
pomoce edukacyjne 
dla maturzystów



Karta pracy do filmu Stan wojenny

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku wprowadzono w Polsce stan 
wojenny. Władzę w państwie przejęła Wojskowa Rada Ocalenia 
Narodowego z gen. Wojciechem Jaruzelskim na czele. Na ulicach 
dużych miast pojawiły się czołgi, a w kraju zaczęły obowiązywać 
daleko idące ograniczenia w życiu społecznym.

Na podstawie filmu edukacyjnego „Stan wojenny”, materiałów źródłowych oraz własnej 
wiedzy odpowiedz na kilka pytań.

Wprowadzenie stanu wojennego we Wrocławiu, zbiory Ossolineum



Powyżej widzisz zdjęcia czołgów na ulicach Wrocławia, które stały się symbolem wprowa-
dzenia stanu wojennego w Polsce. Wymień najważniejsze ograniczenia, jakie wprowadził 
dekret o stanie wojennym z dnia 12 grudnia 1981 roku. 

Ulotka propagandowa, zbiory Ossolineum
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Przeczytaj fragment przemówienia gen. Wojciecha Jaruzelskiego z 13 grudnia 1981 roku, a 
następnie przyjrzyj się ulotce propagandowej zamieszczonej poniżej. 

Trzeba powiedzieć: dość! Trzeba zapobiec, zagrodzić drogę konfrontacji, którą zapowie-
dzieli otwarcie przywódcy „Solidarności”. Musimy to oznajmić właśnie dziś, kiedy znana jest 
bliska data masowych politycznych demonstracji, w tym również w centrum Warszawy, 
zwołanych w związku z rocznicą wydarzeń grudniowych. Tamta tragedia powtórzyć 
się nie może. Nie wolno, nie mamy prawa dopuścić, aby zapowiedziane demonstracje stały 
się iskrą, od której zapłonąć może cały kraj. Instynkt samozachowawczy narodu musi dojść 
do głosu. Awanturnikom trzeba skrępować ręce, zanim wtrącą ojczyznę w otchłań 
bratobójczej walki.

Fragment przemówienia Wojciecha Jaruzelskiego, 13 grudnia 1981. 



W jaki sposób w propagandzie państwowej uzasadniano konieczność wprowadzenia 
stanu wojennego? Jakie konsekwencje niosło ze sobą wprowadzenie stanu wojennego 
dla „Solidarności” i jej działaczy?
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Po wprowadzeniu stanu wojennego „Solidarność” kontynuowała swoją działalność 
w podziemiu wydając między innymi różnego rodzaju druki czy ulotki ośmieszające działania 
władz PRL. Powyżej widzisz jeden z takich druków przypominający ówczesny banknot 
o nominale 50 złotych. Przeanalizuj jego elementy i postaraj się zinterpretować jego wydźwięk. 
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Druk wydany przez „Solidarność” przypominający banknot o nominale 50 zł, zbiory Ossolineum


