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36. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu
wojennego – Rzeszów, 11-15 grudnia 2017
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W związku z wprowadzeniem 36 lat temu stanu wojennego w Polsce oddział Instytutu
Pamięci Narodowej w Rzeszowie zaplanował szereg działań o charakterze edukacyjnym:

Wspólnie z oddziałem TVP3 Rzeszów przygotował spot reklamowy promujący
akcję „Zapal Światło Wolności”, emitowany zarówno przed, jaki i w dniu 13
grudnia 2017 r. w porach największej oglądalności

11 grudnia 2017 r. gościem dnia Radia Via będzie dr Marcin Bukała-Oddziałowe Biuro
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Badań Historycznych IPN w Rzeszowie. Będzie rozmawiał o 36. rocznicy wprowadzenia
stanu wojennego w Polsce i na terenie Podkarpacia w nawiązaniu do wydarzeń z
grudnia 1970 roku

13 grudnia w Domu Pielgrzyma przy Kościele Farnym w Jaśle podczas otwarcia
wystawy „Anna Walentynowicz. Legenda Solidarności” Artur Brożyniak-
Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Rzeszowie wygłosi wykład „Biografia
Anny Walentynowicz”

13 grudnia delegacja Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie weźmie udział
w uroczystej Mszy Świętej w kościele Fara w Rzeszowie o godz. 18.00 z okazji 36.
rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce oraz złożeniu kwiatów i zapaleniu
zniczy pod krzyżem misyjnym

14 i 15 grudnia Wanda Tarnawska-Wieloosobowe Stanowisko do Spraw Upamiętniania
Walk i Męczeństwa IPN w Rzeszowie, spotka się z uczniami podkarpackich szkół w
Hyżnem, Iwierzycach i Wiercanach. Spotkanie będzie miało charakter edukacyjny i
wspomnieniowy, gdyż Pani Wanda jest kombatantem i świadkiem tamtych wydarzeń 
z 13 grudnia 1981 r. 

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie wspólnie z Regionem NSZZ
„Solidarność” w Rzeszowie przygotował konkurs na plakat pt. „Stan wojenny oczami
współczesnych”

Wystawa „Stan wojenny” przygotowana przez rzeszowski Oddział Instytutu Pamięci
Narodowej jest prezentowana w dniach 5-21 grudnia br. w Podkarpackim Urzędzie
Wojewódzkim w Rzeszowie. Na panelach prezentowane są fotografie, ulotki, afisze,
plakaty i „bibuła” z tamtych czasów. Ukazana została sytuacja osób internowanych
w Załężu, Uhercach i Nowym Łupkowie, w Nisku i Gołdapi (gdzie umieszczano kobiety).
Przedstawiono funkcjonowanie podziemnych struktur „Solidarności”, także
w środowiskach rolniczych, oraz formy ich działalności – przede wszystkim
organizowanie strajków w zakładach pracy, manifestacji z okazji ważnych rocznic
narodowych, nielegalną działalność wydawniczą i kolportażową, o której na wystawie
przypomniano dzięki podziemnym pismom i ulotkom. Warto zwrócić uwagę na zdjęcia
wykonane 31 sierpnia 1982 r. w Rzeszowie i Stalowej Woli, podczas największych
manifestacji, jakie miały miejsce w naszym regionie w okresie stanu wojennego

Korespondencja Instytutu Pamięci Narodowej w dniach 22 listopada - 13 grudnia
opatrzona jest pieczęcią „Zapal Światło Wolności”

Zachęcamy do wzięcia udziału w kampanii społecznej „Zapal Światło Wolności”
nawiązującej do gestu solidarności z narodem polskim wykonanego przez
mieszkańców wolnego świata w 1981 roku. Przypominany, że światło można
zapalić także wirtualnie: http://swiatlowolnosci.ipn.gov.pl/

Wszystkim zainteresowanym tematem stanu wojennego w Polsce polecamy portal
edukacyjny http://www.13grudnia81.pl/
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