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13 grudnia 1981 roku w Polsce został 
wprowadzony stan wojenny. Mając świadomość 
ogromnego poparcia społecznego dla 
„Solidarności” i związanego z tym zagrożenia 
dla swojej pozycji, komuniści postanowili użyć 
siły i rozprawić się z opozycją. „Solidarność” 
została zepchnięta do podziemia, a jej 
przywódcy aresztowani. Władza nie miała 
skrupułów, by strzelać do stawiających opór. 
Symbolem zbrodni stanu wojennego stała się 
masakra w Kopalni „Wujek”.

Brutalne działania reżimu spotkały się ze 
sprzeciwem wolnego świata. Zapalenie świec 
w oknach wielu domów na całym świecie stało 
się znakiem pamięci o walczących o wolność 
i godność Polakach. Do tego symbolicznego 
gestu solidarności wezwali wówczas papież 
Jan Paweł II i prezydent USA Ronald Reagan, 
a płomień wolności rozbłysnął w Watykanie 
i w Białym Domu.

Instytut Pamięci Narodowej zachęca do 
uczczenia pamięci ofiar stanu wojennego w ten 
sam sposób: zapalmy światła wolności 
w oknach naszych domów w środowy wieczór, 
13 grudnia, o godz. 19:30 – w tym samym dniu, 
w którym 36 lat temu komunistyczna dyktatura 
usiłowała odebrać Polakom nadzieję.

ROCZNICA WPROWADZENIA 
STANU WOJENNEGO36. 

Wirtualne 
Światło 

Wolności:

13 GRUDNIA, LUBLIN
12.00 – Konferencja poświęcona wprowadzeniu stanu 
wojennego w Polsce – Aula WSEI;

13.30 – Zbiórka uczestników rekonstrukcji na pozycjach 
wyjściowych w okolicach bramy wejściowej do dawnej 
Fabryki Samochodów Ciężarowych;

13.40 – Odtworzenie komunikatu W. Jaruzelskiego  
o wprowadzeniu stanu wojennego;

13.50 – Demonstracja pracowników FSC, działaczy  
i związkowców „Solidarności”;

14.00 – Przyjazd kolumny samochodów MO, ZOMO  
i ORMO;

14.10 – Negocjacje i starcia protestujących z MO, ZOMO  
i ORMO;

17.00 – Koncert „Pieśni Niepokornej” w kościele  
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej 
w Lublinie;

18.00 – Msza św. w kościele pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Lublinie;

18.30 – Marsz upamiętniający ofiary Stanu Wojennego – 
Plac Litewski;

19.15 – Przemarsz pod tablicę bł. Ks. Jerzego Popiełuszki  
i złożenie kwiatów.

17 GRUDNIA, TARNOGRÓD
11.00 — Msza Święta

• po Mszy Świętej przemarsz na cmentarz parafialny  
i złożenie wieńców przy grobie Józefa Gizy, górnika 
zamordowanego w trakcie pacyfikacji Kopalni „Wujek”;

• Dom kultury - częśc artystyczna, wystąpienie 
zaproszonych gości.
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