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Przygotowanie do wprowadzenia stanu wojennego na terytorium Polski (całym lub tylko na jego 

części) rozpoczęto już 1 lipca 1980 r. W praktyce Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

i Ministerstwo Obrony Narodowej gotowe do działania były w październiku-listopadzie 1980 r. 

(w czasie rejestracji „Solidarności”). Przez cały okres „Solidarności”, do nocy z 12/13 grudnia 1981 r. 

tym, co nie dawało spokoju decydentom, był fatalny stan przygotowania propagandowego tego 

aktu, czyli świadomość niemocy przekonania społeczeństwa o konieczności tego kroku. Zmiana, 

która nastąpiła, była wynikiem przejścia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej do kontrofensywy 

w sierpniu 1981 r. oraz narastające zmęczenie społeczeństwa ciągłą gotowością strajkową. 

12 grudnia 1981 r. komendant wojewódzki MO we Wrocławiu płk Czesław Błażejewski otrzymał 

rozkaz otwarcia koperty z hasłem „Synchronizacja”. Takim hasłem opatrzono rozpoczęcie stanu 

wojennego. Jeszcze przed północą 12 grudnia zajęto budynek radia i telewizji, przecięto połączenia 

telekomunikacyjne oraz internowano pierwszych działaczy opozycji. Do siedziby Zarządu Regionu 

„Solidarności” wkroczyło ZOMO. Ukonstytuował się Wojewódzki Komitet Obrony z wojewodą 

Januszem Owczarkiem oraz komisarzem wojskowym gen. Kazimierzem Stecem na czele. 

Podejmował on najważniejsze decyzje administracyjne w mieście i województwie. Zawieszono 

codzienną prasę, a w jej miejsce powołano „Monitor Dolnośląski”, dziennik czterech województw. 

Redaktorem naczelnym mianowano Juliusza Bartosza, którego niebawem zastąpił Zdzisław Balicki. 

W marcu 1982 r. oceniano, że po weryfikacji dziennikarzy, przypominającej stalinowskie czystki, 

najmniej problemów przysporzyła „Gazeta Robotnicza” i „Słowo Polskie”, natomiast w „Wieczorze 

Wrocławia” wymieniono 1/3 redakcji. We wrocławskim ośrodku radia i telewizji zwolniono 55 osób. 

Na ulicach miasta zaroiło się od wojska i milicji. Kontroli poddawano każdego, kto nocą znalazł się 

poza domem. Obowiązywał bezwzględny zakaz poruszania się w czasie godziny milicyjnej (22–6), 

zakaz wyjazdu z miasta bez odpowiedniego zezwolenia, dzieci i młodzież rozpoczęły przymusowe 

ferie. Życie w mieście sparaliżowano do tego stopnia, że bez udziału wojska niemożliwe było 

wezwanie pogotowia ratunkowego. Władze zamierzały przy użyciu wszelkich sił i środków jak 

najszybciej spacyfikować opór społeczny. Stąd natychmiast po rozpoczęciu strajków na uczelniach 

wrocławskich czy w największych zakładach prowadzono silne działania propagandowe zmierzające 

do osłabienia ducha strajkujących (rozgłośnie elektroakustyczne, helikoptery), 

a gdy to nie przynosiło efektów, wojsko i milicja bezwzględnie przystąpiły do pacyfikacji ośrodków 

oporu. W ten sposób spacyfikowano Politechnikę, Uniwersytet, Pafawag, Dolmel, Archmides, FAT, 

Elwro, Fadromę, Hutmen czy Polar. Kilka zakładów rozwiązano i ogłoszono ponowny nabór 

pracowników. 

Władze, świadome porażki z powodu uniknięcia internowania przez wielu członków Zarządu 

Regionu wezwały Władysława Frasyniuka do ujawnienia się, gwarantując mu ewentualne 

łagodniejsze traktowanie. List wydrukowano w „Monitorze Dolnośląskim”. Pozostał on bez odzewu, 

dlatego sięgnięto po druk oświadczeń działaczy „Solidarności” dowodzących, że związek dążył 

do destabilizacji państwa, przejęcia władzy, a zatem stan wojenny był uzasadnioną koniecznością. 

Oświadczenia te niejednokrotnie były wynikiem zastraszania. Władze próbowały za wszelką cenę 



przekonać do siebie społeczeństwo, stąd „występy” w telewizji wrocławskich literatów (Henryk 

Worcell), pokazywanie wojska jako jedynego gwaranta spokoju i przywrócenia ładu, spektakularne 

akcje przeciwko spekulantom, doposażenia sklepów o dawno nie widziane artykuły. We Wrocławiu 

te działania początkowo nie przyniosły jednak skutku. W pierwszych dniach stanu wojennego 

szczególny nacisk położono na działania o charakterze demonstracyjnym. Były 

to m.in. demonstracyjne przejazdy kolumn wojskowych przez miasto, które miały miejsce 

we Wrocławiu 14 grudnia 1981 r. od godz. 4:30 do 9:00 rano (siłami 1/9 batalionu 

rozpoznawczego), między godz. 13:30 a 15:30 (siłami 42. Pułku zmechanizowanego) oraz od 16:30 

do 18:00. 
 


