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Zapal Światło Wolności. Instytut Pamięci
Narodowej uczcił ofiary stanu wojennego w 36.
rocznicę jego wprowadzenia
Jak co roku na 13 grudnia – rocznicę wprowadzenia w Polsce
stanu wojennego – Instytut Pamięci Narodowej przygotował
wiele wydarzeń w całym kraju, których celem jest
przypomnienie dramatycznych skutków decyzji władz
komunistycznych sprzed 36 lat. Poprzez kampanię społeczną
„Zapal Światło Wolności” IPN zachęcał do uczczenia wszystkich
ofiar stanu wojennego.
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O zapalenie 13 grudnia świec – symbolicznych
świateł pamięci – w urzędach i budynkach
użyteczności publicznej zaapelował w liście do
marszałków województw, prezydentów i
burmistrzów miast prezes IPN dr Jarosław
Szarek.

„Kampania nawiązuje do gestu solidarności,
jaki wobec Polaków żyjących w stanie
wojennym wykonały rzesze mieszkańców
ówczesnego wolnego świata. Symboliczne
światło wolności, jako znak solidarności z
Polakami, zapalił wówczas w Pałacu
Apostolskim w Watykanie Papież Jan Paweł
II, a ówczesny prezydent Stanów
Zjednoczonych Ronald Reagan w
Bożonarodzeniowym orędziu wspomniał o
Polakach cierpiących z powodu reżimu
komunistycznego, zwracając się do
Amerykanów słowami: »Niech płomień
milionów świec w amerykańskich domach
będzie świadectwem, że światła wolności nie
da się zgasić«” – przypomniał w liście prezes
Instytutu.

W tamtą pamiętną grudniową noc za sprawą
Ronalda Reagana świeca zapłonęła w oknie
Białego Domu – był to wyraz sprzeciwu
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wobec władz oraz solidarności z ofiarami.
Zachęcając do powtórzenia tego gestu IPN
pragnie przypomnieć wszystkich tych, którzy
wybrali wtedy drogę antykomunistycznego
oporu.

„Ufamy, że kampania połączy Polaków we
wspólnym hołdzie wobec zabitych i
poszkodowanych przez reżim
komunistyczny. Niech ten gest będzie też
wyrazem naszego przywiązania do ideałów
wolności, demokracji i prawdy niezależnie od
czasu i warunków politycznych” – napisał
prezes IPN.

List prezesa IPN Jarosława Szarka do
władz samorządowych

W środowy wieczór, 13 grudnia, o godz.
19:30 – w tym samym dniu, w którym 36 lat
temu komunistyczna dyktatura usiłowała
odebrać Polakom nadzieję, zapłonęły światła
wolności w oknach naszych domów. Wirtualne
światło wolności można zapalić poprzez
kliknięcie na poniższy baner.

Patronat Honorowy Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 

 

Wydarzenia przygotowane przez IPN na 36. rocznicę wprowadzenia stanu
wojennego

IPN CENTRALA

Warszawa: 11–16 grudnia, wystawa „I nazywali to Wojskiem Polskim…! Wojskowe
Obozy Internowania w Polsce (1982–1983). Zbrodnia komunistyczna, zbrodnia
przeciwko ludzkości”, Przystanek Historia – Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza
Kurtyki, ul. Marszałkowska 21/25

Warszawa: 12/13 grudnia, Rocznica stanu wojennego w Muzeum Żołnierzy
Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL
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Warszawa: 13 grudnia, z cyklu „Historia ze zdjęciem” dyskusja „Stan wojenny.
Spojrzenie z emigracji”

Warszawa: 13 grudnia, w Teatrze Kamienica spektakl upamiętniający 36.
rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Warszawa: 13 grudnia, Autobus stanu wojennego

Warszawa: 14 grudnia, Pokaz filmu Anny Plaszczyk „Sieroty spod znaku Wrony”

IPN BIAŁYSTOK

Białystok: 11 grudnia, godz. 10:45, zajęcia o stanie wojennym w Polsce, Zespół
Szkół nr 9 w Białymstoku (ul. Upalna 26), prowadzi Paweł Kalisz (OBEN Białystok)

Białystok: 12–13 grudnia, Dzień Pamięci Ofiar stanu wojennego

Białystok: 13 grudnia, godz. 11:00, Wykład dr. Tomasza Danileckiego (OIPN
Białystok) „Mieszkańcy Białostocczyzny wobec stanu wojennego” i prezentacja
wystawy IPN „586 dni stanu wojennego” podczas spotkania okolicznościowego w
36. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce organizowanego przez
Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”. Wojewódzki Ośrodek Animacji
Kultury w Białymstoku (ul. św. Rocha 14)

Białystok: 13 grudnia, godz. 11:30, zajęcia o stanie wojennym, Zespół Szkół
Katolickich im. Bolesławy Ujęcz w Białymstoku, (ul. Mickiewicza), prowadzi Paweł
Kalisz (OBEN Białystok)

Białystok: 13 grudnia, godz. 16:30, spotkanie okolicznościowe na „Przystanku
Historia” (ul. Warszawska 48)

Ełk: 14 grudnia, godz. 19:00, pokaz filmu „Próba generalna. Strajk w Wyższej
Oficerskiej Szkole Pożarniczej, listopad – grudzień 1981”, reż. A. T. Pietraszek,
2011, „Przystanek Historia” (Centrum Oświatowo-Dydaktyczne Diecezji Ełckiej, ul.
Plac Katedralny 1)

Kleosin: 14 grudnia, zajęcia nt. wprowadzenia stanu wojennego (ul. Zambrowska
20), prowadzi Krzysztof Jodczyk (OBEN Białystok)

Olsztyn:  Wykład dr. Piotra Gontarczyka o kulisach wprowadzenia stanu
wojennego w Polsce – 11 grudnia 2017

Olsztyn: 11 grudnia, godz. 9:15, lekcje „Grudniowy wstał świt, nie widział nikt
nic…” dla licealistów, XII LO (Bałtycka 4), prowadzi Dawid Zagził z Delegatury IPN
w Olsztynie

Olsztyn: 12 grudnia, godz. 11.10, lekcje „Grudniowy wstał świt, nie widział nikt
nic…” dla gimnazjalistów, Gimnazjum nr 13 (ul. Jeziołowicza 2), prowadzi Dawid
Zagził z Delegatury IPN w Olsztynie

Olsztyn: 14 grudnia, godz. 10:10, lekcje „Grudniowy wstał świt, nie widział nikt
nic…” dla licealistów, XII LO, (Bałtycka 4), prowadzi Dawid Zagził z Delegatury IPN
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w Olsztynie

Pisz: 10 grudnia, godz. 17:00,  Msza święta w intencji Ojczyzny – kościół pw. Matki
Miłosierdzia Ostrobramskiej (ul. Wołodyjowskiego 2)

Pisz: 10 grudnia, godz. 18:00, koncert muzyczny „Ostatni dzwonek – czyli jak
wyśpiewaliśmy koniec komunizmu” – aula I LO im. Bojowników o Polskość Mazur –
Stary ogólniak (ul. Sikorskiego 15)

Pisz: 15 grudnia, godz. 10:45, lekcje „Grudniowy wstał świt, nie widział nikt nic…”
dla gimnazjalistów, Zespół Szkół Katolickich w Piszu, prowadzi Dawid Zagził z
Delegatury IPN w Olsztynie

Pisz: 15 grudnia, godz. 15:00, złożenie kwiatów przy Pomniku Wolności (ul. Armii
Krajowej, współorganizuje OIPN w Białymstoku)

IPN GDAŃSK

Bydgoszcz: 13 grudnia, „Światło Wolności Ofiarom Stanu Wojennego”. Akcja
edukacyjna Delegatury IPN w Bydgoszczy

Chełmno: 11 grudnia, uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności  

Gdańsk: 7 grudnia, „Wrona Orła nie pokona, czyli jak humorem obaliliśmy
komunę”. Koncert Jana Pietrzaka

Gdańsk, Gdynia: 7–16 grudnia, Trzy Grudnie – 1952, 1970, 1981 – uroczystości
w Oddziale IPN w Gdańsku 

Gdańsk: 8–21 grudnia wystawa „Antoni Browarczyk – pierwsza ofiara stanu wojennego
w Gdańsku”, przed siedzibą IPN w Gdańsku, al. Grunwaldzka 216

Gdańsk: 8–21 grudnia, wystawa „586 dni stanu wojennego”, Wydział Historyczny
Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 55

Gdańsk: 12 grudnia,  „13 grudnia, roku pamiętnego”. Spotkanie z czołowymi
postaciami opozycji studenckiej z czasów stanu wojennego 

Gdańsk: 15 grudnia, uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności

Rumia: 13–22 grudnia, wystawa znaczków Poczty Podziemnej Solidarności z
okresu stanu wojennego 1981–1983

IPN KATOWICE

13 grudnia w Bibliotece Cyfrowej IPN ukaże się w formie elektronicznej publikacja
pokonferencyjna „Zbrodnie stanu wojennego. Aspekty prawne”, pod red. dr. hab.
Adama Dziuroka

13 grudnia, godz. 21.00, rozmowa w Radiu Kraków o pacyfikacja kopalni „Wujek”,
uczestnicy: dr Andrzej Sznajder, dyrektor Oddziału IPN w Katowicach i Krzysztof
Pluszczyk ze Społecznego Komitetu Pamięci Poległych 16 grudnia 1981 r. 
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Bielsko-Biała: 9 grudnia, Pierwsza gra miejska poświęcona burzliwej historii
podbeskidzkiej „Solidarności“ 

Bielsko-Biała: 13 grudnia godz. 14.30, spotkanie przy tablicy upamiętniającej
represjonowanych w stanie wojennym – kościół pw. Opatrzności Bożej (pl.
Opatrzności Bożej 19)

Bielsko-Biała: 13 grudnia, godz. 18.00, Msza św. w intencji ofiar stanu wojennego
(kościół garnizonowy pw. Trójcy Przenajświętszej, ul. Sobieskiego 10 a)

Katowice: 16 grudnia, 36. rocznica pacyfikacji kopalni „Wujek” 

Sosnowiec: 13 grudnia, wykład Ryszarda Mozgola „Grudniowy wstał świt, nie
wiedział nikt nic… Stan wojenny 13 grudnia 1981 r. w województwie katowickim” w II
Liceum Ogólnokształcącym im. E. Plater w Sosnowcu (ul. Parkowa 1). Wydarzeniem
towarzyszącym jest prezentacja wystawy IPN „586 dni stanu wojennego” w dniach
8–20 grudnia

Sosnowiec: 15 grudnia, godz. 10.00, Wykład Tomasza Goneta „Stan wojenny w woj.
katowickim" w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Sosnowcu (plac
Zillingera 1)

Zabrze: 13 grudnia, uroczystość upamiętniająca opór społeczny wobec stanu
wojennego w Zabrzu: godz. 12.00 uroczysta Msza św. w kościele pw. św. Jadwigi
Śląskiej w Zabrzu (ul. Wolności 504); godz. 13.00 złożenie kwiatów pod krzyżem
upamiętniającym internowanych w stanie wojennym; godz. 14.00 spotkanie
opłatkowe zaproszonych gości w „Łaźni Łańcuszkowej“ w Zabrzu, ul. Wolności 408
(wstęp za okazaniem zaproszenia) 

IPN KRAKÓW

Kielce: 1–15 grudnia, wystawa „Opozycja i opór społeczny w regionie
świętokrzyskim 1975-1989”, CE IP „Przystanek Historia” w Kielcach, ul.
Warszawska 5

Kielce:  1–15 grudnia, warsztaty „Orła WRON-a nie pokona”, ukazujące różne
aspekty stanu wojennego, m.in. prawodawstwo, strajki i ich tłumienie przez siły
porządkowe, życie codzienne czy też działalność NSZZ „Solidarność” w podziemiu,
rezerwacja warsztatów przystanek.kielce@ipn.gov.pl, tel. 696 826 381

Kielce: 12 grudnia, spotkanie poświęcone 36. rocznicy wprowadzenia stanu
wojennego na Przystanku Historia IPN 

Kielce: 14 grudnia, godz. 18:00, projekcja filmu „80 milionów” w reż. W. Krzystka,
Kino Fenomen (Wojewódzki Dom Kultury), ul. Ściegiennego 2, przed filmem
prelekcja Marka Jończyka „Stan wojenny”

Kraków: 13 grudnia, w Krakowskiej Loży Historii Współczesnej dyskusja o
książce Polski nie oddamy. Władze NRD wobec wydarzeń w PRL 1980-1981

https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/44033,Pierwsza-gra-miejska-poswiecona-burzliwej-historii-podbeskidzkiej-Solidarnosci-B.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/44033,Pierwsza-gra-miejska-poswiecona-burzliwej-historii-podbeskidzkiej-Solidarnosci-B.html
https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/43415,36-rocznica-pacyfikacji-kopalni-Wujek-Katowice-16-grudnia-2017.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/44021,Spotkanie-poswiecone-36-rocznicy-wprowadzenia-stanu-wojennego-w-Przystanku-Histo.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/44021,Spotkanie-poswiecone-36-rocznicy-wprowadzenia-stanu-wojennego-w-Przystanku-Histo.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/44000,Krakowska-Loza-Historii-Wspolczesnej-zaprasza-na-spotkanie-Towarzysze-niemieccy-.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/44000,Krakowska-Loza-Historii-Wspolczesnej-zaprasza-na-spotkanie-Towarzysze-niemieccy-.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/44000,Krakowska-Loza-Historii-Wspolczesnej-zaprasza-na-spotkanie-Towarzysze-niemieccy-.html


Kraków: 13 grudnia, Gra miejska „ORŁA WRONa NIE POKONA” 

Kraków: 13 grudnia, godz. 10:00, prelekcja Anny Zechenter „Orła wrona nie
pokona” dla gimnazjalistów, Podgórska Biblioteka Publiczna, Filia nr 45, ul. Teligi
24

Kraków: 13 grudnia, godz. 17.00–20.00 emisja spotu historycznego na ekranie
LED obwodowym TAURON Areny Kraków 

Ostrowiec Świętokrzyski: 28 listopada 2017– 8 stycznia 2018, prezentacja
wystawy „586 dni stanu wojennego”, Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Staszica, 
ul. J. Kilińskiego 19

Oświęcim: 15 grudnia, godz. 10:00, wykład Anny Zechenter na konferencji
edukacyjnej „Droga do Wolności”, przygotowanej w ramach projektu „Historia
Solidarności w Małopolsce”, Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego
w Oświęcimiu

Starachowice: 7 grudnia, IX edycja konkursu „Orła WRONa nie pokona”

IPN LUBLIN

Lublin:  12–13 grudnia, uroczystości upamiętniające 36. rocznicę wprowadzenia
stanu wojennego   

IPN ŁÓDŹ

Łódź: 11–22 grudnia, wystawa „586 dni stanu wojennego w Polsce”, XII LO, ul. K.
Anstadta 

Łódź: 13 grudnia, godz. 14:00, prezentacja „Biuletynu IPN” nr 12; happening „13.12
Psychosis – Palimpsest”, Instytut Europejski (willa Schweikerta), ul. Piotrkowska
262/264 

Łódź: 13–22 grudnia, wystawa „Ojciec Stefan Miecznikowski. Jezuita i harcerz”, ZS
nr 1, ul. Czajkowskiego 14

IPN POZNAŃ

Poznań: 13 grudnia, w Zespole Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy w
Poznaniu Witold Sobócki (OBEN) poprowadzi warsztaty „Radio »Solidarność« – forma
oporu podczas stanu wojennego”, podczas których uczniowie poznają dzieje
podziemnego radia w Poznaniu jako udanej próby przełamania monopolu
informacyjnego władz PRL

Poznań: 13 grudnia, godz. 9:00–18:00, na antenie Radia Poznań nadawane będą
audycje w ramach projektu edukacyjnego „13 grudnia. Dzień poświęcony 36. rocznicy
wprowadzenia stanu wojennego”

Poznań: 14 grudnia, przed projekcją filmu „Jack Strong” w kinie Rialto w Poznaniu w

https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/43958,Gra-miejska-ORLA-WRONa-NIE-POKONA-Krakow-13-grudnia-2017-r.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/43961,IX-edycja-konkursu-quotOrla-WRONa-nie-pokonaquot-Starachowice-7-grudnia-2017-r.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/44075,36-rocznica-wprowadzenia-stanu-wojennego-uroczystosci-upamietniajace-Lublin-12-1.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/44075,36-rocznica-wprowadzenia-stanu-wojennego-uroczystosci-upamietniajace-Lublin-12-1.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/44075,36-rocznica-wprowadzenia-stanu-wojennego-uroczystosci-upamietniajace-Lublin-12-1.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/44075,36-rocznica-wprowadzenia-stanu-wojennego-uroczystosci-upamietniajace-Lublin-12-1.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/44096,36-rocznica-wprowadzenia-w-Polsce-stanu-wojennego-oolnopolska-premiera-grudniowe.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/44096,36-rocznica-wprowadzenia-w-Polsce-stanu-wojennego-oolnopolska-premiera-grudniowe.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/44096,36-rocznica-wprowadzenia-w-Polsce-stanu-wojennego-oolnopolska-premiera-grudniowe.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/44096,36-rocznica-wprowadzenia-w-Polsce-stanu-wojennego-oolnopolska-premiera-grudniowe.html
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/aktualnosci/44096,36-rocznica-wprowadzenia-w-Polsce-stanu-wojennego-oolnopolska-premiera-grudniowe.html


ramach cyklu „Historia na dużym ekranie” Agnieszka Kołodziejska (OBEN) wygłosi
wykład „Pułkownik Ryszard Kukliński i jego tajna misja w czasie zimnej wojny”

Swarzędz: 20 grudnia, warsztaty „Radio »Solidarność« – forma oporu podczas stanu
wojennego” prowadzone przez Witolda Sobóckiego (OBEN) w Zespole Szkół nr 1 im.
Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu

Turek: 11 grudnia, Agnieszka Kołodziejska (OBEN) wygłosi wykład „Stan wojenny w
Polsce” dla społeczności szkolnej oraz poprowadzi warsztaty „Plakat jako źródło do
dziejów «Solidarności»” dla uczniów najstarszych klas I Liceum Ogólnokształcącego im.
Tadeusza Kościuszki w Turku

36. rocznica wprowadzenia stanu wojennego – informacje

IPN RZESZÓW

Hyżne, Iwierzyce, Wiercany: 14 i 15 grudnia,  spotkania edukacyjne dla
młodzieży z podkarpackich szkół z Wandą Tarnawską (IPN Rzeszów) na temat 13
grudnia

Jasło: 13 grudnia, w Domu Pielgrzyma przy Kościele Farnym w Jaśle podczas
otwarcia wystawy „Anna Walentynowicz. Legenda Solidarności” Artur Brożyniak
(OBEN IPN w Rzeszowie) wygłosi wykład „Biografia Anny Walentynowicz”

Rzeszów: wspólnie z oddziałem IPN w Rzeszowie TVP3 Rzeszów przygotował spot
reklamowy promujący akcję „Zapal Światło Wolności”, emitowany przed i w dniu
13 grudnia 2017 r. w porach największej oglądalności

Rzeszów: Oddział IPN w Rzeszowie wspólnie z Regionem NSZZ „Solidarność”
przygotował konkurs na plakat pt. „Stan wojenny oczami współczesnych”

Rzeszów: 5–21 grudnia, wystawa „Stan wojenny” przygotowana przez rzeszowski
oddział IPN, Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Rzeszów: 11 grudnia, gościem dnia Radia Via będzie dr Marcin Bukała (OBEN IPN w
Rzeszowie). Będzie rozmawiał o 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce
i na terenie Podkarpacia w nawiązaniu do wydarzeń z grudnia 1970 roku

Rzeszów: 13 grudnia, godz. 18:00, uroczysta Msza Święta w kościele Fara w
Rzeszowie w 36. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce; delegacja IPN
złoży kwiaty i zapali znicze pod krzyżem misyjnym

Rzeszów: 13 grudnia, konkurs „Stan wojenny w Polsce. Stan wojenny w mojej
rodzinnej miejscowości”

36. rocznica wprowadzenia stanu wojennego – informacje

IPN SZCZECIN

Koszalin: 14 grudnia, Gra miejska „Operacja WRONA”

https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/43934,36-rocznica-wprowadzenia-stanu-wojennego.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/43922,Wyniki-VII-edycji-konkursu-Stan-wojenny-w-Polsce-Stan-wojenny-w-mojej-rodzinnej-.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/43922,Wyniki-VII-edycji-konkursu-Stan-wojenny-w-Polsce-Stan-wojenny-w-mojej-rodzinnej-.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/43922,Wyniki-VII-edycji-konkursu-Stan-wojenny-w-Polsce-Stan-wojenny-w-mojej-rodzinnej-.html
https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/43994,36-rocznica-wprowadzenia-w-Polsce-stanu-wojennego-Rzeszow-11-15-grudnia-2017.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/43544,Gra-miejska-Operacja-WRONA-Koszalin-14-grudnia-2017.html


Szczecin: 13 grudnia, Szczecińskie Grudnie 1956, 1970, 1981

Szczecin: 13 grudnia, Audioprzewodnik po „Szczecińskich Grudniach”

IPN WARSZAWA

Warszawa: 10 grudnia, godz. 16:30, przedstawiciele Oddziału IPN w Warszawie
wezmą udział w uroczystości poświęconej osobom więzionym, internowanym i
pomordowanym w stanie wojennym w Areszcie Śledczym w Warszawie.
Uroczystości objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy.

Ostrołęka: 13 grudnia, godz. 16:00–20:00, w Galerii Bursztynowej będzie działała
tajna drukarnia „Solidarności” uruchomiona przez Oddziałowe Biuro Edukacji
Narodowej IPN w Warszawie w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Z
pomocą drukarzy będzie można wydrukować antykomunistyczną ulotkę oraz
zapoznać się z działalnością podziemnej „Solidarności”

Ostrołęka: 13 grudnia, wykład Marcina Łaszczyńskiego (OBEN IPN w Warszawie)
„Emil Barchański – najmłodsza ofiara stanu wojennego”, II Liceum
Ogólnokształcące im. C.K.Norwida

Paryż: 13–16 grudnia, lekcje i warsztaty dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych oraz licealnych pt. „WRON-iec” i „Orła Wrona nie pokona”, Szkolny
Punkt Konsultacyjny im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP, prowadzenie: dr
Anna Maria Adamus, Ewa Dyngosz, Edyta Gula (OBEN IPN w Warszawie)

Warszawa: 15 grudnia, zajęcia edukacyjne „Orła Wrona nie pokona”, LXIII Liceum
Ogólnokształcącego im. Lajosa Kossutha, prowadzenie: Marcin Łaszczyński (OBEN
IPN w Warszawie)

Ostrów Mazowiecka: 18 grudnia, zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych pt. „»Wroniec«” o stanie wojennym dla
młodszych” – i „Czołgi na ulicach: 13 grudnia 81”, Ratusz Miejski, ul. 3 Maja 66 (w
ramach Przystanku Historia), prowadzenie: Marcin Łaszczyński i Kacper Kempisty
(OBEN IPN w Warszawie)

IPN WROCŁAW

Kalisz: 15 grudnia, konferencja o drugim obiegu wydawniczym, udział biorą: dr
Kamil Dworaczek („Rola prasy podziemnej jako niezależnego źródła informacji na
przykładzie katastrofy w Czarnobylu”) oraz Łukasz Sołtysik („»Odrodzenie« –
tygodnik ZR NSZZ »Solidarność« w Jeleniej Górze jako przykład niezależnego
regionalnego pisma publicystycznego aspirującego do rangi pisma
ogólnopolskiego”), Archiwum Państwowe w Kaliszu

Nysa: 9–10 grudnia, Dni Pamięci Ofiar Stanu Wojennego

https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/43928,Szczecinskie-Grudnie-195619701981Szczecin-13-grudnia-2017.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/43829,Audioprzewodnik-po-Szczecinskich-Grudniach-Szczecin-13-grudnia-2017.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/44108,Tajna-drukarnia-Solidarnosci-w-Galerii-Bursztynowej-w-Ostrolece-13-grudnia-2017.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/44108,Tajna-drukarnia-Solidarnosci-w-Galerii-Bursztynowej-w-Ostrolece-13-grudnia-2017.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/44312,Warsztaty-historyczne-na-temat-stanu-wojennego-w-ramach-Przystanku-Historia-w-Os.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/44312,Warsztaty-historyczne-na-temat-stanu-wojennego-w-ramach-Przystanku-Historia-w-Os.html
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/44312,Warsztaty-historyczne-na-temat-stanu-wojennego-w-ramach-Przystanku-Historia-w-Os.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/44039,Dni-Pamieci-Ofiar-Stanu-Wojennego-Nysa-910-grudnia-2017.html


Wrocław: 13 grudnia, wykład Grzegorza Waligóry „Stan wojenny po latach” 

Wrocław: 13 grudnia, godz. 18.00, promocja książki Bartłomieja Perlaka
„Internowani na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Ośrodki odosobnienia podległe
Okręgowemu Zarządowi Zakładów Karnych we Wrocławiu (1981-1982)”, ul.
Kleczkowska 37 (Zakład Karny Nr 1) 

Polecamy portal edukacyjny IPN 13grudnia1981.pl

PLIKI DO POBRANIA

List prezesa IPN Jarosława Szarka do władz samorządowych (pdf, 521.26 KB) 01.12.2017 08:00

https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/43607,Wyklad-Stan-wojenny-spojrzenie-po-latach-Wroclaw-13-grudnia-2017.html
http://www.13grudnia81.pl/
https://ipn.gov.pl/download/1/102755/PismoPrezesaIPNZapalSwiatloWolnosci.pdf
https://ipn.gov.pl/download/1/102755/PismoPrezesaIPNZapalSwiatloWolnosci.pdf

