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1.  
Na podstawie dekretu o stanie wojennym wprowadzono godzinę milicyjną, 
w czasie której nie można było wychodzić z domu. Obowiązywała od 22.00 
do 6.00, choć w niektórych miastach, w początkowym okresie stanu wojennego, 
wprowadzono ją już od godziny 19.00. Ograniczono swobodne poruszanie 
się po kraju. Aby się przemieszczać trzeba było uzyskać na to specjalną zgodę. 
Granice państwa zostały zamknięte, a ruch lotniczy wstrzymany. Zawieszono 
działalność partii, stowarzyszeń i związków zawodowych, zniesiono prawo 
do strajków. Przerwano łączność telefoniczną i wprowadzono cenzurę korespon-
dencji. Zamknięto kina, teatry, zawieszono zajęcia w szkołach i na uczelniach 
wyższych. Przestała wychodzić prasa z wyjątkiem Trybuny Ludu oraz Żołnierza 
Wolności, czyli najważniejszych tub propagandy państwowej. 

2. 
W propagandzie partyjnej winą za konieczność wprowadzenia stanu wojennego 
obarczano „Solidarność”. Podkreślano, że strajki i akcje protestacyjne przez nią 
organizowane prowadzą kraj do wojny domowej i pogłębiają kryzys gospodarczy. 
Wprowadzenie stanu wojennego zawieszało działalność związków zawodowych, 
a także prawo do strajków. W praktyce więc uniemożliwiono „Solidarności” 
dalszą, legalną działalność. Zaraz po wprowadzeniu stanu wojennego odbyły 
się liczne aresztowania działaczy opozycyjnych, których osadzano w ośrodkach 
internowania, co miało na celu rozbicie struktur związkowych i zdławienie oporu.

3. 
Pośrodku banknotu widzimy podobiznę Wojciecha Jaruzelskiego. Na górze poja-
wia się napis Narodowy Bank Polski zapisany po rosyjsku, cyrylicą. Numer seryjny 
banknotu to 13 grudnia 1981 roku, czyli data wprowadzenia stanu wojennego 
w Polsce. Zamiast 50 złotych widzimy napis 50 srebrników. Jest to nawiązanie 
do judaszowych srebrników, które są symbolem zdrady. Pod spodem widzimy 
datę i miejsce emisji banknotu: Moskwa 22 lipca 1984 roku. 22 lipca w PRL obcho-
dzono Narodowe Święto Odrodzenia Polski z okazji podpisania Manifestu PKWN 
w 1944 roku, który umożliwił przejęcie przez komunistów władzy w Polsce. 
1984 rok to okrągła, czterdziesta rocznica tego wydarzenia. W ten sposób pokaza-
no jak długo trwa komunizm w Polsce. Jeszcze niżej widzimy orła trzymającego 
sierp i młot (symbole ZSRR) oraz tarczę z napisem ZOMO (Zmilitaryzowane 
Odwody Milicji Obywatelskiej). 

Banknot przedstawia gen. Wojciecha Jaruzelskiego jako zdrajcę, który służy 
obcemu państwu (ZSRR), i który w obawie przed utratą władzy przez komunistów 
w Polsce sprzedał ją po raz kolejny wprowadzając stan wojenny.


