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35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego –
harmonogram wydarzeń

Jak co roku podczas obchodów rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, zachęcamy do
włączenia się do akcji społeczno-edukacyjnej „Ofiarom stanu wojennego. Zapal światło
Wolności”. Odbędzie się 13 grudnia pod patronatem honorowym prezydenta RP Andrzeja
Dudy, udział w niej weźmie wielu Polaków, którzy zechcą o 19.30 zapalić w oknie świecę,
by upamiętnić tych, którzy z powodu represji w czasie „grudniowej nocy” nie doczekali
wolnej Polski.

Kampania społeczna IPN „Zapal Światło Wolności” nawiązuje do gestu solidarności, jaki
wobec Polaków w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 r. wykonało wielu mieszkańców
Zachodu. Na znak jedności z rodakami świecę w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie
zapalił Jan Paweł II, a wezwał do tego również ówczesny prezydent USA Ronald Reagan.

 

Ponadto Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie przygotował wydarzenia
przypominające o 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

Szczecin

8 grudnia 2016 r., Książnica Pomorska w Szczecinie, Sala Herberta, godz. 17.00 - promocja
książki dr Marty Marcinkiewicz pt. Ośrodki odosobnienia 1981–1982. Wierzchowo
Pomorskie, Jaworze, Darłówek i Głębokie,

12 grudnia 2016 r. –siedziba Oddziału IPN w Szczecinie, ul. P. Skargi 14 - finał konkursu dla
szkół ponadgimnazjalnych „Z Gryfem w tle. Poznaj najnowszą historię Pomorza Zachodniego
1945–1990” (edycja poświęcona stanowi wojennemu), 
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13 grudnia 2016 r. – historyczna gra miejska „Operacja WRONA-35” – dla uczniów
gimnazjów

13 grudnia 2016 r., siedziba Oddziału IPN w Szczecinie, ul. P. Skargi 14, godz. 17.00 –
"Epitafia stanu wojennego" z udziałem reżyserki Jolanty Kessler-Chojeckiej

14 grudnia 2016 r., Książnica Pomorska, godz. 12.00 – spotkanie dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z Jolantą Kessler-Chojecką, autorką  filmu „Epitafia stanu wojennego".

 

Koszalin

13 grudnia 2016 r. - Centrum Edukacyjne IPN "Przystanek Historia" w Koszalinie  godz.
17.00 - pokaz filmu "Wszystko co kocham"

16 grudnia 2016 r. – historyczna gra miejska „Operacja WRONA-35” – dla uczniów
gimnazjów 

 

Gorzów Wielkopolski

13 grudnia 2016 r., Lubuski Urząd Wojewódzki w Grzowie Wlkp. - Otwarcie wystawy "....w
godzinie ciężkiej próby" .

13 grudnia 2016 r. -wykład prof. Dariusza Rymara "Stan wojenny w Gorzowie Wlkp.- nowe
ustalenia",  pokaz przedpremierowy filmu "Stan wojenny w Gorzowie Wlkp."

14 grudnia 2016 r.  - Centrum Edukacyjne IPN "Przystanek Historia" w Gorzowie Wlkp.,
godz. 17.00 - pokaz filmu "Wszystko co kocham"


