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Obchody 35. rocznicy wprowadzenia stanu
wojennego na Lubelszczyźnie
Tegoroczne wojewódzkie obchody rocznicy wprowadzenia stanu
wojennego, których współorganizatorem jest lubelski oddział
IPN, odbyły się w Lublinie, Świdniku oraz Tarnogrodzie.

  

  

  

 

Szczegółowy program:

13 grudnia 2016 r. – Świdnik

godz. 12:30 – Miejski Ośrodek Kultury (al. Lotników Polskich 24), Świdnik

- otwarcie wystawy przygotowanej przez lubelski oddział Biura Edukacji Narodowej (auotr
dr Marcin Dąbrowski) pt.„586 dni stanu wojennego”

- prelekcja na temat stanu wojennego – dr Marcin Dąbrowski, lubelski oddział IPN

- koncert zespołu „Forteca”

godz. 15:00 – WSK PZL Świdnik

- rekonstrukcja wydarzeń z grudnia 1981 r.

- wojskowa grochówka

godz. 17:00 – przemarsz sprzed WSK PZL Świdnik do kościoła NMP Matki Kościoła (ul.
Kard. Stefana Wyszyńskiego 32)

godz. 18:00 – Msza św. w intencji ofiar stanu wojennego
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14 grudnia 2016 r. – Lublin, kościół pobrygidkowski (ul. Narutowicza 6)

godz. 17:00 – Koncert Pieśni Niepokornej

godz. 18:000 – Msza św.

ok. godz. 19:00 – przemarsz pod siedzibę NSZZ „Solidarność” przy ul. Królewskiej 3 i
odsłonięcie tablicy poświęconej represjonowanym w stanie wojennym

 

18 grudnia 2016 r., Tarnogród

godz. 10.30 - zbiórka uczestników przy Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury (ul. Rynek 18) i
przemarsz do kościoła parafialnego (ul. Kościelna 14)

godz. 11.00 - Msza Święta

po Mszy Świętej przemarsz uczestników uroczystości na cmentarz parafialny
i złożenie wieńców przy grobie Józefa Gizy, zamordowanego podczas pacyfikacji
kopalni Wujek

część artystyczna w wykonaniu uczniów z Publicznego Gimnazjum
w Tarnogrodzie – Tarnogrodzki Ośrodek Kultury (ul. Rynek 18)

Ponadto, dr Marcin Dąbrowski, historyk z lubelskiego oddziału IPN poprowadzi
okolicznościowe wykłady w szkołach i ośrodkach kultury:

- 1 grudnia 2016 r. - Bursa Szkolna nr 2,

- 6 grudnia 2016 r. - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu Podl.

- 7 grudnia 2016 r. - II LO w Lublinie

- 9 grudnia 2016 r. - LO im. ONZ w Biłgoraju

- 13 grudnia 2016 r. - Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku.

 


