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Scenariusz lekcji  

Stan wojenny w Polsce 

Lekcja realizowana w ramach projektu: 

Pamięć81 „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie 

13 grudnia 1981r. – PAMIĘTAMY!". 

Cele lekcji  

  

- ukazanie przyczyn wprowadzenia stanu wojennego w Polsce  

- przedstawienie realiów życia społecznego i gospodarczego w tym okresie,  

- omówienie powstania Solidarności, 

- omówienie represji stosowanych przez władze PRL wobec działaczy opozycji  

- przedstawienie warunków życia Polaków w okresie trwania stanu wojennego  

- analiza postaw Polaków wobec stanu wojennego  

- przybliżenie wydarzeń z 16 grudnia 1981 r.   

- ukazanie kontrowersji wynikających z wprowadzenia stanu wojennego przez gen. Jaruzelskiego    

Metody pracy  

  

- wykład 

- analiza tekstów źródłowych  

- burza mózgów  

- praca z mapą ścienną  

- praca z materiałem ikonograficznym  

- praca z materiałem filmowym i fonicznym   

Formy pracy  

  

- indywidualna  

- grupowa  

- zbiorowa  

Środki dydaktyczne  

- tekst  Obwieszczenie o wprowadzeniu stanu wojennego 

- tekst  Meldunek nr 18 z 16 grudnia 1981r.  

- nagranie – Relacja Grzegorza Stawskiego, internowanego w okresie stanu wojennego  



- piosenka i wiersz Chłopcy z kopalni ”Wujek”  

- dokumentacja fotograficzna z okresu pacyfikacji  kopalni „Wujek”  

- mapa ścienna Polski  

- projektor   

Przebieg zajęć  

  

Wprowadzenie do lekcji  

  

1. Przywitanie uczniów i przedstawienie celów lekcji.  

2. Przypomnienie sytuacji w Polsce w latach 1980 – 1981 - omówienie podstawowych problemów 

politycznych, społecznych i gospodarczych. Omówienie powstania Solidarności.  

Przebieg lekcji  

  

1. Przedstawienie przyczyn wprowadzenia stanu wojennego uwzględniając kontrowersje wobec decyzji 

gen. Jaruzelskiego.  

2. Ćwiczenie 1 – przeprowadzone dla utrwalenia wiadomości o stanie wojennym (załącznik nr 1). 

Wspólna analiza zadania z zadań udostępnionych przez IPN. 

3. Ćwiczenie 2 – Praca z tekstem Obwieszczenie o wprowadzeniu stanu wojennego (załącznik nr 2). 

Uczniowie wspólnie zastanawiają się i odpowiadają na pytanie „Które z ograniczeń nałożonych na 

naszych rodaków były waszym zdaniem najbardziej dotkliwe?”, samodzielnie uzupełniają kartę pracy.  

4. Zapoznanie z przykładami represji stosowanymi przez władze komunistyczne wobec działaczy 

opozycji.  

5. Odsłuchanie fragmentu nagrania - relacji Grzegorza Stawskiego, internowanego w okresie stanu 

wojennego https://scwis.pl/relacje-swiadkow/grzegorz-stawski-stan-wojenny-internowanie/  

6. Uczniowie oglądają film edukacyjny poświęcony wydarzeniom z okresu stanu wojennego 

https://zpe.gov.pl/a/powstanie-solidarnosci-i-stan-wojenny/D1CygZdik 

7. Przedstawienie postaw Polaków wobec wprowadzonego stanu wojennego.  

8. Odsłuchanie piosenki „Chłopcy z kopalni „Wujek” (słowa: Marian Sworzeń, muzyka: Anna Leśniewska 

– Kudełka) https://www.youtube.com/watch?v=bbq-Uw9LQzo (załącznik nr 3).  

9. Przybliżenie wydarzeń z 16 grudnia1981 roku na podstawie materiału ikonograficznego ze strony e – 

podręcznik oraz Meldunku nr 18 Zespołu Informacyjno- Dokumentacyjnego Sztabu  

MSW (załącznik nr 4).   

Podsumowanie tematu  

  

1. Uczniowie odpowiadają na pytanie: „Dlaczego stan wojenny wzbudza tyle kontrowersji wśród 

Polaków?”  
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Ćwiczenie 1 Ćwiczenia wykorzystane ze strony: pamiec81.pl  

Przeczytaj tekst piosenki śpiewanej podczas stanu wojennego i odpowiedź na pytania: 

„13-tego grudnia roku 

pamiętnego.  

Wylęgła się WRON-a z 

jaja czerwonego.  

Rozpostarła skrzydła od 

Gdańska po Kraków.  

Wtrąciła za kraty 

najlepszych Polaków".  

  

1. Podaj datę rozpoczęcia stanu wojennego:  ……………………………………………………….………………. 

2. Rozwiń skrót WRON: ………………………………………………………………………………………………………… 

3. Wyjaśnij znaczenie sformułowania „czerwone jajo” …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

4. Podaj nazwę akcji towarzyszącej wprowadzeniu stanu wojennego, do jakiej odnosi się fragment: 

„Wtrąciła za kraty najlepszych Polaków”. Opisz cel, jaki miała realizować ta akcja.  …………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ćwiczenie 2  Na podstawie tekstu źródłowego wykonaj poniższe polecenia 

Załącznik nr 2  

1. Podkreśl odpowiedzi na poniższe pytania(tekst wielokrotnego wyboru) 

a.  Zgodnie z Obwieszczeniem w okresie stanu wojennego nie wolno było uczestniczyć:  

- w mszach świętych w kościołach i kaplicach  

- w zgromadzeniach i strajkach  

- w koncertach i meczach piłkarskich.   

b.  Zgodnie z Obwieszczeniem w okresie stanu wojennego uczniowie w wieku 15 lat:  

- w miejscach publicznych i domach nie mogli przebywać bez opiekunów  

- w miejscach publicznych musieli posiadać przy sobie odpowiedni dokument tożsamości 

-  - w miejscach publicznych nie musieli posiadać przy sobie odpowiedniego dokumentu tożsamości  

c.  Zgodnie z Obwieszczeniem w okresie stanu wojennego władza:  

- mogła kontrolować rozmowy telefoniczne  

- nie mogła ograniczać swobód obywatelskich  

- mogła cenzurować prywatne listy 

 



 
 

2. Wyjaśnij, czym w PRL były:  



stan wojenny - …………………………… 

godzina milicyjna - ……. 

przepustka - …………… 

Załącznik nr 3  

 

Marian Sworzeń  

„Chłopcy z kopalni „Wujek”  

Naręcza wiosennych kwiatów 

rozświetlą wnętrza kościołów, przy 

wielkanocnym grobie zastygną warty 

aniołów. I wasz dzień kiedyś 

nadejdzie, chłopcy z kopalni 

„Wujek”. Anioł pod płaszczem 

skrzydła ukryje, przez góry do Polski 

się przedrze i głaz wam znad grobu 

odsunie. Pochylą się ludzkie serca 

krzyż ucałować rozpięty, by jednym 

westchnieniem objąć swój żywot 

grzeszny i święty. Podwójne krzyże 

Poznania, podwójne krzyże Gdańska, 

mała drzewina z Katowic to męka 

nasza – i Pańska.  

Zadzwonią dzwony na jutrznię, 

niejeden z nas oczy przetrze, 

gdzie ciało było i całun – drga 

zaskoczone powietrze. Tak 

wielu nas jeszcze czeka, tak 

wiele spraw się powtórzy. 

Judasz sam siebie osądzi i Piotr 

– po zaparciu się – wróci. 

 



Załącznik nr 4  

  
Meldunek nr 18 z 16 grudnia 1981 r. Zespołu Informacyjno – Dokumentacyjnego Sztabu MSW. 

Archiwum IPN. 


