
STAN WOJENNY



Stan wojenny w Polsce w latach 1981-1983-stan
nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na
terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie
z Konstytucją Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 
Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22
lipca 1983 roku. 
W trakcje jego trwania internowano łącznie 10 131
działaczy związanych z Niezależnym Samorządnym
Związkiem Zawodowym ,, Solidarność'', a życie straciło
około 40 osób, w tym 9 górników z Kopalni Węgla
Kamiennego,, Wujek'' w Katowicach podczas
pacyfikacji strajku.



Stan wojenny wprowadzono na mocy
podjętej niejednomyślnie uchwały Rady
Państwa z dnia 12 grudnia 1981 roku, na

wniosek Wojskowej Rady Ocalenia
Narodowego - tymczasowego,

niekonstytucyjnego organu władzy, a
faktycznie narzędnego wobec

konstytucyjnych władz państwowych.
Został on poparty przez Sejm Polskiej

Rzeczypospolitej Ludowej uchwałą z dnia
25 stycznia 1982roku.



Wprowadzenie stanu wojennego oznacza możliwość
ograniczenia zagwarantowanych Konstytucją wolności i

praw człowieka i obywatela, a także zmiany
kompetencji organów władzy publicznej 

W razie zewnętrznego państwa, zbrojnej napaści na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umowy
międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej

obrony przeciwko agresji, Prezydent Rzeczypospolitej na
wniosek Rady Ministrów może wprowadzić stan wojenny

na części albo na całym terytorium państwa.



Sejm decyduje w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej o stanie wojny i
o zawarciu pokoju. Sejm może podjąć uchwałę o stanie wojny

jedynie w razie zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub gdy z umów międzynarodowych wynika zobowiązanie

do wspólnej obrony przeciwko agresji.



W czasie stanu wojennego zostały wprowadzone
ograniczenia,m.in.:

zakaz strajków i zgromadzeń
od 22 do 6 obowiązywała godzina milicyjna 

militaryzacja niektórych zakładów pracy
wstrzymano wydawanie prasy

wyłączanie telefonów, a po ich włączeniu pojawił się
komunikat o rozmowach kontrolowanych 

likwidacja organizacji i stowarzyszeń, np. studenckich,
artystycznych, dziennikarskich,itp.

wstrzymanie wyjazdów zagranicznych 
zakaz zmiany miejsca pobytu bez poinformowania władz

zawieszenie nauki w szkołach i na uczelniach
legitymowanie przez milicyjne patrole osób na ulicach



 

Stan wojenny ciekawostki:
Obwieszczenia Rady Państwa o wprowadzeniu stanu

wojennego w Polsce zostały wydrukowane w Związku
Radzieckim i przywiezione do Polski jeszcze przed jego

zarządzeniem.
W stanie wojennym władza tak bardzo obawiała się

Lecha Wałęsy i jego opozycyjnych
współpracowników,że zdarzały się sytuacje, w których

niespokrewnione z nim osoby, które nosiły to samo
nazwisko, były przez milicję zatrzymywane i

przesłuchiwane 
W stanie wojennym działało radio ,, Trójka", ponieważ

władza chciała, by młodzież, zamiast strajkować ,
spędzała czas przy odbiornikach 



Oficjalnym powodem stanu wojennego była
pogarszająca się sytuacja gospodarcza kraju, której
przejawami były m.in. brak zaopatrzenia w sklepach

(także żywności), reglamentacja (od kwietnia do
października 1981 ponownie objęto systemem tzw.

kartek żywnościowych wiele istotnych towarów



W razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa,
bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego,

Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów
może wprowadzić, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 90
dni, stan wyjątkowy na części albo na całym terytorium

państwa.



Dlaczego władze PRL tak długo zwlekały z prowadzeniem stanu
wojennego? 

O postawie Kani była już mowa – nie był on zwolennikiem
rozwiązania siłowego, a tym bardziej „bratniej pomocy”.

Obawiał się ewidentnie rozlewu krwi. Wynikało to z faktu, że
poparcie dla „Solidarności” było zbyt duże. Dlatego też od marca
1981 r. główny akcent w przygotowaniach do stanu wojennego
położono na działania propagandowe i socjotechniczne, w celu

jego zmniejszenia. 
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