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Wieczornica w rocznicę wprowadzenia stanu
wojennego – 12/13 grudnia 2018

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

W 37. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w nocy z 12 na 13 grudnia 2018 r. w
Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, przy ul Rakowieckiej 37 w
Warszawie, spotkali się internowani i więźniowie polityczni z całej Polski, z różnych
środowisk: z Ruchu, Wolnych Związków Zawodowych, KOR-u, ROPCiO, KPN-u, NSZZ
„Solidarność” z różnych regionów, MRK „S”, Grup Oporu, Solidarności Walczącej, FMW,
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PPS-u czy Pomarańczowej Alternatywy. W tym roku motywem przewodnim uroczystości
były Wojskowe Obozy Internowania, dzięki czemu doszło do pierwszego ogólnopolskiego
spotkania kilkudziesięciu kolegów internowanych w tych wyjątkowo okrutnych obozach.
Było to już trzecie spotkanie w „Noc generała”, które integruje środowisko dawnego
podziemia.

Instytut Pamięci Narodowej reprezentowali prezes Jarosław Szarek, wiceprezes Krzysztof
Szwagrzyk, dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Adam Hlebowicz oraz dyrektor Archiwum IPN
Marzena Kruk.

Uroczystości poprzedziła Msza Święta w intencji ofiar stanu wojennego. Zgromadzeni
obejrzeli film „Wolna Rzeczpospolita Łupkowska” w reżyserii Arkadiusza Gołębiewskiego
oraz wystawę „Pamiątki ze stanu wojennego w zbiorach Muzeum Żołnierzy Wyklętych i
Więźniów Politycznych PRL”.

O północy zabrzmiała „Syrena Wolności”. Ten dźwięk rozpoczął najważniejszą część
uroczystości. W przestrzeni między Pawilonem II i tzw. „Pałacem Cudów” przed krzyżami i
płytą z napisem „Solidarność”, upamiętniającą ofiary stanu wojennego, uczestnicy
wydarzenia zapalili znicze, z których ułożony został krzyż na wzór tego, który w noc stanu
wojennego układali mieszkańcy Warszawy na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Uroczystość uświetnił też wyjątkowy w tym miejscu występ, oparty na podziemnych
spektaklach „Teatru Domowego”, w wykonaniu Emiliana Kamińskiego z „Teatru
Kamienica”. Głównym organizatorem występu Teatru Domowego jest Instytut Pamięci
Narodowej.


