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40 Rocznica wprowadzenia 

Stanu Wojennego w Polsce



Stan wojenny został 
wprowadzony w 
Polsce 12 grudnia 
1981 roku. Jego 
formalne zakończenie 
nastąpiło 22 lipca 
1983 roku.



Kalendarium wydarzeń związanych z 
wprowadzeniem Stanu Wojennego

11 grudnia 1981 r. Gen. Wojciech Jaruzelski podjął decyzję o rozpoczęciu

akcji wprowadzenia stanu wojennego

12 grudnia 1981r. Dyslokacja oddziałów 12 Dywizji Zmechanizowanej w 

Szczecinie zmierzającej do blokady miasta. Rozpoczęcie akcji „Azalia” 

(blokada łączności) oraz „Jodła” (internowanie) przez wojsko oraz milicję.

13 grudnia 1981 r. O godz. 6 w radio, a następnie w telewizji gen. 

Wojciech Jaruzelski ogłosił stan wojenny i powołanie Wojskowej Rady 

Ocalenia Narodowego. Zaczęły obowiązywać dekrety o stanie wojennym, 

w tym godzina milicyjna od 22 do 6 rano.

http://slawno.naszemiasto.pl/artykul/695868,zmiana-trasy-biegu-w-jaroslawcu,id,t.html


• Powstaje Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Stoczni Szczecińskiej im. Warskiego z 

przewodniczącym Mieczysławem Ustasiakiem, zastępcą Stanisławem Zabłockim oraz

Andrzejem Milczanowskim.

• Internowano 25 z 35 osób przeznaczonych do internowania, w tym większość

prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego. Umieszczono

ich tymczasowo w Zakładzie Karnym w Goleniowie.

• Władzę administracyjną w województwie sprawujeWojewódzki Komitet Obrony pod 

przewodnictwemwojewody Tadeusza Waluszkiewicza, od marca 1982 r. Stanisława 

Malca.

• 14 grudnia 1981 r.

• Strajk okupacyjny w całym kraju. Władze przystępują do siłowej pacyfikacji. W 

Szczecinie strajkuje 14 zakładów pracy.

• Ukazuje się 16 gadzinówek stanu wojennego ze specjalnie dobranymi redakcjami oraz

„Trybuna Ludu” i „Żołnierz Wolności”.

• Odbywa się pierwsze posiedzenie WRON.



15 grudnia 1981 r. O północy wydzielone oddziały 12 Dywizji
Zmechanizowanej (5 pz i 41 pz) oraz ZOMO rozpoczynają pacyfikację Stoczni
im. Warskiego. Aresztowano 30 osób.

16 grudnia 1981 r. W Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” oddział
specjalny ZOMO zabija na miejscu siedmiu górników. Dwóch dalszych
zmarło w szpitalu. Bici są ranni górnicy, lekarze i pielęgnarki. Pacyfikacja
Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” przez wydzielone pododdziały 12 DZ 
w postaci piechoty i czołgów oraz pododdziałów ZOMO, które dokonały
desantu okrętami Marynarki Wojennej. Załogę wyprowadzono ze Stoczni.

17 grudnia 1981 r. W Szczecinie obchody rocznicy Grudnia ’70 odbywają się
spokojnie. Plac, na którym znajduje się pomnik, zostaje otoczony przez wojsko, 
ale dopuszczane są delegacje z kwiatami. O godz. 14.00 pod pomnikiem
odprawione zostaje nabożeństwo.



18 grudnia 1981 r. Władze zawiesiły działalność Stoczni

Szczecińskiej im. A. Warskiego i rozpoczęły zwolnienia pracowników

(zwolniono w ten sposób 1015 osób). Wojsko i ZOMO pacyfikowały

ostatnie miejsca oporu w mieście.

23 grudnia 1981 r. Prezydent USA Ronald Reagan ogłosił decyzję o 

zastosowaniu sankcji ekonomicznych wobec PRL.

28 grudnia 1981 r. Po dwóch tygodniach zakończył się ostatni w 

kraju strajk okupacyjny w KWK „Piast” w Bieruniu.

31 grudnia 1981 r.

Do końca roku aresztowano w województwie szczecińskim 31 osób.



25 stycznia 1982 r. Sejm PRL uchwala – przy pięciu głosach wstrzymujących
się i jednym głosie sprzeciwu (poseł Romuald Bukowski, artysta malarz z 
Gdańska) – ustawę o szczególnej regulacji prawnej w okresie stanu wojennego, 
zatwierdzającą dekrety z 12 grudnia 1981.

4 marca 1982 r. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazał
kilku członków MKS na kary od półtora roku do pięciu lat więzienia, w tym
Andrzeja Milczanowskiego, Mieczysława Ustasiaka, Tadeusza Lichotę, Ryszarda 
Drewniaka, Witolda Karolewskiego, Stefana Niewiadomskiego. Wobec
pozostałych uczestników strajku sprawy umorzono lub uwolniono od zarzutów.

22 kwietnia 1982 r. Powstaje Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ 
„Solidarność” w składzie: Zbigniew Bujak (Region Mazowsze), Władysław 
Frasyniuk (Region Dolny Śląsk), Władysław Hardek (Region Małopolska), 
Bogdan Lis (Region Gdańsk) oraz członek Komisji Krajowej Eugeniusz 
Szumiejko.
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