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Instytut Pamięci Narodowej na 35. rocznicę
wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Śledztwa IPN dotyczące przestępstw i zbrodni popełnionych w czasie stanu
wojennego 

Tajne specjalnego znaczenia – jak w marcu 1981 władcy PRL omawiali
przygotowania do stanu wojennego

Wystawa „Wolne Słowo” – Warszawa, 9 grudnia 2016 – 15 stycznia 2017 

Koncert wspomnieniowy Mieczysława Święcickiego ŻYŁEM… ŻYLIŚMY NA
KRAWĘDZI HISTORII – Warszawa, 10 grudnia 2016 

Pokaz filmu „Solidaruchy z Rakowieckiej” – Warszawa, 12 grudnia 2016

Koncert galowy „Wyrwano nam serce, lecz nie oddamy duszy” – Warszawa, 12
grudnia 2016 

Wręczenie odznaczeń państwowych byłym działaczom opozycji
antykomunistycznej – Warszawa, 13 grudnia 2016 

Prezentacja książki Grzegorza Majchrzaka „Tajemnice stanu wojennego” –
Warszawa, 13 grudnia 2016 

Warszawa stanu wojennego. Projekt edukacyjno-historyczny Instytutu Pamięci
Narodowej

IPN  BIAŁYSTOK  

Obchody 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce – Białystok, 9, 13
grudnia 2016 

Dzień Pamięci Ofiar stanu wojennego – Białystok, 9 grudnia 2016

Ogólnopolski Zjazd Internowanych – Iława, 10 grudnia 2016 

Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Ofiary stanu wojennego – Giżycko, 11
grudnia 2016

Lekcje o stanie wojennym w województwie warmińsko-mazurskim – 12–21 grudnia
2016 (Olsztyn, Małdyty, Morąg, Braniewo, Nowe Miasto) 

Stan wojenny na Podlasiu i Suwalszczyźnie

IPN  GDAŃSK 

 Kampania społeczna IPN „Zapal Światło Wolności”. Obchody 35. rocznicy
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wprowadzenia stanu wojennego

 Akcja „Bibuła” – Bydgoszcz-Gdańsk, 1–31 grudnia 2016

Obchody 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego Bydgoszcz – Toruń – Włocławek
– Chełmno – Inowrocław – Grudziądz

Seminarium dla nauczycieli „Stan wojenny. Spojrzenie po 35 latach” – Gdańsk, 7
grudnia 2016 

Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Chełmno, 12 grudnia 2016

Konferencja naukowa „Stan wojenny w Polsce 1981–1983” – Gdańsk, 12–13 grudnia
2016

Konkurs wiedzy „Wojna polsko-jaruzelska. 35 rocznica wprowadzenia stanu
wojennego w Polsce” – Gdańsk, 16 grudnia 2016 (finał)

IPN  KATOWICE 

Ogólnopolska akcja społeczna IPN „Zapal światło wolności” – Spodek w barwach
narodowych – Katowice, 13 grudnia 2016 

Konferencja edukacyjna dla nauczycieli Opór społeczny mieszkańców powiatu
bieruńsko-lędzińskiego w czasie stanu wojennego w 35. rocznicę strajku w KWK
„Ziemowit” i w KWK „Piast” – Lędziny, 7 grudnia 2016 

Niezłomni. 35. rocznica strajków w KWK Piast i Ziemowit

Spotkanie dawnych i obecnych działaczy „Solidarności" w 35. rocznicę
wprowadzenia stanu wojennego z referatem Artura Kasprzykowskiego – Bielsko-
Biała, 10 grudnia 2016 

Seminarium dla nauczycieli i uczniów „Stan wojenny w Polsce 1981–1983 z
perspektywy 35 rocznicy od jego ogłoszenia” – Bielsko-Biała, 12 grudnia 2016

Konferencja naukowa „Zbrodnie stanu wojennego – aspekty prawne” – Katowice,
13–14 grudnia 2016 

Wykład dr. Jarosława Nei w ramach konferencji naukowej „Stan wojenny na ziemi
myszkowskiej” w Myszkowie, 14 grudnia 2016

Uroczystość upamiętniająca 35. rocznicę pacyfikacji kopalni Wujek – Katowice, 16
grudnia 2016 

Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności działaczom opozycji
antykomunistycznej w 35. rocznicę pacyfikacji kopalni Wujek – Katowice, 16
grudnia 2016 

Pod patronatem honorowym Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach:
Bieg Dziewięciu Górników – Katowice, 16 grudnia 2016

„Pamiętamy – koncert z okazji 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego i
tragicznych wydarzeń na kopalni Wujek” – Katowice, 17 grudnia 2016 
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Prezentacja wystawy IPN „586 dni stanu wojennego” oraz zajęcia edukacyjne w
35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

IPN  KRAKÓW

Wykład Edyty Krężołek „To władza strzela do robotników” w Centrum
Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” – Kielce, 7 grudnia 2016

VIII edycja konkursu „Orła WRONa nie pokona” – Starachowice, 7 grudnia 2016

„Drukarze bibuły” spotkanie dla młodzieży w cyklu „Ludzie (w) historii” w Centrum
Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” – Kielce, 8 grudnia 2016

Spotkanie z udziałem działaczy opozycyjnych i osób internowanych w 35. rocznicę
wprowadzenia stanu wojennego – Kielce, 13 grudnia 2016

Pokaz filmu dokumentalnego pt. „Grupy Oporu” w reż. M. Dłużewskiej dla uczniów
kieleckich szkół – Kielce, 13 grudnia 2016

Spotkanie z dr. Maciejem Korkuciem pt. „Tragedia czy ocalenie narodu?
Manipulacje wizerunkiem stanu wojennego” - Kielce, 14 grudnia 2016

IPN  LUBLIN

Obchody 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego na Lubelszczyźnie 

Dr hab. Marcin Kruszyński „Świat akademicki w Polsce w latach 80. Problemy i
dylematy. Kilka słów o Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach w
materiałach Służby Bezpieczeństwa” – Siedlce, 10 grudnia 2016

Otwarcie wystawy IPN „Wasza Solidarność – nasza wolność” – Windsor, 11 grudnia
2016 

Zapal światło Wolności, iluminacja w Świdniku

IPN  ŁÓDŹ

Prelekcja nt. stanu wojennego w Polsce – Gostynin, 7 grudnia 2016

Wykłady nt. stanu wojennego – Piotrków Trybunalski i Opoczno, 8 grudnia 2016 

Józef Śreniowski gościem Klubu Historycznego im. gen. „Grota” w Zduńskiej Woli –
8 grudnia 2016

Prezentacja wystawy „586 dni stanu wojennego” – Bełchatów, 10-20 grudnia
2016 

Gra miejska „Stan wojenny w Łodzi – Orła Wrona nie pokona” – Łódź, 11 grudnia
2016

Spotkanie w 35. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego – Łódź, 12
grudnia 2016
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http://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/37964,Jozef-Sreniowski-gosciem-Klubu-Historycznego-im-gen-Grota-w-Zdunskiej-Woli-8-gru.html
http://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/37964,Jozef-Sreniowski-gosciem-Klubu-Historycznego-im-gen-Grota-w-Zdunskiej-Woli-8-gru.html
http://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/37857,Prezentacja-wystawy-586-dni-stanu-wojennego-Belchatow-10-20-grudnia-2016.html
http://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/37857,Prezentacja-wystawy-586-dni-stanu-wojennego-Belchatow-10-20-grudnia-2016.html
http://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/37884,Gra-miejska-Stan-wojenny-w-Lodzi-Orla-Wrona-nie-pokona-Lodz-11-grudnia-2016.html
http://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/37884,Gra-miejska-Stan-wojenny-w-Lodzi-Orla-Wrona-nie-pokona-Lodz-11-grudnia-2016.html
http://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/37750,Spotkanie-w-35-rocznice-wprowadzenia-w-Polsce-stanu-wojennego-Lodz-12-grudnia-20.html
http://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/37750,Spotkanie-w-35-rocznice-wprowadzenia-w-Polsce-stanu-wojennego-Lodz-12-grudnia-20.html


W CE IPN Przystanek Historia warsztaty nt. stanu wojennego i gospodarki
niedoboru – Radomsko, 12 grudnia 2016

Spotkanie Klubu Historycznego im. gen. „Grota” nt. stanu wojennego – Wieluń, 12
grudnia 2016 

Ogólnopolska akcja społeczna IPN „Zapal światło wolności” – 13 grudnia 2016 

Warsztaty w ramach akcji edukacyjnej „Śladami wolnego słowa w Łodzi – od Józefa
Piłsudskiego do ojca Stefana Miecznikowskiego” – Łódź, 13 grudnia 2016 

Referat dyrektora łódzkiego oddziału IPN na sesji w ramach kaliskich obchodów
XXXV rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce – 13 grudnia 2016

Łódzkie obchody 35. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego – 13
grudnia 2016 

Koncert finałowy VII edycji konkursu „Piosenki stanu wojennego” – Łódź, 13
grudnia 2016

Referat dyrektora łódzkiego oddziału IPN na sesji w ramach kaliskich obchodów
XXXV rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce – 13 grudnia 2016 

Finał konkursu historycznego „13 grudnia roku pamiętnego…” – Piotrków
Trybunalski, 13 grudnia 2016 

Prezentacja wystawy „586 dni stanu wojennego” – Kutno, 13 grudnia 2016 –
styczeń 2017 

W Klubie Historycznym im. gen. „Grota” nt. pacyfikacji kopalni „Wujek” –
Pabianice, 14 grudnia 2016 

Prezentacja wystawy o Ojcu Stefanie Miecznikowskim – Łódź, 20 grudnia 2016 –
styczeń 2017

IPN  POZNAŃ 

Stan wojenny w Wielkopolsce – kalendarium wydarzeń

Ofiary stanu wojennego – niemal sto śmierci w „niewyjaśnionych okolicznościach” 

Akcja „Jodła” w Wielkopolsce 

35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Wielkopolsce. Akcja „Zapal Światło
Wolności” 

Upamiętnienie ofiar stanu wojennego – kampania społeczna poznańskiego
oddziału IPN

Obchody 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Prezentacja wystawy IPN
„NSZZ «Solidarność» i opozycja demokratyczna w Wielkopolsce 1980–1990” – Piła,
7–19 grudnia 2016

Pod patronatem IPN: konkurs dla młodzieży szkolnej powiatu pilskiego „Śladami stanu

http://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/37882,W-CE-IPN-Przystanek-Historia-warsztaty-nt-stanu-wojennego-i-gospodarki-niedoboru.html
http://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/37882,W-CE-IPN-Przystanek-Historia-warsztaty-nt-stanu-wojennego-i-gospodarki-niedoboru.html
http://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/37860,Spotkanie-Klubu-Historycznego-im-gen-Grota-nt-stanu-wojennego-Wielun-12-grudnia-.html
http://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/37860,Spotkanie-Klubu-Historycznego-im-gen-Grota-nt-stanu-wojennego-Wielun-12-grudnia-.html
http://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/37829,Ogolnopolska-akcja-spoleczna-IPN-Zapal-swiatlo-wolnosci-13-grudnia-2016.html
http://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/37866,Warsztaty-w-ramach-akcji-edukacyjnej-Sladami-wolnego-slowa-w-Lodzi-od-Jozefa-Pil.html
http://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/37866,Warsztaty-w-ramach-akcji-edukacyjnej-Sladami-wolnego-slowa-w-Lodzi-od-Jozefa-Pil.html
http://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/37891,Referat-dyrektora-lodzkiego-oddzialu-IPN-na-sesji-w-ramach-kaliskich-obchodow-XX.html
http://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/37891,Referat-dyrektora-lodzkiego-oddzialu-IPN-na-sesji-w-ramach-kaliskich-obchodow-XX.html
http://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/37923,Lodzkie-obchody-35-rocznicy-wprowadzenia-w-Polsce-stanu-wojennego-13-grudnia-201.html
http://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/37923,Lodzkie-obchody-35-rocznicy-wprowadzenia-w-Polsce-stanu-wojennego-13-grudnia-201.html
http://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/37916,Koncert-finalowy-VII-edycji-konkursu-Piosenki-stanu-wojennego-Lodz-13-grudnia-20.html
http://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/37916,Koncert-finalowy-VII-edycji-konkursu-Piosenki-stanu-wojennego-Lodz-13-grudnia-20.html
http://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/37891,Referat-dyrektora-lodzkiego-oddzialu-IPN-na-sesji-w-ramach-kaliskich-obchodow-XX.html
http://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/37891,Referat-dyrektora-lodzkiego-oddzialu-IPN-na-sesji-w-ramach-kaliskich-obchodow-XX.html
http://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/37912,Final-konkursu-historycznego-13-grudnia-roku-pamietnego-Piotrkow-Trybunalski-13-.html
http://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/37912,Final-konkursu-historycznego-13-grudnia-roku-pamietnego-Piotrkow-Trybunalski-13-.html
http://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/37924,Prezentacja-wystawy-586-dni-stanu-wojennego-Kutno-13-grudnia-2016-styczen-2017.html
http://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/37924,Prezentacja-wystawy-586-dni-stanu-wojennego-Kutno-13-grudnia-2016-styczen-2017.html
http://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/37925,W-Klubie-Historycznym-im-gen-Grota-nt-pacyfikacji-kopalni-Wujek-Pabianice-14-gru.html
http://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/37925,W-Klubie-Historycznym-im-gen-Grota-nt-pacyfikacji-kopalni-Wujek-Pabianice-14-gru.html
http://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/37926,Prezentacja-wystawy-o-Ojcu-Stefanie-Miecznikowskim-Lodz-20-grudnia-2016-styczen-.html
http://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/37926,Prezentacja-wystawy-o-Ojcu-Stefanie-Miecznikowskim-Lodz-20-grudnia-2016-styczen-.html
http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/37897,Stan-wojenny-w-Wielkopolsce-kalendarium-wydarzen.html
http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/37898,Ofiary-stanu-wojennego-niemal-sto-smierci-w-niewyjasnionych-okolicznosciach.html
http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/37899,Akcja-Jodla-w-Wielkopolsce.html
http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/37896,35-rocznica-wprowadzenia-stanu-wojennego-w-Wielkopolsce-Akcja-Zapal-Swiatlo-Woln.html
http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/37896,35-rocznica-wprowadzenia-stanu-wojennego-w-Wielkopolsce-Akcja-Zapal-Swiatlo-Woln.html
http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/38007,Upamietnienie-35-rocznicy-wprowadzenia-stanu-wojennego-kampania-spoleczna-IPN.html
http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/38007,Upamietnienie-35-rocznicy-wprowadzenia-stanu-wojennego-kampania-spoleczna-IPN.html
http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/37541,Obchody-35-rocznicy-wprowadzenia-stanu-wojennego-Prezentacja-wystawy-IPN-NSZZ-So.html
http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/37541,Obchody-35-rocznicy-wprowadzenia-stanu-wojennego-Prezentacja-wystawy-IPN-NSZZ-So.html
http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/37541,Obchody-35-rocznicy-wprowadzenia-stanu-wojennego-Prezentacja-wystawy-IPN-NSZZ-So.html
http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/37538,Pod-patronatem-IPN-konkurs-dla-mlodziezy-szkolnej-powiatu-pilskiego-Sladami-stan.html


wojennego.35 rocznica wprowadzenia stanu wojennego 1981–2016”

Pod patronatem IPN: konkurs dla młodzieży szkolnej z województwa
wielkopolskiego „Porozmawiajmy o tym jak było – stan wojenny widziany oczyma
młodzieży"

Dyskusja nad książką „Solidarność 1980–1981 w kraju i w Wielkopolsce. Szkice do
portretu” w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Bibliotece
Raczyńskich – Poznań, 8 grudnia 2016

Pod patronatem IPN: konkurs dla młodzieży szkolnej z województwa
wielkopolskiego „Porozmawiajmy o tym jak było – stan wojenny widziany oczyma
młodzieży"

IPN  RZESZÓW

Projekt edukacyjny „Żywe Muzeum” z okazji 35 rocznicy wprowadzenia w Polsce
stanu wojennego – 29–30 listopada 2016

VI edycja konkursu „Stan wojenny w Polsce – Stan wojenny w mojej rodzinnej
miejscowości” – Rzeszów, 21 listopada – 22 grudnia 2016

Prezentacja przygotowanej przez IPN Oddział Rzeszów wystawy „Stan wojenny” –
Iwonicz, 24 listopada – 13 grudnia 2016

IPN Oddział Rzeszów w 35 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego – Rzeszów, 13
grudnia 2016

Światło Wolności zapłonie na fasadzie budynku IPN w Rzeszowie w godz.
19.00–22.00 – Rzeszów, 13 grudnia 2016 

Informacja o postępowaniach prowadzonych przez prokuratorów OKŚZpNP w
Rzeszowie dotyczących stanu wojennego – Rzeszów, 13 grudnia 2016 

Co kryje Oddziałowe Archiwum IPN w Rzeszowie na temat stanu wojennego –
Rzeszów, 13 grudnia 2016

IPN  SZCZECIN 

35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego – harmonogram wydarzeń

„Ośrodki odosobnienia 1981–1982. Wierzchowo Pomorskie, Jaworze, Darłówek i
Głębokie” – Szczecin, 8 grudnia 2016

35. rocznica protestu głodowego funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej w świetlicy
Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego – Szczecin, 12 grudnia 2016

Historyczna Gra Miejska „Operacja WRONA-35” – Szczecin, Koszalin, 13 i 16
grudnia 2016 

IPN  WARSZAWA 

http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/37538,Pod-patronatem-IPN-konkurs-dla-mlodziezy-szkolnej-powiatu-pilskiego-Sladami-stan.html
http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/37537,Pod-patronatem-IPN-konkurs-dla-mlodziezy-szkolnej-z-wojewodztwa-wielkopolskiego-.html
http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/37537,Pod-patronatem-IPN-konkurs-dla-mlodziezy-szkolnej-z-wojewodztwa-wielkopolskiego-.html
http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/37537,Pod-patronatem-IPN-konkurs-dla-mlodziezy-szkolnej-z-wojewodztwa-wielkopolskiego-.html
http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/36425,Dyskusja-nad-ksiazka-Solidarnosc-19801981-w-kraju-i-w-Wielkopolsce-Szkice-do-por.html
http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/36425,Dyskusja-nad-ksiazka-Solidarnosc-19801981-w-kraju-i-w-Wielkopolsce-Szkice-do-por.html
http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/36425,Dyskusja-nad-ksiazka-Solidarnosc-19801981-w-kraju-i-w-Wielkopolsce-Szkice-do-por.html
http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/37537,Pod-patronatem-IPN-konkurs-dla-mlodziezy-szkolnej-z-wojewodztwa-wielkopolskiego-.html
http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/37537,Pod-patronatem-IPN-konkurs-dla-mlodziezy-szkolnej-z-wojewodztwa-wielkopolskiego-.html
http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/37537,Pod-patronatem-IPN-konkurs-dla-mlodziezy-szkolnej-z-wojewodztwa-wielkopolskiego-.html
http://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/37123,Projekt-edukacyjny-quotZywe-Muzeumquot-z-okazji-35-rocznicy-wprowadzenia-w-Polsc.html
http://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/37123,Projekt-edukacyjny-quotZywe-Muzeumquot-z-okazji-35-rocznicy-wprowadzenia-w-Polsc.html
http://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/36784,VI-edycja-konkursu-quotStan-wojenny-w-Polsce-Stan-wojenny-w-mojej-rodzinnej-miej.html
http://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/36784,VI-edycja-konkursu-quotStan-wojenny-w-Polsce-Stan-wojenny-w-mojej-rodzinnej-miej.html
http://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/37447,Prezentacja-przygotowanej-przez-IPN-Oddzial-Rzeszow-wystawy-quotStan-wojennyquot.html
http://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/37447,Prezentacja-przygotowanej-przez-IPN-Oddzial-Rzeszow-wystawy-quotStan-wojennyquot.html
http://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/37831,IPN-Oddzial-Rzeszow-w-35-rocznice-wprowadzenia-stanu-wojennego-Rzeszow-13-grudni.html
http://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/37831,IPN-Oddzial-Rzeszow-w-35-rocznice-wprowadzenia-stanu-wojennego-Rzeszow-13-grudni.html
http://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/37848,Swiatlo-Wolnosci-zaplonie-na-fasadzie-budynku-IPN-w-Rzeszowie-w-godz-1900-2200-R.html
http://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/37848,Swiatlo-Wolnosci-zaplonie-na-fasadzie-budynku-IPN-w-Rzeszowie-w-godz-1900-2200-R.html
http://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/37903,Informacja-o-postepowaniach-prowadzonych-przez-prokuratorow-OKSZpNP-w-Rzeszowie-.html
http://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/37903,Informacja-o-postepowaniach-prowadzonych-przez-prokuratorow-OKSZpNP-w-Rzeszowie-.html
http://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/37881,Co-kryje-Oddzialowe-Archiwum-IPN-w-Rzeszowie-na-temat-stanu-wojennego-Rzeszow-13.html
http://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/37881,Co-kryje-Oddzialowe-Archiwum-IPN-w-Rzeszowie-na-temat-stanu-wojennego-Rzeszow-13.html
http://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/37950,35-rocznica-wprowadzenia-stanu-wojennego-harmonogram-wydarzen.html
http://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/37900,Osrodki-odosobnienia-19811982-Wierzchowo-Pomorskie-Jaworze-Darlowek-i-Glebokie-S.html
http://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/37900,Osrodki-odosobnienia-19811982-Wierzchowo-Pomorskie-Jaworze-Darlowek-i-Glebokie-S.html
http://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/37953,35-rocznica-protestu-glodowego-funkcjonariuszy-Milicji-Obywatelskiej-w-swietlicy.html
http://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/37953,35-rocznica-protestu-glodowego-funkcjonariuszy-Milicji-Obywatelskiej-w-swietlicy.html
http://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/37501,Historyczna-Gra-Miejska-Operacja-WRONA-35-Szczecin-Koszalin-13-i-16-grudnia-2016.html
http://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/37501,Historyczna-Gra-Miejska-Operacja-WRONA-35-Szczecin-Koszalin-13-i-16-grudnia-2016.html


„»Trzynastego grudnia roku pamiętnego…« – poezja stanu wojennego” – zajęcia
dla licealistów – Warszawa, 7 grudnia 2016

„»Trzynastego grudnia roku pamiętnego…« – poezja stanu wojennego” – zajęcia
dla licealistów – Grodzisk Mazowiecki, 8 grudnia 2016

Zajęcia dla licealistów „Orła WRONa nie pokona, czyli rzeczywistość szkolna lat
osiemdziesiątych” – Grodzisk Mazowiecki, 8 grudnia 2016

„Stan wojenny na Mazowszu” – wykład dr. Tadeusza Ruzikowskiego – Zielonka k.
Warszawy, 8 grudnia 2016

Gra miejska „Spacerniak 81” w ramach obchodów 35. rocznicy wprowadzenia
stanu wojennego „Kryptonim Jodła” – 10 grudnia 2016 

Zajęcia dla licealistów „Orła WRONa nie pokona, czyli rzeczywistość szkolna lat
osiemdziesiątych” – Warszawa, 13 grudnia 2016 

Prelekcja „Stan wojenny w Polsce 1981–1983” w Centrum Kultury Raszyn – Raszyn
k. Warszawy, 13 grudnia 2016

IPN  WROCŁAW

35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego – obchody we Wrocławiu – Wrocław,
1–15 grudnia 2016

Delegatura IPN w Opolu partnerem akcji Radia Opole „Internowana nadzieja” –
Opole, 5–16 grudnia 2016

Wystawa „Poczta podziemna” w ramach akcji edukacyjnej Radia Opole
„Internowana nadzieja” – Opole, 5 grudnia 2016

Obchody 35-lecia wprowadzenia stanu wojennego i pacyfikacji zakładu „Polar”.
Prezentacja książki Ł. Sołtysika „Solidarność w »Polarze«” – Wrocław, 9 grudnia
2016

Dr hab. Robert Klementowski podczas konferencji edukacyjnej poświęconej 35.
rocznicy stanu wojennego – Lubin, 9 grudnia 2016

Konferencja naukowa „Stan wojenny w Zagłębiu Miedziowym (1981–1983)” – Głogów,
12 grudnia 2016

Wystawa „Stan wojenny w powiecie dzierżoniowskim”. Wykład Ewy Chabros –
Dzierżoniów, 13 grudnia 2016

„Grudniowy wstał świt nie wiedział nikt nic…. Stan Wojenny z perspektywy 35 lat” –
wykład Marka Gadowicza – Góra, 13 grudnia 2016

Lekcja historii w rocznicę stanu wojennego – Wrocław, 13 grudnia 2016

O stanie wojennym na Przystanku Historia – Opole, 14 grudnia 2016 

Konferencja naukowa „35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
Nowe spojrzenie na archiwistów w poznawaniu i nauczaniu historii” – Opole, 16

http://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/37868,Trzynastego-grudnia-roku-pamietnego-poezja-stanu-wojennego-zajecia-dla-licealist.html
http://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/37868,Trzynastego-grudnia-roku-pamietnego-poezja-stanu-wojennego-zajecia-dla-licealist.html
http://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/37867,Trzynastego-grudnia-roku-pamietnego-poezja-stanu-wojennego-zajecia-dla-licealist.html
http://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/37867,Trzynastego-grudnia-roku-pamietnego-poezja-stanu-wojennego-zajecia-dla-licealist.html
http://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/37842,Zajecia-dla-licealistow-Orla-WRONa-nie-pokona-czyli-rzeczywistosc-szkolna-lat-os.html
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