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41. rocznica wprowadzenia stanu wojennego –
PRESS PACK
W związku z 41. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego
przygotowaliśmy listę publikacji Instytutu Pamięci Narodowej,
gdzie znajdą Państwo materiały archiwalne z naszego zasobu,
nagrania wypowiedzi ekspertów IPN, zarówno audio, jak i wideo
oraz dokumenty tekstowe związane ze stanem wojennym.

Zachęcamy do korzystania z naszych materiałów. W przypadku archiwaliów z
zasobu IPN, znajdujących się na podanych niżej stronach, mogą Państwo
korzystać na zasadzie prawa cytatu – z podaniem źródła. W przypadku materiałów
filmowych z zasobu IPN,  istnieje możliwość wykorzystania fragmentu filmu na zasadzie
prawa cytatu.

Materiały związane ze stanem wojennym znajdują się w:

-  Zbrodnie sądowe stanu wojennego – konferencja prasowa prezesa IPN dr.
Karola Nawrockiego i prok. Andrzeja Pozorskiego, dyrektora pionu śledczego IPN
[Video]
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/175008,Zbrodnie-sadowe-stanu-wojennego-konferencja-pr
asowa-prezesa-IPN-dr-Karola-Nawroc.html

- Najmłodsze ofiary stanu wojennego [audio]
https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/175089,Najmlodsze-ofiary-stanu-wojennego.ht
ml

- „Milion uchodźców”. Emigracja stanu wojennego [tekst+audio+video]
https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/175116,Milion-uchodzcow-Emigracja-stanu-woj
ennego.html

ARCHIWALIA

- Portal Polskie miesiące – Grudzień 1981 [archiwalia, relacje, śledztwa, multimedia]
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https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/grudzien-1981/112502,Grudzi
en-1981.html 

- Baza internowanych:
https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/form/344,Baza-Internowanych.html

 -Śledztwa https://ipn.gov.pl/pl/sledztwa/stan-wojenny

- Portal Przystanek Historia – zakładka „Tematy” – „stan wojenny” [teksty, materiały
audio i wideo] https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/stan-wojenny

- Teka edukacyjna „Stan wojenny” [znajdują się tam m.in. fotografie: mogą Państwo
skorzystać tylko z fotografii pochodzących z zasobu Archiwum IPN na zasadzie prawa
cytatu]
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/teki-edukacyjn/stan-wojenny-198119
83

- Strona IPN zakładka „dla mediów” – „materiały do pobrania” [materiały
zamieszczone rok temu, proszę śledzić stronę – będą dodawane nowe materiały]

https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/materialy-do-pobrania/155878,40-rocznica-wprowadzenia-
stanu-wojennego-materialy-do-pobrania.html

- Wystawy dot. stanu
wojennego:https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/wystawy/prl/stan-wojenny/81642,Czas-apokali
psy-Stan-wojenny-1981-1983.html

- Stan wojenny. Wybrane publikacje IPN [stan na 2021]
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/155791,Stan-wojenny-19811983-Wybrane-publikacje-IPN.h
tml

- Stan wojenny – wystawa elementarna (pl/en) – do pobrania
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/wystawy/wystawy-elementarne/85908,Stan-wojenny-19811
983-PLEN.html

 

Przypominamy także o kampanii społecznej Instytutu Pamięci Narodowej „Zapal
Światło Wolności” -

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do udziału w akcji społecznej „Ofiarom
stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”. Zapalając w oknie świecę 13. grudnia
wyrażamy solidarność z ofiarami stanu wojennego. Wirtualną świecę można
również zapalić na stronie http://swiatlowolnosci.ipn.gov.pl/

Kampania społeczna „Zapal Światło Wolności” nawiązuje do gestu solidarności, jaki wobec
Polaków w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 roku wykonały rzesze mieszkańców wolnego
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świata. Na znak jedności z rodakami świecę w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie
zapalił papież Jan Paweł II. Do postawienia w oknach świec wezwał również prezydent USA
Ronald Reagan, który w bożonarodzeniowym orędziu do narodu powiedział: „Niech płomień
milionów świec w amerykańskich domach będzie świadectwem, że światła wolności nie uda
się zgasić”.

Finał tegorocznej kampanii z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy będzie miał
miejsce 13 grudnia o godzinie 19:30 przy Krzyżu Papieskim na placu Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

O inicjatywach Instytutu Pamięci Narodowej w ramach obchodów 41. rocznicy
wprowadzenia stanu wojennego informujemy szczegółowo na naszej stronie internetowej
www.ipn.gov.pl oraz w mediach społecznościowych.

[AUDIO] dr Rafał Leśkiewicz o kampanii społecznej IPN „Zapal Światło Wolności”:
https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/zapowiedzi-prasowe/174927,Komunikat-prasowy-IPN-Zapal
-Swiatlo-Wolnosci-kampania-spoleczna-Instytutu-Pamiec.html

Procedura udostępniania materiałów z zasobów archiwalnych IPN:

Jeżeli chcą Państwo wykorzystać zdjęcia lub materiały filmowe z zasobu archiwalnego IPN,
należy złożyć wniosek z art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy o IPN, tj. wniosek o udostępnienie
dokumentów w celu publikacji materiału prasowego (art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy o IPN).
Wniosek powinien zawierać wskazanie tematu materiału prasowego/programu
telewizyjnego oraz upoważnienie redakcji lub wydawcy do wystąpienia z wnioskiem.

Formularz wniosku:
https://ipn.gov.pl/pl/archiw/udostepnianie/rodzaje-realizowanych-w/27547,DZIENNIKARZE-
Wniosek-o-udostepnienie-dokumentow-w-celu-publikacji-materialu-pras.html

Wniosek realizowany jest przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej właściwy ze względu
na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, natomiast udostępnienie dokumentów ma miejsce
w dowolnie wybranym przez wnioskodawcę Oddziale IPN.

Kontakt dla mediów:
Rzecznik Prasowy – Dyrektor Biura: dr Rafał Leśkiewicz
tel. 602 322 362
rzecznik@ipn.gov.pl
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