
STAN WOJENNY



Stan wojenny – jeden ze stanów nadzwyczajnych, instytucja prawa

wewnętrznego o charakterze nadzwyczajnym i skutkach

tymczasowych, której wprowadzenie ogranicza określone

konstytucyjne prawa i wolności obywateli oraz zwiększa ich 

obowiązki. Polega na przejęciu administracji przez wojsko. Stan 

ten może być wprowadzony przez rząd danego kraju w celu

przywrócenia porządku publicznego, w wypadku takich zdarzeń
jak zamach stanu czy w celu zdławienia opozycji politycznej.

CZYM JEST STAN WOJENNY?



Stan wojenny w polsce

Stan wojenny wprowadzono13 grudnia 1981 

roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej

Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL. 

Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a 

zniesiono go 22 lipca 1983 roku.



Większość Polaków o wprowadzeniu stanu wojennego dowiedziała się

nad ranem w niedzielę 13 grudnia 1981 r. Nie działały telefony,

telewizja, radio nadawało muzykę poważną. O godz. 6.00

wyemitowano przemówienie Jaruzelskiego, o 9.00 powtórzono je w

telewizji. Ogłosił on powstanie Wojskowej Rady Ocalenia

Narodowego, która przejęła rządy w kraju. Twierdził,

że wprowadzenie stanu wojennego nastąpiło w chwili ostatecznego

zagrożenia: „Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. […] Już nie dni,

ale godziny przybliżają ogólnonarodową katastrofę”. O doprowadzenie do

konfrontacji oskarżył przywódców „Solidarności”: „Awanturnikom trzeba

skrępować ręce, zanim wtrącą ojczyznę w otchłań bratobójczej walki”.



GEN. WOJCIECH JARUZELSKI



STAN NADZWYCZAJNY – JAK WYGLĄDAŁ?
- Zakazano strajków, manifestacji i wszelkich akcji protestacyjnych.

- Wprowadzona została godzina milicyjna od 22.00 do 6.00. 

- Setki zakładów zmilitaryzowano, zapowiadając, że strajk w nich grozi dezercją, 
czyli karą śmierci. 

- Przerwano łączność telefoniczną.

- Wszystkie przesyłki pocztowe objęła cenzura. 

- Zamknięte zostały granice, bez specjalnej przepustki nie można było także opuścić
miejsca zamieszkania. 

- Zawieszono wszystkie organizacje społeczne, w tym związki zawodowe. 

- Nadawano tylko jeden program telewizyjny i radiowy, zawieszono wydawanie
większości pism. 

- Na kilka tygodni zawieszono pracę szkół wyższych i lekcje w szkołach.





Przyczyny wprowadzenia stanu wojennego
Oficjalnym powodem stanu wojennego była pogarszająca się sytuacja gospodarcza

kraju, której przejawami były : 

- brak zaopatrzenia w sklepach I reglamentacja (od kwietnia do października

1981r. ponownie objęto systemem tzw. Kartek żywnościowych wiele istotnych

towarów np. mięso, masło, tłuszcze, mąka, ryż, itp..),

- zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego wobec zbliżającej się zimy. 

Rzeczywistymi powodami były obawy reżimu komunistycznego przed utratą władzy, 

związane z utratą kontroli nad niezależnym ruchem związkowym, w szczególności

Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym " Solidarność"



Kartka żywnościowa



Kopalnia "wujek" - strajk!

Pacyfikacja kopalni „Wujek” –

największa zbrodnia stanu wojennego.

Dziewięć ofiar śmiertelnych

i kilkudziesięciu rannych – to krwawy

bilans pacyfikacji strajkującej załogi

kopalni „Wujek” w Katowicach,

przeprowadzonej przez ZOMO i wojsko

16 grudnia 1981 roku, po wprowadzeniu

przez ekipę gen. Wojciecha Jaruzelskiego

stanu wojennego.



- Brutalne zatrzymanie Jana Ludwiczaka zaniepokoiło górników z kopalni

„Wujek” w Katowicach. 

- Po porannym przemówienia gen. Wojciecha Jaruzelskiego było już jasne, 

że to efekt stanu wojennego. Wkrótce zaczął się górniczy protest.

- Strajkujący domagali się uwolnienia Ludwiczaka oraz innych

aresztowanych działaczy z całego kraju, a także zniesienia stanu

wojennego, co miało umożliwić ponowną działalność związku.

- Władze PRL postanowiły spacyfikować „bunt”. Była to zapowiedź

najkrwawszej pacyfikacji w okresie stanu wojennego – masakry

przeprowadzonej przez ZOMO na terenie KWK „Wujek”, gdzie strajkowało

ok. trzech tys. górników.

- 16 grudnia kilka minut po godzinie 8.00 teren KWK „Wujek” szczelnie

otoczyła milicja, do której później dołączyło wojsko. 

- Po wezwaniu strajkujących do rozejścia się (niewzruszeni protestujący

odśpiewali m.in. Mazurka Dąbrowskiego), użyciu armatek wodnych i

wyrzutni gazu, rozpoczął się szturm na kopalnię. 



- Na teren zakładu wjechały czołgi i wozy bojowe, 
taranując ogrodzenie. 

- Strajkujący próbowali się bronić m.in. przy 

użyciu metalowych prętów. Stawiali też
pośpiesznie barykady. 

- Największy dramat rozegrał się ok. 12.30, gdy do 

akcji pacyfikacyjnej skierowano pluton specjalny 

ZOMO. 

- Funkcjonariusze wyposażeni w pistolety 

maszynowe zabili sześciu górników. 

- Bilans ofiar śmiertelnych wzrósł potem do 

dziewięciu – trzech rannych zmarło w szpitalu.



Skutki stanu wojennego

- Wprowadzenie stanu wojennego wcale nie polepszyło i tak już słabej sytuacji

gospodarczej. 

- Podwyższono ceny żywności, opału, a także energii. 

- Wprowadzono wiele ograniczeń takich jak przysługiwanie tylko jednej pary obuwia

na jedną osobę rocznie. 

- Z powodu zadłużenia zagranicznego kraju konieczny był wzrost eksportu produktow. 

- Aby napędzić gospodarkę kraju wprowadzono wydłużenie czasu pracy. 

- Coraz bardziej narastała presja inflacyjna.





Dziękuję za uwagę

Pezentację wykonała :

Iga Biernacka kl. 2btp TCh
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