
Zło konieczne czy zdrada Narodu? 

 

„... Ta decyzja była okaleczeniem, ale i ocaleniem państwa polskiego” – tymi słowami 

Generał Wojciech Jaruzelski tłumaczył wprowadzenie staniu wojennego w Polskiej 

Rzeczpospolitej Ludowej 13 grudnia 1981 roku. Z inicjatywy rzeszowskiego oddziału 

Instytutu Pamięci Narodowej oraz Pana Witolda Lechowskiego (nauczyciela historii  

            i WOS-u) w przeddzień 31. rocznicy tego tragicznego dla historii Polski wydarzenia 

została zorganizowana w ILO w Jaśle debata na temat: „Stan wojenny: zło konieczne 

czy zdrada Narodu”. 
 

        W realizację projektu zaangażowali się uczniowie I LO z klas IIIA, IIID i IIIH. Spotkanie przyjęło formę 

debaty oksfordzkiej, prelegenci zostali  podzieleni na dwa zespoły. Do drużyny, która reprezentowała ideę 

„zła koniecznego”,  należeli: Aleksandra Antas (IIIA), Justyna Lisek (IIIA), Agnieszka Patyk (IIIA), Sabina 

Wiśniowska (IIIH) oraz Kacper Lawera (IIIH). Przekonaniem publiczności do poglądu, iż stan wojenny był 

„zdradą Narodu”, zajęli się: Aleksandra Zdunek (IIIA), Paulina Pisarek (IIIA), Natalia Kuchta (IIIA), Michał 

Hap (IIID) oraz Zuzanna Świątek (IIIH).  

Na początku Marszałek debaty – Pani Małgorzata Gliwa oraz Sekretarz - Pan Jakub Izdebski (pracownicy 

IPN-u) zachęcili zgromadzonych - gości z jasielskiego Ekonomika i LO w Kołaczycach wraz z opiekunami 

do wyrażenia swoich przekonań poprzez zajęcie miejsca w odpowiedniej części Sali. Po jednej stronie 

siedzieli zwolennicy „zła koniecznego”, a po przeciwnej „ zdrady Narodu”.  Warto wspomnieć, iż zwycięzcą 

debaty oksfordzkiej nie jest ta drużyna, po której stronie ostatecznie opowie się więcej osób, wygrywa ten ten, 

który przekona większą liczbę obserwatorów do słuszności swojej racji.  Nad zgodnością debaty z faktami 

historycznymi czuwała Pani Marszałek oraz grono ekspertów: Pani Krystyna Olszewska,  Pan Dariusz 

Iwaneczko, Pan Stanisław Koczwara, Pan Adam Pawluś, Pan Kazimierz Poniatowski.  

       Pierwsze liczenie zgromadzonych nastąpiło w momencie, gdy wszyscy zajęli wybrane przez siebie 

miejsca. Po oficjalnym rozpoczęciu głos zabrali przedstawiciele obu frakcji. Ekipa „zdrady Narodu” 

przybliżyła wszystkim historię „Solidarności” i sytuację Polski w latach 80. Po tym wystąpieniu powtórną 

szansę dostali zwolennicy „zła koniecznego”. Przekonywali, że ZSRR był gotowy do zbrojnego najazdu na 

Polskę. Ich założenie szybko zniweczyli przeciwnicy, bowiem powołali się na ważne źródła historyczne, 

które jednoznacznie pokazują, iż nie było faktycznego zagrożenia interwencją radziecką. Obrońcy 

Jaruzelskiego próbowali podważyć prawdziwość dokumentów,  mówiąc, że niektóre z nich zostały podpisane 

na „papierowej serwetce”. Po zabraniu głosu przez trzecią osobę z obozu „zdrady Narodu”, która 

przedstawiła fatalny stan polskiej gospodarki tamtego okresu i wykazała wpływ wprowadzenia stanu 

wojennego na zaistniałą sytuację oraz opowiedziała historię Internowanych, nastąpiło tzw. drugie liczenie. 

Publiczność zmieniła swoje miejsca, wydawało się, że więcej osób przyznało rację obrońcom tezy mówiącej 

o zdradzie narodowej.   

       Po wysłuchaniu argumentów mówiących o możliwości „zamknięcia kurka z gazem przez Rosję” („zło 

konieczne”) i przedstawieniu przez ekipę „zdrady Narodu” represji wobec narodu polskiego przyszedł czas na 

podsumowania.  Jako pierwszy prawo głosu otrzymał członek drużyny „zła koniecznego”. Przekonywał, iż 

stan wojenny był nieunikniony, Jaruzelski nie miał innego wyjścia i zrobił to dla dobra narodu. Na koniec 

powołał się na prawo rzymskie, które pozwala na złamanie konstytucji w imię dobra społeczeństwa (stan 

wojenny wprowadzono wbrew ówczesnej konstytucji).  Zwolennicy „zdrady Narodu” zanegowali potrzebę 

wprowadzenia staniu wojennego, twierdząc, iż był on zamachem na wolność polskiego społeczeństwa. 

Dziesięć wywodów miało pomóc publiczności podjąć ostateczną decyzję: ZDRADA NARODU CZY ZŁO 

KONIECZNE?  

       Spotkanie uświetnili goście: Pani Krystyna Olszewska, Pan Stanisław Koczwara, Pan Adam Pawluś i Pan 

Kazimierz Poniatowski.  Wszyscy doświadczyli okrucieństw stanu wojennego i w niezwykle ciekawy sposób 

przybliżyli młodzieży rzeczywistość tego okresu. Podsumowując spotkanie dr Dariusz Iwaneczko z IPN – u 

przedstawił dotychczas zgromadzone dokumenty historyczne na ten temat.  

Chwila napięcia i czas na rezultat końcowy: siedmioma głosami zwyciężyła ekipa „zdrady narodu”.  
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