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STAN WOJENNY
13 grudnia 1981 roku na terenie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wprowadzono stan wojenny.  
Polskie władze po długotrwałych przygotowaniach zdecydowały się w końcu na siłową konfrontację 
z Solidarnością. Postanowiono ustabilizować sytuację w kraju przy użyciu oddziałów wojska i milicji. 
Kraj zalała fala represji i prześladowań. Rozpoczęto masowe aresztowania członków opozycji, w wy- 
niku których do ośrodków internowania trafiło łącznie ponad 10 tys. osób. Ograniczono prawa  
obywateli, zawieszono organizacje społeczne i zakazano strajków. Wszelkie demonstracje i przejawy 
oporu były tłumione przez służby porządkowe. Pomimo trudności z biegiem kolejnych miesięcy  
uaktywniał się opór społeczny, powstawały kolejne struktury konspiracyjne opozycji, rozwinął się 
drugi obieg wydawniczy, w kościołach tworzono kulturę niezależną. 22 lipca 1983 r. stan wojenny 
oficjalnie zniesiono i ogłoszono częściową amnestię, mimo to represyjna polityka władz PRL nie uległa 
zmianie do końca lat osiemdziesiątych.

Dudek, Antoni (red.) (2003):

Stan wojenny w Polsce 1981-1983.
Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  
(Monografie / Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, t. 6).

Książka jest wynikiem programu badawczo-edukacyjnego „Stan wojenny – spojrzenie po dwudziestu  
latach” realizowanego przez pracowników Biura Edukacji Publicznej IPN. W syntetycznym opracowaniu 
zbiorowym odniesiono się do większości regionów w Polsce. Kilkunastoosobowy zespół historyków  
opierał się na wszelkich dostępnych materiałach archiwalnych, opracowaniach oraz relacjach świadków. 
W każdym z jedenastu rozdziałów poświęconym poszczególnym regionom poddano analizie sposób 
wprowadzenia stanu wojennego, funkcjonowanie aparatu władzy, działania opozycji, represje i prze- 
śladowania, rolę Kościoła oraz nastroje społeczne.

Friszke, Andrzej (2017):

Sprawa jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ "Solidarność"  
i KSS "KOR" 1981-1984.
Kraków: Znak Horyzont; Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk; [Gdańsk]: we współpracy  
z Europejskim Centrum Solidarności.

Książka jest kontynuacją badań autora nad opozycją antykomunistyczną w PRL. Stanowi pierwszą  
monografię na temat sprawy „jedenastu”, opracowaną na podstawie nieanalizowanych wcześniej  
materiałów archiwalnych. Andrzej Friszke przedstawia przebieg śledztwa prowadzonego przez Mini- 
sterstwo Spraw Wewnętrznych w latach 1981-1984 przeciwko czołowym działaczom Solidarności 
oraz KSS „KOR”. Chronologiczne odtworzenie wydarzeń po wprowadzeniu stanu wojennego uzupeł- 
nione zostało omówieniem podłoża ideowego śledztwa, negocjacji i rozmów toczących się wokół niego 
oraz reakcji Kościoła i państw zachodnich.

Gluza, Zbigniew (oprac.) (2014):

W stanie. Zbiorowy dziennik stanu wojennego.
Warszawa: Ośrodek Karta (Peerel).

Książka stanowi zbiór relacji, notatek, listów, wierszy, wywiadów - czyli świadectwo wielu głosów 
zlewających się we wspólną narrację. Jest efektem pracy zespołu Zbigniewa Gluzy, który dwa  
miesiące po ogłoszeniu stanu wojennego ze spontanicznych wypowiedzi świadków zaczął tworzyć 
obraz „wewnętrznej okupacji”, obraz przeżyć, obaw i nadziei. Całość uzupełniają przedruki fotografii 
z danego okresu oraz szczegółowe kalendarium.



Marcinkiewicz, Marta (2016):

Ośrodki odosobnienia 1981-1982.  
Wierzchowo Pomorskie, Jaworze, Darłówek i Głębokie.
Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności; Szczecin: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko  
Narodowi Polskiemu. Oddział (Biblioteka / Europejskie Centrum Solidarności).

Autorka w swojej pracy skupia się na czterech ośrodkach odosobnienia, które znajdowały się na terenie 
byłego województwa koszalińskiego. Analizuje przebieg operacji „Jodła”, funkcjonowanie obozów  
internowania, formy pomocy wobec osadzonych oraz ich życie codzienne. Dotyka również problemu 
emigracji oraz innych następstw przetrzymywania w ośrodkach. Całość publikacji zamykają aneksy  
zawierające listy osób, które przebywały w poszczególnych miejscach izolacji.

Mur, Jan (2014):

Dziennik internowanego. Grudzień 1981 - grudzień 1982.
Gdańsk: Oficyna Gdańska.

Książka ukazuje rzeczywistość działaczy opozycji internowanych w Strzebielinku po wprowadzeniu  
stanu wojennego. Andrzej Drzycimski i Adam Kinaszewski, pierwotnie ukrywający się pod pseudonimem 
Jan Mur, na podstawie własnych doświadczeń i zapisków oraz relacji innych uwięzionych przekazują  
informacje o życiu codziennym w obozie, przytaczając także dyskusje na temat sytuacji w kraju i przy- 
szłości Solidarności. Czwarte wydanie publikacji uzupełnione jest dodatkowymi zapiskami, zweryfi- 
kowaną listą osób internowanych w Strzebielinku, fotografiami oraz rysunkami Andrzeja Trzaski. 

Nowara, Tomasz (2011):

Kopalnia "Wujek" 13-16 grudnia 1981 roku. 
W hołdzie tym, którzy odeszli… za wcześnie.
Katowice: Społeczny Komitet Pamięci Górników KWK "Wujek" Poległych 16 Grudnia 1981 r.

Historyczne opracowanie na temat kopalni „Wujek”, ukazujące w przystępny sposób przyczyny i prze- 
bieg wydarzeń na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w grudniu 1981 r. Autor zgromadził bogaty 
materiał źródłowy, którego podstawę stanowią akta sądowe procesów prowadzonych od 1982 r.  
do 2007 r. Książka podzielona jest na dwa rozdziały, pierwszy omawia powstanie kopalni i jej losy 
do momentu wprowadzenia stanu wojennego, ze szczególnym uwzględnieniem okresu PRL. Rozdział 
drugi zawiera szczegółowe odtworzenie czterech dni strajku w grudniu 1981 r., których rekonstrukcja 
wzbogacona została relacjami świadków oddającymi atmosferę wydarzeń. Treść książki uzupełnia 
aneks, mapy oraz fotografie.

Olaszek, Jan (2010):

"Nieliczni ekstremiści". 
Podziemna Solidarność w propagandzie stanu wojennego.
Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności (Biblioteka).

Niniejsza publikacja przybliża obraz podziemnej Solidarności w propagandzie stanu wojennego.  
Autor, korzystając z prasy wydawanej w latach 1981-83, archiwaliów oraz licznych opracowań,  
zarysowuje historię podziemnej Solidarności oraz system propagandy PRL. W dalszych częściach pracy 
przedstawia wizerunek przywódców i struktur ruchu, charakterystykę celów podziemia, formy i metody 
jego działania, stosunek społeczeństwa do opozycji oraz rolę jej zagranicznych sojuszników.

KANONY ECS
to projekt opracowywania wyboru podstawowych źródeł dotyczących konkretnego zagadnienia 
lub tematu związanego z działalnością merytoryczną Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. 
Wybór publikacji, nagrań, archiwaliów znajdujących się w zasobach ECS przygotowywany jest z myślą  
o osobach, które chciałyby zagłębić się w dany temat. Stanowi również dobry punkt wyjścia  
do dalszych poszukiwań bibliograficznych i źródłowych. 
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Paczkowski, Andrzej (2007):

Wojna polsko-jaruzelska. Stan wojenny w Polsce 13 XII 1981 - 22 VII 1983.
Warszawa: Prószyński i S-ka.

Monograficzne opracowanie 585 dni stanu wojennego zawierające chronologiczny opis wydarzeń  
od 13 grudnia 1981 r. do 22 lipca 1983 r. Pierwsza cześć publikacji omawia końcowe przygotowania 
i pierwsze miesiące po wprowadzeniu stanu „W”, druga przedstawia okres od maja do grudnia 1982 r. 
oraz działalność Solidarności w konspiracji, ostatnia zaś skupia się na zawieszeniu i zniesieniu stanu 
wojennego, poruszając m.in. wątki działalności Kościoła, PZPR czy wydawnictw niezależnych.  
Szczególny nacisk położony został na polityczne aspekty historii oraz zachowania zbiorowe. Autor  
korzystał z raportów opracowanych przez Instytut Pamięci Narodowej, dokumentów, relacji, zdjęć, 
 filmów, a także z własnych doświadczeń.

Polak, Wojciech (2006):

Stan wojenny - pierwsze dni.
Gdańsk: Wydawnictwo Finna.

Monografia w wyczerpujący i wieloaspektowy sposób poruszająca temat wprowadzenia stanu  
wojennego w Polsce. Książka z niemal dokumentacyjną precyzją ukazuje genezę, przebieg oraz echa 
wydarzeń grudnia 1981 r. Autor część rozważań poświęca charakterystyce akcji protestacyjnych  
podjętych przez struktury „Solidarności” oraz pojedynczych obywateli. Publikacja zawiera ponadto  
m. in. rozdziały poświęcone działalności propagandowej władz stanu wojennego, reakcjom między- 
narodowym oraz postawie Kościoła katolickiego wobec zaistniałych zdarzeń..

Żukowski, Marek (2013):

Ośrodki odosobnienia w Polsce w latach 1981-1982.
[Katowice]: Stowarzyszenie Pokolenie; Warszawa: Wydawnictwo Trio (Biblioteka Encyklopedii Solidarności).

Monografia Marka Żukowskiego jest próbą całościowej analizy zagadnień związanych z internowa-
niem w okresie stanu wojennego w Polsce. Autor bada, jaką rolę pełniły ośrodki odosobnienia w planie 
zniszczenia „Solidarności”, odizolowaniu przywódców ruchu oraz zastraszaniu społeczeństwa. Śledzi 
drogę internowanych od przybycia do obozu aż do jego opuszczenia. Na podstawie bogatego aparatu 
źródłowego opisuje warunki pobytu, postawy strażników, więźniów oraz różne formy oporu i próby 
radzenia sobie w trudnych realiach..

FILMY

•	 MOJE ZAPISKI Z PODZIEMIA
film dokumentalny. Reżyseria: Jacek Petrycki. Prod. Wytwórnia Filmów Dokumentalnych  
i Fabularnych, Europejskie Centrum Solidarności, 2011; czas: 39’ 

•	 RADIO SOLIDARNOŚĆ GDAŃSK 
film dokumentalny. Reżyseria: Jarosław Rybicki. Prod. Zupełnie Inna Historia na zlecenie 
Europejskiego Centrum Solidarności, 2009; czas: 49’

•	 TELEWIZJA SOLIDARNOŚĆ 
fabularyzowany film dokumentalny. Reżyseria: Bogdan Łoszewski. Prod. Zupełnie Inna 
Historia na zlecenie Europejskiego Centrum Solidarności, 2009; czas: 50’

W ZBIORACH ECS



•	 HAKERZY WOLNOŚCI
fabularyzowany film dokumentalny. Reżyseria: Marcin Gładych. Prod. Gładych Movie,  
Next Level Group, 2010; czas: 31’

NOTACJE

•	 notacja zbiorowa, POWRÓT DO STRZEBIELINKA (prod. 2014)

•	 notacja zbiorowa, BIAŁOŁĘKA. POWRÓT PO LATACH (prod. 2011)

•	 Ponadto dostępne notacje z cyklu ZJAZD INTERNOWANYCH W STRZEBIELINKU 
(prod. 2014) ze świadkami i uczestnikami wydarzeń m.in.: Zygmuntem Błażkiem,  
Henryką Dobosz-Kinaszewską, Andrzejem Drzycimskim i Henrykiem Majewskim.

FOTOGRAFIE

•	 KOLEKCJA STANISŁAWA SKŁADANOWSKIEGO, 
artysty-fotografa, Prezesa Okręgu Gdańskiego ZPAF (1988), byłego stoczniowca,  
internowanego w Strzebielinku za fotografowanie zajść w stanie wojennym. Zdjęcia 
charakteryzują się bogatym symbolizmem i wyczuciem kompozycji. Są dostępne  
do przeglądania w Czytelni Archiwum ECS.

•	 KOLEKCJA JANUSZA BAŁANDY RYDZEWSKIEGO, 
artysty-fotografa, dziennikarza i członka ZPAF. Na ostatnim „Złocistym Jantarze 1983” 
zdobył wraz z Bogusławem Nieznalskim i Stanisławem Składanowskim pierwszą  
nagrodę za zestaw zdjęć ze stanu wojennego pt. Przerwana dekada. Wykonane przez 
autora zdjęcie plutonu ZOMO w staranowanej przez czołgi Bramie nr 2 stało się  
ikoną tego czasu. 

•	 KOLEKCJA STANISŁAWA MARKOWSKIEGO,  
krakowskiego fotografa, członka ZPAF (1977) i uczestnika licznych wystaw w kraju  
i za granicą. Rozwijając swoje zainteresowania od fotografii kreacyjnej  
i eksperymentalnej w kierunku fotografii ilustracyjnej i dokumentalnej, stworzył  
między innymi cenny zbiór zdjęć prezentujących uliczne protesty stanu wojennego  
w Krakowie i Nowej Hucie.
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