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13 grudnia 1981 r. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, na czele z gen. Wojciechem
Jaruzelskim wprowadziła w Polsce stan wojenny. Tego dnia złamano nadzieje milionów
Polaków i na wiele lat odsunięto szanse na demokratyczne przemiany.
Stan wojenny przyniósł tysiącom osób i ich rodzinom wielkie cierpienie - internowanie,
pozbawienie pracy, liczne represje,
a dziesiątkom ludzi  odebrał to co najcenniejsze -życie.
W  Oddziałowym  Archiwum  Instytutu  Pamięci  Narodowej  w  Rzeszowie  zachowało  się  wiele
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ciekawych materiałów, fotografii, nielegalnych wydawnictw i ulotek kolportowanych w tamtym
czasie na terenie regionu.

Opis poszczególnych materiałów archiwalnych:

1–3.  Ulotki,  plakaty  i  gazety  kolportowane  na  terenie  zakładu  „WSK  PZL  –  Rzeszów”  w
Rzeszowie  w  latach  1982–1983.  W  zasobie  OA  IPN  w  Rzeszowie,  sygn.  IPN-Rz-044/102.
4. Ręcznik z nadrukiem wykonanym techniką sitodruku o treści: TYLKO POD KRZYŻEM, TYLKO
POD  TYM  ZNAKIEM  POLSKA  JEST  POLSKĄ  A  POLAK  POLAKIEM  z  krzyżem,  Literą  M
(symbolizującą  Matkę  Bożą),  orłem  w  koronie  i  napisem  SOLIDARNOŚĆ  (wykonanym
„solidarycą”).  Ręcznik  został  zarekwirowany  podczas  przeszukania  Elżbiety  Kensy  w  dn.
02-10-1982 r. w Komańczy, podczas jej powrotu z odwiedzin męża Tadeusza Kensego w obozie
dla internowanych w Łupkowie. W zasobie OA IPN w Rzeszowie, sygn. IPN-Rz-071/71 t.1.
5–6. Gazetka „Nasza krata”, nr 19 z 17-09-1982 r. – wydawana w obozie dla internowanych w
Nowym Łupkowie. W zasobie OA IPN w Rzeszowie, sygn. IPN-Rz-071/71 t.1.
7–23.  Koperty  i  kartki  z  nadrukami  i  znaczkami  Poczty  Obozowej  Nowy  Łupków  i  Poczty
Obozowej Załęże, wykonanymi przez więźniów obozów dla internowanych w Nowym Łupkowie i
Załężu.  Autorem  większości  stempli  do  ręcznego  odbijania  walorów  jest  Grzegorz  Połeć  z
Rybnika. W zasobie OA IPN w Rzeszowie, sygn.: IPN-Rz-071/71 t.1, IPN-Rz-276/1 (Zbiór Jana
Kota), IPN-Rz-283/2 i IPN-Rz-283/3 (Zbiór Tadeusza Kensego).
24–26.  Dokumentacja  fot.  napisów  antykomunistycznych  wykonanych  w  Krośnie  przez
Grzegorza  Kiełtykę  i  jego  kolegów.  Dokumentacja  została  wykonana  08-04-1982  r.  przez
funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa z Krosna. W zasobie OA IPN w Rzeszowie, sygn. IPN-
Rz-071/122.
27. Fotografia cyfrowa makatki wykonanej przez więźniów politycznych osadzonych w obozie
dla internowanych w Hrubieszowie, 13 XII 1982 r. W zasobie OA IPN w Rzeszowie, sygn. IPN-
Rz-337/1/DVD (Zbiór Bogdana Cichego i Krzysztofa Mruka).
28.  Fotografia  cyfrowa  transparentu,  który  został  zawieszony  przez  Andrzeja  Kuczka  i
Krzysztofa Mruka (2 lutego 1982 r.  założyli  Jarosławską Organizację Solidarnych) na siedzibie
Komitetu Miejskiego PZPR w Jarosławiu podczas trwania stanu wojennego, 31 XII 1981 r. około
godz. 23.00. Dnia 5 lub 6 stycznia 1982 r. transparent ten leżał na korytarzu Komendy Miejskiej
MO i podczas załatwiania czegoś przez Andrzeja Kuczka został przez niego „odbity” i dlatego
znajduje się w posiadaniu K. Mruka. W zasobie OA IPN w Rzeszowie, sygn. IPN-Rz-337/1/DVD
(Zbiór Bogdana Cichego i Krzysztofa Mruka).
29. Fotografia pierwszej ulotki wykonanej przez członków Jarosławskiej Organizacji Solidarnych,
informująca o powstaniu podziemnej organizacji  2 lutego 1982 r.  W  zasobie  OA  IPN  w
Rzeszowie, sygn. IPN-Rz-337/1/DVD (Zbiór Bogdana Cichego i Krzysztofa Mruka).


