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CO TO TAKIEGO ?

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku na
mocy uchwały Rady Państwa, na
wniosek Wojskowej Rady Ocalenia
Narodowego, na terenie całej Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej wprowdzony został
stan wojenny. Było to ograniczenie praw
obywatelskich wprowadzone w celu
zahamowania aktywności społeczeństwa
dążącego do gruntowej reformy utroju
społeczno-politycznego w PRL.



Sytuacja z przedednia stanu
wojennego w Polsce

Falla strajków- sierpień 1980

Niezadowolenie społeczeństwa

Powstanie NSZZ " Solidarność"

Gwałtowny spadek poparcia społecznego dla
komunistów

Przywrócenie systemu kartek żywonościowych



Przyczyny

stanu wojennego

Powodemogłoszenia stanu wojennego była
pogarszająca się sytuacja gospodarcza w kraju
m.in. brak artykułów codziennego użytku i
żywności w sklepach .

Głównympowodem były obawy
władzy komunistycznej przed utratą panowania
nad krajem .



Czołgi, milicja na ulicach to codzienność



Polskie radio i telewizja
w stanie wojennym

 Komitet do spraw radia I telewizji był newralgicznym punktem dla władz
komunistycznych w czasie stanu wojennego. Kontrola nad nimi

pozwalaław sposób systematyczny I masowy przekonać społeczeństwo, że
to NSZZ ''Solidarności" i jego członkowie dążyli do siłowej rozprawy, a 
dobrodziejstwem płynącym z decyzji Wojciecha Jaruzelskiego i jego

podwładnych było uchronienie kraju przed wojną domową i zapaścią
gospodarczą.



Podczas stanu wojennego w 
sklepach płaciło się kartkami, 

na których wyszczególnione 

było co kupujemy i w jakich

ilościach.

Sklepy często były puste, ponieważ było mało towaru

I dużo ludzi chcących go kupić. W latach

powojennych na kartki sprzedawano m.in. chleb, 

mąkę, kaszę, ziemniaki, warzywa, mięso, masło, 

cukier, słodycze, mleko, kawę, herbatę, sól, ocet, 
opał, naftę, zapałki, przyprawy, a nawet pończochy, 

mydło i środki piorące.



Kolejka była
nieodłącznym
elementem
codzienności w 
czasach Polskiej
Rzeczypospolitej
Ludowej (PRL). Kryzys
gospodarczy i braki
w zaopatrzeniu
sprawiały, że tam, 
gdzie pojawiał się
potrzebny towar
ustawiała
się kolejka ludzi
chętnych do zakupu.



Skutki stanu 
wojennego

-Kryzys gospodarczy spowodowany strajkami
robotników

- Wprowadzenie kartek na żywność co nie
rozwiązywało problemu - nadal brakowało
towaruw sklepie

-Ludziom brakowałopodstawowych artykułów , 
żywności i węgla

-Na kraj nałożono sankcje gospodarcze

-Nałożenie na PRL embargo przez USA



Podczas stanu wojennego 
wprowadzono:

 Godzinę policyjną,

 Zmilitaryzowano wiele instytucji,

 Wyłączono komunikacje

telefoniczną,

 Wprowadzono całkowitą
cenzurę,



Reakcja 
społeczeństwa

 Powstał podziemny ruch prasowo-

wydawniczy, który był niezależnym

obiegiem informacji.

 Kościół katolicki pomagał osobom

prześladowanym przez władzę.

 Podziemną ,,Solidarność'' 

wspierały międzynarodowe

organizacje (np. Międzynarodowa

Organizacja Pracy).



Zakończenie stanu wojennego

22. 07 1983- zniesienie stanu 
wojennego, rozwiązanie 

WRON

Gen. W. Jaruzelski- oznaczony 
w 1983 Orderem Lenina

Ks. Jerzy 
Popiełuszko 19.10.1984 

zamordowany przez SB MSW

Emigracja- decyzja wielu 
Polaków

06.02-05.04.1989-obrady 
Okrągłego Stołu

11.04.1989- powołanie w 
Krośnie Wojewódzkiego 

Komtetu 
Obywatelsiego "Solidarność"

04.06.1989- obalenie reżimu, 
zniesienie cenzury



Dziękujemy za 

uwagę


