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Trzynastego grudnia 
muzyka i słowa: autor nieznany 

 

Piosenka polskich kobiet, działaczek opozycji, aresztowanych i internowanych na skutek 

wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. Tekst nieznanego autora powstał 

najprawdopodobniej w kobiecym ośrodku odosobnienia, w więzieniu na Olszynce 

Grochowskiej w Warszawie (według innej teorii, w Areszcie Śledczym KWMO w Kielcach 

w styczniu 1982 roku). Muzyka – nieznanego autorstwa – pochodzi z piosenki Dnia 

pierwszego września opowiadającej o niemieckim ataku na Polskę w 1939 roku (bardzo 

popularnej w okresie powojennym dzięki filmowi Zakazane piosenki). 

 

Nota historyczna 

Stan wojenny został wprowadzony na terenie 

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwałą 

Rady Państwa, podjętą w nocy z 12 na 13 

grudnia 1981 roku (co było niezgodne z 

Konstytucją PRL-u). Było to siłowe działanie 

komunistycznych władz, zmierzające do 

rozbicie cieszącego się masowym poparciem 

Polaków Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego „Solidarność”. 

Według współczesnej wiedzy, pierwsze 

prace organizacyjne nad przygotowaniem 

służb państwowych do stanu wojennego 

rozpoczęto jeszcze w 1980 roku, tuż po 

podpisaniu Porozumień Sierpniowych. Już w listopadzie tego roku Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych opracowało listę ok. 12900 działaczy opozycji, których miano internować w 

specjalnie przygotowanych ośrodkach i więzieniach. W lutym 1981 roku władze rozpoczęły 

akcję propagandową, która miała uzasadnić społeczeństwu i międzynarodowej opinii  

Plakat z początku lat 80. będący nawiązaniem do sytuacji 
„Solidarności” w stanie wojennym. Fot. Ośrodek KARTA 
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publicznej wprowadzenie rozwiązań siłowych. Równocześnie ze strony Związku 

Radzieckiego trwały przygotowania do ewentualnej interwencji zbrojnej na wypadek utraty 

kontroli nad krajem przez rządzących Polską komunistów. Pod koniec sierpnia 1981 roku 

gotowy był już tekst obwieszczenia o wprowadzeniu stanu wojennego (plakaty wydrukowano 

w Moskwie do 4 września). Na początku września 1981 roku nad granicami Polski odbyły się 

największe powojenne ćwiczenia Armii Radzieckiej, odbierane powszechnie jako 

przygotowanie do inwazji. We wrześniu Komitet Obrony Kraju uznał przygotowania do 

wprowadzenia stanu wojennego za zakończone. 

„Resorty siłowe” rozpoczęły swoje 

działania 12 grudnia 1981 roku po 

godzinie 0:00. W wyniku Akcji 

„Jodła” aresztowano tysiące 

opozycjonistów, w tym prawie  

całe władze „Solidarności”. Zajęto 

również wszystkie obiekty 

teletransmisyjne i centrale 

telefoniczne. Ministerstwo Obrony Narodowej powołało pod broń kilkadziesiąt tysięcy 

rezerwistów, zmilitaryzowano większość centralnych resortów i instytucji, część 

strategicznych sektorów gospodarki oraz 129 najważniejszych fabryk. Ponadto zakazano 

strajków, zgromadzeń, działalności społecznej i związkowej oraz wyłączono telefony i 

wprowadzono cenzurę korespondencji. Od godziny 19.00 do 6.00 obowiązywała godzina 

milicyjna. 

Wprowadzenie stanu wojennego spotkało się 

z oporem społeczeństwa. W całym kraju 

dochodziło do strajków i manifestacji, 

brutalnie tłumionych przez władze. W kilku 

przypadkach doszło do użycia broni palnej – 

z tragicznymi skutkami. Stało się to między 

innymi 15 grudnia na terenie kopalni 

„Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu – Zdroju i 

16 grudnia w kopalni „Wujek” w  

Posiedzenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego pod 
przewodnictwem gen. Wojciecha Jaruzelskiego; Warszawa, 
14.12.1981 

Stan Wojenny 1981-83. Samochód pancerny BRDM na jednej 
z ulic Warszawy 
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Katowicach (zginęło 9 górników, 23 zostało rannych). 16 i 17 grudnia w Gdańsku, w walkach 

ulicznych z ZOMO, zostały ranne 323 osoby. 17 grudnia brutalnie rozpędzona została wielka 

manifestacja opozycji w Krakowie. Wobec siłowego tłumienia protestów społecznych opór w 

późniejszym okresie przybrał bierne formy. Stan wojenny został zniesiony 22 lipca 1983 

roku. Według różnych ocen przyniósł od 56 do ponad 100 ofiar śmiertelnych. 

 

Analiza tekstu utworu 

Tekst piosenki liczy 6 zwrotek. Pierwsze trzy opisują noc wprowadzenia stanu wojennego i 

Akcję „Jodła” – masowe aresztowania członków opozycji, w tym wielu kobiet. Autor 

przedstawia wstrząsający obraz matek odrywanych od płaczących dzieci i podkreśla perfidię 

przedstawicieli reżimu, oszukujących zatrzymywane kobiety, że to tylko na krótki czas. 

Czwarta zwrotka przypomina z jednej strony o tym, jak mroźna była tamta noc, a z drugiej 

odwołuje się do obaw aresztowanych, że zostaną wywiezione do Związku Radzieckiego 

(„syberyjski powiew”). Mamy też tutaj opis fatalnych warunków, w jakich przez pierwsze 

godziny i dni trzymano aresztowane kobiety („światło wyłączone, lodowata woda”). Piąta 

zwrotka przywołuje przemówienie generała Wojciecha Jaruzelskiego, które – nadawane przez 

telewizję rano 13 grudnia 1981 roku – miało wytłumaczyć i usprawiedliwić działania władz. 

Autor zestawia to wystąpienie z wiadomościami o oporze społeczeństwa („na Wybrzeżu 

ludzie nowi giną”). Na zakończenie tekst przypomina o zbrojnej rozprawie ze strajkami w 

śląskich kopalniach („Czarna Śmierć w kopalni”) i jako głównego sprawcę tej krwawej 

tragedii wskazuje generała Jaruzelskiego. Piosenkę kończy oskarżenie komunistycznych 

władz o wydanie wojny narodowi i zaprzedanie Polski interesom Związku Radzieckiego 

(„zdrajcy etatowi”). 

 

Opracował: Piotr Pacak 

 


