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Uroczystości pogrzebowe Zbigniewa Nawrockiego rozpoczęły się o godz. 15.00 mszą
świętą w intencji zmarłego, której przewodniczył ks. Jan Szczupak. Homilię wygłosił ks. dr
Waldemar Janiga. Ciało spoczęło na cmentarzu parafialnym w Chmielniku k. Rzeszowa.

W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyła najbliższa rodzina, parlamentarzyści na czele z
wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego prof. Aleksandrem Bobko, przedstawiciele
administracji państwowej i samorządowej z marszałkiem województwa podkarpackiego
Władysławem Ortylem, prezydent miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc, przedstawiciele nauki i
oświaty na czele z rektorem PWSW w Przemyślu dr. Pawłem Treflerem,  służby mundurowe,
współpracownicy, przyjaciele, znajomi, lokalni mieszkańcy.

Wśród uczestników pogrzebu było liczne grono pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, w
którym śp. Zbigniew Nawrocki pracował przez wiele lat. Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej
reprezentowali przewodniczący prof. Jan Draus i wiceprzewodniczący dr hab. Sławomir
Cenckiewicz. Instytut Pamięci Narodowej – prezes dr Jarosław Szarek, wiceprezes dr hab.
Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes dr Mateusz Szptyma, wiceprezes Jan Baster, dyrektor
rzeszowskiego oddziału dr Dariusz Iwaneczko, dyrektorzy oddziałów oraz pionów IPN. 

W swoim przemówieniu prezes Instytutu Pamięci Narodowej wspominał Zbigniewa
Nawrockiego: był twórcą Instytutu Pamięci Narodowej, stanął na czele rzeszowskiego
oddziału, dzięki niemu powstała nowoczesna siedziba wraz z archiwum. Później prof. Janusz
Kurtyka uczynił go szefem serca IPN – archiwum. Z efektów jego pracy korzystamy do
dzisiaj. Rozpoczął też bardzo szeroką współpracę międzynarodową, która trwa nadal. Tak jak
na tym zdjęciu przed trumną patrzył w przyszłość, nie bał się podejmować odważnych
decyzji, wymagał od swoich współpracowników, ale nigdy ich nie zostawiał samych.
Takiego go będziemy pamiętać. Instytut Pamięci Narodowej ustanowi stypendium jego
imienia dla archiwistów, którzy tak jak on łączyli pracę archiwalną z pasją naukową. 

Relacja na
stronie: https://rzeszow.tvp.pl/33088354/ostatnie-pozegnanie-historyka-zbigniewa-nawrock
iego
Fot. Katarzyna Gajda-Bator
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