. 28 sierpnia postawiono w stan pełnej
gotowości trzy dywizje pancerne i jedną
zmechanizowaną z zachodnich okręgów
przygranicznych ZSRR. Politbiuro Radzieckie
przymierzało się nawet do ograniczonej mobilizacji.
Przygotowano się również na ewentualne
opowiedzenie się Ludowego Wojska Polskiego po
stronie strajkujących.

PokazPokazPokaz
siłysiłysiły



10 listopada 1980r. zarejestrowano NSZZ
„Solidarność”. Dwa dni później generał
armii Ludowego Wojska Polskiego
Wojciech Jaruzelski ujawnił 
na posiedzeniu Komitetu Obrony Kraju, 
że przygotowany został „zestaw
niezbędnych aktów prawnych dotyczących
stanu wojennego”. Tymczasem,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
opracowało plan internowania tysięcy
działaczy opozycyjnych.

Podpisanie porozumień sierpniowych
w Szczecinie 30 września 1980 roku



5 grudnia 1980 na szczycie Układu Warszawskiego 
w Moskwie nowy I sekretarz KC PZPR Stanisław Kania
przedstawił plan rozbicia „Solidarności” przy
zastosowaniu propagandy i działalności agentów Służby
Bezpieczeństwa w strukturach związkowych. Gen.
Jaruzelski dodał możliwość zastosowania rozwiązania
siłowego w formie stanu wojennego 
w razie niepowodzenia planu Kani. Zbigniew Brzeziński,
doradca ds. bezpieczeństwa prezydenta USA Jimmy’ego
Cartera ostrzegł Rosjan, iż ich zbrojna interwencja
spotka się z ostrą reakcją Ameryki. Jednakże większy
strach wzbudzał nowy Prezydent-elekt USA, Ronald
Reagan, który wkrótce miał walnie przyczynić 
się do obalenia komunizmu w Europie.

Stanisław Kania, 
I sekretarz KC
PZPR w latach

1980-1981
 



W marcu 1981 roku sformułowano zasadniczy plan
operacji wprowadzenia stanu wojennego.
Stwierdzono m.in. konieczność poprzedzenia go
akcją propagandową i uzasadnieniem na podstawie
pretekstu, który sankcjonowałby w opinii publicznej
i na arenie międzynarodowej powzięcie takich a nie
innych metod działania. Zaognienie napięć
nastąpiło po incydencie w Bydgoszczy, w którym to
pobito związkowców Solidarności. Jej reakcją było
ogłoszenie pogotowia strajkowego i zapowiedzenie
strajku generalnego. Przywódcy ZSRR przychylali
się powoli do interwencji w Polsce, wnioskując, 
iż polscy komuniści nie są dłużej w stanie utrzymać
władzy. Kolejne dywizje radzieckie zostały
postawione w stan gotowości bojowej. 

Prowokacja Bydgoska



Kompromis został jednak osiągnięty w porę 
i do ogólnopolskiego strajku nie doszło. Armia
Radziecka nie poprzestawała natomiast w akcji
mobilizacyjnej. We wrześniu 1981 roku nad
granicami Polski odbyły się największe
powojenne ćwiczenia operacyjne 
o kryptonimie „Zapad-81”. Według
wspomnień uczestników miały wyglądać na
próbę bezpośredniej inwazji na Polskę. Polskie
władze musiały czekać 
na odpowiedni moment…



WprowadzenieWprowadzenieWprowadzenie
stanustanustanu
wojennegowojennegowojennego



12 grudnia na posiedzeniu Sztabu Generalnego
LWP powołana zostaje Wojskowa Rada
Ocalenia Narodowego na czele z gen.
Wojciechem Jaruzelskim. O godzinie 23:00
przerwane zostają połączenia telefoniczne,
transmisje radiowe i telewizyjne w ramach
operacji „Azalia”. O północy rozpoczynają 
się skoordynowane działania w celu
internowania działaczy opozycyjnych w tym
Lecha Wałęsy. Akcja nosi kryptonim „Jodła”. 
W całym przedsięwzięciu bierze udział ok. 80
tys. żołnierzy Wojska Polskiego, 30 tys.
funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Służby
Bezpieczeństwa, 1750 czołgów, 1400
pojazdów opancerzonych, 500 wozów
bojowych piechoty oraz ponad 9 tys.
samochodów. 

Bojowe wozy pancerne na ulicach Warszawy
 



Jaruzelski przed wygłoszeniem orędzia o
wprowadzeniu stanu wojennego 13
grudnia 1981

„Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej! Zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako
szef rządu polskiego. Zwracam się do Was w sprawach
wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła 
się nad przepaścią. Dorobek wielu pokoleń, wzniesiony
z popiołów polski dom ulega ruinie. Struktury państwa
przestają działać[…]” 

W niedzielę 13 grudnia 1981r. 
o godzinie 6 rano, Przejęte przez
wojsko media nadały wystąpienie
gen. Wojciecha Jaruzelskiego, 
w którym informował 
on Polaków o ukonstytuowaniu
WRON-u i wprowadzeniu na mocy
dekretu Rady Państwa stanu
wojennego na terenie całego
kraju. Miliony Polaków i Polek
tamtego dnia ogarnął wielki
niepokój 
o ich dalsze losy.

 - gen. Wojciech Jaruzelski



Następnego dnia, w około 20 zakładach
pracy na terenie całej Polski zaczynają 
się strajki. Są to między innymi kopalnia
węgla kamiennego „Wujek” w Katowicach,
Stocznia gdańska, Huta w Nowej Hucie,
czy Zakłady Mechaniczne Ursus 
w Warszawie. Rząd powołał dziesiątki
tysięcy rezerwistów oraz wydał
rozporządzenie o nakazie zdeponowania
broni i amunicji. 14 grudnia uzbrojono
milicję w broń palną. Na ulicę wyjechały
czołgi oraz wozy pancerne.



Instytucje państwowe zostały
zmilitaryzowane: resorty i zarządy
centralne, komunikacja, telekomunikacja,
energetyka, górnictwo, porty, fabryki.
Prezenterzy telewizyjni odziani zostali 
w mundury. Kategorycznie zakazano
wszelkiej działalności związkowej 
i społecznej. Sądownictwo działało 
w trybie doraźnym. Wprowadzono
cenzurę korespondencji. Wstrzymano
całkowicie wydawanie prasy poza
„Trybuną Ludu” oraz „Żołnierzem
Wolności”

Kontrola milicji 1980



Ograniczono również w znacznym stopniu
przemieszczenie się obywateli.
Wprowadzono godzinę milicyjną
początkowo od 19:00 do 6:00, następnie
od 22:00 do 6:00. Zakazano zmian
miejsca pobytu bez poinformowania
władz. Zamknięto granice państwa 
oraz czasowo zawieszono działalność
placówek szkolnictwa.



Strajki były sukcesywnie pacyfikowane.
Szczególny opór stawiały kopalnie 
na śląsku. Protesty robotnicze najdłużej
trwały w KWK Ziemowit, gdzie górnicy
strajkowali do 22 grudnia i KWK Piast,
gdzie 1000 górników przebywało pod
ziemią od 14 grudnia do 28 grudnia 1981
roku i był to najdłużej trwający strajk 
w historii powojennego górnictwa.15
grudnia oddział ZOMO został dwukrotnie
wyparty z kopalni „Manifest Lipcowy” 
w Jastrzębiu Zdroju. Za trzecim razem
otworzono ogień do protestujących, 
w wyniku czego postrzelono czterech 
z nich. Strajk w kopalni „Manifest Lipcowy” 



16 grudnia Instytut Pamięci Narodowej
uznaje za najkrwawszy dzień stanu
wojennego. Podczas pacyfikacji kopalni
„Wujek” w Katowicach przez oddziały
ZOMO zginęło 9 górników, a od 21 do 24
zostało rannych. Po stronie
pacyfikujących ranionych zostało 41
milicjantów i żołnierzy.

Pacyfikacja Kopalni „Wujek” 



Protesty przybrały również
charakter walki ulicznych. 
Tak było na przykład w Gdańsku
16-17 grudnia, gdzie w
manifestacji wzięło udział około
100 000 ludzi. W pierwszy dzień
ranne zostały 324 osoby. 
Drugiego dnia milicja użyła ostrej
amunicji. Postrzelono wówczas 
4 osoby, z czego jedna zmarła.
Podobne wystąpienia miały
miejsce w Krakowie, również
brutalnie rozpędzone.



Wprowadzenie stanu wojennego spotkało 
się z dezaprobatą ONZ i Stanów
Zjednoczonych. Sekretarz generalny ONZ
Kurt Waldheim wystosował apel 
o poszanowanie praw człowieka. Kraje
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG)
uznały zdarzenia w Polsce za złamanie Aktu
Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie z 1 sierpnia 1975 r.
Prezydent USA Ronald Reagan ogłosił
sankcje gospodarcze wobec PRL, 
na nałożenie sankcji decydują się również
inne kraje zachodnie. 

Prezydent USA Ronald Reagan



Ksiądz Jerzy Popiełuszko w pierwszy
dzień stanu wojennego

Po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego przez
komunistyczne władze, 13 grudnia 1981 roku,
Kościół jednoznacznie opowiedział się po stronie
narodu. Poparł dążenia wolnościowe i stanął 
w obronie prześladowanych i więzionych. Oprócz
opieki duszpasterskiej i modlitwy, podjął liczne
działania. Były to interwencje u władz 
w sprawie zwolnienia internowanych, pomoc -
zarówno duchowa, jak i materialna rodzinom 
i potrzebującym, a także wsparcie prawne.

Kościół wobec stanu wojennegoKościół wobec stanu wojennegoKościół wobec stanu wojennego



Papież Jan Paweł II rozmawia z gen.
Wojciechem Jaruzelskim podczas jego

drugiej pielgrzymki do Polski 

Wielką rolę w okresie stanu wojennego odegrał papież
Jan Paweł II. Wielokrotnie zajmował krytyczne
stanowisko wobec decyzji komunistycznych władz,
apelując – także w listach do generała Jaruzelskiego – 
o zaprzestanie przemocy i powrót do dialogu ze
społeczeństwem. Prowadził działania dyplomatyczne,
wysyłając do Polski swoich przedstawicieli, a także
rozmawiając z przywódcami Zachodu, między innymi 
z Ronaldem Reaganem. Jednocześnie zdecydowanie
poparł NSZZ „Solidarność”. Już 13 grudnia 1981 roku
podczas modlitwy Anioł Pański na placu św. Piotra w
Rzymie, Jan Paweł II prosił o modlitwę w intencji Polski 
i apelował o nieprzelewanie bratniej krwi.

Kościół wobec stanu wojennegoKościół wobec stanu wojennegoKościół wobec stanu wojennego



28 grudnia stłumiono ostatni strajk w KWK
„Piast”. Zaczęły się masowe zwolnienia
pracowników w strajkujących zakładach na
terenie całego kraju. 4 stycznia 1982r.
wznowiono zajęcia w szkołach (na
uczelniach wyższych 8 lutego). 5 stycznia
zlikwidowano Niezależne Zrzeszenie
Studentów, aresztując wielu członków.
Dokonano również czystek w samej PZPR.
Aresztowani zostali m.in. Edward Gierek,
Piotr Jaroszewicz i Edward Babiuch.



Władze wkrótce zapowiedziały
reformę gospodarczą, a jej
pierwszym efektem była podwyżka
cen żywności oraz opału i energii.
Braki na rynku poskutkowały
utrzymaniem i rozszerzeniem
reglamentacji artykułów (system
kartek). Bez kartek nie można było
kupić chociażby mięsa, cukru,
masła, kaszy, mąki, butów, 
ale także alkoholu, papierosów 
i benzyny.



Z kolejnymi miesiącami siła
„Solidarności” słabła, w późniejszym
okresie trwania stanu wojennego doszło
jednak do paru znaczących wystąpień. 
5 lutego 1982r. najpierw w Świdniku,
potem w innych miastach rozpoczęły 
się tzw. manifestacje spacerowe. Podczas
transmisji Dziennika Telewizyjnego 
o 19:30 ludzie masowo wychodzili 
z domów na znak protestu. Rozwijała 
się prasa niezależna.



31 lipca 1982r. miały miejsce
demonstracje o zasięgu
ogólnokrajowym. W Lublinie
doszło do zabicia przez milicję
trzech osób. 8 października Sejm
uchwalił ustawę o związkach
zawodowych, która w praktyce
delegalizowała NSZZ
„Solidarność”. 18 grudnia 1982r.
(weszło w życie 31 grudnia
1981r.) uchwałą sejmu
zawieszono stan wojenny.
Ostatecznie zniesiono go 22 lipca
1983 roku.

Jaruzelski na mównicy sejmowej podczas obrad
sejmu 18 grudnia 1982r.

 



Dyskurs na tematDyskurs na tematDyskurs na temat   
słusznościsłusznościsłuszności
wprowadzeniawprowadzeniawprowadzenia
stanu wojennegostanu wojennegostanu wojennego



Czym właściwie był stan wojenny z lat 1981-
1983? Do dziś jest to jedno z bardziej
kontrowersyjnych zagadnień podejmowanych
przez historyków. Według znanego brytyjskiego
historyka Normana Daviesa był to
najdoskonalszy zamach wojskowy w historii
nowożytnej Europy: „Akcje militarne często
powodują anarchię, w tym wypadku władzy udało
się opanować kraj 40 milionów ludzi, powodując
śmierć około 10 osób. To jest cud”. Jego
zdaniem, z praktycznych względów, stan
wojenny był dla Polski wyborem mniejszego zła.



W słowach Daviesa może kryć się sporo prawdy.
Również polscy historycy uznają wprowadzenie
stanu wojennego za zamach stanu. Taką opinię
reprezentują między innymi: Andrzej Ajnenkiel,
Wojciech Roszkowski i Andrzej Friszke.
Realizowanie przez Związek Radziecki Doktryny
Breżniewa niosło za sobą olbrzymie ryzyko dla
Polski. Na włosku wisiał również kryzys
ogólnoświatowy który mógł eskalować w III
Wojnę Światową. Z tej perspektywy przejęcie
władzy przez wojsko w celu szybkiego
opanowania sytuacji mogło wydawać się być
uzasadnione.



Gen. Wojciech Jaruzelski

Złamane zostały również zasady lex retro non agit
(prawo nie działa wstecz) oraz promulgatio legis
necessaria est ad hoc, quod lex habet suam virtutem
(ogłoszenie ustawy jest konieczne, aby uzyskała moc
obowiązującą), bowiem sam dekret mimo że zawierał
sformułowanie, iż obowiązuje od dnia uchwalenia,
mógł odnieść skutki prawne dopiero od dnia
ogłoszenia (17 grudnia). Tymczasem nocą 12 grudnia
odbyły się pierwsze aresztowania działaczy
opozycyjnych.

Patrząc jednak z drugiej strony,
stan wojenny był przede
wszystkim aktem bezprawnym.
Zgodnie z wyrokiem Trybunału
Konstytucyjnego z 2011r. Rada
Państwa w ogóle nie miała prawa
do wydania dekretu
wprowadzającego stan wojenny.
Zgodnie z Konstytucją PRL, organ
ten mógł wydawać dekrety
jedynie w przerwach między
sesjami Sejmu, a jak wiadomo, 12
grudnia ciągle trwały obrady
sejmowe. 

Fragment
Dekretu o
stanie
wojennym



Ostatecznie nie da się zatuszować
krwawych represji, internowań ponad 
10 tyś ludzi, czy pogłębienia trwającego
kryzysu gospodarczego związanego z
niewydolnością gospodarki centralnie
planowanej i reglamentacji. Nie pomogły
w tym na pewno sankcje państw
zachodnich będące bezpośrednim
skutkiem wprowadzenia stanu
wojennego. 



Szerzyły się patologie społeczne,
wzrosło przestępstwo, szczególnie
kradzieże. Alkoholizm będący 
już i tak ogromnym problemem
społeczeństwa Polski Ludowej
kwitł w stanie wojennym. Bimber
pędzono właściwie ze wszystkiego.
Po zniesieniu obostrzeń wielu
ludzi, nie widząc dla siebie
przyszłości w zastanych realiach,
bądź będąc bezpośrednimi
ofiarami represji, zdecydowało 
się na emigrację. Pustki w sklepie mięsnym w trakcie stanu

wojennego 



Jako wątpliwe można również uznać
przesłanki o wojnie z ZSRR. W świetle
znanych dzisiejszej historiografii
dokumentów, Związek Radziecki nie
chciał powtarzać schematu znanego 
z interwencji na Węgrzech z 1956r. 
czy w Czechosłowacji z 1968r. Ponadto,
Armia Radziecka zajęta była
wykańczającą wojną w Afganistanie, 
a otwarcie kolejnego frontu na zachodzie
byłoby dla niej wielce niepożądane.

Wojska Sowieckie w Afganistanie



W roku 2021 obchodzimy 40 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Jako
świadomi oraz krytycznie patrzący na świat obywatele powinniśmy upamiętnić tę jakże
znamienną w historii powojennej Polski datę – 13 grudnia 1981 roku. Była ona bowiem

momentem przełomowym formującym późniejszy kształt III Rzeczypospolitej. Winniśmy
również oddać hołd poległym i pokrzywdzonym w wyniku ów wydarzeń. Stan wojenny z całą

pewnością osłabił polską opozycję demokratyczną, lecz czy nie była to aby sytuacja
konieczna, by zapobiec prawdziwej wojnie?

.



Słynna fotografia autorstwa Chrisa
Niedenthala – jednego z najbardziej
cenionych fotoreporterów europejskich
który w ten sposób uwiecznił stan
wojenny w Polsce. Na billboardzie
widnieje reklama amerykańskiego filmu
„Czas Apokalipsy”, podczas gdy 
w wymowny sposób na pierwszy plan
wysuwa się transporter opancerzony
SKOT Ludowego Wojska Polskiego.
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