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Po ogłoszeniu w Polsce stanu wojennego symbo-
lem solidarności z Polakami stała się świeca zapa-
lona w oknie Białego Domu przez Ronalda Reagana 
i w oknie Pałacu Apostolskiego przez Jana Pawła II.  
Dziś przez taki sam gest możemy pokazać, że pa-
miętamy o ofiarach reżimu Jaruzelskiego.

W 34. rocznicę wprowadzenia stanu wo-
jennego Polacy w kraju i za granicą, 
którym drogie są ideały wolności, de-
mokracji i prawdy, postawią w oknach 

symboliczne świece. IPN zaapelował do ważnych osobi-
stości świata polityki i kultury, a także przedstawicieli 
Kościoła o dołączenie do akcji. Światło Wolności, tak 
jak we wcześniejszych odsłonach akcji (zorganizowa-
nej po raz pierwszy w 2012 roku), będzie można zapa-
lić również wirtualnie na stronach Instytutu Pamięci 
Narodowej.

Akcji „Zapal Światło Wolności” będą towarzyszyć licz-
ne atrakcje: historyczne przeglądy filmowe, koncerty, 
konkursy oraz wystawy. Dzięki specjalnie przygotowa-
nym przez pracowników Biura Edukacji Publicznej IPN 
materiałom edukacyjnym, które pojawią się na stro-
nie www.pamiec.pl, w szkołach zostaną zrealizowane 
rocznicowe lekcje. Na tej samej stronie można znaleźć 
szczegółowe informacje o programie obchodów w ca-
łym kraju.

Ulicami stolicy w niedzielę 13 grudnia – tak jak rok 
i dwa lata temu – przejedzie zabytkowy ikarus linii 13XII. 
Przewodnikami po miejscach związanych ze stanem 
wojennym będą najwybitniejsi historycy zajmujący się 
dziejami najnowszymi. Na pokładzie będzie można rów-
nież wspólnie śpiewać – wraz z Piotrem Kajetanem 
Matczukiem – piosenki opozycyjne. Podróżni zetkną się 
ponadto z grupą rekonstrukcyjną, która zainscenizu-
je sytuacje rodem z wczesnych lat osiemdziesiątych. 
Autobus przejedzie przez pl. Zamkowy, gdzie pasaże-
rowie będą mogli wziąć udział w uroczystym otwarciu 
plenerowej wystawy IPN, poświęconej ofiarom stanu 
wojennego.

Ostatnim kursem autobusu linii 13XII będzie można 
dojechać do Centrum Edukacyjnego im. Janusza Kurtyki 
„Przystanek Historia” przy ul. Marszałkowskiej 21/25. 
Tam o 19.30 rozpocznie się koncert Wojciecha Wy-
sockiego z zespołem „Piramidy”. Muzycy przeprowadzą 
widzów przez wydarzenia historyczne, w czasie których 
uniwersalne wartości humanistyczne, takie jak pokój, 
wolność, demokracja i prawa człowieka, były zagrożo-
ne – przedstawią historię od wybuchu II wojny świato-
wej, przez czasy żelaznej kurtyny, Okrągłego Stołu, aż po 
ataki terrorystyczne na World Trade Center i wybuch 
wojny na Ukrainie. Wśród tekstów znajdą się wiersze 
autorstwa Stanisława Barańczaka, Czesława Miłosza 
i Zbigniewa Herberta. Wstęp jest wolny.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy także do 
facebookowej Strefy Edukacyjnej IPN, gdzie przez cały 
dzień będzie można wziąć udział w quizach i konkursach 
z atrakcyjnymi nagrodami. Do niniejszego numeru mie-
sięcznika „Pamięć.pl” dołączamy nalepkę i plakat promu-
jący naszą akcję. Włączcie się i zapalcie z nami Światło 
Wolności!
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