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Nagroda Honorowa Świadek Historii jest przyznawana 
osobom szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii 
Narodu Polskiego w  regionie oraz osobom wspierającym 
pion edukacyjny IPN w  realizacji ustawowej działalności 
w obszarach edukacyjnym, naukowym i wydawniczym.

Nagrodę można przyznać pośmiertnie. Ma ona charakter 
honorowy. Wręczany medal przyjmuje kształt kwadratu 
o  boku 40 mm, w  kolorze złotym, wykonanego z  metalu. 
Laureaci wraz z  nagrodą otrzymują przypinkę stanowiącą 
miniaturę nagrody, dyplom oraz legitymację. Kandydatów 
do nagrody mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne 
i osoby fizyczne.

Posiedzenie komisji nominującej w  Oddziale Instytutu 
Pamięci Narodowej w  Rzeszowie odbyło się 14 czerwca 
2019  r. Spośród nadesłanych wniosków komisja wyłoniła 
kandydatów, którzy zasłużyli na uhonorowanie nagrodą 

„Świadek Historii”.
25 sierpnia 2019  r. uchwałą Kapituły Nagrody Świadek 

Historii nagrodę otrzymali:
• Mirosława Filipczyk
• por. Tadeusz Lutak
• kpt. Stefania Obara
• Romuald Rzeszutek
• płk pil. Tadeusz Henryk Rolski
• Stanisław Mieczysław Szarzyński

Wstęp

DARIUSZ IWANECZKO 
Dyrektor IPN O/Rzeszów
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Wieloletnia wychowawczyni i nauczycielka języ-
ka polskiego w Zespole Szkół przy Szpitalu Woje-
wódzkim nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszo-
wie.  

Dziennikarka związana z TVP 3 Rzeszów. 
Od 2008 r. w swoich programach prezentuje te-
matykę historyczną i ciekawe osoby związane 
z Podkarpaciem. Ściśle współpracuje z Instytutem 
Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. Przy-
kładem są liczne reportaże, felietony i filmy, do udziału w których zaprasza historyków 
i pracowników IPN Oddział w Rzeszowie, m. in. „Przyjaźń aż po grób”, „Więzienna 
kołyska”, „Rzeszowski cichociemny »Kra«”, „Obrońcy Zadwórza”, „Śladami Leopolda 
Lisa-Kuli”, „Orlęta Rudnickie” i inne. Jej praca i przygotowanie wpływa na wysoki po-
ziom prezentowanych materiałów. 

Jest współautorką cyklicznego programu „Podkarpackie tablice i inskrypcje”, w któ-
rym odkrywa i przybliża ciekawe wydarzenia oraz wspaniałych ludzi, upamiętnionych 
w inskrypcjach i pamiątkowych tablicach na terenie Podkarpacia. Do udziału w tym pro-
gramie zaprosiła również historyków z  IPN w Rzeszowie, którzy wystąpili w odcinkach 

„Szkoła organistów” i „Podkarpaccy kolejarze”. 
Relacjonowała uroczystość we Francji, gdzie 8 września 2019 r. dzięki zaangażowa-

niu IPN w Rzeszowie została osłonięta tablica pamiątkowa poświęcona mieszkańcom 
Fréland, którzy w 1944 r. pod przewodnictwem ks. Raymonda Voegelii umożliwili 
ucieczkę polskim jeńcom wojennym i udzielali im schronienia i pomocy, aż do wkrocze-
nia wojsk amerykańskich. Część jeńców polskich została wzięta do niewoli na Podkarpa-
ciu, po bitwie pod Birczą (12 września 1939 r.). 

Jest osobą niezwykle zaangażowaną w propagowanie historii. Dała się również poznać 
jako dziennikarz proobronny. Przygotowuje ciekawe felietony o tematyce wojskowej 
i działalności Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Rzeszowie, za co w 2015 r. otrzymała 

„Srebrną Szablę” – nagrodę Ministerstwa Obrony Narodowej.

Fot. zbiory prywatne

Mirosława 
Filipczyk
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por. Tadeusz 
Lutak

Urodził się 29 sierpnia 1917 r. w Żarnowej. Ukoń-
czył szkołę powszechną, z zawodu masarz. Ochot-
niczo zgłosił się do służby wojskowej. 25 listopada 
1937 r. przydzielony do szkoły podoficerskiej jako 
elew 2. Baonu Pancernego w Żurawicy. Od 1 lute-
go do 30 września 1938 r. w Szkole Podoficerskiej, 
po jej ukończeniu przydzielony do kompanii czoł-
gów Vickers jako goniec motocyklowy. 1 sierpnia 
1938 r. otrzymał odznakę „strzelca dobrego”. We 
wrześniu 1938 r. mianowany starszym strzelcem. Uczestniczył w zajęciu Zaolzia, Spi-
szu i Orawy. Od 1 września 1939 r. brał udział w walkach 121. kompanii czołgów lek-
kich w ramach 10. Brygady Kawalerii. Wzięty do niewoli w okolicach Starego Dzikowa, 
uciekł z transportu i powrócił do domu. Od 1940 r. w konspiracji – Związku Walki 
Zbrojnej – Armii Krajowej, ps. „Pancerz”. Żołnierz w grupie dywersyjnej dowodzonej 
przez Stanisława Mikulskiego „Żmiję”. Walczył w organizacji wywiadowczo-dywer-
syjnej krypt. „Ruch”, podległej inspektorowi rzeszowskiemu AK kpt. Łukaszowi Cie-
plińskiemu. Dowódca tego ośrodka por. Józef Lutak „Orzeł” podał go jako kandydata 
do konspiracyjnej małej matury. Zdobywał cenne dla Armii Krajowej informacje wy-
wiadowcze. Uczestniczył w wielu akcjach sabotażowych i dywersyjnych. Brał udział 
w akcji likwidacyjnej na Edwardzie Kochu w Niebylcu, który otrzymał wyrok śmierci 
za współpracę z Niemcami. Walczył w plutonie dyspozycyjnym Inspektoratu AK Rze-
szów. W 1944 r. w stopniu kaprala (konspiracyjny) został dowódcą drużyny dywersyj-
nej w plutonie dywersyjnym Placówki AK Strzyżów. Po wejściu Sowietów zmuszony 
wyjechać na tzw. Ziemie Odzyskane. Powrócił do Żarnowej w 1946 r., gdzie pracował 
jako masarz i rolnik. Podporucznik od 2 stycznia 2001 r.

Po odzyskaniu niepodległości aktywnie włączył się w życie kombatanckie. Działa 
w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz w Związku Kombatantów Rze-
czypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Jego aktywna działalność zo-
stała uhonorowana odznaką za zasługi dla tej organizacji (2000 r.). 

W latach 1991-1992 jego wspomnienia wojenne były publikowane w regionalnym 
miesięczniku „Waga i Miecz”. Całość wspomnień została natomiast opublikowana 
w książce pt. „Wojenne losy Strzyżowiaków” wydanej w 2001 r. Wielokrotnie udzie-
lał wywiadów związanych z budową tunelu schronowego w Strzyżowie, w którym 
w 1941 r. doszło do spotkania Hitlera z Mussolinim. Niemcy wykorzystywali tutaj 
niewolniczą pracę m.in. miejscowej ludności. Wśród pracujących był także Tadeusz 

Fot. zbiory prywatne
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Lutak. Trudne warunki pracy nieprzeszkodziły mu w prowadzeniu działalności kon-
spiracyjnej. Udawało mu się nawet zdobywać materiały wybuchowe, których Niemcy 
używali do drążenia tunelu. Okazał dużą pomoc i zaangażowanie w powstanie ksią-
żek autorstwa Piotra Szopy pt. „Armia Krajowa w Strzyżowskiem” (2009), „W imie-
niu Rzeczypospolitej… Wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego na 
terenie Podokręgu AK Rzeszów” (2014) oraz Ryszarda Ziobronia „Historia żołnierza 
tułacza. Działalność emigracyjna generała Władysława Bortnowskiego” (2009). 

Tadeusz Lutak pomagał w różnych działaniach prowadzonych przez Instytut Pamię-
ci Narodowej Oddział w Rzeszowie. Wśród nich należy wymienić organizację rajdu 
szlakiem Armii Krajowej na pogórzu strzyżowskim. Corocznie bierze aktywny udział 
w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, gdzie propaguje sylwetkę swojego 
dowódcy ppor. cz. w. Stanisława Mikulskiego ps. „Żmija”, który ukrywał się przed UB 
do 1955 r. kiedy to został brutalnie zamordowany. W 2015 r. aktywnie wspomógł akcję 
nadania rondu w Strzyżowie imienia Żołnierza Wyklętego Rafała Paszka ps. „Królik”. 
W 2016 r. udostępnił żołnierzom jednostki wojskowej w Żurawicy unikatowe mate-
riały fotograficzne dotyczące działania tej jednostki przed wojną. Corocznie inicjuje 
działania o charakterze patriotycznym i aktywnie uczestniczy w licznych świętach 
państwowych, gdzie reprezentuje środowisko żołnierzy Armii Krajowej. W 2017 r. od-
wiedził swoją jednostkę w Żurawicy – spotkał się z gorącym przyjęciem.

Odznaczenia i medale: czterokrotnie Medal Wojska (1948); Medal Zwycięstwa 
i Wolności (1968); Krzyż Partyzancki (1973); Krzyż Armii Krajowej (1981); Medal „Za 
Udział w Wojnie Obronnej 1939” (1982); KK OOP (1987); Medal za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie (1993); Krzyż Armii Krajowej (1998).
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Urodziła się 24 stycznia 1921 r. w Starszydlu. 
Kpt. Stefania Obara ps. „Stefa” była żołnierzem 
Armii Krajowej od marca 1942 r. w Placówce Ty-
czyn „Topola”, pod dowództwem ppor. Jana Rab-
czaka ps. „Dąb”. Pełniła funkcję łączniczki oraz 
sanitariuszki przybocznej dr. Ludwika Obary 
ps. „Rivanol” w Wojskowej Służbie Kobiet. Wspól-
nie prowadzili kursy dla sanitariuszek w Placów-
ce. Uczestniczyła w akcji „Burza”, w wyzwoleniu 
Tyczyna przez żołnierzy AK 26 lipca 1944 r., a następnie była sanitariuszką w szpitalu 
polowym w Hermanowej. Po zakończeniu działań wojennych do lipca 1945 r. była kil-
kakrotnie przesłuchiwana przez Urząd Bezpieczeństwa. 

W 1960 r. czynnie uczestniczyła w sprzeciwie rodziców wobec usunięcia nauki religii 
ze szkół, za co była szykanowana wielokrotnymi wezwaniami na milicję i kolegia oraz 
ukarana karą grzywny pieniężnej. 

W latach 1980-1981 działała w NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, a od 
1989 r. należy do „Solidarności” Emerytów w Rzeszowie. W 1989 r. była współzałoży-
cielką Koła Tyczyn Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, w którym pełniła 
funkcję sekretarza, a od 2008 r. pełni funkcję prezesa Koła. 

Jest autorką kilku książek ukazujących dawne zwyczaje i obyczaje na podkarpackiej 
wsi, opisujących trudny czas II wojny światowej, działalność „Solidarności” oraz dzia-
łania Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Tyczynie: „Nasze korze-
nie – ludzie i obyczaje”, „Rodaków naszych patriotyczne rymowanie”, „Chwalebne 
dziedzictwo” (współautor Mieczysław Skotnicki), „Tryptyk Patriotyczny. Od Armii 
Krajowej do Solidarności w Gminie Tyczyn”. 

Za swoją działalność odznaczona Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim 
i Krzyżem Strzeleckim.

Fot. Katarzyna Gajda-Bator

kpt. Stefania 
Obara
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Urodził się 16 października 1965 r. w Mielcu. 
Współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia 
Klub Historyczny „Prawda i Pamięć” z Miel-
ca. Współtwórca tzw. „Polany Niezłomnych”– 
miejsca upamiętnienia Żołnierzy Niezłomnych 
na terenie Lasów Państwowych w Szydłowcu 
k. Mielca. Współpomysłodawca i inicjator Mar-
szu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który od kil-
ku lat odbywa się w Mielcu w ramach obchodów 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Współorganizator uroczystości 
patriotycznych, koncertów muzyki patriotycznej, konkursów wiedzy historycznej 
i innych przedsięwzięć mających na celu wzmacnianie patriotycznych postaw wśród 
mieszkańców Mielca.

Organizował w szkołach prelekcje, pokazy filmów, spotkania z publicystami i hi-
storykami w tym z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. Koordyno-
wał retrospektywy Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci z Gdyni, 
podczas których odbywają się warsztaty filmowe dla młodzieży szkolnej, połączone 
z projekcjami filmów, i spotkania z ich twórcami. Publikował liczne artykuły do-
tyczące podziemia antykomunistycznego na łamach prasy lokalnej i ogólnopolskiej.

Aktywnie wspierał powstanie Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. Wojciecha 
Lisa ps. „Mściciel”, prezentującej mundur i oręż, a także przedstawiającej epizody 
z lokalnej historii. Od 2014 r. pracuje w Obywatelskim Komitecie Katyńskim w Miel-
cu, który doprowadził do renowacji Mieleckiej Ściany Katyńskiej i godnego upamięt-
nienia mieleckich katyńczyków. Jako radny miejski zainicjował powstanie na tere-
nie Mielca ścieżki historycznej upamiętniającej mieleckich „Żołnierzy Wyklętych”. 
W roku 2016 r. został uhonorowany za swoją działalność patriotyczną medalem PRO 
PATRIA. Czyni aktywne starania, aby nadawać ulicom i rondom w Mielcu imion 
zapomnianych polskich bohaterów. Inicjator budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych 
Niezłomnych w Mielcu. W tym celu powołał Komitet Budowy Pomnika oraz aktyw-
nie poszukuje wsparcia dla idei powstania monumentu.

Romuald 
Rzeszutek

Fot. zbiory prywatne
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płk pil. 
Tadeusz
Henryk 
Rolski

Urodził się 18 sierpnia 1906 r. w Przeworsku. 
Pochodził z kresowej rodziny herbu Rola. Naukę 
pobierał w Przeworsku i Jarosławiu. Po zdaniu 
matury wstąpił do wojska. Od 1 września 1927 r. 
służył w wojsku. Najpierw przeszedł kurs unitarny w Szkole Podchorążych Piechoty 
w Komorowie koło Ostrowi Mazowieckiej. Po ukończeniu go z wynikiem bardzo do-
brym i praktyce w 3. pułku piechoty Legionów w Jarosławiu, został zakwalifikowany 
do Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. Uczył się tam dwa lata, 19 sierpnia 
1930 r. uzyskał promocję na podporucznika obserwatora (nawigatora).

Swój pierwszy przydział otrzymał do 5. Pułku Lotniczego w Lidzie. Tu ppor. Rol-
ski był oficerem technicznym i obserwatorem w 54. Eskadrze Liniowej. Pragnąc latać 
samodzielnie, od 25 kwietnia do 9 sierpnia 1932 r. ukończył w Centrum Wyszkolenia 
Oficerów Lotnictwa w Dęblinie kurs pilotażu podstawowego. W maju 1935 r. uczestni-
czył w defiladzie lotniczej podczas pogrzebu marszałka Piłsudskiego.

Jego pokoleniu nie dane było żyć w pokoju. Przyszła tragiczna II wojna światowa 
oraz czas, kiedy miłość do Ojczyzny żąda ofiary.

Swój udział w II wojnie światowej rozpoczął na czele III/4 Dywizjonu Myśliw-
skiego w Toruniu, wykazał duże zdolności dowodząc we wrześniowych warunkach. 
Uzyskał dwa zestrzelenia (3 i 6 września) oraz uszkodził dwa niemieckie samoloty 
(2 i 6 września). Ocalił też dokumenty dywizjonu. 18 września 1939 r. przedostał się 
do Rumunii. Wydostał się z tego kraju na pokładzie statku „St. Nicolaus”, przez Syrię 
przybył 30 października 1939 r. do Francji. Organizował w Mions nowy dywizjon my-
śliwski, jednak nie wszedł on do walki. W czerwcu 1940 r., kpt. Rolski przedostał się do 
Afryki Północnej, a stamtąd przez Gibraltar przybył do Wielkiej Brytanii.

Otrzymał numer ewidencyjny P-0572. Od 28 sierpnia 1940 r. do 27 czerwca 1941 r. 
z przerwą (23-25 październik 1940 r.) współdowodził 306. Dywizjonem  Myśliwskim 

„Toruńskim” (wraz z S/Ldr Scottem i od 2 grudnia 1940 r. S/Ldr Gillamem). Od 3 marca 
1941 r. kpt. Rolski był samodzielnym dowódcą 306. Dywizjonu.

1 lipca 1941 r. został dowódcą 1. Polskiego Skrzydła Myśliwskiego – pierwszym nie-
brytyjskim dowódcą Skrzydła w strukturze RAF. T.H. Rolski został odznaczony DSO 

Fot. ze zbiorów Sali Tardycji 22. ODN
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(Distinguished Service Order), jako pierwszy nie-Brytyjczyk w II wojnie światowej, 
co było wielkim przywilejem (odznaczenie przyznano 23 stycznia 1942 r.). Był do-
wódcą (na zmianę z kpt. pil. Stanisławem Skalskim) Polskiego Zespołu Myśliwskiego 
w Afryce („Cyrku Skalskiego”) za co uzyskał pochwałę w rozkazie Naczelnego Wodza, 
która brzmiała: „Po zakończeniu zwycięskich działań afrykańskich, w których wyka-
zaliście wypróbowane zalety polskich pilotów, udzielam ppłk Rolskiemu i podległych 
mu myśliwcom pochwały w imieniu służby narodowej”. Został zastępcą szefa Sztabu 
Naczelnego Wodza ds. lotnictwa. Opracowywał plany powrotu Sił Powietrznych do 
Polski i powojennej rozbudowy lotnictwa.

Po wojnie od 8 sierpnia 1945 r. był komendantem polskiej bazy myśliwskiej RAF 
Colltishall, znowu pierwszym nie-Brytyjczykiem, samodzielnym komendantem bazy 
lotnictwa myśliwskiego w strukturze RAF.

Po powrocie do Polski 18 czerwca 1948, próbował powrotu do służby wojskowej. 
Z uwagi na jego zasługi i doświadczenie nie było lepszego od niego wśród ówczesnych 
oficerów lotnictwa, ale został zweryfikowany negatywnie. Być może uratowało go to 
przed więzieniem. W 1959 r. wyszły jego wspomnienia z lat wojny pt. „Uwaga wszyst-
kie samoloty”, następnie wydał jeszcze książkę „85 dni pod francuskim niebem”. Jeden 
z najbardziej zasłużonych polskich lotników i dowódców myśliwskich II wojny świato-
wej. Zmarł w Warszawie 29 września 1991 r., pochowany został z honorami wojskowy-
mi na Powązkach w kwaterze żołnierzy PSZ. 

W 2015 roku dzięki staraniom 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania została 
wydana trzecia książka T.H. Rolskiego pt. „Od P-XV do P-51”. 

Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 209/MON z dnia 24 kwietnia 2008 r. został 
patronem 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania w Bydgoszczy. Dla upamiętnie-
nia tego wydarzenia, dnia 27 września 2010 r. podczas uroczystości na Cmentarzu na 
Powązkach, odsłonięto tablicę na grobie płk. pil. Tadeusza Rolskiego.
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Stanisław 
Mieczysław 
Szarzyński

Urodził się 27 kwietnia w 1947 r. w Przemyślu 
w pochodzącej z Gródka Jagiellońskiego rodzinie 
kresowej, współorganizator Światowych Zjazdów 
Kresowian, ppłk Związku Strzeleckiego „Strzelec”, 
członek zarządu Światowego Kongresu Kresowian, 
prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Przemyślu. 
Inicjator założenia i  od 2014 r. prezes Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil 
i Kresów im. ks. Bronisława Mireckiego w Przemyślu,  którego jednym z głównych 
celów jest m.in. działalność patriotyczna na rzecz pamięci o Bohaterach Polskich Ter-
mopil i Legionistach Polskich oraz budowa w Przemyślu, przy drodze na Kresy Po-
mnika Pamięci Legionów Polskich i Bohaterów Polskich Termopil. Od kilkunastu lat 
współpracuje z Konsulatem RP we Lwowie oraz Polskim Towarzystwem Opieki nad 
Grobami Wojskowymi we Lwowie i Polskimi Organizacjami na Ukrainie. Organizator 
corocznych (od 2003 r.) pielgrzymek z harcerzami, młodzieżą i Rodzinami Kresowy-
mi do miejsc Pamięci Narodowej na uroczystości w Zadwórzu, a także do Dytiatyna, 
Huty Pieniackiej, Podkamienia  oraz  Rumna. Z inicjatywy Stanisława Szarzyńskiego, 
wykonano upamiętnienie w Przemyślu pomordowanych w Hucie Pieniackiej. Jest au-
torem wystawy fotografii pt. „Pamięć i Wiara” Kościoły na Kresach dawnej RP. Inicja-
tor obywatelskich projektów uchwał samorządowych, ulica Zadwórzańska oraz Rondo 
Kresowian i Sybiraków we wrześniu 2012 r.

Organizator wyjątkowej uroczystość 13 kwietnia 2013 r. „Pamiętam, Pamiętaj i Ty”, 
poświęconej czterem rocznicom podczas której poświęcono Rondo Kresowian i Sybi-
raków i upamiętniono Zesłańców Syberyjskich, Wygnańców Kresowych, zamordowa-
nych na Kresach oraz  ofiary Katynia i Katastrofy Smoleńskiej. Od 17 lat organizuje 
pielgrzymkę autobusową Kresowian z młodzieżą do Zadwórza i od 7 lat Zadwórzański 
Rajd Rowerowy, od 6 lat Rowerowy Rajd Wołyński z modlitwą na Rondzie Ofiar Wo-
łynia. Od 2013 r. organizuje  Przemyski Rowerowy Rajdu Pamięci Zesłańców Syberyj-
skich, Ofiar Zbrodni sowieckich, niemieckich i OUN-UPA. W dniu 10 marca 2019 r. 
był inicjatorem i organizatorem upamiętnienia 75. rocznicy ludobójstwa dokonanego 
przez nacjonalistów ukraińskich i SS „Galizien” na Polakach w Hucie Pieniackiej, Ko-
rościatynie i innych miejscowościach na Kresach i na Podkarpaciu. Msza św. i modli-
twa ekumeniczna przy krzyżu i tablicach pomordowanych na Kresach odbyły się pod 

Fot. zbiory prywatne
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przewodnictwem Abpa seniora Józefa Michalika z udziałem   greckokatolickich księży 
z Arcybiskupem Eugeniuszem Popowiczem, duszpasterzem Ormian – ks. Tadeuszem 
Isakowiczem-Zaleskim i ks. prawosławnym płk. Jerzym Mokrauzem. Odznaczony 
Odznaką Honorową Obrońcy Kresów Wschodnich II RP (2007) Złotym Medalem 
Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (2012), Złotą odznaką za Zasługi dla Towarzy-
stwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (2014), Złotym Krzyżem Pogranicza (2017) 
Praemium Honoris Cresovianae (2017), nadanym przez Światowy Kongres Kresowian, 
za działalność na rzecz pamięci o Legionach Polskich i Bohaterach Polskich Termopil.
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Dotychczasowi Laureaci Rzeszowskich Edycji 
Nagrody Honorowej „Świadek Historii”

2012
Franciszek Batory

Mirosław Majkowski (Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznej X. DOK)

prof. Janina Marciak-Kozłowska
Ks. Tadeusz Pater
Stanisław Szpunar

Ks. abp Ignacy Tokarczuk

Lidia Teresa Argasińska
Henryk Atemborski

Józef Dalecki
Anatolia Gazda
Marian Irzyk

Alojzy Maliszewski
Tadeusz Kazimierz Orłowski

Ks. Infułat Józef Sondej
Aleksander Szymański

Janina Wierzbicka-Kopeć
Zespół Szkół nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie

2013
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2014
Krystyna Chowaniec

Dariusz Jasiewicz
Zbigniew Larendowicz

Anna Leszczyńska
Mieczysław Skotnicki

Maria Szczepańska

2015
Dariusz Jacek Fudali

bp Jan Niemiec
Tadeusz Polkowski

Stanisław Ignacy Pomprowicz
Dorota Kiełtyka, Piotr Kiełtyka, Lesław Wilk

- Twórcy Prywatnego Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych w Krośnie
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Rędziny

- Prezes Wojciech Kaszub i członkowie stowarzyszenia
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2017
Ks. bp Edward Frankowski

Ewa Kuberna
Maciej Małozięć

Maria Mirecka-Loryś
mjr Franciszek Sagan

Bogusława Wąs

2016
Towarzystwo Przyjaciół Nauk 

im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu
Edward Orłowski
Edward Marszałek

Adam Kantor
Artur Szary

Marcin Zieniewicz
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2018
Piotr Ożóg
Jan Partyka

Stanisław Wójciak
Andrzej Zajdel

Zespół Szkół w Orzechówce

Opracowanie not biograficznych: Katarzyna Gajda-Bator

2019
Mirosława Filipczyk 
por. Tadeusz Lutak
kpt. Stefania Obara
Romuald Rzeszutek

płk pil. Tadeusz Henryk Rolski
Stanisław Mieczysław Szarzyński
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