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40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego – działania
IPN

13 grudnia 2021 roku przypada 40. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu
wojennego. Ogłoszony niezgodnie z konstytucją stan nadzwyczajny zaowocował
internowaniem ponad 10 tysięcy działaczy opozycji antykomunistycznej, tysiące
kolejnych było inwigilowanych i zastraszanych. Co najmniej kilkadziesiąt osób
straciło życie. Instytut Pamięci Narodowej od lat podejmuje działania mające na
celu upamiętnienie ofiar i upowszechnianie wiedzy o stanie wojennym. Zostały
przygotowane liczne audycje, wykłady, wystawy i akcje medialne. Zachęcamy do
włączenia się w inicjatywy IPN.

CENTRALA IPN, ODDZIAŁ IPN W WARSZAWIE

6–16 grudnia 2021 – warsztaty edukacyjne dla licealistów „Orła WRONa nie
pokona” i „Wroniec” (OBEN IPN Warszawa)

 9 grudnia 2021 – 28 stycznia 2022, Pułtusk – prezentacja wystawy
elementarnej „Stan Wojenny 1981–1983”

10 grudnia 2021 – konferencja prasowa prezesa IPN dotycząca obchodów 40.
rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

10–11 grudnia 2021, Warszawa – seminarium online dla nauczycieli „13
grudnia roku pamiętnego”

od 12 grudnia 2021, Warszawa – prezentacja siatek edukacyjnych związanych
z 40. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego na budynku Prokuratury
Regionalnej na Krakowskim Przedmieściu 

12 grudnia 2021, Warszawa-Włochy – otwarcie wystawy „Stan wojenny
1981–1983”

12 grudnia 2021, godz. 12.00, Warszawa – debata „(Nie)rozliczony stan
wojenny” (transmisja na IPNtv, wydarzenie zamknięte)

od 13 grudnia 2021 – baza Internowanych w stanie wojennym na portalu Polskie
Miesiące (projekt realizowany przez Archiwum IPN)

13 grudnia 2021, Warszawa – premiera mobilnej gry miejskiej „Stan wojenny”

13 grudnia 2021, Warszawa – uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych

13 grudnia 2021, godz. 19.30 – ogólnopolska kampania „Zapal Światło
Wolności”
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13 grudnia 2021, Warszawa  – instalacja w oknie CE IPN Przystanek Historia z
wyświetlaną listą ofiar stanu wojennego, rozdawanie naklejek na świece „Zapal
Światło Wolności”

13 grudnia 2021, godz. 20.15, Warszawa – koncert „Po co nam wolność?”
(transmisja w TVP, IPNtv oraz Facebook IPN)

13 grudnia 2021, godz. 13.00 – dyskusja online o książce „Post po
»karnawale«. Amerykańskie placówki dyplomatyczne w PRL wobec pierwszych
tygodni stanu wojennego”

13–14 grudnia 2021, Warszawa – konferencja ogólnopolska „Obrachunek z
dekadą Jaruzelskiego, czyli jak dziś oceniamy ostatnie lata PRL (1981 –1989).
Przyczynek do bilansu historii politycznej” (Przystanek Historia przy ul.
Marszałkowskiej 21/25, od godz. 9.45)

15 grudnia 2021, Warszawa – debata poświęcona rocznicy stanu wojennego, w
ramach cyklu „Między mitem a rzeczywistością – najważniejsze wydarzenia XX
wieku”

17 grudnia 2021, Warszawa – dyskusja o książce „Wydawnictwo Myśli
Nieinternowanej” na Przystanku Historia IPN, godz. 15.00

Świadkowie Historii o stanie wojennym – cykl 10 fragmentów notacji IPN

Materiały edukacyjne do wystawy elementarnej „Stan wojenny 1981–1983”

Stan wojenny 1981–1983. Wybrane publikacje IPN

Do pobrania – eksperci w krótkich materiałach filmowych odpowiadają na pytania
dotyczące stanu wojennego

Teka edukacyjna „Stan wojenny 1981–1983”

ODDZIAŁ IPN W BIAŁYMSTOKU

akcja edukacyjna – spoty edukacyjne wyświetlane na telebimach,  poświęcone
rocznicy wprowadzeniu stanu wojennego

5 grudnia 2021, godz. 19:00 – premiera spektaklu Teatru Dramatycznego w
Białymstoku „ Za wolność – byś wolnym był” (Kino Ton)

10 grudnia 2021 – dodatek o stanie wojennym do lokalnej prasy – „Kuriera
Porannego i „Gazety Współczesnej”

12 grudnia 2021, godz. 11:00 – odsłonięcie tablicy na budynku dawnej siedziby
ZR NSZZ „Solidarność” (ul. Świętojańska)

12 grudnia 2021, godz. 12:00 – promocja książki dr. Marka Kietlińskiego i ks.
Adama Szota „Stan wojenny w relacjach i wywiadach”, połączona ze spotkaniem
wspomnieniowo-integracyjnym działaczy „Solidarności”

13 grudnia 2021, godz. 10:30, Białystok – promocja publikacji dr. Marka
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Kietlińskiego „Stan wojennym w dokumentach archiwalnych” i albumu
„Podejrzane – czas stanu wojennego oczami białostockich fotografów” pod red.
Karoliny Dobek OBEN IPN Białystok

13 grudnia 2021, godz. 19:15, Białystok – uroczysty apel pamięci pod tablicą
poświęconą ofiarom stanu wojennego

13 grudnia 2021, godz. 13.00, Drozdowo – prezentacja wystawy elementarnej
IPN „Stan wojenny”, wykład dr. hab. Krzysztofa Sychowicza (naczelnik OBBH IPN
Białystok) „Represje stanu wojennego w woj. łomżyńskim”, wykład dr Bożeny
Koszel-Pleskaczuk (OBBH IPN Białystok) „Represje w stanie wojennym na
przykładzie internowanych w Czerwonym Borze”

14 grudnia 2021, godz. 12:00, Białystok – konferencja rocznicowa i
prezentacja wystawy IPN „586 dni stanu wojennego” oraz sprzedaż publikacji
Instytutu (Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku)

DELEGATURA IPN W OLSZTYNIE

13 grudnia 2021 – promocja czwartego tomu „Encyklopedii Solidarności”
połączona z wręczeniem egzemplarzy osobom występującym w encyklopedii
(Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie)

13 grudnia 2021 – otwarcie wystawy „Stan wojenny 1981-1983” (Warmińsko-
Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie)

13 grudnia 2021, Olsztyn – prezentacja multimedialna na telebimie w centrum
miasta materiałów w fotograficznych dot. stanu wojennego

13 grudnia 2021, Olsztyn – kolportaż ulotek dot. stanu wojennego

13 grudnia 2021 – emisja w internecie audycji pt.: „Krąg” olsztyńskiej
„Solidarności”, w ramach cyklu „Leksykon Historyczny IPN” (5 odcinków)

13 grudnia 2021 – kolportaż „jednodniówki” pt. „40. rocznica osadzenia
więźniów w ośrodku odosobnienia w Iławie” (Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie)

13 grudnia 2021 – debata: „Reakcja świata na wprowadzenie stanu wojennego
w Polsce” (Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie, ul.
Partyzantów 87)

13 grudnia 2021 – konkurs internetowy dot. tematyki stanu wojennego z cyklu:
„Kto? Co? Kiedy?”

13 grudnia 2021 – prezentacja w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim
w Olsztynie dwóch infografik: „Solidarność” 1980-1981 oraz Stan wojenny w
Regionie Warmińsko-Mazurskim (z cyklu „Warmia i Mazury w XX wieku”)

13 grudnia 2021, Mrągowo – otwarcie wystawy „Czas apokalipsy”. Partnerem
wystawy jest Urząd Miasta Mrągowa i Miejski Klub Sportowy „Mrągovia”
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ODDZIAŁ IPN W GDAŃSKU

10 grudnia 2021 – dodatek prasowy do „Dziennika Bałtyckiego”: „Stan wojenny
po 40 latach”

10 grudnia 2021 – gra miejska dla miłośników historii, którzy pragną sprawdzić i
poszerzyć swoją wiedzę związaną z historią stanu wojennego w Gdańsku

10 grudnia 2021, Gdańsk – prezentacja wystawy IPN „Stan wojenny
1981–1983”

10–19 grudnia 2021 – konkursy online o historii Grudnia '70 i stanu wojennego

10–29 grudnia 2021, Gdańsk – prezentacja wystawy IPN „Stan wojenny
1981–1983” (Plac Solidarności)

12 grudnia 2021, Gdańsk –  debata poświęcona 40. rocznicy wprowadzenia
stanu wojennego, zorganizowana przez Radio Gdańsk i Instytut Pamięci
Narodowej. Bezpośrednio po debacie, w Studiu Koncertowym im. Janusza Hajduna
odbył się koncert zespołu Fabryka z utworami m.in. o Grudniu ‘81

13 grudnia 2021, godz. 15.30, Gdańsk – prezentacja monety okolicznościowej
NBP „Pamięci ofiar stanu wojennego” oraz prezentacja broszury
popularnonaukowej IPN „Różne oblicza stanu wojennego” (Sala BHP)

13 grudnia 2021, godz. 17.00, Gdańsk – dyskusja online „Czy stanu
wojennego można było uniknąć?”

13 grudnia 2021, Gdańsk –  spacer historyczny

13 grudnia 2021, Gdańsk – premiera najnowszej publikacji IPN Gdańsk „Różne
oblicza stanu wojennego”

14 grudnia 2021, godz. 18.00, Gdańsk – prezentacja albumu „Orła WROna nie
pokona. Stan wojenny w Gdyni (lata 1981–1983)”

17 grudnia 2021, Gdańsk – wręczenie Krzyży Wolności i Solidarności (Sala BHP)

DELEGATURA IPN W BYDGOSZCZY

6 grudnia 2021, Bydgoszcz – konferencja naukowa „Stan wojenny po
czterdziestu latach. Nowe spojrzenie”

8 grudnia 2021, Toruń – wernisaż wystawy „Stan Wojenny 1981 – 1983” w
parku Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939

9 grudnia 2021, Bydgoszcz – sesja naukowa „Stan Wojenny w Polsce.
Przyczyny i konsekwencje”

9 grudnia 2021, Bydgoszcz – wernisaż wystawy „Stan wojenny 1981–1983 w
Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

9 grudnia 2021, Grudziądz – wernisaż wystawy „Tu rodziła się Solidarność”

https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/155396,40-rocznica-wprowadzenia-stanu-wojennego-i-51-rocznica-Grudnia-03970-w-Oddziale-.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-do/156118,Dodatek-IPN-Gdansk-do-Dziennika-Baltyckiego-w-40-rocznice-stanu-wojennego-10-gru.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-do/156118,Dodatek-IPN-Gdansk-do-Dziennika-Baltyckiego-w-40-rocznice-stanu-wojennego-10-gru.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-do/156118,Dodatek-IPN-Gdansk-do-Dziennika-Baltyckiego-w-40-rocznice-stanu-wojennego-10-gru.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/155744,Zapraszamy-wszystkich-milosnikow-historii-na-gre-miejska-o-historii-stanu-wojenn.html?sid=0d0c6cfd0ef966d9050a89abbc77b229
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/155744,Zapraszamy-wszystkich-milosnikow-historii-na-gre-miejska-o-historii-stanu-wojenn.html?sid=0d0c6cfd0ef966d9050a89abbc77b229
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/155744,Zapraszamy-wszystkich-milosnikow-historii-na-gre-miejska-o-historii-stanu-wojenn.html?sid=0d0c6cfd0ef966d9050a89abbc77b229
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/155767,Prezentacja-wystawy-IPN-Stan-wojenny-1981-1983-Gdansk-10-grudnia-2021.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/155767,Prezentacja-wystawy-IPN-Stan-wojenny-1981-1983-Gdansk-10-grudnia-2021.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/155767,Prezentacja-wystawy-IPN-Stan-wojenny-1981-1983-Gdansk-10-grudnia-2021.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/155740,Zagraj-w-konkursie-on-line-o-historii-Grudnia-03970-i-stanu-wojennego-1019-grudn.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/155740,Zagraj-w-konkursie-on-line-o-historii-Grudnia-03970-i-stanu-wojennego-1019-grudn.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/155767,Prezentacja-wystawy-IPN-Stan-wojenny-1981-1983-Gdansk-10-grudnia-2021.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/155767,Prezentacja-wystawy-IPN-Stan-wojenny-1981-1983-Gdansk-10-grudnia-2021.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/155767,Prezentacja-wystawy-IPN-Stan-wojenny-1981-1983-Gdansk-10-grudnia-2021.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/156298,Radio-Gdansk-i-Instytut-Pamieci-Narodowej-zorganizowaly-wydarzenia-upamietniajac.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/156298,Radio-Gdansk-i-Instytut-Pamieci-Narodowej-zorganizowaly-wydarzenia-upamietniajac.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/156298,Radio-Gdansk-i-Instytut-Pamieci-Narodowej-zorganizowaly-wydarzenia-upamietniajac.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/156298,Radio-Gdansk-i-Instytut-Pamieci-Narodowej-zorganizowaly-wydarzenia-upamietniajac.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/156298,Radio-Gdansk-i-Instytut-Pamieci-Narodowej-zorganizowaly-wydarzenia-upamietniajac.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/155654,Uroczysta-prezentacja-okolicznosciowej-monety-NBP-i-broszury-IPN-poswieconych-hi.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/155654,Uroczysta-prezentacja-okolicznosciowej-monety-NBP-i-broszury-IPN-poswieconych-hi.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/155654,Uroczysta-prezentacja-okolicznosciowej-monety-NBP-i-broszury-IPN-poswieconych-hi.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/155654,Uroczysta-prezentacja-okolicznosciowej-monety-NBP-i-broszury-IPN-poswieconych-hi.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/155855,Zapraszamy-na-dyskusje-online-Czy-stanu-wojennego-mozna-bylo-uniknac-13-grudnia-.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/155855,Zapraszamy-na-dyskusje-online-Czy-stanu-wojennego-mozna-bylo-uniknac-13-grudnia-.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/155855,Zapraszamy-na-dyskusje-online-Czy-stanu-wojennego-mozna-bylo-uniknac-13-grudnia-.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/155698,Grudzien-03970-spacer-historyczny-Gdansk-13-grudnia-2021.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/155698,Grudzien-03970-spacer-historyczny-Gdansk-13-grudnia-2021.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/155849,Premiera-najnowszej-publikacji-IPN-Gdansk-Rozne-oblicza-stanu-wojennego-Gdansk-1.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/155849,Premiera-najnowszej-publikacji-IPN-Gdansk-Rozne-oblicza-stanu-wojennego-Gdansk-1.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/155849,Premiera-najnowszej-publikacji-IPN-Gdansk-Rozne-oblicza-stanu-wojennego-Gdansk-1.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/155852,Prezentacja-ksiazki-Orla-WRONa-nie-pokona-Stan-wojenny-w-Gdyni-lata-1981-1983-Gd.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/155852,Prezentacja-ksiazki-Orla-WRONa-nie-pokona-Stan-wojenny-w-Gdyni-lata-1981-1983-Gd.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/155852,Prezentacja-ksiazki-Orla-WRONa-nie-pokona-Stan-wojenny-w-Gdyni-lata-1981-1983-Gd.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/155494,Stan-wojenny-po-czterdziestu-latach-Nowe-spojrzenie-Bydgoszcz-6-grudnia-2021.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/155494,Stan-wojenny-po-czterdziestu-latach-Nowe-spojrzenie-Bydgoszcz-6-grudnia-2021.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/155494,Stan-wojenny-po-czterdziestu-latach-Nowe-spojrzenie-Bydgoszcz-6-grudnia-2021.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/155561,Stan-Wojenny-w-Polsce-Przyczyny-i-konsekwencje-Bydgoszcz-9-grudnia-2021.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/155561,Stan-Wojenny-w-Polsce-Przyczyny-i-konsekwencje-Bydgoszcz-9-grudnia-2021.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/155561,Stan-Wojenny-w-Polsce-Przyczyny-i-konsekwencje-Bydgoszcz-9-grudnia-2021.html


9 grudnia 2021, Bydgoszcz – wernisaż wystawy „586 dni stanu wojennego”
w  Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim

10 grudnia 2021 – Lekcja historii – emisja w TVP3 Bydgoszcz filmu z udziałem
prof. Wojciecha Polaka i dyskusji z udziałem dr Katarzyny Maniewskiej z
Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej

10 i 13 grudnia 2021, Bydgoszcz – „Dzień pamięci” w bydgoskiej delegaturze
IPN: lekcje historii poświęcone stanowi wojennemu dla młodzieży szkół bydgoskich

12 grudnia 2021, Bydgoszcz – odsłonięcie pomnika „W hołdzie Bohaterom
Solidarności Pracowniczej i Rolniczej” przy kościele jezuitów w Bydgoszczy,
współorganizowane przez IPN

12 grudnia 2021, Bydgoszcz  – uroczystość wręczenia medali
okolicznościowych współorganizowana przez IPN; Oratorium Św. Jana Pawła II przy
kościele Ojców Jezuitów

13 grudnia 2021 – konkurs o stanie wojennym na platformie Kahoot

14 grudnia 2021, Bydgoszcz – „Polska droga do wolności. 40 rocznica
wprowadzenia stanu wojennego w Polsce” – diorama oraz przedstawienie
teatralne w zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy (współorganizowane
przez IPN)

ODDZIAŁ IPN W KATOWICACH

projekt edukacyjny „1981 – Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie –
13.12.1981 – Pamiętamy!”

10 grudnia 2021, Katowice – wręczenie Krzyży Wolności i Solidarności

11 grudnia 2021, Bielsko-Biała – IV edycja Gry Miejskiej „Tropami Solidarności”

13 grudnia 2021, Katowice – konferencja naukowa „Strajki grudniowe 1981 r. w
województwie katowickim” (Przystanek Historia – Centrum Edukacyjne im.
Henryka Sławika przy ul. św. Jana 10)

13 grudnia 2021, Katowice – promocja zakładki „9 z Wujka” na portalu „Twarze
Solidarności” (Przystanek Historia – Centrum Edukacyjne im. Henryka Sławika przy
ul. św. Jana 10)

15 grudnia 2021, Bieruń – 40. rocznica strajku w KWK „Piast”

grudzień 2021, Katowice – szkolenie dla nauczycieli „Stan wojenny 1981–1983”
(we współpracy ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności)

ODDZIAŁ IPN W KRAKOWIE

10 grudnia 2021, Limanowa – finał konkursu „Rolnicy siłą »Solidarności«
1980–1981” oraz otwarcie wystawy „Stan wojenny 1981–1983” (Rynek)

https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/155696,quotDzien-pamieciquot-w-bydgoskiej-Delegeturze-IPN-Bydgoszcz-13-grudnia-2021.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/155696,quotDzien-pamieciquot-w-bydgoskiej-Delegeturze-IPN-Bydgoszcz-13-grudnia-2021.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/155696,quotDzien-pamieciquot-w-bydgoskiej-Delegeturze-IPN-Bydgoszcz-13-grudnia-2021.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/155713,40-rocznica-wprowadzenia-w-Polsce-stanu-wojennego.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/154676,Projekt-edukacyjny-1981-Gdy-gasnie-pamiec-ludzka-dalej-mowia-kamienie-13121981-P.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/154676,Projekt-edukacyjny-1981-Gdy-gasnie-pamiec-ludzka-dalej-mowia-kamienie-13121981-P.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/155687,Uroczystosc-wreczenia-Krzyzy-Wolnosci-i-Solidarnosci-Katowice-10-grudnia-2021.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/155687,Uroczystosc-wreczenia-Krzyzy-Wolnosci-i-Solidarnosci-Katowice-10-grudnia-2021.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/155719,IV-edycja-Gry-Miejskiej-Tropami-Solidarnosci-Bielsko-Biala-11-grudnia-2021.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/155719,IV-edycja-Gry-Miejskiej-Tropami-Solidarnosci-Bielsko-Biala-11-grudnia-2021.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/155437,Konferencja-naukowa-Strajki-grudniowe-1981-r-w-wojewodztwie-katowickim-Katowice-.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/155437,Konferencja-naukowa-Strajki-grudniowe-1981-r-w-wojewodztwie-katowickim-Katowice-.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/155437,Konferencja-naukowa-Strajki-grudniowe-1981-r-w-wojewodztwie-katowickim-Katowice-.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/155437,Konferencja-naukowa-Strajki-grudniowe-1981-r-w-wojewodztwie-katowickim-Katowice-.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/156508,Zakladka-Dziewieciu-z-Wujka-w-ramach-serwisu-internetowego-Twarze-Solidarnosci.html
https://twarzesolidarnosci.gosc.pl/
https://twarzesolidarnosci.gosc.pl/
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/155897,40-rocznica-strajku-w-KWK-Piast-Bierun-15-grudnia-2021.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/155897,40-rocznica-strajku-w-KWK-Piast-Bierun-15-grudnia-2021.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/155522,40-rocznica-wprowadzenia-stanu-wojennego-Uroczystosci-wystawy-konferencje-gry-mi.html


10 grudnia 2021, Kraków – panel dyskusyjny „Stan wojenny w Małopolsce.
Czego jeszcze nie wiemy?” (Centrum Edukacyjne IPN w Krakowie „Przystanek
Historia”)

10 grudnia 2021, Kraków, Planty – otwarcie wystawy „Stan wojenny
1981–1983”

11 grudnia 2021, Skawina – otwarcie wystawy „Stan wojenny 1981–1983”

11 grudnia 2021, Bochnia – otwarcie wystawy „Stan wojenny 1981–1983”
(Rynek)

11 grudnia 2021, godz. 18.00, Nowy Sącz – koncert okolicznościowy „Wolni
mimo zniewolenia” (Kino „Sokół”)

12 grudnia 2021, (11.00–13.00), Gorlice – uroczystości w 40. rocznicę
wprowadzenia stanu wojennego

12 grudnia 2021, (11.00–17.30), Nowy Targ – uroczystości w 40. rocznicę
wprowadzenia stanu wojennego

12 grudnia 2021, (13.00), Olkusz – uroczystości w 40. rocznicę wprowadzenia
stanu wojennego

12 grudnia 2021, (16.00–17.30), Tarnów – uroczystości w 40. rocznicę
wprowadzenia stanu wojennego

12 grudnia 2021, godz. 18.00, Zakopane – koncert okolicznościowy „Wolni
mimo zniewolenia”

13 grudnia 2021, godz. 18.00, Bochnia – uroczystości w 40. rocznicę
wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia 2021, (16.30–18.00), Kraków – Wawel, Plac im. o. Studzińskiego –
uroczystości w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia 2021, godz. 12.00, Nowy Sącz – uroczystości w 40. rocznicę
wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia 2021, Oświęcim – uroczystości w 40. rocznicę wprowadzenia stanu
wojennego

13 grudnia 2021, godz. 13.00, Wadowice – uroczystości w 40. rocznicę
wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia 2021, godz. 18.00, Tarnów – koncert okolicznościowy „Wolni mimo
zniewolenia”

13 grudnia 2021, (18.00 –20.00), Zakopane – uroczystości w 40. rocznicę
wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia 2021, Kraków – gra miejska „Orła WRON-a nie pokona”

14 grudnia 2021, godz. 18.00, Kraków –  koncert okolicznościowy „Wolni
mimo zniewolenia”

https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/155609,Wolni-mimo-zniewolenia-Piec-koncertow-filharmonikow-krakowskich-w-40-rocznice-wp.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/155609,Wolni-mimo-zniewolenia-Piec-koncertow-filharmonikow-krakowskich-w-40-rocznice-wp.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/155609,Wolni-mimo-zniewolenia-Piec-koncertow-filharmonikow-krakowskich-w-40-rocznice-wp.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/155609,Wolni-mimo-zniewolenia-Piec-koncertow-filharmonikow-krakowskich-w-40-rocznice-wp.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/155609,Wolni-mimo-zniewolenia-Piec-koncertow-filharmonikow-krakowskich-w-40-rocznice-wp.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/155609,Wolni-mimo-zniewolenia-Piec-koncertow-filharmonikow-krakowskich-w-40-rocznice-wp.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/155609,Wolni-mimo-zniewolenia-Piec-koncertow-filharmonikow-krakowskich-w-40-rocznice-wp.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/155609,Wolni-mimo-zniewolenia-Piec-koncertow-filharmonikow-krakowskich-w-40-rocznice-wp.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/155609,Wolni-mimo-zniewolenia-Piec-koncertow-filharmonikow-krakowskich-w-40-rocznice-wp.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/156491,Krakow-Wyniki-gry-miejskiej-Orla-WRON-a-nie-pokona.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/156491,Krakow-Wyniki-gry-miejskiej-Orla-WRON-a-nie-pokona.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/155609,Wolni-mimo-zniewolenia-Piec-koncertow-filharmonikow-krakowskich-w-40-rocznice-wp.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/155609,Wolni-mimo-zniewolenia-Piec-koncertow-filharmonikow-krakowskich-w-40-rocznice-wp.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/155609,Wolni-mimo-zniewolenia-Piec-koncertow-filharmonikow-krakowskich-w-40-rocznice-wp.html


16 grudnia 2021, Kraków-Nowa Huta – uroczystość odsłonięcia koło „Arki
Pana” pomnika ku czci pomordowanych i represjonowanych w komunizmie księży
katolickich – od ks. Pilipca po ks. Popiełuszkę (OBUWiM Kraków)

17 grudnia 2021, Wadowice – koncert „Wolni mimo zniewolenia”

DELEGATURA IPN W KIELCACH

29 listopada – 13 grudnia 2021 – szkolenie online dla nauczycieli przedmiotów
humanistycznych „Stan wojenny w Polsce 1981–1983”

12 grudnia 2021 – dodatek prasowy „Zbrodnie stanu wojennego” do „Tygodnika
eM Kielce”

13 grudnia 2021 – dodatek prasowy do gazety „Echo Dnia”: Kuryer Kielecki
„Metody, środki i formy pracy operacyjnej Urzędu Bezpieczeństwa i Służby
Bezpieczeństwa (1944/1945–1989)”

13 grudnia 2021, Kielce – wojewódzkie obchody 40. rocznicy wprowadzenia
stanu wojennego z udziałem przedstawicieli IPN (Centrum Edukacyjne „Przystanek
Historia” IPN, ul. Warszawska 5)

13 grudnia 2021, Kielce – otwarcie wystawy „586 dni stanu wojennego”

13 grudnia 2021, woj. świętokrzyskie – prelekcje na temat wydarzeń z lat
1981–1983 wygłoszą: dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki – „Stan wojenny (12/13
XII 1981–22 VII 1983 r.) Czas represji, walki i oporu” oraz dr Marzena Grosicka –
„Stan wojenny w regionie świętokrzyskim – wybrane zagadnienia”

14 grudnia 2021, godz. 12.30, Kielce – Wojewódzki Międzyszkolny Turniej
„Prawda i fałsz o stanie wojennym” (Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia”
IPN, ul. Warszawska 5)

14 grudnia 2021, godz. 17.00, Kielce – projekcja filmu „Żeby nie było śladów”
(Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, ul. Ściegiennego 2)

16 grudnia 2021, godz. 10.00, Kielce – gra miejska „Spacerniak”. Stan
wojenny 1981–1983

Świętokrzyscy bohaterowie stanu wojennego. Podcasty w Radiu Kielce 

„Internowani z regionu świętokrzyskiego” – wystawa na kieleckim „Przystanku
Historia”

ODDZIAŁ IPN W LUBLINIE

10–14 grudnia 2021 – internetowy konkurs o stanie wojennym

12 grudnia 2021, godz. 17.00, Lublin, Filharmonia Lubelska – koncert w
hołdzie ofiarom stanu wojennego [brak miejsc, retransmisja w mediach
społecznościowych IPN Lublin]

https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/155609,Wolni-mimo-zniewolenia-Piec-koncertow-filharmonikow-krakowskich-w-40-rocznice-wp.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/155609,Wolni-mimo-zniewolenia-Piec-koncertow-filharmonikow-krakowskich-w-40-rocznice-wp.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/155387,40-rocznica-wprowadzenia-stanu-wojennego-Uroczystosci-i-inne-przedsiewziecia-Kie.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/broszury-edukacyjne-i-d/156050,Zbrodnia-stanu-wojennego-PDF.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/broszury-edukacyjne-i-d/156050,Zbrodnia-stanu-wojennego-PDF.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/broszury-edukacyjne-i-d/156050,Zbrodnia-stanu-wojennego-PDF.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-do/156316,Kuryer-Kielecki-Stan-wojenny-PDF.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-do/156316,Kuryer-Kielecki-Stan-wojenny-PDF.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-do/156316,Kuryer-Kielecki-Stan-wojenny-PDF.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-do/156316,Kuryer-Kielecki-Stan-wojenny-PDF.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/154904,Wojewodzki-Miedzyszkolny-Turniej-Prawda-i-falsz-o-stanie-wojennym-Kielce-14-grud.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/154904,Wojewodzki-Miedzyszkolny-Turniej-Prawda-i-falsz-o-stanie-wojennym-Kielce-14-grud.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/154904,Wojewodzki-Miedzyszkolny-Turniej-Prawda-i-falsz-o-stanie-wojennym-Kielce-14-grud.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/154904,Wojewodzki-Miedzyszkolny-Turniej-Prawda-i-falsz-o-stanie-wojennym-Kielce-14-grud.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/155389,Pokaz-filmu-Zeby-nie-bylo-sladow-Kielce-14-grudnia-2021.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/155389,Pokaz-filmu-Zeby-nie-bylo-sladow-Kielce-14-grudnia-2021.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/155389,Pokaz-filmu-Zeby-nie-bylo-sladow-Kielce-14-grudnia-2021.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/154625,Gra-miejska-Spacerniak-Stan-wojenny-1981-1983-Kielce-16-grudnia-2021.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/154625,Gra-miejska-Spacerniak-Stan-wojenny-1981-1983-Kielce-16-grudnia-2021.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/154625,Gra-miejska-Spacerniak-Stan-wojenny-1981-1983-Kielce-16-grudnia-2021.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/edukacja/przystanek-historia/155582,Swietokrzyscy-bohaterowie-stanu-wojennego-Podcasty-w-Radiu-Kielce.html
http://Internowani z regionu świętokrzyskiego. Wystawa na kieleckim „Przystanku Historia”
http://Internowani z regionu świętokrzyskiego. Wystawa na kieleckim „Przystanku Historia”
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/156019,40-rocznica-stanu-wojennego-Uroczystosci-upamietniajace-Lublin-13-grudnia-2021.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/156076,Internetowy-konkurs-o-stanie-wojennym-10-14-grudnia-2021.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/156076,Internetowy-konkurs-o-stanie-wojennym-10-14-grudnia-2021.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/156080,Przyszli-noca-w-uspiony-dom-Koncert-w-holdzie-ofiarom-stanu-wojennego-brak-miejs.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/156080,Przyszli-noca-w-uspiony-dom-Koncert-w-holdzie-ofiarom-stanu-wojennego-brak-miejs.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/156080,Przyszli-noca-w-uspiony-dom-Koncert-w-holdzie-ofiarom-stanu-wojennego-brak-miejs.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/156080,Przyszli-noca-w-uspiony-dom-Koncert-w-holdzie-ofiarom-stanu-wojennego-brak-miejs.html


13 grudnia 2021, Lublin – promocja książki Ryszarda Wichorowskiego
„Wspomnienia z internowania” (spotkanie zamknięte, retransmitowane)

13 grudnia 2021, Lublin – uroczystości w 40. rocznicę wprowadzenia stanu
wojennego

13 grudnia 2021, Lublin – dodatek prasowy IPN „40. rocznica wprowadzenia
stanu wojennego” do „Naszego Dziennika”

13 grudnia 2021, Lublin – dodatek prasowy IPN „40. rocznica wprowadzenia
stanu wojennego” do „Kuriera Lubelskiego”

13 grudnia 2021, Świdnik –  prezentacja wystawy „Stan wojenny 1980–1983”
(plac przy fontannie obok Galerii Venus)

14 grudnia 2021, Lublin – wręczenie Krzyży Wolności i Solidarności

16 grudnia 2021, Świdnik – koncert „Pamiętamy”, współorganizowany przez
Oddział IPN w Lublinie

18–19 grudnia 2021, Tarnogród – obchody koncentrujące się wokół Józefa Gizy
– 24–letniego górnika z KWK „Wujek”, który zginął podczas stanu wojennego,
pochodzącego z Tarnogrodu

ODDZIAŁ IPN W ŁODZI

6–7 grudnia 2021, Łódź, Kalisz – prezentacja w szkołach wystawy elementarnej
„Stan wojenny 1981–1983”

6–10 grudnia 2021 – konkurs facebookowy „Stan wojenny w regionie łódzkim” 

9 grudnia 2021, Łódź – gra miejska dla uczniów szkół ponadpodstawowych
„Łódź w okresie stanu wojennego. Śladami protestów”

10 grudnia 2021, Łódź – dodatek prasowy do „Dziennika Łódzkiego”„Łódzkimi
Śladami sierpnia '80”

10 grudnia 2021, Łódź – panel dyskusyjny podczas uroczystego posiedzenia
Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej ZSZZ „Solidarność”, przygotowany przez OBBH
IPN w Łodzi

10–22 grudnia 2021, Łódź – wystawa „13 XII 1981 r. w Łodzi widziany
obiektywem aparatu fotograficznego” na placu Katedralnym im. Jana Pawła II

10–17 grudnia 2021 – mobilna gra miejska w 40. rocznicę wprowadzenia stanu
wojennego

13 grudnia 2021 – konkurs radiowy „13 grudnia”

13 grudnia 2021, Piotrków Trybunalski – wykład dr. Sebastiana Pilarskiego
Represje wobec działaczy NSZZ „Solidarność” w Tomaszowie Mazowieckim w
okresie stanu wojennego (1981–1983) połączony ze spotkaniem z działaczami
NSZZ „Solidarność” skazanymi w 1982 r. przez Sąd Wojewódzki w Piotrkowie

https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/156071,Spotkanie-z-internowanym-w-czasie-stanu-wojennego-Ryszardem-Wichorowskim-brak-mi.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/156071,Spotkanie-z-internowanym-w-czasie-stanu-wojennego-Ryszardem-Wichorowskim-brak-mi.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/156071,Spotkanie-z-internowanym-w-czasie-stanu-wojennego-Ryszardem-Wichorowskim-brak-mi.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/156019,40-rocznica-stanu-wojennego-Uroczystosci-upamietniajace-Lublin-13-grudnia-2021.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/156019,40-rocznica-stanu-wojennego-Uroczystosci-upamietniajace-Lublin-13-grudnia-2021.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/156019,40-rocznica-stanu-wojennego-Uroczystosci-upamietniajace-Lublin-13-grudnia-2021.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/156496,Dodatek-prasowy-IPN-Czas-apokalipsy-13-grudnia-1981-r.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/156496,Dodatek-prasowy-IPN-Czas-apokalipsy-13-grudnia-1981-r.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/156496,Dodatek-prasowy-IPN-Czas-apokalipsy-13-grudnia-1981-r.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/156037,Uroczystosc-wreczenia-Krzyzy-Wolnosci-i-Solidarnosci-Lublin-14-grudnia-2021.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/156037,Uroczystosc-wreczenia-Krzyzy-Wolnosci-i-Solidarnosci-Lublin-14-grudnia-2021.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/155576,Konkurs-facebookowy-Stan-wojenny-w-regionie-lodzkim-Lodz-6-10-grudnia-2021-r.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/155576,Konkurs-facebookowy-Stan-wojenny-w-regionie-lodzkim-Lodz-6-10-grudnia-2021-r.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-do/156121,Dodatek-prasowy-IPN-Oddzial-w-Lodzi-40-rocznica-stanu-wojennego-Represje-interno.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-do/156121,Dodatek-prasowy-IPN-Oddzial-w-Lodzi-40-rocznica-stanu-wojennego-Represje-interno.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-do/156121,Dodatek-prasowy-IPN-Oddzial-w-Lodzi-40-rocznica-stanu-wojennego-Represje-interno.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/156038,Panel-dyskusyjny-quot13-grudnia-roku-pamietnegoquot-Stan-wojenny-w-Polsce-z-pers.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/156038,Panel-dyskusyjny-quot13-grudnia-roku-pamietnegoquot-Stan-wojenny-w-Polsce-z-pers.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/156038,Panel-dyskusyjny-quot13-grudnia-roku-pamietnegoquot-Stan-wojenny-w-Polsce-z-pers.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/156038,Panel-dyskusyjny-quot13-grudnia-roku-pamietnegoquot-Stan-wojenny-w-Polsce-z-pers.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/155677,Wystawa-13-XII-1981-r-w-Lodzi-widziany-obiektywem-aparatu-fotograficznego.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/155677,Wystawa-13-XII-1981-r-w-Lodzi-widziany-obiektywem-aparatu-fotograficznego.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/155677,Wystawa-13-XII-1981-r-w-Lodzi-widziany-obiektywem-aparatu-fotograficznego.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/155452,Mobilna-gra-miejska-w-40-rocznice-wprowadzenia-stanu-wojennego-Lodz-10-17-grudni.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/155452,Mobilna-gra-miejska-w-40-rocznice-wprowadzenia-stanu-wojennego-Lodz-10-17-grudni.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/155452,Mobilna-gra-miejska-w-40-rocznice-wprowadzenia-stanu-wojennego-Lodz-10-17-grudni.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/155653,Konkurs-radiowy-13-grudnia-13-grudnia-2021.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/155653,Konkurs-radiowy-13-grudnia-13-grudnia-2021.html


Trybunalskim

15 grudnia 2021, Łódź  – panel dyskusyjny przygotowany przez OBBH IPN w
Łodzi. Uczestnikami dyskusji moderowanej przez dr. Sebastiana Pilarskiego
(naczelnik OBBH IPN w Łodzi) będą uczestnicy strajku studenckiego
zorganizowanego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego w odpowiedzi na
wprowadzenie stanu wojennego

ODDZIAŁ IPN W POZNANIU

7 grudnia 2021, godz. 18.00 – dyskusja online „Stan wojenny w Wielkopolsce w
perspektywie historyków”

8 grudnia 2021 – pokaz online filmu „Moja ulubiona wojna”

9 grudnia 2021, Pobiedziska – prezentacja wystawy „Wielkopolska w cieniu
WRON-y” (szkoła podstawowa)

10 grudnia 2021 – gra edukacyjna w aplikacji Action Track „Przerwany karnawał,
stan wojenny w Poznaniu”

10 grudnia 2021 – dodatek prasowy o stanie wojennym do „Głosu
Wielkopolskiego” z 10 grudnia 2021 i „Gazety Lubuskiej” z 11 grudnia 2021

13 grudnia 2021 – Stan wojenny – wirtualny escape room (premiera i zapisy na
zajęcia)

13 grudnia 2021, Rawicz – odsłonięcie pomnika upamiętniającego osadzonych
w Wojskowym Obozie Internowania w Rawiczu (pomnik sfinasowany przez BUWiM)

14 grudnia 2021 – dyskusja online „Stan wojenny w Wielkopolsce w
perspektywie świadków historii”

16 grudnia 2021 – „Przerwany karnawał. Stan wojenny w Poznaniu” – gra w
aplikacji Action Track

ODDZIAŁ IPN W RZESZOWIE

27 listopada 2021, Żarnowiec – konferencja naukowa „NSZZ »Solidarność« na
Podkarpaciu”

2–3 grudnia 2021, Rzeszów – Gra terenowa „Żywe Muzeum” szlakiem miejsc
związanych z historią i działalnością „Solidarności (dla uczniów podkarpackich
szkół)

7 grudnia 2021 – 14 lutego 2022 – prezentacja grafik wielkoformatowych
poświęconych 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego na elewacji siedziby
IPN Oddział w Rzeszowie przy ul. Słowackiego 18

10 grudnia 2021 – dodatek historyczny „40. rocznica wprowadzenia stanu
wojennego w Polsce” w dziennikach „Nowiny” i „Super Nowości” oraz w tygodniku

https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/156484,Panel-dyskusyjny-Przeciw-WRON-ie-Lodzki-strajk-studentow-1415-grudnia-1981-r.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/156484,Panel-dyskusyjny-Przeciw-WRON-ie-Lodzki-strajk-studentow-1415-grudnia-1981-r.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/156484,Panel-dyskusyjny-Przeciw-WRON-ie-Lodzki-strajk-studentow-1415-grudnia-1981-r.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/156484,Panel-dyskusyjny-Przeciw-WRON-ie-Lodzki-strajk-studentow-1415-grudnia-1981-r.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/156484,Panel-dyskusyjny-Przeciw-WRON-ie-Lodzki-strajk-studentow-1415-grudnia-1981-r.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/156484,Panel-dyskusyjny-Przeciw-WRON-ie-Lodzki-strajk-studentow-1415-grudnia-1981-r.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/155780,Dyskusja-online-Stan-wojenny-w-Wielkopolsce-w-perspektywie-historykow-Poznan-7-g.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/155780,Dyskusja-online-Stan-wojenny-w-Wielkopolsce-w-perspektywie-historykow-Poznan-7-g.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/155780,Dyskusja-online-Stan-wojenny-w-Wielkopolsce-w-perspektywie-historykow-Poznan-7-g.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/155056,Moja-ulubiona-wojna-wyjatkowy-film-o-dorastaniu-w-komunistycznych-realiach-Pokaz.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/155056,Moja-ulubiona-wojna-wyjatkowy-film-o-dorastaniu-w-komunistycznych-realiach-Pokaz.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/155278,Przerwany-karnawal-Stan-wojenny-w-Poznaniu-gra-w-aplikacji-Action-Track-10-grudn.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/155278,Przerwany-karnawal-Stan-wojenny-w-Poznaniu-gra-w-aplikacji-Action-Track-10-grudn.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/155278,Przerwany-karnawal-Stan-wojenny-w-Poznaniu-gra-w-aplikacji-Action-Track-10-grudn.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/156107,Stan-wojenny-w-Wielkopolsce-i-na-Ziemi-Lubuskiej-dodatek-IPN-do-Glosu-Wielkopols.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/156107,Stan-wojenny-w-Wielkopolsce-i-na-Ziemi-Lubuskiej-dodatek-IPN-do-Glosu-Wielkopols.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/156107,Stan-wojenny-w-Wielkopolsce-i-na-Ziemi-Lubuskiej-dodatek-IPN-do-Glosu-Wielkopols.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/155284,Stan-wojenny-wirtualny-escape-room-13-grudnia-2021.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/155284,Stan-wojenny-wirtualny-escape-room-13-grudnia-2021.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/155284,Stan-wojenny-wirtualny-escape-room-13-grudnia-2021.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/156161,Odsloniecie-pomnika-ku-czci-internowanych-w-Wojskowym-Obozie-Internowania-w-Rawi.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/156161,Odsloniecie-pomnika-ku-czci-internowanych-w-Wojskowym-Obozie-Internowania-w-Rawi.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/156161,Odsloniecie-pomnika-ku-czci-internowanych-w-Wojskowym-Obozie-Internowania-w-Rawi.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/155783,Dyskusja-online-Stan-wojenny-w-Wielkopolsce-w-perspektywie-swiadkow-historii-Poz.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/155783,Dyskusja-online-Stan-wojenny-w-Wielkopolsce-w-perspektywie-swiadkow-historii-Poz.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/155783,Dyskusja-online-Stan-wojenny-w-Wielkopolsce-w-perspektywie-swiadkow-historii-Poz.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/155278,Przerwany-karnawal-Stan-wojenny-w-Poznaniu-gra-w-aplikacji-Action-Track-16-grudn.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/155278,Przerwany-karnawal-Stan-wojenny-w-Poznaniu-gra-w-aplikacji-Action-Track-16-grudn.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/155278,Przerwany-karnawal-Stan-wojenny-w-Poznaniu-gra-w-aplikacji-Action-Track-16-grudn.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/155759,40-rocznica-wprowadzenia-stanu-wojennego-Uroczystosci-wystawy-konferencje-gry-mi.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/154588,Gra-terenowa-Zywe-Muzeum-Rzeszow-2-3-grudnia-2021-r.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/154588,Gra-terenowa-Zywe-Muzeum-Rzeszow-2-3-grudnia-2021-r.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/154588,Gra-terenowa-Zywe-Muzeum-Rzeszow-2-3-grudnia-2021-r.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/154588,Gra-terenowa-Zywe-Muzeum-Rzeszow-2-3-grudnia-2021-r.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/155861,Prezentacja-grafik-wielkoformatowych-poswieconych-40-rocznicy-wprowadzenia-stanu.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/155861,Prezentacja-grafik-wielkoformatowych-poswieconych-40-rocznicy-wprowadzenia-stanu.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/155861,Prezentacja-grafik-wielkoformatowych-poswieconych-40-rocznicy-wprowadzenia-stanu.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/155861,Prezentacja-grafik-wielkoformatowych-poswieconych-40-rocznicy-wprowadzenia-stanu.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/155861,Prezentacja-grafik-wielkoformatowych-poswieconych-40-rocznicy-wprowadzenia-stanu.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/155861,Prezentacja-grafik-wielkoformatowych-poswieconych-40-rocznicy-wprowadzenia-stanu.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-do/156424,Dodatek-IPN-do-Nowin-w-zwiazku-z-40-rocznica-wprowadzenia-stanu-wojennego.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-do/156424,Dodatek-IPN-do-Nowin-w-zwiazku-z-40-rocznica-wprowadzenia-stanu-wojennego.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-do/156424,Dodatek-IPN-do-Nowin-w-zwiazku-z-40-rocznica-wprowadzenia-stanu-wojennego.html


„Życie Podkarpackie”

10 grudnia 2021, Rzeszów – Kongres osób represjonowanych, działaczy
Solidarności i kombatantów: wykłady, projekcja filmu „Twarze Wolności”
wyprodukowanego przez TVP oraz prezentacja monety okolicznościowej
poświęconej ofiarom stanu wojennego

10 grudnia 2021, Przemyśl – konferencja popularnonaukowa „Postrzeganie
stanu wojennego po 40 latach”

12 grudnia 2021, Przemyśl – prelekcja Artura Brożyniaka (OBBH IPN Rzeszów)
„Stan wojenny w województwie przemyskim” podczas uroczystości 40. rocznicy
wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia 2021 – Gość Dnia w Katolickim Radiu Via – rozmowa z dr. Marcinem
Bukałą, historykiem z rzeszowskiego IPN, dotycząca 40. rocznicy wprowadzenia
stanu wojennego

13 grudnia 2021 – Gość Dnia w TVP Rzeszów – rozmowa z dr. Dariuszem
Iwaneczką, dyrektorem IPN Oddział w Rzeszowie, dotycząca 40. rocznicy
wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia 2021, godz. 17.00, Jarosław – prelekcja Artura Brożyniaka (OBBH
IPN Rzeszów) „Stan wojenny Jarosławiu” podczas uroczystości 40. rocznicy
wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia 2021, Rzeszów – diorama, przedstawiająca funkcjonariuszy ZOMO
przy koksowniku, przed siedzibą IPN Oddział w Rzeszowie; będzie wykorzystana w
wypowiedzi na żywo dla TVP Rzeszów – Aktualności w godz. 14:30–20:00

13 grudnia 2021, Rzeszów – prelekcja Bogusława Kleszczyńskiego „Stan
wojenny w Polsce” w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Rzeszowie

13 grudnia 2021, Rzeszów – konferencja popularnonaukowa „Prawne aspekty
wprowadzenia stanu wojennego”. Organizator IPN Oddział Rzeszów i Podkarpacki
Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

13 grudnia 2021 – Bogusław Kleszczyński w audycji „Tu i Teraz” w Polskim Radiu
Rzeszów, poświęconej 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

15 grudnia 2021, Przemyśl – prelekcja Zenona Fajgera (OBEN IPN Rzeszów) dla
uczniów pt. „Stan wojenny”, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa
Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu

15 grudnia 2021, Ropczyce – otwarcie wystawy „Spacyfikować nadzieje!”
przedstawiającej represje SB wobec „Solidarności z powiatu ropczycko-
sędziszowskiego”, wprowadzenie w tematykę wystawy – dr Dariusz Iwaneczko 

16 grudnia 2021, godz. 15.30 – seminarium online dla nauczycieli „Stan
wojenny w Polsce południowo-wschodniej” 

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-do/156424,Dodatek-IPN-do-Nowin-w-zwiazku-z-40-rocznica-wprowadzenia-stanu-wojennego.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/156176,Kongres-Osob-Represjonowanych-Dzialaczy-Solidarnosci-i-Kombatantow-Rzeszow-10-gr.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/156176,Kongres-Osob-Represjonowanych-Dzialaczy-Solidarnosci-i-Kombatantow-Rzeszow-10-gr.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/156176,Kongres-Osob-Represjonowanych-Dzialaczy-Solidarnosci-i-Kombatantow-Rzeszow-10-gr.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/156176,Kongres-Osob-Represjonowanych-Dzialaczy-Solidarnosci-i-Kombatantow-Rzeszow-10-gr.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/156176,Kongres-Osob-Represjonowanych-Dzialaczy-Solidarnosci-i-Kombatantow-Rzeszow-10-gr.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/155461,Konferencja-popularnonaukowa-w-40-rocznice-wprowadzenia-stanu-wojennego-w-Polsce.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/155461,Konferencja-popularnonaukowa-w-40-rocznice-wprowadzenia-stanu-wojennego-w-Polsce.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/155461,Konferencja-popularnonaukowa-w-40-rocznice-wprowadzenia-stanu-wojennego-w-Polsce.html


ODDZIAŁ IPN W SZCZECINIE

od 4 grudnia 2021, Szczecin – prezentacja wystawy „Stan Wojenny
1981–1983” (przed budynkiem Polskiego Radia Szczecin)

11 grudnia 2021, Szczecin – debata w Polskim Radiu Szczecin i koncert zespołu
„Fabryka”

11 grudnia 2021 – prezentacja infografiki „Stan wojenny w Szczecinie”

13 grudnia 2021, Szczecin – ogólnomiejskie obchody 40. rocznicy
wprowadzenia stanu wojennego na pl. Solidarności połączone z mapingiem ze
zdjęć/filmów z wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia 2021, godz. 18.50 – film dokumentalny TVP Szczecin (real. Monika
Kwasigroch, Edyta Strub) i IPN Szczecin „Zabić nadzieję” w TVP3 Szczecin

13 grudnia 2021 – dodatek do gazet Polska Press o stanie wojennym „Zabić
nadzieję”

13 grudnia 2021 – finał konkurs „Z Gryfem w tle”, edycja dotycząca stanu
wojennego w Szczecinie

20 i 23 grudnia 2021, Szczecin – szkolenie dydaktyczne dla nauczycieli „Jak
uczyć o stanie wojennym?”

grudzień 2021 – kampania w mediach społecznościowych przybliżająca sylwetki
internowanych z terenu Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej

ODDZIAŁ IPN WE WOCŁAWIU

7 grudnia 2021, Wrocław – wykład Łukasza Sołtysika (OBBH IPN Wrocław)
„Wrocław 13 grudnia – 40 lat temu”, Dolnośląska Biblioteka Publiczna, Rynek 58,
godz. 17.00

10 grudnia 2021, Legnica – wykład Łukasza Sołtysika (OBBH IPN Wrocław)
„Stan wojenny w Legnicy 1981-1983: protesty, represje, konspiratorzy, bibuła”,
kościół św. Tadeusza Apostoła w Legnicy, ul. Artyleryjska 38, godz. 17.00

12 grudnia 2021, Wrocław – obchody 40 rocznicy pacyfikacji zakładu POLAR w
kościele św. Jana Apostoła we Wrocławiu Zakrzowie i byłym Zakładowym Domu
Kultury „Polar” we Wrocławiu Zakrzowie, przy ul. Okulickiego, z udziałem Łukasza
Sołtysika (OBBH IPN Wrocław), autora książki o historii NSZZ „Solidarność” w
ZZSD „Polar” we Wrocławiu, godz. 13.15

12 grudnia 2021, Nysa – uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej
internowanym i represjonowanym w czasie stanu wojennego. Mur Zakładu
Karnego w Nysie

13 grudnia 2021, Opole – uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej
internowanym i represjonowanym w czasie stanu wojennego. Mur Aresztu

https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/155723,40-rocznica-wprowadzenia-stanu-wojennego.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-do/156391,Zabic-nadzieje-dodatek-historyczny-z-13-grudnia-2021-do-dziennikow-regionalnych-.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-do/156391,Zabic-nadzieje-dodatek-historyczny-z-13-grudnia-2021-do-dziennikow-regionalnych-.html
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-do/156391,Zabic-nadzieje-dodatek-historyczny-z-13-grudnia-2021-do-dziennikow-regionalnych-.html
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/szczecin/konkursy-i-projekty/z-gryfem-w-tle
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/szczecin/konkursy-i-projekty/z-gryfem-w-tle
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/szczecin/konkursy-i-projekty/z-gryfem-w-tle
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/153848,Jak-mozna-uczyc-o-stanie-wojennym-szkolenia-dla-nauczycieli-20-i-23-listopada-20.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/153848,Jak-mozna-uczyc-o-stanie-wojennym-szkolenia-dla-nauczycieli-20-i-23-listopada-20.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/153848,Jak-mozna-uczyc-o-stanie-wojennym-szkolenia-dla-nauczycieli-20-i-23-listopada-20.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/156185,Obchody-40-rocznicy-wprowadzenia-w-Polsce-stanu-wojennego-Dolny-Slask-Slask-Opol.html


Śledczego w Opolu

13 grudnia 2021, Świdnica – uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej
internowanym i represjonowanym w czasie stanu wojennego. Mur Aresztu
Śledczego w Świdnicy

13 grudnia 2021, Strzelce Opolskie – uroczystość odsłonięcia tablicy
poświęconej internowanym i represjonowanym w czasie stanu wojennego. Mur
Zakładu Karnego w Strzelcach Opolskich

13 grudnia 2021, Wrocław – otwarcie wystawy „»Chodźcie z nami«.
Wrocławskie protesty uliczne 1981–1989 oraz prezentacja towarzyszącego jej
katalogu”, ul. Świdnicka, godz. 12.00

13 grudnia 2021, Polkowice – Panel dyskusyjno-wspomnieniowy „40 lat
pamięci o ofiarach i represjonowanych w stanie wojennym”, Kino w Polkowicach,
ul. Skalników 4, godz. 11.00

13 grudnia 2021, Wrocław – mapping – wielkoformatowa projekcja filmu „Stan
wojenny – Wrocław pamięta…” na budynku Narodowego Forum Muzyki, pl.
Wolności, godz. 16.00–22.00

13 grudnia 2021, Wrocław – prezentacja kalendarza ściennego na 2022 r.
wydanego z okazji 40 rocznicy powstania „Solidarności Walczącej” Kornela
Morawieckiego

13 grudnia 2021 – prezentacja na FB Oddziału IPN we Wrocławiu dokumentów i
fotografii dotyczących stanu wojennego na Dolnym Śląsku

15 grudnia 2021, Praga (Czechy) – dyskusja na temat wprowadzenia stanu
wojennego z udziałem dr. Kamila Dworaczka, Biblioteka Havla

16 grudnia 2021, Wrocław – 40 rocznica pacyfikacji KWK „Wujek” i śmierci 9
górników. Złożenie kwiatów przy tablicy poświęconej internowanym i
represjonowanym w czasie stanu wojennego. Mur Zakładu Karnego przy ul.
Kleczkowskiej

16 grudnia 2021, Wrocław – promocja książek o tematyce solidarnościowej
Oddziałowego Biura Badań Historycznych we Wrocławiu, Sala Sesyjna Dworca
Głównego we Wrocławiu, godz. 10.00

17 grudnia 2021, Polkowice – obchody 40 rocznicy pacyfikacji strajku w
Zakładach Górniczych „Rudna” w Polkowicach, wystąpienia przedstawicieli OIPN
we Wrocławiu, godz. 10.00

17 grudnia 2021, Kłodzko – prelekcja dr. Kamila Dworaczka (OBBH) o stanie
wojennym dla uczniów i nauczycieli I LO w Kłodzku połączona z prezentacją
wystawy o graffiti w PRL, I LO w Kłodzku, godz. 12.00

17 grudnia 2021, Wrocław – uroczystość wręczenia odznaczeń Krzyży Wolności
i Solidarności działaczom dolnośląskiej opozycji niepodległościowej, Dolnośląski

https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/156521,Wystawa-Chodzcie-z-nami-Wroclawskie-protesty-uliczne-19811989-Wroclaw-13-grudnia.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/156521,Wystawa-Chodzcie-z-nami-Wroclawskie-protesty-uliczne-19811989-Wroclaw-13-grudnia.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/156521,Wystawa-Chodzcie-z-nami-Wroclawskie-protesty-uliczne-19811989-Wroclaw-13-grudnia.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/156521,Wystawa-Chodzcie-z-nami-Wroclawskie-protesty-uliczne-19811989-Wroclaw-13-grudnia.html
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