
TEMAT: Stan wojenny i schyłek PRL 

POWTÓRZENIE: 
Żądania NSZZ „Solidarność” nie podobały się władzom. Wynikiem przeobrażeń były zmiany u władz. 
Edward Gierek został odsunięty, a na jego miejsce powołano Stanisława Kanię.  Niezadowolenie z 
sytuacji w Polsce wyrażał nasz wschodni sąsiad –ZSRS. Rozpoczęto przygotowania do rozprawienia 
się z „Solidarnością” 

1.  Sytuacja w Polsce przed wprowadzenie stanu wojennego w Polsce  

 wprowadzenie reglamentacji na podstawowe produkty – system kartkowy 

  nadzwyczajny IX Zjazd PZPR – lipiec 1981 r. 

  I Zjazd Solidarności – wrzesień 1981 r. 

 objęcie funkcji I sekretarza KC PZPR przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego 

2. Wprowadzenie stanu wojennego – 13 grudnia 1981 r. 

W noc z 12 na 13 grudnia 1981 kierownictwo PZPR wprowadziło w Polsce stan wojenny. 
Społeczeństwo zostało całkowicie zaskoczone tą decyzją. Władzę w państwie przejęła 
Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON), pozakonstytucyjny organ, któremu 
przewodniczył Wojciech Jaruzelski.                                                                                             
Częścią codzienności stanu wojennego stał się widok milicji ,wojska i czołgów na ulicach. W 
ciągu jednaj nocy internowano przywódców „Solidarności” z Lechem Wałęsą na czele. 
Internowani zostali także udzie, którzy od dawna byli niechętni władzy, między innymi wielu 
pisarzy, artystów, dziennikarzy. Władz stanu wojennego wprowadziły zakaz strajkowania, 
urządzania demonstracji, poruszania się po kraju bez zezwolenia. Od godziny 22.00 do 
godziny 6.00 obowiązywała godzina milicyjna. W tym czasie patrole wojska i milicji 
aresztowały każdego, kto nie miał przepustki. Listy oraz rozmowy telefoniczne były 
cenzurowane. Wszelkie próby oporu były surowo tłumione.                                                
Przeciwko stanowi wojennemu zaprotestowali górnicy z kopalni Wujek” w Katowicach, którzy 
nie chcieli jej opuścić. Odziały wojska i milicji strzelały do górników, zabitych zostało 9, a 
kilkudziesięciu odniosło rany. Masakra ta spowodował załamanie protestów w kraju. Stan 
wojenny zniesiono  22 VII 1983 r. 

ZADANIE:  Na podstawie tekstu wykonaj polecenia: 

 Wyjaśnij pojęcia : „stan wojenny”     „ cenzura”   „internowanie” 

 Odpowiedz na pytanie, kto ogłosił stan wojenny w Polsce? 

 Jakie ograniczenia wprowadzono w Polsce w związku z wprowadzeniem stanu 
wojennego? 

3.  Ostatnie lata PRL 

ZADANIE: Na podstawie zamieszczonego poniżej  tekstu scharakteryzuj sytuację w PRL po 
zniesieniu stanu wojennego 



 

 

 


