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40. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu
wojennego

13 grudnia 2021 r. przypada 40. rocznica
wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.
Wprowadzony niezgodnie z konstytucją stan
nadzwyczajny, zaowocował internowaniem
ponad 10 tysięcy działaczy opozycji
antykomunistycznej, tysiące kolejnych było
inwigilowanych i zastraszanych. Blisko 100
osób straciło życie. Instytut Pamięci
Narodowej, jak co roku, podjął działania
mające na celu upamiętnienie ofiar i
upowszechnianie wiedzy o stanie
wojennym. 

Polecamy inicjatywy Oddziału IPN w Katowicach:

Otwarcie podziemnej ekspozycji „14 dni pod ziemią – historia walki o wolność” w kopalni
Guido w Zabrzu

Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Katowice, 10 grudnia 2021

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

Konferencja naukowa „Strajki grudniowe 1981 r. w województwie katowickim“ – Katowice,
13 grudnia 2021

Zakładka „9 z Wujka” w ramach serwisu internetowego „Twarze Solidarności”

Jan Jurkiewicz: Górnicza „Solidarność” w województwie katowickim 1980–1989

Akcja „Zapal Światło Wolności” – 13 grudnia 2021 godz. 19.30

Dyskusja online „Pierwsze strzały. Strajki w stanie wojennym” z cyklu „Śląskie znaczy
polskie” – 14 grudnia 2021

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

Uroczystość upamiętniająca pracowników służby zdrowia organizujących pomoc górnikom
rannym 16 grudnia 1981 r. w czasie pacyfikacji strajku w KWK Wujek – Katowice, 16
grudnia 2021
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40. rocznica pacyfikacji kopalni „Wujek” – Katowice, 16 grudnia 2021

Ulotki z okresu stanu wojennego w zasobie Archiwum IPN w Katowicach

Pacyfikacja kopalni „Wujek“ (archiwalia)

Wystawa Stan wojenny 1981–1983 PL/EN

Stan wojenny 1981-1983. Materiały edukacyjne do wystawy elementarnej

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

Publikacje katowickiego IPN na temat stanu wojennego 
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