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39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w
Polsce. Pamiętamy!
Dyrektor IPN Gdańsk oddał hołd oﬁarom stanu wojennego.
Wśród naszych rocznicowych inicjatyw akcja społeczna, spot,
wystawa i wiele innych.
Delegacja IPN na czele z dyrektorem IPN Gdańsk prof. Mirosławem Golonem w przededniu
rocznicy wprowadzenia stanu wojennego złożyła kwiaty pod pomnikami Antoniego
Browarczyka, jednej z pierwszych i najmłodszych oﬁar w Polsce oraz Anny Walentynowicz,
bohaterki opozycji, działaczki Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, współtwórczyni
Solidarności.

Z kolei w Toruniu dyrektor IPN Gdańsk oddał hołd bł. ks. Jerzemu Popiełuszce, kapelanowi
Solidarności, zamordowanemu przez funkcjonariuszy reżimu komunistycznego. Prof. Golon
złożył kwiaty pod upamiętnieniem duchownego przy nieistniejącym już hotelu „Kosmos”
(był to jeden z etapów męczeńskiej drogi ks. Jerzego) oraz pod tablicą w kościele oo.
jezuitów.

Prezentujemy najważniejsze wydarzenia przygotowane przez IPN Gdańsk Delegaturę IPN w
Bydgoszczy w 39. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.
IPN Gdańsk
IPN Gdańsk weźmie udział w corocznej akcji społecznej IPN „Zapal światło
wolności” oﬁarom stanu wojennego. 12 grudnia wyemitowany zostanie spot
wyprodukowany przez IPN Gdańsk zachęcający Polaków do upamiętnienia oﬁar
stanu wojennego poprzez zapalenie 13 grudnia o godz. 19.30 świec lub zniczy
jako symbolu pamięci (szczegóły na temat akcji w osobnym komunikacie wkrótce)
Prezentacja wystawy elementarnej „Stan wojenny 1981-1983” przed siedzibą IPN
w Gdańsku w terminie 11.12.2020-11.01.2021
Quiz wiedzy o stanie wojennym w formie online (aplikacji Kahoot) dostępny w
mediach społecznościowych IPN Gdańsk
Przedstawiciele IPN Gdańsk zapalą znicze i złożą kwiaty na wyremontowanym
przez OBUWiM nagrobku Antoniego Browarczyka, jednej z pierwszych i
najmłodszych oﬁar stanu wojennego w Polsce
Delegacja IPN Gdańsk weźmie udział w Mszy św. w kościele św. Brygidy w
Gdańsku o godz. 11.00 w intencji oﬁar stanu wojennego. Przedstawiciele IPN złożą
kwiaty przed Pomnikiem Poległych Stoczniowców na Placu Solidarności, oddadzą
również hołd bł. ks. Jerzemu Popiełuszce oraz Antoniemu Browarczykowi
Delegatura IPN w Bydgoszczy
Audycja radiowa na temat stanu wojennego w Radio Pik „Dzieje naszego regionu”
– wystąpi dr Przemysław Wójtowicz
Akcja medialna przy współpracy z TVP 3 Bydgoszcz – spot o stanie wojennym
13 grudnia w Bydgoszczy delegacja IPN Gdańsk złoży kwiaty pod tablicą
internowanych w więzieniu Potulice. W kościele oo. jezuitów odprawiona zostanie
także Msza św. w intencji oﬁar stanu wojennego. W obu wydarzeniach wezmą
udział działacze Stowarzyszenia Represjonowanych, a także naczelnik Delegatury
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