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Szanowni Państwo

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu został powołany 19 stycznia 1999 r. na mocy usta-
wy z dnia 18 grudnia 1998 r. 8 czerwca 2000 r. Sejm wybrał prof. Leona 
Kieresa na stanowisko prezesa IPN, a 30 czerwca tego samego roku 
złożył ślubowanie, rozpoczynając tym samym urzędowanie. Po upływie 
jego kadencji, w 2005 r. na to stanowisko został wybrany dr hab. Janusz 
Kurtyka, który stał na czele IPN aż do tragicznej śmierci w katastrofie 
samolotu pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. Obowiązki prezesa IPN 
pełnił dr Franciszek Gryciuk. W 2011 r. Sejm RP wybrał na stanowisko 
prezesa IPN dr Łukasza Kamińskiego, a od 22 lipca 2016 r. Instytutem 
Pamięci Narodowej kieruje dr Jarosław Szarek.

2 października 2000 r. na stanowisko pierwszego dyrektora Oddziału 
IPN w Rzeszowie został powołany dr Zbigniew Nawrocki. Od 1 lutego 
2007 r. funkcję te sprawowała dr Ewa Leniart, a od 9 grudnia 2015 r. pi-
szący te słowa. Jednak praca, jej efekty i dorobek nie byłyby możliwe bez 
postawy i zaangażowania wielu wspaniałych osób zatrudnionych w oddziale.

Mija zatem 20 lat od rozpoczęcia działalności Instytutu Pamięci Naro-
dowej i Oddziału IPN w Rzeszowie. Poprzez swoją pracę i jej wymierne 
efekty trwale wpisaliśmy się w sferę nauki, edukacji, kształtowania pamięci 
i świadomości historycznej. Praca w IPN nabrała szczególnego wymiaru 
i etosu, sprawiając, że dla wielu zatrudnionych osób stała się swoistą 
misją w służbie prawdzie, państwu i społeczeństwu. W czasie tych dwóch 
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dekad osiągnęliśmy bardzo wiele. Dysponujemy ogromnym dorobkiem 
naukowo-badawczym, nowocześnie prowadzonym archiwum, wspieramy 
środowiska edukacyjne i patriotyczne, pielęgnujemy pamięć, służymy wielu 
osobom i instytucjom publicznym w Polsce i poza granicami. Staramy się 
wykonywać nasze zadania ustawowe sumiennie i profesjonalnie.

Oddział w Rzeszowie w sposób istotny wpisuje się w całość działań IPN 
w Polsce, jak również – poprzez swoją aktywność i dorobek – ubogaca obszar 
życia publicznego województwa podkarpackiego. Jubileusz dwudziesto-

Pracownicy Oddziału IPN w Rzeszowie przed jego główną siedzibą.  
Rzeszów, 19 czerwca 2020 r. (Fot. Igor Witowicz)



11

sPis TReŚci

lecia jest okazją do przypomnienia naszych dokonań w skondensowanej 
formie. Dlatego też oddajemy do Państwa dyspozycji tę publikację, licząc 
na dalszą współpracę i deklarując jednocześnie, że nadal z taką samą pasją 
i oddaniem będziemy służyć państwu polskiemu i lokalnej społeczności. 

Z wyrazami uszanowania
dr Dariusz Iwaneczko

dyrektor Oddziału IPN w Rzeszowie

Pracownicy Oddziału IPN w Rzeszowie przed jego główną siedzibą.  
Rzeszów, 19 czerwca 2020 r. (Fot. Igor Witowicz)





Dyrektorzy  
IPN Oddział w Rzeszowie
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Zbigniew Nawrocki (ur. 1959 – zm. 2017) – historyk, nauczyciel aka-
demicki, doktor nauk humanistycznych, dyrektor rzeszowskiego Oddziału 
IPN w latach 2000–2006 oraz archiwum IPN, w latach 2011 – 2015 dyrektor 
Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW.

Studiował historię w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie 
(1981 – 1987). Od 1981 r. należał do Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 
a pod koniec tego roku został członkiem Komitetu Strajkowego w WSP. 
W 1998 r. uzyskał tytuł naukowy doktora na podstawie pracy dotyczącej 
działalności organów bezpieczeństwa publicznego w województwie rze-
szowskim w latach 1944–1949, obronionej na Uniwersytecie Jagiellońskim 
pod kierunkiem prof. Jana Drausa. 

W październiku 2000 r. objął stanowisko dyrektora Oddziału Instytutu 
Pamięci Narodowej w Rzeszowie. W styczniu 2006 r. został powołany przez 
ówczesnego prezesa Instytutu dr hab. Janusza Kurtykę na stanowisko 
dyrektora Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Warsza-
wie. Funkcję tę sprawował do jesieni 2010 r. Następnie pracował w Agencji 

Zbigniew Nawrocki dyrektor IPN Oddział w Rzeszowie w latach 2000 – 2006.  
(Fot. Piotr Życieński)
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Bezpieczeństwa Wewnętrznego na stanowisku dyrektora Centralnego 
Ośrodka Szkoleniowego ABW. 

W latach 2006 – 2010 pełnił funkcję przewodniczącego polsko-ukra-
ińskiej grupy roboczej historyków i archiwistów, która zajmowała się 
badaniami naukowymi oraz przygotowywała publikacje źródłowe w ra-
mach serii Polska i Ukraina w latach 30. i 40. XX wieku. Nieznane dokumenty 
z archiwów służb specjalnych. Od roku akademickiego 2001/2002 był wy-
kładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Prze-
myślu. Był autorem, bądź współautorem ponad 40 publikacji naukowych, 
w tym 4 książek: Zamiast wolności. UB na Rzeszowszczyźnie 1944 – 1949, 
(Rzeszów 1998); Przeciw Solidarności 1980 – 1989. Rzeszowska opozycja 
w tajnych archiwach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, (Rzeszów 2000); 
Rozpracowanie i likwidacja Rzeszowskiego Wydziału WiN w dokumentach 
UB (1945 – 1949), (Warszawa 2001); Rok pierwszy: powstanie i działalność 
aparatu bezpieczeństwa publicznego na Rzeszowszczyźnie (sierpień 1944-lipiec 
1945), (Rzeszów 2005). 

Był sekretarzem redakcji pisma naukowego Studia Rzeszowskie (tomy 
od 1 do 10), zainicjował powstanie i został pierwszym redaktorem naczel-
nym tomów 1–9 periodyku Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989, 
był także sekretarzem i redaktorem naczelnym czasopisma Przegląd Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego (numery tomów 5–13) oraz zasiadał w radzie 
programowej czasopisma IPN Pamięć i Sprawiedliwość.

W roku 2009 został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarł nagle 1 lipca 2017 r.



17

dyRekTORzy iPN Oddział w RzeszOwie

Ewa Leniart (ur. 1976 w Dylągówce) – 
prawnik, nauczyciel akademicki, urzędnik 
państwowy, doktor nauk prawnych, dyrek-
tor Oddziału IPN w Rzeszowie w latach 
2007 – 2015, wojewoda podkarpacki, poseł.

W latach 1995–2000 studiowała na Wy-
dziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie (filia w Rzeszo-
wie). W lutym 2014  r. uzyskała stopień 
doktora nauk prawnych na Uniwersytecie 
Śląskim w Katowicach na podstawie pracy 
Usiłowanie usunięcia organów władzy pań-
stwowej i usiłowanie zmiany ustroju państwa w drodze przemocy w orzeczni-
ctwie Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie w latach 1946–1955.

W latach 2002–2005 była kierownikiem Referatu Prawno-Organizacyj-
nego w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Od grudnia 
2005  r. do stycznia 2007  r. pracowała w urzędzie wojewódzkim jako 
koordynator, a następnie dyrektor gabinetu wojewody podkarpackiego. 
W 2006 r. została pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Hi-
storii Państwa i Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2007 r. do 2015 r. 
pełniła funkcję dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rze-
szowie. W latach 2015–2019 była wojewodą podkarpackim. W ostatnich 
wyborach parlamentarnych została wybrana na Posła RP IX kadencji. 
Z dniem 13 stycznia 2020 r. została ponownie powołana na stanowisko 
wojewody podkarpackiego.

Ewa Leniart dyrektor IPN Oddział 
w Rzeszowie w latach 2007–2015. 
(Fot. Małgorzata Waksmundzka-
-Szarek)
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Dariusz Iwaneczko (ur. 1965 w Prze-
myślu) – historyk, nauczyciel akademicki, 
urzędnik państwowy, doktor nauk humani-
stycznych w zakresie historii, wicewojewo-
da podkarpacki, wiceprezydent Przemyśla, 
dyrektor Oddziału IPN w Rzeszowie, radny. 

Ukończył historię na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim, a także studia po-
dyplomowe z prawa administracyjnego 
na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Stopień doktora nauk huma-
nistycznych uzyskał w 2004 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Pracował m.in. w administracji rządowej i samorządowej, w 1997 r. odbył 
staż w urzędach administracji publicznej w Holandii. W 2001 r. został pra-
cownikiem Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, a w 2004 r. wykła-
dowcą w Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. 

W latach 2005–2007 zajmował stanowisko wicewojewody podkarpackie-
go. W 2008 r. objął stanowisko zastępcy prezydenta Przemyśla. W 2010 r. 
został wybrany do rady miasta, a w 2014 r. z powodzeniem ubiegał się 
o reelekcję. 

Jest autorem ponad 60 publikacji naukowych, w tym książek: UB 
w Przemyślu 1944–1956, (Rzeszów 2004) oraz Opór społeczny a władza 
w Polsce południowo-wschodniej, (Warszawa 2005); Zmierzch dekady Gier-
ka. Polska południowo-wschodnia 1975 – 1980, (Rzeszów 2016). W latach 
2012 – 2019 redaktor naczelny czasopisma IPN Aparat Represji w Polsce 
Ludowej 1944 – 1989, (Warszawa 2005).

W 2015 r. objął obowiązki dyrektora Oddziału IPN w Rzeszowie.

Dariusz Iwaneczko dyrektor IPN 
Oddział w Rzeszowie od 2015 r.  
(Fot. Aneta Nahajowska)



Działalność
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Joanna Federkiewicz

Oddziałowe Archiwum

Oddziałowe Archiwum (OA), 
które do 2016 r. nosiło nazwę 
Oddziałowe Biuro Udostępnia-
nia i Archiwizacji (OBUiAD) IPN 
w Rzeszowie, podobnie jak cała 
instytucja, zostało powołane 
ustawą o Instytucie Pamięci 
Narodowej z dnia 18 grudnia 
1998 r., która nałożyła nań obo-
wiązek gromadzenia, ewiden-
cjonowania, przechowywania, 
opracowywania, zabezpieczania, 
udostępniania i publikowania materiałów dokumentujących losy Narodu 
Polskiego i obywateli polskich innych narodowości z lat 1917 – 1990. 

Pracami pionu kieruje Dariusz Byszuk, zaś zastępcą naczelnika jest 
dr Robert Witalec.

Archiwum rzeszowskiego oddziału posiada w swoim zasobie materiały 
archiwalne wytworzone przez aparat bezpieczeństwa Polskiej Rzeczpo-
spolitej Ludowej (PRL) w latach 1944 – 1990. Zasób ten tworzą materiały 
administracyjne, operacyjne i personalne pracowników Urzędu Bezpie-
czeństwa (UB) i Służby Bezpieczeństwa (SB). 

Zostały one przejęte zgodnie z klasyfikacją obowiązującą w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych (MSW). I tak rzymską I oznaczono akta osobowych 
źródeł informacji (OZI) SB, Milicji Obywatelskiej (MO) i wojska tj. tajnych 
współpracowników (TW), rezydentów (Rez.), konsultantów (K), kontaktów 
operacyjnych (KO), właścicieli lokali kontaktowych (LK) oraz kandydatów 
na tajnych współpracowników (k TW). Akta operacyjne oznaczone są rzym-
ską II. Należą do nich Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS), Sprawy 
Operacyjnego Rozpracowania (SOR), Kwestionariusze Ewidencyjne (KE), 

 � zgromadziliśmy ponad 3 km akt
 � zeskanowaliśmy 32 316 j. a. 
 � dokonaliśmy 279  710 sprawdzeń 

w pomocach ewidencyjnych
 � wypożyczyliśmy 220 932 j. a.
 � zrealizowaliśmy 335 432 wnioski, 

kwerendy oraz sprawdzenia
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Teczki Ewidencyjno-Obserwacyjne na Księdza (TEOK), Teczki Ewidencyjno-
-Obserwacyjne na Biskupa (TEOB). Materiały tego rodzaju zawierają doku-
mentację zbieraną na osoby (tzw. figurantów) lub grupy osób pozostające 
w zainteresowaniu organów bezpieczeństwa. Są tam informacje zbierane 
poprzez donosy OZI, bezpośrednią obserwację, kontrolę korespondencji, 
podsłuch oraz analizy dokonywane przez oficera prowadzącego sprawę. 

Kolejnym rodzajem materiałów wytworzonych przez SB są oznaczone 
rzymską III akta kontrolno-śledcze. Dotyczą one osób i grup osób, które 
uznano za „niebezpieczne dla niepodległego bytu socjalistycznego państwa”. 
Końcowym rezultatem powadzenia tego typu sprawy było doprowadzenie 
osób w nich figurujących przed oblicze sądu.

Rzymską IV zarezerwowano dla tzw. spraw obiektowych (SO). Są to 
sprawy zakładane na poszczególne obiekty, tj. zakłady pracy (np. Wytwór-
nię Sprzętu Komunikacyjnego), środowiska zawodowe (np. adwokatów), 
stowarzyszenia i grupy (np. Klub Inteligencji Katolickiej, grupy oazowe ).

Kolejną grupę akt (oznaczone rzymską V) stanowią akta osobowe 
funkcjonariuszy UB i SB. Zawierają one ankietę personalną, podanie 
o pracę, a także dokumentację dotyczącą przebiegu pracy funkcjonariusza, 
informację o karach i nagrodach, adnotacje o wynagrodzeniach, opinie 
przełożonych i materiały dotyczące członków rodziny.

VI sygnowano akta osobowe funkcjonariuszy MO, zaś VII akta per-
sonalne pracowników cywilnych resortu spraw wewnętrznych.

X oznaczono tzw. faktologie lub charakterystyki – jest do dokumentacja 
sporządzona na podstawie akt operacyjnych wszystkich kategorii przez 
pracowników SB lub przez historyków współpracujących z MSW. Akta tego 
rodzaju miały na celu zobrazowanie działań resortu w dziedzinie zwalczania 
wszelkiej działalności wymierzonej przeciwko ustrojowi socjalistycznemu. 

„Charakterystyki grup zbrojnych i nielegalnych organizacji” – bo tak okre-
ślono ten rodzaj materiałów – wchodzące w skład zasobu archiwalnego 
IPN w Rzeszowie dotyczą m.in. działalności organizacji niepodległościowej 

„Orlęta”, czy walki oddziału Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem 
Antoniego Żubryda.

Ostatnim rodzajem tych akt archiwalnych są materiały administracyjne. 
Mają one wartość szczególną, pozwalają bowiem na poznanie struktury 
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działalNOŚć 

organów bezpieczeństwa i istniejącej w niej drogi administracyjnej. Przy-
noszą informacje o realizowanych zadaniach operacyjnych, o wydarzeniach 
interesujących resort, o systemie kontroli wewnętrznej, itp.

Ważną część zasobu stanowią materiały archiwalne, które należały 
do Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
(OKBZpNP). Przez lata pracownicy komisji rejestrowali zbrodnie hitle-
rowskie popełnione na terenie woj. rzeszowskiego i trzech powiatów woj. 
krakowskiego tj. tarnowskiego, brzeskiego i dębickiego, dokonując oględzin 
byłych obozów hitlerowskich i przesłuchując świadków. Ustalenia komisji 
były podstawą wniosków o ekstradycję zbrodniarzy hitlerowskich działa-
jących na terenie Polski południowo-wschodniej. Po 1991 r. działalność 
śledcza ukierunkowana została dodatkowo na zbrodnie dokonywane po 
1944 r. przez radziecki i polski aparat bezpieczeństwa. Przy OKBZpNP 
pracował zespół, którego zadaniem było badanie zbrodni popełnionych 
przez nacjonalistów ukraińskich w byłym województwie lwowskim. 

W skład zasobu archiwalnego komisji wchodzą m. in. protokoły zeznań 
świadków, rejestry miejsc i faktów zbrodni hitlerowskich na terenie poszcze-
gólnych powiatów woj. rzeszowskiego, kartoteki niemieckich instytucji oku-
pacyjnych sporządzone w oparciu o akta śledztw oraz kwerendy w zasobach 
innych archiwów, afisze i obwieszczenia niemieckich władz okupacyjnych 
z lat 1939 – 1944. Należą do niego także akta Więzienia w Rzeszowie z lat 
1944 – 1955. Są to akta penitencjarne osób skazanych i akta administracyjne.

Na uwagę zasługują także akta spraw osób represjonowanych z moty-
wów politycznych, których twórcami były powszechne i wojskowe sądy 
i prokuratury. Wśród materiałów archiwalnych wytworzonych przez sądy 
i prokuratury na uwagę zasługują m. in. akta Wojskowego Sądu Rejonowego 
(WSR) i Wojskowej Prokuratury Rejonowej (WPR) w Rzeszowie.

WSR w Rzeszowie działający w latach 1946 – 1954 upoważniony został 
do rozpatrywania spraw karnych przeciwko osobom cywilnym podlegają-
cym właściwości sądów wojskowych na mocy szczególnych przepisów prawa, 
a także przeciwko funkcjonariuszom bezpieczeństwa publicznego, MO, 
Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW) oraz od 1949 r. żołnierzy 
Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP). Dowodem jego działalności są m. in. 
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rozkazy i zarządzenia Zarządu Sądownictwa Wojskowego z lat 1950 – 1954, 
korespondencja i sprawozdania, a przede wszystkim zaś akta procesowe. 

 WPR w Rzeszowie powołana do życia 20 stycznia 1946 r. obejmowała 
swym zasięgiem kompetencyjnym teren ówczesnego woj. rzeszowskiego. 
Prokurator WPR cieszył się szczególnym zaufaniem organów bezpieczeń-
stwa oraz Polskiej Partii Robotniczej (PPR) i Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej (PZPR). Wyznaczany był do procesów pokazowych. WPR 
uwiarygodniała akty oskarżenia sporządzane przez oficerów śledczych 
organów bezpieczeństwa. Przyznanie się do winy w obecności przed-
stawiciela prokuratury wojskowej dawało sądom wojskowym podstawę 
do orzeczenia wyroku. Rola prokuratora ograniczała się do formalnego 
zacytowania oskarżonego, by potwierdził zeznania złożone przed oficerem 
śledczym UB. WPR w Rzeszowie została rozformowana 5 kwietnia 1955 r. 
Akta WPR w Rzeszowie, którymi dysponuje rzeszowskie archiwum IPN są 
materialnym świadectwem stosowania tego typu działań.

Oprócz nich OA dysponuje aktami procesowymi sądów cywilnych m. in. 
z okresu stanu wojennego. 

Osobną grupę akt stanowią dokumenty przejęte z archiwów Służby 
Więziennej (SW). Są to głównie akta penitencjarne osób represjonowanych 
z motywów politycznych, w tym osób internowanych w stanie wojennym. 
Na terenie dawnego woj. rzeszowskiego, tarnobrzeskiego i krośnieńskiego 
istniało kilka ośrodków, w których po 13 grudnia 1981 r. przetrzymywano 
działaczy „Solidarności”. Były to zakłady karne w podrzeszowskim Załężu, 
Łupkowie i Uhercach oraz Areszt Śledczy w Nisku. 

W skład zasobu archiwalnego OA IPN w Rzeszowie wchodzą również 
pomoce ewidencyjne w postaci kartotek, spisów zdawczo-odbiorczych, 
skorowidzów, repertoriów, indeksów, inwentarzy i rejestrów. 

Ewidencja kartoteczna została wytworzona w ciągu całej działalności 
organów bezpieczeństwa PRL. Najistotniejszą jej częścią jest kartoteka 
ogólnoinformacyjna. Zbudowana jest ona w układzie alfabetycznym 
i zawiera informacje o wszystkich osobach będących w zainteresowaniu 
SB. Ze względu na istniejący jeszcze w SB podział na kartoteki operacyjne 
wytworzone w poszczególnych Wojewódzkich Urzędach Spraw Wewnętrz-
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nych (WUSW) podział ten został zachowany. Dlatego istnieją cztery rodzaje 
tej kartoteki: rzeszowska, krośnieńska, przemyska i tarnobrzeska. 

Drugą pod względem ważności jest kartoteka odtworzeniowa. Kar-
toteka ta została wytworzona po 1990 r. z kart wyciągniętych z kartotek 
operacyjnych (głównie z ogólnoinformacyjnej) przeznaczonych wraz 
z materiałami archiwalnymi do zniszczenia. Jeśli jednak akta operacyjne 
zdążono zniszczyć kartoteki zachowały się. 

Na uwagę zasługuje kartoteka sporządzona przez sekcję „C” Wydziału 
Zabezpieczenia Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatel-
skiej (KWMO) w Tarnobrzegu. Do dnia 21 marca 2005 r. licząca 5, 65 mb. 
kartoteka znajdowała się w dyspozycji ówczesnego Biura Udostępniania 
i Archiwizacji Dokumentów w Warszawie. Stanowiła ona bowiem część 
kartoteki zawierającej karty byłych WUSW w Radomiu, Kielcach i Tar-
nobrzegu. W zasobie funkcjonuje jako kartoteka ogólnoinformacyjna 
i odtworzeniowa. Można jednak uznać, że jest to de facto kartoteka od-
tworzeniowa, ponieważ jedynie jedną czwartą jej liczby stanowią karty 
dotyczące zachowanych materiałów. 

Odrębnym rodzajem kartoteki jest kartoteka tematyczna. Na jej 
potrzeby stworzono odrębny rodzaj karty tzw. kartę zagadnieniową. 
Udzielano z niej informacji przekrojowej odnoszącej się do poszczególnych 
grup i środowisk. Jest ona podzielona na działy: np. szpiegostwo, niele-
galne organizacje działające po wyzwoleniu, szkodnictwo i sabotaż, bandy 
terrorystyczno-rabunkowe, aktywni członkowie Sekty Świadków Jehowy, 
aparat państwowy do 1939 r., wydarzenia marcowe 1968 r., czy odmowa 
powrotu do kraju. Kartoteki były mniej więcej co 5 lat aktualizowane. 
Dodawano do niej wówczas nowe działy, których prowadzenie wynikało 
z aktualnych potrzeb operacyjnych. Jest ona bardzo niekompletna i w co-
dziennej pracy archiwum pełni jedynie funkcję pomocniczą.

Podstawowym zadaniem kartoteki statystycznej było dostarczanie 
pracownikom organów bezpieczeństwa statystycznych informacji doty-
czących osób będących w ich bezpośrednim zainteresowaniu. Stąd podział 
tej ewidencji na kartotekę szeregującą TW np. według pseudonimu, nr re-
jestracyjnego, miejsca zamieszkania, miejsca pracy, zawodu, znajomości 
języków obcych czy hobby.
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Należy jeszcze wspomnieć tutaj o kartotece byłych funkcjonariuszy 
organów bezpieczeństwa PRL i pracowników Służby Więziennej. Została 
ona stworzona z kart ewidencyjnych dołączonych do akt osobowych 
przejętych z komend wojewódzkich i miejskich policji.

W zasobie ewidencyjnym pion archiwalny posiada także kartotekę 
złożoną z kwestionariuszy paszportowych przekazaną przez Oddział 
Paszportów Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Jest 
ona pomocna przy ustalaniu sygnatur akt paszportowych na potrzeby 
realizacji wniosków pokrzywdzonych i kwerend od osób fizycznych.

Zasób ewidencyjny archiwum stanowią również dzienniki rejestracyjne 
i archiwalne. Pierwsze z nich to księgi, w których dokonywano rejestra-
cji wszystkich zainteresowań operacyjnych. Kolejny nr wpisu stawał się 
nr rejestracyjnym sprawy. Do dziennika rejestracyjnego nie wpisywano 
nazwisk, jedynie wpisywano tam ważne informacje dotyczące przebiegu 
sprawy aż do jej zamknięcia. Po zamknięciu sprawy materiały operacyjne 
przekazywano do pionu archiwalnego. Tam wpisywano je do księgi inwen-
tarzowej tj. do dziennika archiwalnego. Sygnaturą archiwalną stawała się 
liczba porządkowa, czyli kolejny nr wpisu do dziennika łamany przez cyfrę 
rzymską. Cyfra ta jest symbolem danego rodzaju dokumentacji. Oprócz 
nich OA dysponuje dziennikami korespondencyjnymi i koordynacyjnymi. 
Pełnią one rolę pomocniczą wobec tych wymienionych wcześniej. 

Mikrofilmy to kolejny rodzaj materiałów stanowiących zasób archiwalny 
IPN w Rzeszowie. Zostały one sporządzone w latach 70. i 80. XX wieku 
na podstawie wyselekcjonowanych materiałów aparatu bezpieczeństwa. 
W wielu przypadkach, kiedy ich pierwowzory zostały zniszczone są one 
jedynym źródłem dokumentującym działania SB. 

Zasób audiowizualny archiwum stanowi dokumentacja filmowa. Liczy ona 
jedynie 7 filmów. Jest wśród nich m. in. film propagandowy pt. W Cisnej i gdzie 
indziej zrealizowany przez Telewizję Polską we współpracy z KWMO w Rze-
szowie z okazji 30. rocznicy powstania MO. Są także nagrania wykonane 
z zakrytych punktów obserwacyjnych (ZPO) przedstawiające demonstracje 
patriotyczne organizowane przez zdelegalizowaną „Solidarność” w okresie 
stanu wojennego. Filmy te są często wykorzystywane do celów edukacyjnych.
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Cenny fragment zasobu OA IPN w Rzeszowie stanowią materiały przeka-
zane przez osoby prywatne. Dzięki możliwości przekazania ich do archiwum 
unikalne dokumenty gromadzone przez świadków historii w domowych 
archiwach stają się dostępne dla szerokiego grona zainteresowanych. Aby 
jeszcze bardziej zintensyfikować ten proces w 2017 r. ruszył ogólnopolski 
projekt „Archiwum Pełne Pamięci”, a portal internetowy (www.archiwumpa-
mięci.pl) pozwala osobom zainteresowanym dowiedzieć się jakie dokumenty 
można przekazać i w jaki sposób to zrobić. Pracownikom archiwum zależy 
głównie na pozyskaniu oryginalnych dokumentów i zbiorów archiwalnych, 
ale w przypadku, gdy dokumenty mają dla potencjalnych darczyńców 
wyjątkową wartość, można je udostępnić jedynie w celu wykonania kopii. 
W ramach tego projektu przekazano nam dotąd 98 darowizn.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stan zasobu archiwalnego OA IPN Rzeszów na dzień 29 lutego 2020 (w mb.)
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Cały zasób Oddziałowego Archiwum IPN w Rzeszowie liczy ponad 
3 366, 61 w tym 3038,34 mb akt, 328,27 mb kartotek oraz dzienników 
ewidencyjnych, mikrofilmów itp. Jest on przechowywany w 5 magazynach 
wyposażanych w regały stacjonarne i kompaktowe. 

Materiały archiwalne przejmowano i przejmuje się nadal w różnym 
stanie technicznym. Zdarzają się często akta zawilgocone, zainfekowane 
grzybami i bakteriami, ze zniszczonymi okładkami, pomiętymi i poroz-
dzieranym kartami. Aby zabezpieczyć je przed dalszym zniszczeniem 
w archiwum działa pracowania konserwacji akt. Trafiają do niej te najbar-
dziej potrzebujące pomocy oraz akta przygotowywane do skanowania, by 
zakonserwować najbardziej zniszczone karty.

Skanowanie to kolejna, doskonalsza forma zabezpieczenia zasobu. Pro-
ces digitalizacji akt ruszył w sierpniu 2007 r. i trwa do tej pory. W pierwszej 
kolejności digitalizacji poddawane są akta znajdujące się w bardzo złym 

Konserwacja materiałów archiwalnych. Na zdjęciu: Katarzyna Gajda-Bator.  
Rzeszów, 6 maja 2014 r. (Fot. Igor Witowicz)
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stanie technicznym oraz te przeznaczone do wysłania do takich instytucji 
jak sądy, czy inne oddziały i delegatury IPN w celu realizacji wniosków 
służbowych i naukowo-badawczych. Z każdej zeskanowanej jednostki archi-
walnej wykonywana jest kopia wzorcowa w formacie TIFF przechowywana 
na macierzy dyskowej, z której generowana jest kopia użytkowa w postaci 
PDF. Ponadto, do każdego skanu tworzy się plik digi. xml. Udostępnianiu 
podlegają tylko kopie użytkowe. Elektroniczne kopie zeskanowanych 
materiałów, w trzech w/w formatach, przesyłane są do archiwum IPN. 
Od 2010 r. w archiwum funkcjonuje elektroniczna baza danych – Skany, 
ewidencjonująca materiały poddane digitalizacji. Informacja o tym, która 
z jednostek archiwalnych posiada formę cyfrową jest bardzo istotna. Każdy 
z pracowników ma możliwość samodzielnego sprawdzenia, czy materiały, 
które są przedmiotem jego zainteresowania zostały zeskanowane, czy nie. 
Począwszy od 2007 r. formę cyfrową nadano 14 913 j.a. 

Wcześniej, bo jesienią 2006 r. rozpoczęto digitalizację karotek. Była ona 
prowadzona w oparciu o system EAKOI i w tym systemie została zakoń-
czona w połowie lutego 2009 r. W tym czasie formę cyfrową otrzymała 
cała zasadnicza część zasobu kartotecznego, przede wszystkim kartoteki 
operacyjne byłego SB oraz kartoteki funkcjonariuszy aparatu bezpieczeń-
stwa PRL. Zeskanowano wówczas ponad 106 mb. kartotek.

Od listopada 2010 r. OA IPN w Rzeszowie prowadziło prace związane 
z digitalizacją posiadanego zasobu mikrofilmowego, który w przeciwień-
stwie do zasobu aktowego, skanowany był całymi zespołami, tzn. wykony-
wanie elektronicznych kopii wzorcowych odbywało się według ustalonego 
porządku i zgodnie z nim skanowano po kolei wszystkie mikrofisze, które 
są w naszej dyspozycji. Prace te zakończono w maju 2012 r. Łącznie digi-
talizacji poddano 17 403 j.a. w formie mikrofilmów.

W styczniu 2008 r. rozpoczęto prace nad projektem ZEUS, który ma 
na celu digitalizację i archiwizację zasobu zdjęciowego IPN. Z uwagi na to, 
że w rzeszowskim zasobie IPN nie ma wyodrębnionego zbioru fotogra-
ficznego do systemu dołączane są zdjęcia znajdujące się w materiałach 
aktowych oraz skany fotografii stanowiące zbiory i kolekcje prywatnych 
ofiarodawców. Do systemu ZEUS wprowadzono łącznie 5 735 obrazów. 
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Zasługującym na szczególną uwagę jest realizowany od 2012 r. projekt 
„Cyfrowe Archiwum”. Jest to ogólnopolska baza danych umożliwiająca 
wyszukiwanie informacji i interesujących użytkownika materiałów archi-
walnych będących w posiadaniu IPN. Ale nie tylko. W założeniu „Cyfrowe 
Archiwum” ma także – dzięki wprowadzeniu dodatkowych funkcjonalno-
ści – pozwolić m. in. na rejestrację czynności konserwatorskich, rejestrację 
zwrotów i wypożyczeń z magazynów, rejestrację czynności podejmowanych 
w toku realizacji wniosków o udostępnienie dokumentów, czyli obrazować 
cały zakres działań podejmowanych w pionie archiwalnym. Od początku 
uruchomienia bazy najważniejszym zadaniem jest wprowadzenie do niej 
opisów wszystkich jednostek archiwalnych i pomocy ewidencyjnych, które 
są w posiadaniu pionu. Dlatego w 2014 r. dokonano importu do systemu 
wszystkich baz kartotecznych wcześniej zeskanowanych i opisanych w sy-
stemie EAKOI. Liczba wprowadzonych wtedy skanów wyniosła 365 824. 
Pozostałe kartoteki, które nie uzyskały dotąd formy cyfrowej są digitali-
zowane już bezpośrednio do systemu „Cyfrowe Archiwum”. Na swoją kolej 
czekają jeszcze dzienniki koordynacyjne, akta paszportowe, których nie od-
naleziono w zaimportowanej bazie SEP oraz zbiory prywatnych ofiarodaw-
ców. Aplikacja ta odzwierciedla więc prawie 100% zgromadzonego zasobu 
archiwalnego i obecnie liczy: zasób – 746 488, indeks – 906 007 rekordów.

Również w 2012 r. Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął publikowanie 
na swojej stronie internetowej Inwentarza Zasobu Archiwalnego. Inwentarz 
ten ma zawierać opis całego zasobu archiwalnego Instytutu na poziomie 
jednostki archiwalnej, w sposób pozwalający na identyfikację zagadnień 
i osób, których dotyczą dokumenty. Inwentarz odgrywa szczególną rolę 
edukacyjną i promocyjną. Użytkownik zyskuje informacje o zasobie 
poszczególnych archiwów IPN, może odszukać interesujące go zespoły 
i jednostki archiwalne. Ponadto, dla lepszego zrozumienia przez korzy-
stających opisów archiwalnych, udostępniono w nim dane kontekstowe, 
czyli informacje dotyczące instytucji, która wytworzyła dokumenty, jej 
historii, kompetencji, struktury organizacyjnej, losów i charakteru akt, 
itd. Dołączony jest także do niego słownik wyjaśniający terminy z opisów 
archiwalnych, dotyczące m. in. terminologii stosowanej w ewidencji opera-
cyjnej organów bezpieczeństwa państwa. Inwentarz uzupełniają wskazówki 
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na temat sposobów wyszukiwania informacji. Dotąd pracownicy OA IPN 
w Rzeszowie uzupełnili Inwentarz o 108 738 rekordów. 

Gromadzenie materiałów dokumentujących wydarzenia z najnowszej 
historii Polski, które rozgrywały się na naszym terenie i dbałość o nie, ma 
przede wszystkim umożliwić jak najszerszej liczbie zainteresowanych do-
stęp do tej nieznanej jeszcze przed 2000 rokiem części narodowego zasobu 
archiwalnego obrazującego działalność komunistycznego aparatu władzy. 

Wśród nich, najważniejszą grupę stanowią osoby, które w czasach PRL 
podlegały jakimkolwiek formom represji. Już 7 lutego 2001  r. ruszyła 
ogólnopolska akcja wydawania formularzy wniosków o udostępnienie do-
kumentów/zapytań o status pokrzywdzonego na podstawie ustawy o IPN. 
To na ich podstawie mogli oni uzyskać wgląd w materiały gromadzone 
na ich temat. Tylko pierwszego dnia wnioski pobrało 100 osób, a do końca 
czerwca 2001 r. wydano ich 1092. Kilka miesięcy później – 31 sierpnia 
2001 r. – w rocznicę Porozumień Sierpniowych – rzeszowskie archiwum 
IPN jako pierwsze w kraju rozpoczęło udostępniane materiałów archi-
walnych tym wnioskodawcom. Wówczas cała ta procedura była bardzo 
czasochłonna i skomplikowana. Dokumenty odnalezione na podstawie 
kwerendy przeprowadzanej nie tylko w rzeszowskim archiwum, ale również 
w archiwach IPN w całej Polsce, udostępniane były w formie zanonimizo-
wanych kopii. Dopiero po złożeniu przez osobę zainteresowaną kolejnego 
wniosku otrzymywała ona kserokopię materiałów archiwalnych, bez za-
ciemnionych nazwisk osób trzecich, w tym funkcjonariuszy, pracowników 
i tajnych współpracowników aparatu bezpieczeństwa państwa. 

15 marca 2007 r. weszła w życie zmiana ustawy o IPN oraz ustawa 
z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów. 
Został wtedy zlikwidowany status pokrzywdzonego, zmienił się również 
tryb realizacji wniosków o udostępnienie akt. Od tej pory każdy, kto 
zwróci się do Instytutu o udostępnienie dokumentów zbieranych na jego 
temat i świadczących o jakiekolwiek formie represji ze strony totalitar-
nego państwa otrzyma je bez anonimizacji. Na żądanie podawane są 
również nazwiska tajnych współpracowników organów bezpieczeństwa 
przekazujących informacje o wnioskodawcy oraz funkcjonariuszy, którzy 
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ich zadaniowali i oceniali przekazywane przez nich informacje. Dane te 
są podawane tylko wówczas, gdy na podstawie posiadanych dokumen-
tów archiwalnych i pomocy ewidencyjnych można jednoznacznie ustalić 
tożsamość tych osób. W ciągu dotychczasowej działalności archiwum 
zrealizowano 8083 wnioski tego typu.

Po zapoznaniu się z materiałami na swój temat wnioskodawca ma 
możliwość złożenia sprostowania lub uzupełnienia, które jest dołączane 
do tych materiałów i stanowi jego osobiste odniesienie do faktów i zdarzeń, 
o których mowa w dokumentach wytworzonych przez SB.

Ustawa o IPN daje także możliwość funkcjonariuszom organów bezpie-
czeństwa państwa uzyskania kopii dotyczących ich dokumentów osobowych.

Realizowane są również wnioski osób, które występują np. o potwier-
dzenie represji doznanych w okresie II wojny światowej, aresztowania 
i skazania za działalność polityczną związaną z walką o suwerenność Polski 
oraz o odnalezienie informacji dotyczących losów najbliższych. 

Wgląd w akta osobowe funkcjonariuszy i pracowników organów bezpie-
czeństwa państwa mają również wszyscy zainteresowani tym rodzajem 
dokumentów. Podobnie rzecz ma się z materiałami archiwalnym odno-
szącymi się do osób publicznych. Każdy ma prawo wystąpić z wnioskiem 
o wgląd w dokumentację archiwalną odnoszącą się do osób publicznych 
oraz może wystąpić z wnioskiem o udostępnienie do wglądu kopii sprawy 
lustracyjnej zakończonej prawomocnym wyrokiem sądu. 

Z zasobu archiwalnego IPN korzystają także instytucje, które z racji nało-
żonych na nie zadań ustawowych występują o udostępnienie różnego typu 
dokumentów. Są to m.in. Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, sądy, państwowe i samo-
rządowe jednostki organizacyjne m.in. urzędy wojewódzkie i urzędy miast. 

Na początku 2005 r. Bronisław Wildstein, publicysta tygodnika „Rzecz-
pospolita”, upublicznił w Internecie spis danych osobowych i sygnatur 
będący indeksem archiwalnych zasobów akt IPN. Wydarzenie to, które – 
zdaniem dziennikarza – miało wówczas otworzyć drogę do pełnej lustracji, 
wywołało duży społeczny wstrząs. Lista ta zaczęła być potocznie odbierana 
wyłącznie jako lista agentów. Do Instytutu zaczęły spływać w masowej 
skali wnioski o wydanie zaświadczenia, czy dane osobowe wnioskodaw-
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cy są tożsame z danymi osobowymi figurującymi na ujawnionej liście. 
W rzeszowskim archiwum złożono ich 848, w tym ok. 600 w pierwszych 
miesiącach po ukazaniu się „listy Wildsteina”.

W roku 2015 na IPN, a tym samym na pion archiwalny, ustawa o dzia-
łaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych 
w powodów politycznych, nałożyła nowe obowiązki. Zgodnie z nią osoby, 
które w czasach PRL działały w opozycji antykomunistycznej i były repre-
sjonowane z powodów politycznych mogą ubiegać się o nadanie im sta-
tusu działacza opozycji antykomunistycznej lub/i osoby represjonowanej 
z powodów politycznych. Status ten jest przyznawany m. in. na podstawie 
informacji wydawanych przez Instytut w oparciu o posiadane w zasobie 
archiwalnym materiały świadczące o tym, że osoba ubiegająca się o ten 
status prowadziła działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Była w związku z tym inwigilowana, represjonowana, przebywała 
w więzieniu lub ośrodku odosobnienia, ale nie była jednocześnie pra-
cownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa 
państwa. Od wejścia w życie tej ustawy do końca lutego 2020 r. w związku 
z jej realizacją wydano 874 decyzje administracyjne oraz zrealizowano 
711 wniosków o wydanie dowodów działalności opozycyjnej.

W roku 2016 w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu zaszły znaczące zmiany. Były one związane 
z jednej strony z nowelizacją ustawy, z drugiej – z upływem kadencji prezesa 
IPN, dr. Łukasza Kamińskiego. Ustawa z 29 kwietnia 2016 r. o zmianie 
ustawy o IPN oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 16 czerw-
ca 2016 r. wprowadziła istotne zmiany w instytucji. Tuż po nowelizacji 
zdecydowano o zmianach struktury – w centrali i oddziałach – mających 
na celu zapewnienie realizacji zadań ustawowych oraz usprawnienie 
funkcjonowania Instytutu. W pionie archiwalnym ich konsekwencją była 
zmiana nazwy pionu z Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji 
Dokumentów na Oddziałowe Archiwum IPN.

Od początku działalności archiwum zrealizowało 335 432 wnioski, 
kwerendy i sprawdzenia. Realizowano je przede wszystkim w oparciu 
o materiały archiwalne z własnego zasobu. A w ciągu dwudziestu lat wy-
pożyczono aż 220 932 j.a.
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Poza działalnością wynikającą z realizacji zadań ustawowych Archiwum 
IPN w Rzeszowie zajmuje się szeroko pojętą działalnością edukacyjną. 
Archiwistom zależy na tym, żeby dotrzeć do jak największej liczby miesz-
kańców naszego regionu z informacjami o specyfice zasobu i o historii 
zamkniętej na kartach dokumentów przechowywanych w naszych maga-
zynach. Chcą rozpowszechniać wiedzę historyczną, ale także promować 
i popularyzować naszą instytucję.

Robią to w różnej formie. Pracownicy archiwum biorą np. udział w wykła-
dach i konferencjach. Przeprowadzili dotąd łącznie 82 wykłady i prelekcje 
oraz brali czynny udział w konferencjach naukowych, w których wygłosili 
62 wystąpienia. 

Pion archiwalny sam również jest organizatorem konferencji naukowych. 
W roku 2008 we współpracy z Wydziałem Socjologiczno-Historycznym 
Uniwersytetu Rzeszowskiego została zorganizowana konferencja pt. Z dzie-
jów stosunków polsko-żydowskich 1939 – 1989, natomiast w 2014 r. miała 
miejsce konferencja pt. Digitalizacja archiwaliów szansą na ich upowszech-
nienie i ochronę. Tę konferencję zorganizowano we współpracy z Wydziałem 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego i Stowarzyszeniem 
Archiwistów Kościelnych. 

Wykłady i prelekcje są często dopełniane pokazami, które polegają 
na prezentacji i opisie dokumentów archiwalnych odnoszących się do kon-
kretnego tematu historycznego, wydarzenia, bądź osoby. Często pokazy są 
związane z prezentacjami książek. Tak było w przypadku książki Pozyskać 

„Dobrego”. Wywiad PRL wobec Franciszka Chrapkiewicza i jego rodziny, kiedy 
to zaprezentowano i omówiono dokumenty odnoszące się do działań 
Departamentu I MSW wobec Franciszka Chrapkiewicza.

Ważną częścią działalności edukacyjnej stanowią różnego rodzaju publi-
kacje wydawnicze, przede wszystkim książki (w tym: syntezy, monografie 
i edycje źródłowe) i artykuły naukowe. W ciągu dwudziestu lat działalności 
pracownicy archiwum wydali 20 publikacji książkowych i opublikowali 
93 artykuły naukowe.

Bardzo lubianą przez odbiorców formą edukacji historycznej są wysta-
wy. Dzięki nim popularyzowana jest historia, jak i działalność Instytutu. 
W omawianym okresie archiwiści IPN w Rzeszowie opracowali 4 wystawy. 
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Pierwszą z nich była powstała w 2005 r. wystawa pt. Błogosławiony ksiądz 
Władysław Findysz – kapłan i męczennik (1907 – 1964). W roku 2006 opraco-
wano wystawę pt. Salezjańska Szkoła Organistowska w Przemyślu i jej likwi-
dacja 1963 r. Trzecią Sprawiedliwi wśród narodów świata. Pomoc Polaków dla 
ludności żydowskiej w Małopolsce w latach 1939 – 1945 stworzono w 2008 r. 
Ostatnia – pt. Polacy podczas II wojny światowej w zbiorach Oddziałowego 
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie została przygotowana 
w 2019 r. na 80. rocznicę wybuchu wojny. 

W ciągu dotychczasowej działalności pracownicy OA IPN w Rzeszowie 
przeprowadzili 45 prelekcji i warsztatów archiwalnych. Zajęcia te orga-
nizowane są zazwyczaj przy okazji wizyt w archiwum grup studentów 
kierunków historycznych. Ale nie tylko. Gośćmi pionu archiwalnego 
byli także pracownicy bibliotek, archiwów wojskowych wojsk lądowych 
oraz nauczyciele historii z terenu województwa podkarpackiego. Zwykle 
warsztaty te łączą się z wycieczką po archiwum. W trakcie oprowadzania 
po magazynach archiwista informuje zwiedzających o zakresie zadań 
archiwum, zasobie, zasadach udostępniania dokumentów, itp. Często 

Czytelnia akt. Rzeszów, 21 sierpnia 2015 r. (Fot. Igor Witowicz)
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również przedstawia wybrane dokumenty i omawia zasady postępowania 
z archiwaliami, sposoby ich konserwacji i digitalizacji.

Archiwum IPN w Rzeszowie wspomaga także wyższe uczelnie w eduka-
cji. W porozumieniu z nimi organizowane są praktyki i staże studenckie 
oraz absolwenckie.

Ogromnym wsparciem działalności edukacyjnej pionu archiwalnego 
jest wspomniany już wcześniej Inwentarz Zasobu Archiwalnego. Oprócz 
niego w 2009 r ukazał się Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pa-
mięci Narodowej. W Informatorze, oprócz części opisującej zasób archiwalny, 
zamieszczono Przegląd głównych instytucji aparatu represji III Rzeszy Niemie-
ckiej, Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich i Polski Ludowej. Dzięki 
temu, korzystający może uzyskać wiedzę o poszczególnych instytucjach 
tworzących aparat represji, ich kompetencjach, strukturze i okresie funk-
cjonowania. W Informatorze zamieszczono także informacje o zasadach 
korzystania z archiwum Instytutu. 

Studenci z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z wizytą w OA IPN w Rzeszowie. 
Na zdjęciu: Robert Witalec ze studentami. Rzeszów, 8 października 2019 r.  
(Fot. Katarzyna Gajda-Bator)
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Także od 2009  r. archiwum Oddziału IPN w Rzeszowie uczestniczy 
w organizowanej cyklicznie Europejskiej Nocy Muzeów. W jej ramach pracow-
nicy OA oprowadzają po magazynach archiwalnych informując o zasobie, 
działalności pionu archiwalnego i zasadach udostępniania dokumentów. 
Ponadto, zwiedzającym prezentowany jest pokaz archiwaliów na wybrany 
temat związany z historia regionu, bądź też charakteryzujący funkcjo-
nowanie poszczególnych pionów SB. Ofertę uzupełniają pokazy filmów 
operacyjnych i szkoleniowych prezentujących działalność komunistycz-
nego aparatu represji z komentarzem archiwistów. Noc Muzeów cieszy się 
wielkim zainteresowaniem, o czym świadczy fakt, że każdego roku z braku 
miejsc nie wszyscy chętni mogą zwiedzić archiwalne magazyny. 

Działalność pionu archiwalnego ma realny wpływ na upamiętnianie oraz 
przywracanie sprawiedliwości. Dzieje się tak m. in. poprzez przyznawanie 
przez Prezydenta RP Krzyża Wolności i Solidarności. Instytut od 2011 r. 
jest jedyną instytucją, która może występować o nadanie zasłużonym 

„Noc Muzeów”. Marcin Zarębski prezentuje materiały archiwalne. Rzeszów, 20 maja 2017 r.  
(Fot. Katarzyna Gajda-Bator)
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działaczom opozycji z lat 1956 – 1989 tego odznaczenia państwowego. 
Od 2011 r. do końca lutego 2020 r. archiwum IPN w Rzeszowie zrealizo-
wało 426 wniosków o nadanie Krzyża Wolności i Solidarności. 

1 września 2013 r. w Stalowej Woli odbyły się uroczystości związane 
z 25. rocznicą strajków o „Solidarność” w Stalowej Woli. W trakcie tych 
obchodów zostały po raz pierwszy wręczone Krzyże Wolności i Solidarności. 
Poprzez organizowanie tych uroczystości Instytut ma możliwość uhonoro-
wania bohaterów najnowszej historii, w dużej mierze osób, których zasługi 
zostały zapomniane także w społecznościach lokalnych. Archiwum IPN 
w Rzeszowie przyczynia się także do propagowania wiedzy o funkcjono-
waniu opozycji antykomunistycznej na terenie południowo-wschodniej 
Polski. Do tej pory archiwum zorganizowało łącznie 14 uroczystości 
nadania odznaczeń Krzyż Wolności i Solidarności.

W rozpowszechnianiu informacji o najnowszej historii Polski, samym 
archiwum IPN, jego zasobie i zasadach udostępniania dokumentów niezwy-
kle pomocna jest współpraca w lokalnymi mediami. W ciągu dwudziestu 
lat archiwiści rzeszowskiego Oddziału IPN w Rzeszowie korzystali z niej 
wielokrotnie. 

Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności działaczom opozycji antykomunistycz-
nej z terenu Podkarpacia. Rzeszów, 11 października 2016 r. (Fot. Igor Witowicz)



39

Tomasz Bereza, Piotr Chmielowiec

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych

Jednym z ustawowych za-
dań Instytutu Pamięci Naro-
dowej jest prowadzenie badań 
naukowych. Do 2016  r. reali-
zowane było ono głównie po-
przez Wydział Badań Nauko-
wych, Dokumentacji i Zbiorów 
Bibliotecznych Biura Edukacji 
Publicznej IPN, a w oddziałach 
przez Referaty Badań Nauko-
wych, Dokumentacji i Zbiorów 
Bibliotecznych (RBN), działają-
ce w ramach Oddziałowych Biur Edukacji Publicznej (OBEP). Po zmianach 
organizacyjnych, na szczeblu oddziału badania naukowe prowadzone są 
przez Oddziałowe Biuro Badań Historycznych (OBBH). 

W latach 2001 – 2016 Referatem Badań Naukowych rzeszowskiego 
Oddziału IPN kierowali: dr Dariusz Iwaneczko i dr hab. Mariusz Krzyszto-
fiński. Od początku funkcjonowania OBBH jego naczelnikiem jest dr hab. 
Krzysztof Kaczmarski (wcześniej naczelnik OBEP).

Pracownicy pionu naukowego zaangażowani byli w realizację szeregu 
Centralnych Programów Badawczych (CPB), z których wyróżniały się pro-
gramy realizowane już w pierwszych latach funkcjonowania IPN. Dotyczyły 
one komunistycznego aparatu represji, początkowo szczególnie do 1956 r. 
(m.in.: Represjonowani z przyczyn politycznych, Skazani na karę śmierci przez 
Wojskowe Sądy Rejonowe w latach 1946–1954, Struktura i metody działania 
aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej, Aparat bezpieczeństwa w walce 
z podziemiem politycznym i zbrojnym 1944–1956, Aparat bezpieczeństwa 
w walce z Kościołem i wolnością wyznania). Badania te były możliwe dzięki 
dostępowi do materiałów archiwalnych służb specjalnych, których zasób 

 � wydaliśmy 151 publikacji książ-
kowych

 � zorganizowaliśmy 49 konferencji 
i sesji naukowych

 � do bazy ofiar konfliktu polsko-
-ukraińskiego 1939 – 1948 wpisano 
6240 nazwisk
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był sukcesywnie powiększany w kolejnych latach działalności IPN. Oprócz 
nich uczestniczono w CPB, które zajmowały się zagadnieniem emigracji po-
litycznej (wychodźstwa) po 1939 r. (Polska emigracja polityczna 1939–1990), 
udziałem aparatu represji w działaniach wobec mniejszości narodowych, 
etnicznych i cudzoziemców, a także środowisk twórczych, dziennikarskich 
i naukowych po 1945 r.

 Ważną rolę w działalności naukowej IPN zajmuje okres II wojny świa-
towej i represje okupantów przeciwko narodowi polskiemu, jak również 
zagadnienia Holocaustu dokonanego przez III Rzeszę Niemiecką na oku-
powanych ziemiach polskich. Badania na ten temat były prowadzone 
w ramach projektów: Ziemie polskie pod okupacją 1939–1945 i Zagłada 
Żydów na ziemiach polskich. W ramach tego ostatniego projektu zainicjo-
wano badania nad pomocą Polaków dla ludności żydowskiej na obszarze 
dystryktu krakowskiego Generalnego Gubernatorstwa.

Kolejny zakres badań obejmuje aparat władzy w PRL, kryzysy społeczne 
i opozycję demokratyczną, w którym realizowane były projekty: Struktury 
i działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 1948–1989, Opozycja 
w Polsce 1976–1989 i Encyklopedia Solidarności. Ostatni z wymienionych 
projektów przyniósł wydanie trzech tomów Encyklopedii, w których znala-

Prezentacja książki prof. Jana Łopuskiego „Pozostać sobą w Polsce Ludowej. Życie w cieniu 
podejrzeń”. Na zdjęciu: Mirosław Golon, Zbigniew K. Wójcik, Jan Łopuski i Ewa Leniart. Rze-
szów, 17 marca 2007 r. (Fot. Małgorzata Waksmundzka-Szarek)
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zły się również osoby pochodzące z terenu Polski południowo-wschodniej. 
Pracownicy pionu naukowego byli także autorami biogramów wielu innych 
działaczy niepodległościowych, które zostały opublikowane, m.in. w słow-
niku biograficznym Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956, którego 
piąty już tom ukazał się w 2018 r. Aktywnie włączyli się również w akcję 
poszukiwania miejsc pochówku ofiar komunistycznego i nazistowskiego 
terroru, której inicjatorem w ramach IPN był dr hab. Krzysztof Szwagrzyk. 
Jej efektem jest wystawa Śladami zbrodni, dokumentująca miejsca komu-
nistycznego terroru na Podkarpaciu i udział w publikacji ogólnopolskiej 
o tym samym tytule.

Ważną rolę w działalności pionu naukowego stanowią badania regio-
nalne. Ich efektem były m.in. konferencje poświęcone pierwszym latom 
Polski Ludowej w różnych powiatach Podkarpacia oraz będące pokłosiem 
tychże naukowych spotkań wydawnictwa. W latach 2007–2017 realizowa-
ny był ponadregionalny program „Represje wobec Kościołów katolickich 
Metropolii Lwowskich w latach 1939–1950”. Zaowocował on trzema 
międzynarodowymi konferencjami naukowymi oraz wydawnictwami. 

Otwarcie wystawy „Sprawiedliwi wśród narodów świata”. Na zdjęciu: Leon Kieres,  
Grzegorz Szczepański, Władysław Bartoszewski, Jan Draus, ks. bp Kazimierz Górny,  
Roman Michalczak. Rzeszów, 15 czerwca 2006. (Fot. Igor Witowicz)



42

20-lecie iPN Oddział w RzeszOwie 2000–2020

Z kolei realizowany od 2008 r. oddziałowy program badawczy „Osobowy 
wykaz ofiar konfliktu ukraińsko-polskiego 1939–1948” zakłada opraco-
wanie oraz upublicznienie w formie wydawnictw oraz internetowej bazy 
danych ofiar konfliktu. Każdej ofierze przypisana jest odrębna metryka 
(rekord) z pełnymi danymi osobowymi, pozycją społeczną, okolicznościa-
mi i sprawcami śmierci oraz odsyłaczami do źródeł i literatury. Aktualnie 
w bazie danych znajduje się 6240 metryk osobowych. Opublikowano 
również wiele artykułów o charakterze przyczynkarskim. Oddział IPN 
w Rzeszowie był także w 2004 r. inicjatorem założenia pisma naukowego 
Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989, którego redaktor naczelny 
i sekretarz byli pracownikami pionu naukowego. Do 2019 r. ukazało się 
siedemnaście numerów periodyku.

Wymiernym efektem pracy są publikacje książkowe, wydawane zarów-
no w serii oddziałowej, jak i w ramach serii wydawniczych Centrali IPN. 
Ukazało się ich dotąd 151. Warto zaznaczyć, że autorami części książek 

Spotkanie autorskie i prezentacja publikacji Kryptonim „Ośmiornica”. Na zdjęciu: Antoni Kopa-
czewski, Grzegorz Waligóra, Kornel Morawiecki, Ewa Leniart, Janusz Borowiec.  
Rzeszów, 12 czerwca 2008 r. (Fot. Małgorzata Waksmundzka-Szarek)
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byli również pracownicy innych pionów merytorycznych, a także osoby 
współpracujące z rzeszowskim Oddziałem IPN. Ponadto, pracownicy rze-
szowskiego pionu badawczego są twórcami kilkuset artykułów naukowych 
i popularnonaukowych. Wyniki badań naukowych są również upubliczniane 
w formie popularnej. Służą temu m.in. dodatki IPN do prasy – zarówno 
centralnej (Nasz Dziennik, Niezależna „Gazeta Polska”), jak i regionalnej 
(Gazeta Codzienna Nowiny, Super Nowości, Życie Podkarpackie) – oraz audy-
cje radiowe i telewizyjne. Rozgłośniami szczególnie chętnie goszczącymi 
historyków z rzeszowskiego Oddziału IPN są Polskie Radio Rzeszów oraz 
Radio VIA.

Otwarty dla publiczności charakter mają konferencje naukowe organi-
zowane przez rzeszowski Oddział IPN. Wśród problematyki poruszanej 
na konferencjach były m.in.: działalność podziemia niepodległościowego 
po 1944 r.; dzieje wsi i ruchu ludowego w XX w.; stosunki Państwo-Kościół 
w PRL; Polska w latach siedemdziesiątych XX w.; relacje polsko-ukraińskie 
w latach 1939–1947; Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie oraz polska myśl 
geopolityczna i sprawy międzynarodowe w XX w. Część konferencji zosta-
ła organizowana wspólnie z innymi ośrodkami naukowymi: Katolickim 
Uniwersytetem Lubelskim, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 
Politechniką Rzeszowską, Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II, Uni-
wersytetem Rzeszowskim oraz Instytutem Nauk Religijnych św. Tomasza 
z Akwinu w Kijowie.

Pracownicy OBBH są również autorami kilkudziesięciu analiz, opinii 
i ekspertyz przygotowanych na potrzeby administracji państwowej i sa-
morządowej oraz wymiaru sprawiedliwości.

W ramach rzeszowskiego OBBH prowadzona jest biblioteka, która liczy 
obecnie ponad 15 tys. egzemplarzy publikacji książkowych, czasopism i płyt 
DVD. Są one na bieżąco uzupełniane z myślą o wykorzystaniu przez pracow-
ników w działalności naukowej i edukacyjnej oraz w pracach Oddziałowej 
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Istnieje również 
możliwość skorzystania z książek przez osoby przychodzące do czytelni 
akt. Wśród woluminów książkowych dotyczących historii najnowszej 
znajduje się między innymi szereg publikacji w języku ukraińskim, doty-
czących problematyki stosunków polsko-ukraińskich, którymi Oddział 
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IPN w Rzeszowie zajmuje się w swojej działalności naukowej. Biblioteka 
w swoim zasobie posiada egzemplarze książek i prasy pochodzące od ofia-
rodawców prywatnych, którzy niejednokrotnie przekazują gromadzone 
przez wiele lat kolekcje własne, bądź swoich bliskich. Warto wspomnieć 
również o egzemplarzach książek i czasopism, które są darem instytucji, 
z którymi Oddział IPN w Rzeszowie współpracuje. Dotyczą one głównie 
terenu województwa podkarpackiego, ale także Kresów Wschodnich II RP.

Pracownicy OBBH są autorami, bądź konsultantami wystaw przygo-
towanych przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie. 
Coraz częściej również recenzują aspirujące do opublikowania prace 
z zakresu historii.

Otwarcie wystawy „Twarze rzeszowskiej bezpieki”. Na zdjęciu: Andrzej Szlachta, Dariusz 
Kłeczek, Zbigniew Nawrocki, Bogdan Rzońca, Kazimierz Ziobro, Janusz Kurtyka, Dariusz Iwa-
neczko, Ewa Leniart. Rzeszów, 1 czerwca 2007 r. (Fot. Małgorzata Waksmundzka-Szarek)
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Publikacje wydane w ramach serii wydawniczej  
„IPN Oddział w Rzeszowie”:

„Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej”. PRL w latach 1970–1975, red. 
M. Bukała, D. Iwaneczko, Rzeszów–Warszawa 2019.

Banaś F., Moje wspomnienia, oprac. i red. nauk. M. Kalisz, E. Rączy, Rze-
szów 2009.

Bereza T., Przesiedleni znad Sanu – zamordowani nad Horyniem. Losy Polaków 
deportowanych przez Sowietów z obwodu drohobyckiego w ramach „oczysz-
czania” pasa przygranicznego (1940 – 1944), Rzeszów-Warszawa 2020.

Bereza T., Wokół Piskorowic. Przyczynek do dziejów konfliktu polsko-ukraiń-
skiego na Zasaniu w latach 1939–1945, Rzeszów 2013.

Bieszczady w Polsce Ludowej 1944–1989, red. J. Izdebski, K. Kaczmarski, 
M. Krzysztofiński, Rzeszów 2009.

Borowiec J., Polityka karna wobec przestępstw i wykroczeń funkcjonariuszy 
Urzędu Bezpieczeństwa w województwie rzeszowskim (1944–1956), Rze-
szów 2014.

Buksa R., Zapiski internowanego, wstęp i oprac. A. Brożyniak, współpr. 
J. Ślęzak, Rzeszów 2015.

Chajko G., Arcybiskup Bolesław Twardowski (1864–1944). Metropolita 
lwowski obrządku łacińskiego, Rzeszów 2010.

Chmielowiec P., Kryptonim „Borsuki”. Konspiracja wojskowa Polskiego Pań-
stwa Podziemnego na terenie powiatu łańcuckiego (1939 – 1945), Rzeszów-

-Warszawa 2020.
Chmielowiec P., Urząd Bezpieczeństwa w Brzozowie 1944–1956, Rze-

szów 2008.
Chrobaczyński J., Dramatyczny rok 1943. Postawy i zachowania społeczeń-

stwa polskiego w rozstrzygającym roku II wojny światowej, Rzeszów–Kra-
ków 2012.

Dębowska M., Reaktywowanie duszpasterstwa w diecezjach żytomierskiej 
i kamienieckiej. Materiały źródłowe Kurii Diecezjalnej w Łucku 1941–1945, 
Rzeszów 2010.

Dębowska M., Kościół katolicki na Wołyniu w warunkach okupacji 1939–1945, 
Rzeszów 2008.
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Dudzińska-Reizer F., Szkoły mojego życia. Wspomnienia nauczycielki, wstęp 
i oprac. nauk. P. Chmielowiec, Rzeszów 2013.

Fornal P., Konspiracja akowska i poakowska w powiecie brzozowskim (1939–
1949), Rzeszów 2010.

Hanus W., Jeden z ostatnich. Stefan Kobos „Wrzos” (1900–1976). Przyczynek 
do dziejów konspiracji niepodległościowej na Narolszczyźnie,  Rzeszów–
Warszawa 2018.

Hejczyk A., Sybiracy pod Kilimandżaro. Tengeru. Polskie osiedle w Afryce 
Wschodniej we wspomnieniach jego mieszkańców, Kraków 2013.

Iwaneczko D., Przypadek czy przeznaczenie? Karol Kazimierz Kostecki „Kostek” 
(1917–1998), Rzeszów 2013.

Iwaneczko D., Ogniwo strachu. Urząd Bezpieczeństwa w Lubaczowie 1944–
1956, Rzeszów 2012.

Iwaneczko D., Zmierzch dekady Gierka. Polska południowo-wschodnia 1975–
1980, Rzeszów 2016.

Kaczmarski K., Nie tylko Rothesay. Oficerskie obozy izolacyjne oraz obóz 
dyscyplinarny dla żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii 
(1940 – 1943), Rzeszów-Warszawa 2020.

Kaczmarski K., O Wielką Polskę na wojennym wychodźstwie. Stronnictwo 
Narodowe wobec rządu gen. Władysława Sikorskiego (1939–1943), Rze-
szów 2013. 

Kaczmarski K., Pogrom, którego nie było. Rzeszów, 11–12 czerwca 1945. 
Fakty, hipotezy, dokumenty, Rzeszów 2008.

Kaczmarski K., Studia i szkice z dziejów obozu narodowego, Rzeszów 2010.
Kalisz M., Rączy E., Dzieje społeczności żydowskiej powiatu gorlickiego podczas 

okupacji niemieckiej 1939–1945, Rzeszów 2015; wydanie 2 poprawione 
i uzupełnione, Rzeszów-Warszawa 2020.

Kapłon M., Diecezja przemyska w latach 1944–1964, Rzeszów–Prze-
myśl 2015.

Komuniści w Drugiej Rzeczypospolitej. Ludzie, struktury, działalność, 
red. M. Bukała, M. Krzysztofiński, Rzeszów 2015. 

Kostiuk J., Czy tak być musiało? Wspomnienia z zesłania do sowieckiego Ka-
zachstanu i służby w 2. Korpusie gen. Władysława Andersa (1939–1947), 
wstęp i oprac. nauk. P. Chmielowiec, Rzeszów 2010.
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Kościół katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej w obliczu dwóch totalitary-
zmów (1917–1990), red. M. Krzysztofiński, ks. J. Wołczański, Rzeszów–
Stalowa Wola–Lwów 2015.

Kościół katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej w obliczu dwóch totalita-
ryzmów (1917–1990), t. 2 red. M. Krzysztofiński, ks. J. Wołczański, 
Rzeszów–Lwów 2017.

Kresy południowo-wschodnie Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939–
1941, red. P. Chmielowiec, I. Kozimala, Rzeszów 2014.

Krosno i powiat krośnieński w latach 1944–1956, red. K. Kaczmarski, 
M. Krzysztofiński, Cz. Nowak, Rzeszów–Krosno 2009.

Krzysztofiński M., Komuniści na Rzeszowszczyźnie 1918–1944/1945, Rze-
szów 2010.

Krzysztofiński M., W służbie Chrystusa Króla. Ksiądz infułat Józef Sondej, 
Rzeszów 2013.

Lachowicz M., Wspomnienia cichociemnego, wstęp i oprac. nauk. K.A. Toch-
man, Rzeszów 2011.

Leniart E., Skazani za antykomunizm. Orzecznictwo Wojskowego Sądu Rejo-
nowego w Rzeszowie (1946–1954/1955), Rzeszów 2016. 

Leszczyński S., Uwikłanie. Wspomnienia z Podola 1939–1945, wprowadzenie, 
oprac. i red. nauk. T. Bereza, Rzeszów 2016.

Marcinkowski M., Wbrew losowi. Z partyzantki i tułaczki 1939–1945, do dru-
ku przyg. G. Ostasz i M. Nalepa, Rzeszów 2014.

Mirecka-Loryś M., Przede wszystkim Polska. Zapiski amerykańskie z lat 
1952–2010, oprac. i red. K. Kaczmarski, R. Sierchuła, Rzeszów 2016.

„Nie można zdradzić Ewangelii”. Rozmowy z abp. Ignacym Tokarczukiem, 
rozmawiał, wstępem i przypisami opatrzył M. Krzysztofiński, Rze-
szów–Kraków 2012; wyd. 2 uzup. Rzeszów– Kraków 2013; wyd. 3 uzup., 
Przemyśl 2017.

„Nie można zdradzić Ewangelii”. Rozmowy z abp. Ignacym Tokarczukiem, roz-
mawiał M. Krzysztofiński, Rzeszów 2018 (audiobook).

Nie zapominamy. Świadectwa pamięci o Romanie Brandstaetterze, 
red. K.A. Tochman, Rzeszów–Warszawa 2017.
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Niepodległościowe organizacje młodzieżowe na Rzeszowszczyźnie w latach 
1944–1956 w świetle dokumentów, wyb., wstęp i oprac. B. Wójcik, Rze-
szów 2009.

Non omnis moriar. Abp Ignacy Tokarczuk we wspomnieniach, relacje zebrał, 
wstępem i przypisami opatrzył M. Krzysztofiński, Rzeszów–Lwów 2016. 

Od „ostatnich Leśnych” do „Solidarności”. Z dziejów opozycji politycznej i oporu 
społecznego w Polsce południowo-wschodniej (1956–1989), red. M. Gliwa, 
M. Krzysztofiński, Rzeszów 2014.

„Opowiem Ci moją historię”. Walka i losy Polaków w latach II wojny światowej. 
Materiały pokonkursowe, wstęp i red. T. Bereza, Rzeszów–Jarosław 2009.

Pater T. ks., Rumno w województwie lwowskim. Księga rodzin polskich w latach 
1910–1945, Rzeszów 2011.

Politycy i pisarze emigracji polskiej po roku 1939. Materiały z sesji z okazji 
70-lecia Biblioteki Polskiej POSK w Londynie. Londyn 8–9 grudnia 2012 r., 
red. D. Platt, Rzeszów–Londyn 2016. 

Polska Partia Robotnicza 1944–1948. Studia i szkice, red. M. Krzysztofiński, 
Rzeszów 2014.

Polska Partia Robotnicza, Gwardia Ludowa/Armia Ludowa na ziemiach polskich 
1942–1944/1945, red. K. Kaczmarski, M. Krzysztofiński, Rzeszów 2013.

Pozyskać „Dobrego”. Wywiad PRL wobec Franciszka Chrapkiewicza i jego 
rodziny, red. A. Fara, P. Szopa, R. Witalec, Rzeszów 2008.

PRL na pochylni (1975–1980), red. M. Bukała, D. Iwaneczko, Rzeszów 2017.
Rączy E., Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim w latach 1939–1945, 

Rzeszów 2014. 
Represje aparatu komunistycznego wobec Polskiego Stronnictwa Ludowego 

na Rzeszowszczyźnie w latach 1945–1949, red. B. Wójcik, Rzeszów 2010.
Róg T., „…i zostanie tylko pustynia”. Osobowy wykaz ofiar konfliktu ukraińsko-

-polskiego 1939–1948. Gmina Cieszanów, powiat Lubaczów, Rzeszów 2011.
Salezjańska Szkoła Organistowska w Przemyślu i jej likwidacja w roku 1963 r., 

red. R. Witalec, I. Witowicz, Rzeszów–Przemyśl 2007.
Strajki i porozumienia w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie 1980/1981. Przebieg, 

realizacja, obchody rocznicowe, wyb., wstęp i oprac. J. Borowiec, B. Wójcik, 
Rzeszów 2011.



49

działalNOŚć 

Studia nad działalnością aparatu bezpieczeństwa wobec polskich ruchów i śro-
dowisk politycznych w latach 1944–1989, red. K. Kaczmarski, R. Witalec, 
Rzeszów 2015.

Studia z dziejów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1939–1947), 
red. P. Chmielowiec, K.A. Tochman, Rzeszów–Warszawa 2018.

Sudoł T., Poligon Wehrmachtu „Południe” 1940 – 1944. Organizacja, funkcjo-
nowanie obiektu wojskowego, los ludności polskiej i żydowskiej, obozy pracy, 
zbrodnie niemieckie, opór społeczny i konspiracja, Rzeszów 2009.

Surdej M., Oddział partyzancki Wojciecha Lisa 1941–1948, Rzeszów–Mie-
lec 2009.

Surdej M., Okręg Rzeszowski Narodowej Organizacji Wojskowej – Narodowego 
Zjednoczenia Wojskowego w latach 1944–1947, Rzeszów–Warszawa 2018.

Surdej M., Trzy konspiracje. Historia Aleksandra Rusina ps. „Rusal”, Rzeszów-
-Warszawa 2020.

Szczepański W., Wspomnienia. Lipiec 1944 – grudzień 1957, oprac. i red. 
nauk. T. Bereza, M. Gliwa, Rzeszów 2008.

Szczygieł R., Urząd Bezpieczeństwa w Dębicy w latach 1944 – 1956, Rzeszów-
-Warszawa 2020.

Szopa P., „W imieniu Rzeczypospolitej”. Wymiar sprawiedliwości Polskiego 
Państwa Podziemnego na terenie Podokręgu AK Rzeszów, Rzeszów 2014.

Szopa P., Armia Krajowa w Strzyżowskiem, Rzeszów–Strzyżów 2009.
Szpakowicz W., Dzienniki cichociemnego 1939–1942, wstęp i oprac. K. Kacz-

marski, K.A. Tochman, Rzeszów 2014; wyd. 2 uzup., Rzeszów–War-
szawa 2019.

Szwedo B., Na bieżni i w okopach. Sportowcy odznaczeni Orderem Wojennym 
Virtuti Militari 1914–1921, 1939–1945, Rzeszów 2011.

Tochman K.A., Skok po niepodległość. Pułkownik Adam Boryczka (1913–1988), 
Rzeszów 2016.

Twarze bezpieki w Polsce południowo-wschodniej 1944–1990. Obsada sta-
nowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa. 
Informator personalny, red. J. Izdebski, K. Kaczmarski, M. Krzysztofiński, 
Rzeszów 2007.

W służbie państwu i społeczeństwu. Z dziejów formacji policyjnych na Podkar-
paciu (1919–2019), red. P. Szopa, M. Skiba, Rzeszów–Warszawa 2019.
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W stulecie powrotu odrodzonego Państwa Polskiego na mapę Europy i świata. 
Polska myśl geopolityczna i sprawy międzynarodowe w XX wieku, red. D. Iwa-
neczko, B. Wójcik, Rzeszów-Warszawa 2020.

Wallach J., Gorzka wolność. Wspomnienia ocalonej z Holocaustu, oprac. i red. 
wydania polskiego E. Rączy, Rzeszów 2012.

Wołk G., Ośrodki odosobnienia w Polsce południowo-wschodniej (1981–1982), 
Rzeszów 2009. 

Wójcik B., Młodzież antysystemowa w Polsce południowo-wschodniej w latach 
1957–1989. Wybór dokumentów, Rzeszów 2016.

Wybory ’89 w Polsce południowo-wschodniej w dokumentach SB, wstęp J. Boro-
wiec, D. Iwaneczko, wyb. i oprac. J. Borowiec, Warszawa–Rzeszów 2009.

Wybory parlamentarne w 1989  r. w Polsce południowo-wschodniej, 
red. M. Krzysztofiński, M. Gliwa, Rzeszów 2011.

Z dziejów stosunków polsko-żydowskich w XX wieku, red. E. Czop, E. Rączy, 
Rzeszów 2009.

Ziobroń R., Historia żołnierza tułacza. Działalność emigracyjna generała 
Władysława Bortnowskiego, Rzeszów 2009. 

Żołnierzowi Niepodległej. Księga dedykowana śp. gen. Mieczysławowi Huchli, 
red. T. Balbus, M. Krzysztofiński, E. Leniart, Z. Nawrocki, Rzeszów 2012.

Ponadto:

 � w latach 2002–2003 ukazały się trzy ostatnie numery wydawnictwa 
Studia Rzeszowskie, pod red. Jana Drausa; w tychże (nr 8-10) autorami 
większości tekstów byli pracownicy Oddziału IPN w Rzeszowie;

 � w latach 2004–2019 ukazało się siedemnaście numerów periodyku 
Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989; rzeszowski Oddział IPN 
był inicjatorem założenia pisma, tutaj także mieściła się jego redakcja.
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Publikacje wydane poza rzeszowską serią oddziałową,  
które były przygotowane przez pracowników  
IPN Oddział w Rzeszowie:

Akcja „Wisła”, red. J. Pisuliński, Warszawa 2003 (seria: Konferencje IPN).
Album fotografii. Strajki ustrzycko-rzeszowskie, tekst T. Bereza, dobór fot. 

M. Krzanicki, Rzeszów 2009.
Aparat represji wobec Kościoła w latach 1944 – 1956. Teren obecnej diecezji 

sandomierskiej, red. M. Krzysztofiński, ks. J. Marecki, ks. B. Stanaszek, 
Kraków 2012.

Argasiński M., Konspiracja w powiecie lubaczowskim w latach 1939 – 1947, 
red. nauk. K.A. Tochman, Zwierzyniec–Rzeszów 2010.

Bereza T., Chmielowiec P., Grechuta J., W cieniu „Linii Mołotowa”. Ochrona 
granicy ZSRR z III Rzeszą między Wisznią a Sołokiją w latach 1939–1941, 
Rzeszów 2002 (seria: Monografie IPN).

Borowiec J., Aparat bezpieczeństwa a  wojskowy wymiar sprawiedliwości. 
Rzeszowszczyzna 1944–1954, Warszawa 2004 (seria: Monografie IPN).

Bukała M., Polskie Stronnictwo Ludowe w województwie rzeszowskim 
1945 – 1947. Geneza i działalność, Rzeszów–Warszawa 2015.

Chmielowiec P., Urząd Bezpieczeństwa w Łańcucie 1944–1956, Rzeszów 
2006 (seria: Studia i Materiały IPN).

Chmielowiec P., Krzysztofiński M., Arcybiskup Ignacy Tokarczuk. Kościół, 
władza, opór społeczny, Rzeszów–Kijów–Stalowa Wola 2008.

Chmielowiec P., Lasota M., Szarek J., Terlecki R., Kościół w godzinie próby 
1945 – 1989. Nieznane dokumenty i świadectwa (zeszyt czerwony), Kra-
ków 2003.

Chmielowiec P., Musiał F., Sokołowska J., Szarek J., Terlecki R., Walusiak 
D., Żurek J., Kościół w godzinie próby 1945 – 1989. Nieznane dokumenty 
i świadectwa (zeszyt zielony), Kraków 2004.

Christus Vincit. Księga dedykowana Biskupowi Edwardowi Frankowskiemu 
w 80. rocznicę urodzin, red. nauk. M. Krzysztofiński, ks. J. Wołczański, 
Kraków–Rzeszów–Stalowa Wola–Toruń 2017.
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Cichociemni z „Ospy”. Dzieje cichociemnych zrzuconych do Polski w nocy z 1/2 IX 
1942 r. w grupie o kryptonimie „Smallpox”, scen. W. Birek, rys. M. Birek, 
wkł. hist. K.A. Tochman, Rzeszów 2010.

Colonel Maczek’s September , script S. Zajączkowski, drawings T. Bereźnicki, 
historical inserts: T. Bereza, P. Chmielowiec, Rzeszów 2014.

Fornal P., Żydzi w Urzędzie Bezpieczeństwa w południowo-wschodniej Polsce 
1944 – 1956, Krosno 2012; wyd. 2 uzup., Krosno 2014.

Iwaneczko D., Opór społeczny a władza w Polsce południowo-wschodniej 
1980–1989, Warszawa 2005 (seria: Monografie IPN).

Iwaneczko D., Urząd Bezpieczeństwa w Przemyślu 1944–1956, Rzeszów 
2004 (seria: Studia i Materiały IPN).

Izdebski J., Krzanicki M., An ordinary man’s cry. Ryszard Siwiec 1909–1968, 
Rzeszów 2013 (ebook; jęz. ang.).

Izdebski J., Krzanicki M., Krzyk szarego człowieka. Ryszard Siwiec 1909–1968, 
Rzeszów 2013 (ibook).

Kaczmarski K., Romaniak A., Kryptonim „Agresor”. Ks. prałat Adam Sudoł 
w dokumentach Służby Bezpieczeństwa i Urzędu do Spraw Wyznań w latach 
1957 – 1989, Sanok 2006. 

Kaczmarski K., Podziemie narodowe na Rzeszowszczyźnie 1939 – 1944, Rze-
szów 2003 (seria: Monografie IPN ).

Kaczmarski K., Muszyński W. J., Sierchuła R., Generał Józef Haller 1873–
1960, Warszawa 2017.

Kaczmarski K., Tomasik P., Adam Doboszyński 1904 – 1949, Rzeszów 2010.
Kryptonim „Ośmiornica”. Służba Bezpieczeństwa wobec rzeszowskiego oddzia-

łu Solidarności Walczącej 1982 – 1990, wyb., wstęp i oprac. J. Borowiec, 
Warszawa-Rzeszów 2008 (seria: Dokumenty IPN).

Krzanicki M., Fotografia i propaganda. Polski fotoreportaż prasowy w dwu-
dziestoleciu międzywojennym, Kraków 2013.

Krzanicki M., Oczami wroga. Wrzesień ’39 w fotografii niemieckiej i sowieckiej, 
Rzeszów 2008.

Krzanicki M., Komiks w PRL, PRL w komiksie, Rzeszów 2011.
Krzysztofiński M., Arcybiskup Ignacy Tokarczuk (1918–2012). Metropolita 

przemyski obrządku łacińskiego, Rzeszów – Warszawa 2019.
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Lwowskie pod okupacją sowiecką (1939–1941), red. T. Bereza, Rzeszów 
2006 (seria: Relacje i Wspomnienia).

Łopuski J., Pozostać sobą w Polsce Ludowej. Życie w cieniu podejrzeń, Rzeszów 
2007 (seria: Relacje i Wspomnienia).

Maguza Z., Żołnierskie losy Wołyniaka, wstęp, oprac. i red. nauk. T. Bereza, 
Warszawa–Rzeszów 2018 (seria: Relacje i Wspomnienia).

Mańko S., Gmitruk J., Polski ruch ludowy wobec Żydów (1895–1939), Rze-
szów 2010.

Materiały źródłowe do dziejów Żydów w Rzeszowie w czasie niemieckiej okupacji, 
red. i oprac. E. Rączy, W. Wierzbieniec, G. Zamoyski, Rzeszów 2016.

Mielec i powiat mielecki w latach 1944–1956, red. Z. Nawrocki, J. Skrzyp-
czak, Mielec 2005.

Nie ma wolności bez pamięci. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi 
Ryszardowi Terleckiemu, red. W. Bernacki, Z. Nawrocki, W. Pasierbek, 
Z.K. Wójcik, Kraków 2009.

Okupacja sowiecka ziem polskich 1939–1941, red. P. Chmielowiec, Rzeszów–
Warszawa 2005 (seria: Konferencje IPN).

O solidarności wielką i małą literą pisanej, red. nauk. M. Krzysztofiński, 
G. Ostasz, J. Stecko, Rzeszów 2019.

Pawlikowicz L., Tajny front zimnej wojny. Uciekinierzy z polskich służb spe-
cjalnych 1956–1964, Warszawa 2004.

Pisuliński J., Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagra-
nicznej w latach 1918–1923, Wrocław 2004.

Pokolenie ’80. Polityczny protest, artystyczna kontestacja?, red. T. Boruta, 
Rzeszów 2012.

Polacy ratujący Żydów na Rzeszowszczyźnie w latach 1939–1945, Poles rescu-
ing Jews in the Rzeszów region in the Years 1939 –1945, oprac. E. Rączy, 
I. Witowicz, Rzeszów 2011.

Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie w rysunkach Antoniego Wasilewskiego, teks-
ty: P. Chmielowiec, J. Izdebski, K.A. Tochman, dobór ilustr. i koncepcja 
graf. M. Krzanicki, Rzeszów 2012.

Powiat przemyski w latach 1944–1956, red. K. Kaczmarski, M. Krzysztofiński, 
Przemyśl–Rzeszów 2006.
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Powiat sanocki w latach 1944–1956, red. K. Kaczmarski, A. Romaniak, 
Rzeszów–Sanok 2007.

Powiat tarnobrzeski w latach 1944–1956, red. Z. Nawrocki, T. Zych, Tar-
nobrzeg 2005.

Propaganda i rzeczywistość, tekst, dobór plakatów i afiszy M. Krzanicki, 
dobór fot. I. Gałuszka, B. Szczupaj, podpisy pod fot. M. Zieliński, Rze-
szów 2008.

Rączy E., Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie 
1939 –1945, Rzeszów 2008 (seria: Kto ratuje jedno życie…).

Rączy E., Zagłada żydowskiej ludności Holandii w KL Auschwitz Birkenau 
w latach 1942–1945, Poznań–Rzeszów 2013.

Represje wobec wsi i  ruchu ludowego (1944–1956), t.  1, red. J. Gmitruk, 
Z. Nawrocki, Warszawa 2003.

Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1956–1989), t. 2, red. J. Gmitruk, 
Z. Nawrocki, Warszawa 2004.

Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1939–1945), t. 3: Wieś polska między 
dwoma totalitaryzmami, red. J. Gmitruk, E. Leniart, Warszawa 2009.

Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1944–1989). t. 4: Między apologią 
a negacją, red. J. Gmitruk, E. Leniart, Warszawa 2010.

Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1944/1945–1989), t. 5: Losy żołnierzy 
Batalionów Chłopskich oraz działaczy Stronnictwa Ludowego „Roch” po 
II wojnie światowej, red. A. Indraszczyk, M. Krzysztofiński, Rzeszów–
Warszawa 2014.

Rok pierwszy. Powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego 
na Rzeszowszczyźnie (sierpień 1944–lipiec 1945), wyb. i oprac. D. Iwa-
neczko, Z. Nawrocki, Rzeszów 2005 (seria: Dokumenty IPN).

Rozpracowanie i likwidacja rzeszowskiego Wydziału WIN w dokumentach UB 
(1945–1949), wyb., wstęp i oprac. T. Balbus, Z. Nawrocki, Warszawa 
2001 (seria: Dokumenty IPN).

Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie 1946 –1954, 
red. T. Bereza, P. Chmielowiec, Rzeszów 2004 (seria: Studia i Materia-
ły IPN).
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Szopa P., Zbrodnia katyńska 1940. Pamięci mieszkańców powiatu strzyżow-
skiego zamordowanych przez Sowietów w Katyniu, Charkowie i Twerze 
(Kalininie), Rzeszów 2010.

Tochman K.A., Cichociemni na Bałkanach, we Włoszech i Francji, Zwierzy-
niec–Rzeszów 2016.

Tochman K.A., Losy żołnierzy PSZ na Zachodzie, którzy powrócili do kraju po 
II wojnie światowej, t. 2, Zwierzyniec–Rzeszów–Londyn 2009.

Tochman K.A., Major Wacław Kopisto. Cichociemny, oficer AK, sybirak, Rze-
szów 2010.

Tochman K.A., Słownik biograficzny cichociemnych, t. 1, wyd. 3 rozszerz., 
Zwierzyniec–Rzeszów 2008.

Tochman K.A., Słownik biograficzny cichociemnych, t. 4, Zwierzyniec–Rze-
szów 2011.

Tochman K.A., Zapomniani cichociemni z Wydziału Spraw Specjalnych MON 
PSZ na Zachodzie, Rzeszów 2018.

Uwolnić więźniów. Akcja na areszt Urzędu Bezpieczeństwa w Brzozowie 
13 XII 1944 r., scen. W. Birek, rys. G. Pudłowski, wkł. hist.: Z. Nawrocki, 
P. Fornal, Rzeszów 2008.

Wbrew nadziei. Opowieść o Łukaszu Cieplińskim ps. „Pług”, scen. W. Birek, 
rys. G. Pudłowski, wkł. hist.: A. Brożyniak, B. Kleszczyński, M. Surdej, 
Rzeszów 2007.

Wincenty Witos 1874–1945, tekst i dobór ilustr. T. Bereza, M. Bukała, 
M. Kalisz, Rzeszów 2010.

Witalec R., Franciszek Wilk 1914–1990. Biografia ludowca niezłomnego, 
Rzeszów–Warszawa 2015.

Witalec R., Spółdzielczość kredytowa systemu Schulzego w Małopolsce w latach 
1873–1939, Rzeszów–Warszawa 2008.

Wrzesień pułkowniku Maczka, scen. S. Zajączkowski, rys. T. Bereźnicki, wkł. 
hist.: T. Bereza, P. Chmielowiec, Rzeszów 2014.

Zagłada Żydów na Rzeszowszczyźnie. Album pamięci, oprac. E. Rączy, I. Wi-
towicz, Rzeszów–Warszawa 2004.
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Konferencje i sesje naukowe organizowane  
przez pracowników IPN Oddział w Rzeszowie:

Antykomunistyczne podziemie na Rzeszowszczyźnie w latach 1944–1956, 
Rzeszów 2001.

Akcja „Wisła”, Krasiczyn 2002.
Arcybiskup Ignacy Tokarczuk. Kościół, władza, opór, społeczny, Rzeszów 2002.
Represje wobec wsi i ruchu ludowego 1944 -1956, Rzeszów 2002.
Aparat represji na Rzeszowszczyźnie w latach 1944–1956, Rzeszów 2003.
Okupacja sowiecka ziem polskich w latach 1939–1941, Przemyśl 2003.
Powiat tarnobrzeski w latach 1944–1956, Tarnobrzeg 2003.
Represje wobec wsi i ruchu ludowego w latach 1956 – 1989, Rzeszów 2003.
Powiat mielecki w latach 1944–1956, Mielec 2004.
Powiat przemyski w latach 1944–1956, Przemyśl 2004.
Męczennicy i świadkowie wiary. Represje komunistyczne wobec duchowieństwa 

na Rzeszowszczyźnie, Rzeszów 2005.
Powiat sanocki 1944–1956, Sanok 2005.
Wpływ agentury aparatu bezpieczeństwa na życie społeczno-polityczne w Polsce 

południowo-wschodniej, Rzeszów 2005.
Strajki ustrzycko-rzeszowskie 1980–1981, Rzeszów 2006.
Bieszczady w PRL, Ustrzyki Dolne 2007.
Aparat bezpieczeństwa wobec Kościoła katolickiego na obecnym terytorium 

Diecezji Sandomierskiej 1944–1956, Sandomierz 2007.
Biskup „Solidarności” Edward M. Frankowski, Stalowa Wola 2007.
Powiat krośnieński w latach 1944–1956, Krosno 2007.
Wieś polska między dwoma totalitaryzmami, 1939–1945, Rzeszów 2007.
Polska Partia Robotnicza, 1944–1948, Rzeszów 2008.
Z dziejów martyrologii Kościoła katolickiego w XX wieku, Kijów 2008.
Między apologią a negacją. Wieś i ruch ludowy w latach 1944–1989, Rze-

szów 2009.
O Polskę wolną i niezawisłą – 58. rocznica śmierci działaczy IV Zarządu Głów-

nego WiN, Rzeszów 2009.
Wrzesień 1939 r. na Podkarpaciu, Rzeszów 2009.
Wybory 1989 r. w Polsce południowo-wschodniej, Łańcut 2009.
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Losy żołnierzy Batalionów Chłopskich, działaczy Stronnictwa Ludowego „Roch”, 
członkiń Ludowego Związku Kobiet po II wojnie światowej, Rzeszów 2010.

Z dziejów oporu społecznego w Polsce południowo-wschodniej 1956–1990, 
Rzeszów 2010.

Kresy południowo-wschodnie Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939–
1941, Przemyśl 2011.

Komuniści, kryptokomuniści, sowieccy „poputczycy” w II RP. Ludzie, struktury, 
działalność, Rzeszów 2011.

Polscy politycy i pisarze emigracji polskiej po 1939  r. Najnowsze badania, 
Londyn 2012.

Polskie Państwo Podziemne na Rzeszowszczyźnie 1939–1944/45, Łańcut 2012.
Oblicza tożsamości w aspekcie kulturowym, Rzeszów 2013.
Stosunki polsko-ukraińskie 1939 – 1947. Stan badań i perspektywy badawcze, 

Rzeszów 2013.
Digitalizacja archiwaliów szansą na ich upowszechnienie i ochronę, Rze-

szów 2014.
Jan Kozłowski. Niepokorny rolnik z tarnobrzeskiego, Warszawa–Stalowa 

Wola 2014.
Papieże kręgu Soboru Watykańskiego II. Od Jana XXIII do Benedykta XVI, 

Jarosław 2014.
Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Zakres i formy pomocy udzielanej Ży-

dom w Europie Środkowo-Wschodniej okupowanej przez III Rzeszę, Rze-
szów 2014.

Kościół katolicki w Europie Środkowo–Wschodniej w obliczu dwóch totalitary-
zmów, 1917–1990, Lwów 2014–2016.

Jak pisać historię PPR/PZPR?, Lublin 2015.
NSZZ „Solidarność” z perspektywy 35 lat, Rzeszów 2015.
PRL na pochylni, Przemyśl–Arłamów 2015.
Sądownictwo w Europie w XIX i XX w., Rzeszów 2015.
Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939–1947, Rzeszów 2016.

„Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej…”, Rzeszów–Łańcut 2017.
Nie tylko Katyń… Losy Polaków na Wschodzie w XX wieku, Przemyśl 2017.
Południowo-wschodnie województwa II Rzeczypospolitej w latach II wojny 

światowej. Doświadczenie i pamięć, Wschowa 2017.
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Stulecie odrodzonego Państwa Polskiego na mapie Europy i świata. Polska myśl 
geopolityczna w XX wieku, Rzeszów 2018.

Konferencja naukowa poświęcona pamięci Księdza Arcybiskupa dr Ignacego 
Tokarczuka w 100. rocznicę urodzin, Przemyśl 2018.

„Władzy raz zdobytej…”. Początki systemu komunistycznego w Polsce 1944 – 1947, 
Rzeszów 2019.
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Jakub Izdebski

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej

Formalnie Oddziałowe Biu-
ro Edukacji Narodowej (OBEN) 
powstało w 2016 r. w wyniku 
zmian organizacyjnych prze-
prowadzonych w Instytucie Pa-
mięci Narodowej. Biuro przejęło 
zakres obowiązków Referatu 
Edukacji Historycznej będą-
cego częścią zlikwidowanego 
Oddziałowego Biura Edukacji 
Publicznej (OBEP). Podobne 
pozostały też kompetencje no-
wej jednostki organizacyjnej. 
Obejmują one szeroko pojętą edukację historyczną skierowaną nie tylko 
do uczniów i młodzieży, ale również do osób dorosłych. Zmienił się nieco 
zakres chronologiczny działań prowadzonych przez biuro. Wcześniej 
działalność edukacyjna koncentrowała się na ukazywaniu dziejów Polski 
od wybuchu II wojny światowej do upadku komunizmu. Obecnie okres, 
którym zajmują się edukatorzy został wydłużony o czas Wielkiej Wojny 
1914 – 1918 i dwudziestolecia międzywojennego. Naczelnikiem pionu 
edukacji jest Jakub Izdebski.

Aktywność biura skupia się na czterech głównych aspektach działalności 
edukacyjnej. W pierwszym rzędzie pracownicy odpowiadają za opracowy-
wanie i prezentację wystaw historycznych oraz prowadzenie związanych 
z nimi wykładów i lekcji muzealnych. W trakcie dotychczasowej działalności 
w rzeszowskim IPN przygotowano 53 wystawy. Warto wspomnieć kilka 
najważniejszych. Pierwszą była ekspozycja Żołnierze Wyklęci. Antykomu-
nistyczne podziemie na Rzeszowszczyźnie po 1944 roku, która dała początek 
wielu działaniom edukacyjnym poświęconym podziemiu niepodległościo-

 � zorganizowaliśmy 53 wystawy 
i ok. 30 rajdów edukacyjnych

 � „Przystanek Historia”
 � „Akademia Niepodległości”
 � „Filmowe wtorki w kinie Zorza”
 � „Europejska Noc Muzeów”
 � „Świadek Historii”
 � ok. 400 prelekcji rocznie
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wemu. Dużą popularnością cieszyły się wystawy poświęcone strukturom 
aparatu bezpieczeństwa: Twarze rzeszowskiej bezpieki, Aparat represji 
na Rzeszowszczyźnie w latach 1944–1956, »Tarcza i miecz władzy ludowej«. 
SB na Rzeszowszczyźnie w latach 1957–1989. 

Placówki oświatowe chętnie wypożyczają wystawy poświęcone zbrodni 
katyńskiej i wprowadzeniu stanu wojennego. Jednak najpopularniejszą 
wystawą przygotowaną przez rzeszowski IPN jest stworzona w 2013 r. 
wystawa Symbole naszej historii, ciesząca się niezmiennym zainteresowa-
niem szkół. Warto zaznaczyć, że ekspozycje Oddziału IPN w Rzeszowie 
prezentowane są nie tylko w szkołach, bibliotekach, czy muzeach, ale 
często mają charakter plenerowy i można je zobaczyć na głównych placach 
i ulicach podkarpackich miast i miasteczek, a nawet na koronie zapory 
wodnej w Solinie.

Wystawa „Ojcowie Niepodległości” prezentowana na koronie zapory w Solinie. Sierpień 2018 r.  
(Fot. Jacek Magdoń)
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Autorami części wystaw są również pracownicy innych pionów mery-
torycznych, a także osoby współpracujące z rzeszowskim Odziałem IPN. 

Drugim zasadniczym aspektem pracy biura jest prowadzenie zajęć 
wspomagających nauczycieli. Od wielu lat współpracujemy w tym wzglę-
dzie z Podkarpackim Kuratorium Oświaty i Podkarpackim Ośrodkiem 
Doskonalenia Nauczycieli. Przez cały okres działalności Instytutu były 
prowadzone konferencje i seminaria metodyczne dla nauczycieli wokół 
pakietów edukacyjnych wydanych przez IPN. Warto wspomnieć choćby 
niektóre z nich: Problematyka zbrodni komunistycznych w nauczaniu historii; 
Polskie Państwo Podziemne; Stan wojenny w Polsce południowo-wschodniej; 
Prymas Tysiąclecia – Kardynał Stefan Wyszyński; Katyń; Zbrodnia Wołyńska. 
W związku z przypadającą w 2018 r. 100. rocznicą odzyskania przez Polskę 
niepodległości przeprowadziliśmy, objęte patronatem Ministra Edukacji 
Narodowej (MEN) i cieszące się uznaniem pedagogów, szkolenie metodycz-
ne: Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur 
państwa. Cały czas niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się warsztaty 
poświęcone wykorzystaniu gier edukacyjnych na lekcjach historii.

Staramy się, aby obok uczestnictwa w zajęciach, nauczyciele mogli 
również otrzymać materiał pomocniczy – wykorzystywany przez nich 

Warsztaty „Symbole naszej historii” z wykorzystaniem gier „Polak Mały” i „Znaj Znak” podczas 
„Wakacji z IPN”. Na zdjęciu: uczestnicy półkolonii z Rzeszowskiego Domu Kultury. Rzeszów, 
11 lipca 2019 r. (Fot. Zenon Fajger)
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na lekcjach historii. Rzeszowscy edukatorzy IPN przygotowali m.in. ma-
teriały edukacyjne poświęcone majorowi Wacławowi Kopisto, symbolom 
polskiej państwowości, czy Polskiemu Państwu Podziemnemu. Obecnie 
są w przygotowaniu materiały poświęcone dziejom harcerstwa. 

Trzecim istotnym elementem działalności biura jest oferta edukacyjna 
skierowana bezpośrednio do młodzieży szkolnej. Pracownicy OBEN rocznie 
prowadzą około 400 zajęć z młodzieżą. Najczęściej mają one charakter 
warsztatowy. Nasze zajęcia nie zastępują procesu dydaktycznego prowa-
dzonego przez nauczycieli, lecz stanowią jego uzupełnienie. 

Ciekawą formą upowszechniania wiedzy o najnowszych dziejach Polski 
są konkursy i rajdy edukacyjne. Są one realizowane od początku funkcjono-
wania Instytutu. Najdłużej prowadzone przez biuro konkursy historyczne 
to: Namaluj historię dziadków; Zachować w pamięci. Stan wojenny w mojej miej-
scowości; Ocalić od zapomnienia. Organizujemy także, wspólnie z Archiwum 

Rajd edukacyjny „Śladami września 1939 r.”. Roztocze, 26-28 maja 2004 r. (Fot. Jakub Izdebski)
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Państwowym w Rzeszowie, konkurs fotograficzny, a ze Stowarzyszeniem 
Miłośników Jarosławia – konkurs „Zlot Gwiaździsty” oraz wiele innych. 

Gry terenowe, edukacyjne spacery po Rzeszowie i rajdy historyczne 
– to bardzo ciekawy i atrakcyjny sposób poznawania historii, zwłaszcza 
historii regionalnej, skierowany do młodzieży szkolnej i studentów. Podczas 
rajdów odbywają się marsze na orientację, konkursy wiedzy, spotkania 
ze świadkami historii. W latach 2000–2020 zorganizowano ich ok. 30, 
m.in.: rajd Szlakiem Zgrupowania „Warta”, rajd Ślady kampanii wrześniowej 
na Roztoczu, rajd Szlakiem bojowym 21. Dywizji Piechoty Górskiej w lasach 
sieniawskich, rajd Śladami Niepodległości na Podkarpaciu.

Realizujemy również projekty edukacyjne będące połączeniem nauki 
i zabawy. W ramach projektów Wakacje z IPN i Ferie z IPN przygotowaliśmy 
ofertę zajęć dla dzieci pozwalających na poznawanie najnowszej historii 

Spotkanie z cyklu „Akademia Niepodległości”. Łańcut, 26 października 2018 r.  
(Fot. Marcin Bukała)
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Polski w czasie wolnym od nauki szkolnej. Nasi edukatorzy są obecni 
na koloniach i półkoloniach dla dzieci.

Czwartym ważnym przejawem działalności edukacyjnej OBEN IPN 
w Rzeszowie są przedsięwzięcia adresowane do wszystkich osób zainte-
resowanych najnowszą historią Polski. Działając na tym polu aktywnie 
współpracujemy z instytucjami popularyzującymi historię najnowszą, 
m.in. z muzeami, stowarzyszeniami kombatanckimi, kołami historycznymi, 
samorządami lokalnymi, itd. Działania te przyjmują bardzo różnorodne 
formy. Te najważniejsze to organizowane od 2003 r. przeglądy filmów 
dokumentalnych i pokazy filmowe. Dotychczas zorganizowano m.in.: 
cykle filmowe: Obraz podziemia w filmie fabularnym i dokumencie, Młodzi 
w PRL, Western w PRL, czy przegląd filmów dokumentalnych i fabularnych 
z cyklu: Wielkie budowy socjalizmu. Od kilku lat dużą popularnością cieszy 
się projekt Filmowe wtorki w kinie Zorza, w ramach którego prezentujemy 

Spotkanie inauguracyjne „Przystanek Historia – Stalowa Wola”. Stalowa Wola, 9 grudnia 
2019 r. Na zdjęciu: Andrzej Kaczmarek – przewodniczący NSZZ „Solidarność” Region Ziemia 
Sandomierska, bp Edward Frankowski, Jarosław Szarek – prezes IPN, Dariusz Iwaneczko – 
dyrektor IPN Oddział w Rzeszowie. (Fot. Katarzyna Gajda-Bator)



65

działalNOŚć 

filmy fabularne nawiązujące do historii najnowszej. Z kolei pokazy filmów 
dokumentalnych prezentujemy od 2008 r. w ramach cyklu Kadr z historii. 

Organizujemy również wykłady otwarte poświęcone wybranym zagad-
nieniom najnowszych dziejów Polski i historii powszechnej. Do tej pory 
na naszych spotkaniach gościliśmy m.in. prof. dr. hab. Piotra Franaszka, 
prof. Mariana Marka Drozdowskiego, prof. dr. hab. Pawła Wieczorkiewicza, 
prof. dr. hab. Andrzeja Chojnowskiego, ks. prof. dr. hab. Józefa Wołczań-
skiego, prof. dr hab. Jerzego Eislera i prof. dr. hab. Bohdana Cywińskiego. 

Od grudnia 2017 r. działa w Łańcucie „Akademia Niepodległości”. To 
obliczony na cztery lata projekt, w ramach którego prowadzone są wykłady, 
w czasie których pracownicy IPN oraz zaproszeni reprezentanci uczelni 
wyższych, bądź lokalnych środowisk przedstawiają, w formie popularnych 
wykładów, różnorodną tematykę związaną z odzyskaniem niepodległości. 

Uroczystość wręczenia Nagrody Honorowej „Świadek Historii” laureatom VI edycji z wo-
jewództwa podkarpackiego. Na zdjęciu od lewej siedzą: Maciej Małozięć, Bogusława 
Wąs, mjr Franciszek Sagan, mjr Maria Mirecka-Loryś, bp Edward Frankowski, Ewa Kuberna; 
od lewej stoją: Rafał Weber, Wojciech Buczak, Maria Kurowska, Jarosław Szarek, Ewa Leniart, 
Dariusz Iwaneczko. Rzeszów, 23 października 2017 r. (Fot. Igor Witowicz)
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Gośćmi „Akademii” byli już m.in.: prof. dr hab. Janusz Odziemkowski, 
prof. dr hab. Mariusz Wołos, czy prof. dr hab. Janusz Cisek.

W 2018  r. uruchomiliśmy projekt Przystanek Historia Stalowa Wola, 
w ramach którego we współpracy z Fundacją Uniwersytecką organizujemy 
cykliczne spotkania poświęcone historii najnowszej.

Ważnym dla Oddziału IPN w Rzeszowie wydarzeniem jest coroczne 
przyznanie Nagrody Honorowej IPN Świadek Historii. Nagrodę otrzymują 
osoby, organizacje lub instytucje szczególnie zasłużone dla upamiętnienia 
historii Narodu Polskiego i wspierające pion edukacyjny. W kompetencjach 
OBEN leży przygotowanie uroczystości, dbałość o jej przebieg oraz nadanie 
temu wydarzeniu odpowiedniej rangi. 

Cieszącą się dużym zainteresowaniem odbiorców formą działalności 
OBEN są koncerty. Warto wspomnieć choćby przygotowany z okazji 

Koncert „Tryptyk Niepodległa” w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rze-
szowie. Na zdjęciu od lewej: Żaneta Łabudzka, Anna Grzelak, Małgorzata Chruściel, Kacper 
Andrzejewski, Kayah, Sławek Uniatowski i Krzysztof Iwaneczko. Rzeszów, 4 listopada 2018 r.  
(Fot. Igor Witowicz)
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100-lecia odzyskania niepodległości autorski pomysł IPN w Rzeszowie 
zatytułowany Tryptyk Niepodległa. Koncert ten odbył się w Filharmonii 
Podkarpackiej, a na scenie wystąpili m.in.: Kayah, Sławek Uniatowski, Anna 
Grzelak, Małgorzata Chruściel i Krzysztof Iwaneczko. Zaprezentowali 
znane utwory patriotyczne i nowe, autorskie kompozycje, które stanowiły 
swoistą podróż przez trzy okresy najnowszej historii Polski: niewolę, walkę 
o niepodległość i wolność. Zainteresowanie tym koncertem okazało się 
ogromne – bezpłatne wejściówki zostały rozdane w ciągu kilkunastu minut. 

Corocznie do IPN w Rzeszowie kilkaset osób przyciąga Europejska 
Noc Muzeów. Rzeszowskie OBEN od kilku lat koordynuje to wydarzenie, 
i w jego ramach przygotowuje specjalną ofertę edukacyjną skierowaną 
przede wszystkim do młodego uczestnika.

Biuro nie zaniedbuje również działań edukacyjnych w Internecie. Przy-
gotowało dotąd kilka portali edukacyjnych, w tym choćby Krzyk szarego 
człowieka poświęcony Ryszardowi Siwcowi – mieszkańcowi Przemyśla, 
który 8 września 1968 r. dokonał w Warszawie samospalenia w proteście 

„Noc Muzeów” w IPN Oddział Rzeszów, Na zdjęciu: Mirosław Surdej, Bogusław Wójcik 
i uczestnicy wydarzenia. Rzeszów, 18 maja 2019 r. (Fot. Katarzyna Gajda-Bator) 
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przeciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację (www.
ryszardsiwiec.com) i Cisza przed burzą… Ostatnie lato II RP ukazujący 
obraz ostatnich dwóch miesięcy przed wybuchem II wojny światowej 
(www.lato39.pl). Przede wszystkim zaś wraz z asystentem prasowym 
współtworzy stronę oddziału na Facebook’u. 

Wystawy przygotowane przez IPN Oddział w Rzeszowie:

Aparat represji na Rzeszowszczyźnie w latach 1944 – 1956, autorzy: Agata 
Augustyn, dr Dariusz Iwaneczko, dr hab. Mariusz Krzysztofiński, 2003.

Arcybiskup Ignacy Tokarczuk – Kościół, władza, opór społeczny, autorzy: Jakub 
Izdebski, dr hab. Mariusz Krzysztofiński, 2002.

Bieszczady w Polsce Ludowej 1944 – 1989, autorzy: Olga Kurzynoga, Maciej 
Rędziniak, dr Mirosław Surdej, 2007.

Błogosławiony ksiądz Władysław Findysz-kapłan i męczennik (1907 – 1964), 
autorzy: dr Robert Witalec, Igor Witowicz, 2005.

Cisza przed burzą... ostatnie lato II RP, autorzy: Jakub Izdebski, dr Marcin 
Krzanicki, 2012.

„Czyny świadczą o człowieku” – Polacy udzielający pomocy Żydom podczas Ho-
locaustu na Kresach Wschodnich II RP, autor: dr hab. Elżbieta Rączy, 2019.

Daleko od KC – opór społeczny w Bieszczadach, autorzy: Zenon Fajger, Ka-
tarzyna Macedońska, Maciej Rędziniak, 2018.

Getta i obozy dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie podczas II wojny 
światowej, autorzy: dr hab. Elżbieta Rączy, Igor Witowicz, 2001.

Jacek Woźniak – wystawa rysunków, autorzy: Jakub Izdebski, dr Marcin 
Krzanicki, 2009.

Józef Piłsudski i Symon Petlura. Twórcy sojuszu polsko-ukraińskiego 1920 roku, 
autorzy: dr Jacek Magdoń, dr Stanisław Stępień, 2020.

Katyń. Zbrodnia, która miała być zapomniana, autorki: Ewa Dziobak, Kata-
rzyna Kyc, 2007.

Komiks w PRL, PRL w komiksie, autor: dr Marcin Krzanicki, 2008.
Krzyk szarego człowieka. Ryszard Siwiec (1909 – 1968), autorzy: Jakub Iz-

debski, dr Marcin Krzanicki, 2002.
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Książki poza cenzurą 1976 – 1989, autorzy: Włodzimierz Domagalski, Jakub 
Izdebski, dr Marcin Krzanicki, 2010.

Manifestacja w Rzeszowie 31 sierpnia 1982 r. autor: dr Marcin Krzanicki, 
2015.

Milenium Chrztu Polski w diecezji przemyskiej i administracji apostolskiej 
w Lubaczowie, autorzy: dr Piotr Chmielowiec, dr hab. Mariusz Krzysz-
tofiński, Olga Kurzynoga, 2006.

„Nie zawsze defilada”. Jak świętowano odzyskanie Niepodległości, autor: 
dr Jacek Magdoń, 2018.

Oczami wroga. Wrzesień 1939 w fotografii niemieckiej i sowieckiej, autor: 
dr Marcin Krzanicki, 2008.

Okupacja sowiecka na prawym brzegu Sanu w latach 1939 – 1941, autor: 
Tomasz Bereza, 2003.

Plakat i grafika w służbie propagandy komunistycznej 1944 – 1956, autor: 
Jakub Izdebski, 2001.

Pod znakiem sierpa i młota. PPR na Rzeszowszczyźnie 1942 – 1948, autorzy: 
Zenon Fajger, Maciej Rędziniak, 2008.

Podkarpacki wrzesień 1939, autorzy: dr Piotr Chmielowiec, dr Marcin 
Krzanicki, 2009.

Polacy podczas II wojny światowej w zbiorach Oddziałowego Archiwum Insty-
tutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, autor: Igor Witowicz, 2019.

Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej, autor: dr hab. Elżbieta 
Rączy, 2016.

Polska Walcząca/Poland Fighting (część regionalna), autorzy: dr Mirosław 
Surdej, Katarzyna Kyc (część regionalna),2014.

Polskie Państwo Podziemne na Rzeszowszczyźnie 1939 – 1944/45, autorzy: 
Zenon Fajger, Katarzyna Kyc, Maciej Rędziniak, dr Mirosław Surdej, 
dr Piotr Szopa, 2012.

„Poszłam siać ...i wzeszło”. Błogosławiona Marcelina Darowska i Zgromadzenie 
Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP, autor: Tomasz Bereza, 2011.

Przyczółek Wolności. Niezależne Zrzeszenie Studentów w Rzeszowie 1980 – 1989, 
autorzy: Małgorzata Gliwa, Katarzyna Kyc, 2011.

Represje wobec wsi i Ruchu Ludowego w latach 1944 – 1956, autorzy: Tomasz 
Bereza, dr hab. Mariusz Krzysztofiński, 2002.
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Salezjańska Szkoła Organistowska w Przemyślu i jej likwidacja w roku 1963, 
autor: Igor Witowicz, 2006.

Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej 
w Małopolsce  w latach 1939 – 1945, autorzy: dr hab. Elżbieta Rączy, Igor 
Witowicz, 2008.

Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej 
na Rzeszowszczyźnie w latach 1939 – 1945, autorzy: Agata Augustyn, 
dr hab. Elżbieta Rączy, Igor Witowicz, 2004.

Stan wojenny, autorzy: dr Dariusz Iwaneczko, Jakub Izdebski, dr hab. 
Krzysztof Kaczmarski, dr hab. Mariusz Krzysztofiński, 2001.

Strajk w Hucie Stalowa Wola 22 VIII-1 IX 1988, autor: dr Marcin Bukała, 2008
Strajki ustrzycko-rzeszowskie grudzień 1980–luty 1981, autor: Tomasz 

Bereza, 2006.
Symbole naszej historii. Godło, Barwa, Hymn. (cz.1), autorzy: Zenon Fajger, 

dr Marcin Krzanicki, Maciej Rędziniak, 2013.
Symbole naszej historii. II Rzeczpospolita. (cz.2), autor: dr Marcin Krzanicki, 

2014.
Symbole naszej historii. Polska Rzeczpospolita Ludowa. (cz. 3), autor: Kata-

rzyna Kyc, 2016.
Śladami zbrodni komunistycznych na Rzeszowszczyźnie 1944 – 1956, autorzy: 

Bogusław Kleszczyński, dr Mirosław Surdej, 2012.
Tarcza i miecz władzy ludowej. SB na Rzeszowszczyźnie w latach 1957 – 1989, 

autorzy: dr Dariusz Iwaneczko, Jakub Izdebski, 2005.
Twarze rzeszowskiej bezpieki, autorzy: Jakub Izdebski, dr hab. Krzysztof 

Kaczmarski, dr hab. Mariusz Krzysztofiński, 2007.
Wieś polska między dwoma totalitaryzmami (1939 – 1945), autorzy: Tomasz 

Bereza, Maciej Rędziniak, 2007.
Władysław Koba (1914 – 1949), autor: Tomasz Bereza, 2009.
Wrzesień 1939, autorzy: Zenon Fajger, Maciej Rędziniak, 2019.
Wybory’89, autorzy: dr Marcin Bukała, Jakub Izdebski, 2009.
Z dziejów oporu społecznego w Polsce południowo-wschodniej 1956 – 1990. 

Od „ostatnich leśnych” do „Solidarności”, autorzy: Tomasz Bereza, dr Ja-
nusz Borowiec, Artur Brożyniak, dr Marcin Bukała, dr Piotr Chmielowiec, 
Małgorzata Gliwa, Jakub Izdebski, Bogusław Kleszczyński, dr Marcin 
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Krzanicki, dr hab. Mariusz Krzysztofiński, Maciej Rędziniak, dr Miro-
sław Surdej, 2010.

Z otwartymi dłońmi. Kardynał Adam Kozłowiecki SJ, autorzy: Jakub Izdebski, 
dr Marcin Krzanicki, 2011.

Zapomniane ogniwo. Konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich 
1944 – 1956 (część regionalna), autor: dr Bogusław Wójcik (część re-
gionalna), 2019.

Zbrodnia katyńska, autor: dr Piotr Chmielowiec, Ewa Dziobak, Katarzyna 
Kyc, 2010.

Zesłańcy – Sybiracy – Deportowani, autorzy: Ewa Dziobak, Bogusław Klesz-
czyński, Katarzyna Kyc, 2008.

Żołnierze Niezłomni. Antykomunistyczne podziemie na Rzeszowszczyźnie 
po 1944 roku, autorzy: dr hab. Krzysztof Kaczmarski, dr hab. Mariusz 
Krzysztofiński, dr Mirosław Surdej, 2015.

Żołnierze Wyklęci. Antykomunistyczne podziemie na Rzeszowszczyźnie po 
1944 roku, autorzy: dr hab. Krzysztof Kaczmarski, dr hab. Mariusz 
Krzysztofiński, 2001.

Życie na papierze. Niemiecka okupacja Rzeszowszczyzny w afiszach i plakatach 
(1939 – 1944), autor: dr Marcin Krzanicki, 2007.
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Beata Śmiechowska

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu

Wśród zadań jakie usta-
wodawca postawił przed 
Instytutem Pamięci Naro-
dowej, znalazło się ściganie 
przestępstw popełnionych 
na osobach narodowości pol-
skiej lub obywatelach polskich 
innych narodowości w okresie 
od 8 listopada 1917 do 31 lip-
ca 1990 r. dotyczących:

 � zbrodni nazistowskich;
 � zbrodni komunistycznych;
 � zbrodni ukraińskich na-

cjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią 
Rzeszą Niemiecką; 

 � innych przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludz-
kości lub zbrodnie wojenne.

Prokuratorzy pionu śledczego IPN ścigają sprawców tych zbrodni celem 
wyjaśnienia ich okoliczności i ustalenia pokrzywdzonych. 

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
w Rzeszowie (OKŚZpNP) rozpoczęła funkcjonowanie 1 sierpnia 2000 r., 
kiedy został zatrudniony w niej pierwszy prokurator. Obecnie pracuje w niej 
siedmiu prokuratorów wspomaganych przez pracowników sekretariatu 
i historyka pracującego na stanowisku głównego specjalisty. Ich pracami 
kieruje naczelnik – prok. Beata Śmiechowska.

 � osądzono 77 osób
 � skazano 40 osób
 � skierowano 92 wnioski o unie-

ważnienie orzeczeń wydanych 
wobec 113 osób represjonowa-
nych za działalność na rzecz 
niepodległego bytu Państwa Pol-
skiego. Sądy wydały orzeczenia 
w 91 sprawach wobec 111 osób.
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Zakres działalności komisji obejmuje zbrodnie popełnione na terenie 
objętym właściwością Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie, a także – 
na podstawie zarządzenia dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu – zbrodnie popełnione na obywatelach 
polskich na terenie byłego województwa lwowskiego. 

Przez dwadzieścia lat działalności pionu śledczego w Rzeszowie:

 � zainicjowano (wszczęto śledztwa, bądź przeprowadzono postępowania 
sprawdzające) w 2130 sprawach o zbrodnie nazistowskie, komunistycz-
ne i inne, z których zakończono decyzją merytoryczną 2105 śledztw, 

 � ustalono i przesłuchano 19 823 świadków zbrodni,
 � w 79 śledztwach skierowano do sądu akty oskarżenia przeciwko 82 oso-

bom,
 � dotąd osądzono 77 osób, z czego skazano wyrokami 40, umorzono 

27 spraw z uwagi na śmierć oskarżonych, 7 osób uniewinniono, wobec 
3 zastosowano przepisy o amnestii. 

Sprawy zakończone aktami oskarżenia można pogrupować na te doty-
czące czynów obejmujących okres stalinowski, czyli lata 1945 – 1956 oraz 
te dotyczące czynów popełnionych w okresie stanu wojennego i w latach 
następnych. 

Aktami oskarżenia zakończyły się postępowania należące do tej pierw-
szej grupy, wszczęte przeciwko funkcjonariuszom m.in. Wojewódzkiego 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (WUBP) w Rzeszowie, Powiatowego 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (PUBP) w Łańcucie, PUBP w Przewor-
sku, PUBP w Jarosławiu, PUBP w Tarnobrzegu, PUBP w Krośnie. 

Do drugiej grupy należą sprawy dotyczące zbrodni komunistycznych 
w sprawie bezprawnego pozbawienia wolności działaczy NSZZ „Solidarność” 
od 12 -13 grudnia 1981 r. na podstawie decyzji ówczesnych komendantów 
MO w Krośnie, Tarnobrzegu, Rzeszowie i Przemyślu o internowaniu tych 
osób. Skierowano do sądu akty oskarżenia przeciwko wszystkim w/w ko-
mendantom i ich zastępcom. 

W pierwszej dekadzie pracy OKŚZpNP w Rzeszowie zajmowano się 
sprawami dotyczącymi zbrodni komunistycznych, będących jednocześnie 
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zbrodniami przeciwko ludzkości, a wśród nich masowymi deportacjami 
ludności cywilnej w głąb Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich 
(ZSRS) pomiędzy 10 lutego 1940 a 29 czerwca 1940 r. z powiatów: Sanok, 
Lesko, Lubaczów, Jarosław, Drohobycz, Bóbrka, Dobromil, Rudki, Rawa 
Ruska, Jaworów, Żółkiew, Gródek Jagielloński, Sambor i Lwów. Śledztwa 
zostały umorzone wobec śmierci wszystkich ustalonych sprawców bio-
rących udział w  realizacji procesu decyzyjnego przesiedlenia obywateli 
polskich z terenów zajętych przez ZSRS. 

Teren byłego województwa lwowskiego był także areną zbrodni do-
konanych na obywatelach polskich aresztowanych i przetrzymywanych 
w więzieniach NKWD. W czerwcu 1941 r., doszło do ewakuacji więzień 
w  Borysławiu, Oleszycach, Szczercu, Żółkwi, Drohobyczu, Dobromilu, 
Przemyślu, Mościskach i Lwowie. W postępowaniach ustalono, iż po wejściu 

Prace poszukiwawcze szczątków ofiar UPA prowadzone przez OKŚZpNP IPN w Rzeszowie. 
Jawornik Ruski, 2–3 października 2017 r. (Fot. Bogusław Kleszczyński)
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na teren byłego województwa lwowskiego wojsk sowieckich funkcjonariu-
sze NKWD rozpoczęli aresztowania ludności cywilnej. Aresztowane osoby 
osadzano w więzieniach.

W pierwszych dniach lipca 1941 r., a więc już po wkroczeniu wojsk 
niemieckich, na terenie więzień odnajdywano zbiorowe mogiły. Pogrze-
bano w nich ciała, które najbliżsi rozpoznawali jako osoby zatrzymane 
i aresztowane przez NKWD. 

Do deportacji dochodziło także w latach 1944 – 1945. Dotyczyły one 
byłych żołnierzy AK z obwodów: Rzeszów, Przeworsk, Krosno, Łańcut, 
Kolbuszowa, Przemyśl, Jarosław, Dębica, Mielec, Brzozów, Tarnobrzeg. 

Medalik znaleziony podczas ekshumacji szczątków ofiar zbrodni UPA w Jaworniku Ruskim. 
Jawornik Ruski, 2-3 października 2017 r. (Fot. Bogusław Kleszczyński)
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Odpowiedzialność za te czyny można przypisać członkom PKWN, 
którzy podjęli decyzję o zatwierdzeniu porozumienia, gdyż weszli oni 
w ten sposób w porozumienie z osobami działającymi w interesie obcego 
państwa. W konsekwencji doszło do długotrwałego pozbawienia wolności, 
połączonego ze szczególnym okrucieństwem wobec członków AK oraz 
innych organizacji niepodległościowych.

Zbrodnie nazistowskie to kolejna grupa śledztw prowadzonych w rze-
szowskiej komisji. Katalog zbrodni popełnionych w latach 1939 – 1945, 
za które odpowiedzialność ponosi państwo niemieckie i jego funkcjo-
nariusze jest niezmiernie obszerny i dotyczy eksterminacji związanej 
z przesiedleniami, pobytem w obozach pracy tzw. baudienstachach, czy 
zbiorowych egzekucji.

Przedmiotem licznych postępowań komisji były zbrodnie związane 
z eksterminacją ludności polskiej narodowości żydowskiej. Są one także 
podstawą licznych badań naukowych prowadzonych przez pracowników 
Instytutu, opracowań mających na celu ustalenie rozmiarów tych zbrodni 
oraz wskazanie Polaków ratujących ludność żydowską od zagłady.

Przeprowadzona w 2016 r. nowelizacja ustawy o IPN, oprócz dotychcza-
sowych zadań ustawowych rozszerzyła zakres działalności prokuratorów 
pionu śledczego do kierowania wniosków i występowania przed sądami 
w sprawach o uznanie za nieważne orzeczeń w trybie określonym w usta-
wie z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych 
wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu 
Państwa Polskiego. 

Realizując nowe zadania, prokuratorzy OKŚZpNP w Rzeszowie w okresie 
od czerwca 2016 r. do końca lutego 2020 r. podjęli czynności w 191 spra-
wach o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjono-
wanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, 
co zaowocowało skierowaniem w tym okresie do sądu 92 wniosków 
o unieważnienie wobec 113 osób. W 91 sprawach wobec 111 osób sądy 
wydały orzeczenia.

Prokuratorzy komisji biorą także czynny udział w poszukiwaniach 
miejsc spoczynku osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym 
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systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych lub czystek 
etnicznych w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

Trzecim równorzędnym obszarem pracy prokuratorów komisji jest 
udział w realizacji prac poszukiwawczych prowadzonych przez Biuro 
Poszukiwań i Identyfikacji (BPiI). Czuwają oni także nad prawidłowością 
zabezpieczenia materiału genetycznego i uzyskują opinie pozwalające 
na identyfikację ujawnionych szczątków ludzkich. 

Prokuratorzy przeprowadzili prace ekshumacyjne ofiar totalitaryzmów 
w 5 śledztwach. Uzyskali 2 opinie biegłych z zakresu genetyki sądowej, 
identyfikujące 7 ofiar zbrodni komunistycznych i nacjonalistów ukraiń-
skich pochowane w bezimiennych grobach, których szczątki ujawniono 
w ramach postępowań karnych. 

Wśród tego rodzaju postępowań wymienić należy sprawę zbrodni lu-
dobójstwa popełnionej w lipcu 1946 r. w Jaworniku Ruskim przez grupę 
nacjonalistów ukraińskich polegającej na zabójstwie 14 mężczyzn naro-
dowości polskiej – żołnierzy Wojska Polskiego zatrzymanych w trakcie 
potyczki 28 Pułku Piechoty 9 Dywizji Piechoty z trzema sotniami UPA 
w dniu 26 lipca 1946 r. w Jaworniku Ruskim, na rozkaz Włodzimierza 
Szczygielskiego ps. Burłaka, a dokonanego przez członków sotni Michała 
Dudy ps. Hromenko i żandarmerii polowej tej sotni.

Przeprowadzone śledztwo pozwoliło chociaż w minimalnej części oddać 
hołd i należny szacunek bohaterom tamtych dni, którzy oddali swoje mło-
de życie w obronie polskiej ziemi przed atakami ze strony nacjonalistów 
ukraińskich. 
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Artur Malec

Oddziałowe Biuro Lustracyjne

Biuro Lustracyjne zostało 
utworzone w 2007  r., jako 
kolejny pion merytoryczny 
Instytutu Pamięci Narodo-
wej. Zakres jego kompeten-
cji został określony w usta-
wie z dnia 18 października 
2006 r. o ujawnianiu informa-
cji o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa z lat 
1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów zwanej powszechnie ustawą lu-
stracyjną. Odpowiednikami Biura Lustracyjnego w centrali są Oddziałowe 
Biura Lustracyjne (OBL). W Rzeszowie zaczęło ono funkcjonować w marcu 
2007 r. Jego obsadę etatową stanowili pracownicy tutejszego oddziału 
IPN przeniesieni służbowo z innych pionów oraz osoby nowo zatrudnio-
ne, w tym prokuratorzy poprzednio wykonujący swoje zadania służbowe 
w jednostkach organizacyjnych prokuratury powszechnej. 

Zadania realizowane przez biuro wpłynęły na ukształtowanie jego 
wewnętrznej struktury organizacyjnej. Tworzą ją: Referat Przygotowy-
wania Postępowań Lustracyjnych (RPPL), Referat Ewidencji Oświadczeń 
Lustracyjnych, Sygnalizowania i Publikacji (REOLSiP) oraz Referat Przy-
gotowywania Katalogów (RPK). Funkcję naczelnika pełni prok. Tomasz 
Gawlik, natomiast jego zastępcą jest dr Artur Malec. 

Podstawowym zadaniem biura jest badanie zgodności z prawdą oświad-
czeń lustracyjnych osób, które kandydują na najwyższe stanowiska pub-
liczne, a są urodzone przed 1 sierpnia 1972 r. Mają one obowiązek podania 
w oświadczeniu lustracyjnym informacji o tym, czy pracowały, pełniły 
służbę lub też współpracowały z komunistycznymi organami bezpieczeń-
stwa. Przyznanie się do tego, nie jest zagrożone żadną karą, natomiast tzw. 

 � zweryfikowaliśmy 
10 126 oświadczeń lustracyj-
nych (od 2007)

 � do katalogów wpisano ponad 
10 tys. osób
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kłamstwo lustracyjne, czyli złożenie niezgodnego z prawą oświadczenia 
może skutkować zakazem pełnienia funkcji publicznych od 3 do 10 lat.

Wobec osób, co do których istnieje wątpliwość, iż złożyły one niepraw-
dziwe oświadczenie lustracyjne, prokurator kieruje wniosek do właściwego 
sądu okręgowego o wszczęcie postępowania lustracyjnego.

Do chwili obecnej zapadły 94 prawomocne orzeczenia stwierdzające 
złożenie przez osoby publiczne, bądź osoby ubiegające się o pełnienie 
funkcji publicznej wymienionej w ustawie lustracyjnej nieprawdziwego 
oświadczenia lustracyjnego.

OBL przygotowuje także dane do czterech katalogów publikowanych 
w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Są to: katalog funkcjonariuszy 
komunistycznych organów bezpieczeństwa; katalog osób inwigilowanych 
przed 1989 r.; katalog osób na kierowniczych stanowiskach w PRL oraz 
katalog osób sprawujących dziś najważniejsze funkcje publiczne. 

Pokaz filmu „20 lat lustracji w Polsce” połączony z omówieniem sposobu prowadzenia  
kwerend archiwalnych na rzecz przygotowywanych postępowań lustracyjnych.  
Rzeszów, 17 grudnia 2019 r. (Fot. Katarzyna Gajda-Bator)
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Od momentu utworzenia biura do chwili obecnej zweryfikowano 
10 126 oświadczeń lustracyjnych, przygotowano także informacje o po-
nad 10 tys. osób na potrzeby publikacji katalogowych. 

Oprócz działalności ustawowej, pracownicy OBL brali udział w pracach 
projektowych i wdrożeniowych nowego oprogramowania informatycznego, 
które obsługuje cały pion lustracyjny IPN. Przygotowali informator skiero-
wany do osób, które wyraziły zgodę na publikację informacji na ich temat 
w katalogu osób inwigilowanych przez służby specjalne PRL. Ponadto, an-
gażują się w realizację zadań dodatkowych, doskonaląc swój warsztat pracy 
oraz popularyzując najnowszą historię Polski. Od początku działalności 
biura organizowane są spotkania dla działaczy opozycji antykomunistycz-
nej i członków Klubu Historycznego im. płk Łukasza Cieplińskiego, a także 
nagrywane audycje radiowe w lokalnych rozgłośniach. Pracownicy pionu 
lustracyjnego corocznie aktywnie uczestniczą w organizowanych przez 
Oddział IPN w Rzeszowie przedsięwzięciach będących częścią Europejskiej 
Nocy Muzeów, biorą także czynny udział w konferencjach naukowych oraz 
publikują artykuły będące wynikiem ich zainteresowań naukowych. 
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Piotr Szopa

Oddziałowe Biuro Upamiętniania  
Walk i Męczeństwa

Oddziałowe Biuro Upamięt-
niania Walk i Męczeństwa 
(OBUWiM) IPN w Rzeszowie 
rozpoczęło działalność 1 paź-
dziernika 2016  r. po tym jak 
weszła w życie nowelizacja 
ustawy o Instytucie Pamięci 
Narodowej oraz rozpoczął się 
związany z nią proces likwidacji 
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (ROPWiM). Zadania, które ona 
realizowała zostały w części przejęte właśnie przez nowy pion IPN – pion 
upamiętnień. Na początku jego kadrę stanowiło zaledwie dwóch pracow-
ników, a koordynatorem prac biura został dr Piotr Szopa. Z czasem liczba 
pracowników wzrosła do pięciu osób. W wyniku zmian organizacyjnych 
biuro przeorganizowane zostało w Wieloosobowe Stanowisko do spraw 
Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Rzeszowie, a następnie znowu 
wrócono do przyjętej wcześniej nazwy oraz powołano dr  Piotra Szopę 
na stanowisko naczelnika.

Do najważniejszych zadań pionu należą: inicjowanie opieki nad miej-
scami walk i męczeństwa oraz trwałe upamiętniania faktów, wydarzeń 
i postaci związanych z tymi miejscami; współdziałanie w organizowaniu 
obchodów i uroczystości, przedsięwzięć wydawniczych; popularyzowanie 
za pomocą środków masowego przekazu miejsc, wydarzeń i postaci związa-
nych z walkami i męczeństwem; ocenianie stanu opieki nad tymi miejscami, 
a w szczególności nad grobami i cmentarzami wojennymi; opiniowanie 
pod względem historycznym wniosków o trwałe upamiętnienie miejsc 
i wydarzeń historycznych, a także wybitnych postaci związanych z dziejami 

 � 23 upamiętnienia (od 2016)
 � wydano ok. 200 opinii dot. 

wniosków o trwałe upamięt-
nienie (od 2016 )
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walk i męczeństwa; współpracę, w uzgodnieniu z ministrem właściwym 
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ze środowiskami 
i organizacjami emigracyjnymi, polonijnymi oraz polskimi poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, a także przedstawicielstwami dyplomatycznymi 
i urzędami konsularnymi w zakresie sprawowania opieki nad miejscami 
walk i męczeństwa Narodu Polskiego za granicą, zwłaszcza polskimi cmen-
tarzami wojennymi. Dodatkowo do zadań biura należy realizacja zapisów 
ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub 
innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jed-
nostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej oraz pomniki oraz ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach 
weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. 

W związku z tak szerokim obszarem działań realizowanym przez 
OBUWiM od początku lawinowo wzrastała liczba prowadzonych spraw. 
W okresie od października 2016 r. do 1 marca 2020 r. biuro prowadziło lub 
prowadzi 1186 spraw. Wzrost liczby spraw jest, w tym stosunkowo krótkim 
czasie, zauważalny. W 2016 r. było to 30 spraw; 2017 r. – 289; 2018 r. – 
373; w 2019 r. – 420 spraw, a w okresie od 1 stycznia 2020 do 29 lutego 
2020 – 74 sprawy. 

Realizując zapis ustawowy dotyczący opiniowania pod względem hi-
storycznym wniosków o trwałe upamiętnienie w okresie od października 
2016 r. do marca 2020 r. pracownicy OBUWiM IPN w Rzeszowie sporządzili 
blisko 200 opinii. Podkreślić należy, że opinie powstawały m.in. na potrzeby 
Kancelarii Prezydenta RP, organów ścigania, urzędów administracji rządo-
wej, itp. Naczelnik biura wziął udział w panelu ekspertów Najwyższej Izby 
Kontroli przed kontrolą dotyczącą opieki nad cmentarzami wojennymi 
w Polsce południowo-wschodniej.

Jednym z najważniejszych działań jakie podjęło Oddziałowe Biuro 
Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Rzeszowie jest realizacja trwa-
łych upamiętnień. W okresie od października 2016 r. do 1 marca 2020 r. 
OBUWiM sfinansował 23 upamiętnienia. W ten sposób zrealizowano: 
tablice pamiątkowe w (2018) Żurawicy, Godowej, Gliniku, Korczowej, 
Rakszawie, Borownicy, (2019) Mielcu, Kalwarii Pacławskiej, Rzeszowie, 
Jarosławiu, Woli Zarczyckiej, (2018, 2019) Olszanicy, Lisich Jamach, 
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Czajkowej, Fréland (Francja), Podlesiu, Jarosławiu, Żarnowej, Hyżnem, 
Miękiszu Nowym, Różance (2020). Pion upamiętnień sfinansował także 
liternictwo na pomniku Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie. Staraniem 
biura powstał mural upamiętniający płk. Leopolda Lisa-Kulę w Kosinie 
oraz tablica informacyjna na Kwaterze Żołnierzy Niezłomnych na Cmen-
tarzu Komunalnym Wilkowyja w Rzeszowie. Ponadto, pracownicy pionu 
brali udział w przygotowywaniu upamiętnień powstałych na Podkarpaciu, 
a finansowanych przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN 
w Warszawie. Największe nasilenie tych działań miało miejsce w 2018 r. 
Wiązało się to z przypadającą w tym roku 100. rocznicą odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 

Szczególnym rodzajem upamiętnienia jest uratowany przez OBUWiM 
napis „Solidarność” . Został on odkryty w czasie remontu Zakładu Karnego 
w Łupkowie. W czasie stanu wojennego mieścił się tam ośrodek odosob-
nienia dla internowanych działaczy „Solidarności”. Najprawdopodobniej 
został on wykonany przez Stanisława Simoniego, działacza związkowego, 

Osłonięcie tablicy poświęconej mieszkańcom Fréland we Francji, pomagającym polskim 
jeńcom wojennym. Fréland, 8 września 2019 r. (Fot. Stanisław Stopyra)
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który od 23 marca 1982 r. przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Łupkowie. 
W 2018 r. napis ten został poddany zabiegowi transferu i konserwacji. 
Obecnie jest prezentowany w siedzibie rzeszowskiego oddziału IPN oraz 
wypożyczany na wystawy dot. „Solidarności”. 

Spośród wymienionych upamiętnień warto zwrócić szczególną uwagę 
na tablicę pamiątkową, którą umieszczono w miejscowości Fréland w Alza-
cji we Francji. W ten sposób upamiętniono mieszkańców tego miasteczka, 
którzy w 1944 r. pod przewodnictwem ks. Raymonda Voegeli umożliwili 
ucieczkę polskim jeńcom wojennym, udzielali im schronienia i pomocy 
aż do wkroczenia wojsk amerykańskich. Część jeńców polskich została 
wzięta przez Niemców do niewoli na Podkarpaciu, po bitwie w okolicach 
Birczy, która miała miejsce 12 września 1939 r. Wniosek o upamiętnienie 
wpłynął do rzeszowskiego IPN od syna jednego z uratowanych. Przygoto-
wania do przeprowadzenia tej sprawy były prowadzone wspólnie ze stroną 
francuską, w tym merem Frèlandu. Tablica została odsłonięta 8 września 
2019 r. z udziałem władz francuskich, polskich dyplomatów, przedstawi-
cieli IPN, środowisk kombatanckich zarówno polskich, jak i francuskich 
oraz wojska polskiego i francuskiego.

W Kalwarii Pacławskiej pion upamiętnień IPN w Rzeszowie umieścił 
tablicę pamiątkową poświęconą kapelanom Wojska Polskiego, którzy 
zostali zamordowani w 1940 r. przez Sowietów w Katyniu. Odsłonięcia 
tablicy dokonali: dyrektor Oddziału IPN w Rzeszowie dr Dariusz Iwaneczko 
i Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.

Jednym z priorytetów działalności OBUWiM jest dbałość o groby wojen-
ne zarówno w kraju, jak i zagranicą, szczególnie zaś na dawnych Kresach 
Rzeczypospolitej. Na terenie województwa podkarpackiego zbudowaliśmy 
nowe groby wojenne: w Malawie dla żołnierzy AK: Aleksandra Kordonia 
i Stanisława Marszała poległych w walce z Niemcami w 1944 r.; w Niewod-
nej: dla żołnierza AK Tomasza Gazdy zamordowanego przez NKWD oraz 
dla Władysława Lepaka, także zamordowanego przez NKWD; w Czudcu: 
dla por. Stanisława Głuszka, który poległ 12 sierpnia 1920 r. w czasie 
wojny polsko-bolszewickiej; w Siedliskach: dla kpt. Jana Zdziarskiego 
poległego 13 sierpnia 1920 r. w Bitwie Warszawskiej. Przeprowadziliśmy 
także remont Grobu Nieznanego Żołnierza AK w Rudniku nad Sanem. 
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W ramach realizacji ustawy o grobach weteranów biuro przeprowadziło 
w Niebylcu remont grobu sierż. Jana Ziomka – obrońcy Lwowa z lat 
1918 – 1919 i Westerplatte 1939 r.

Dbając o groby naszych rodaków na Kresach rokrocznie wspólnie 
ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich (SDP) Oddział w Rzeszowie 
organizujemy wyjazdy mające na celu porządkowanie zapomnianych pol-
skich mogił i cmentarzy. Takie działania podejmujemy na cmentarzach we 
Lwowie, Winnikach, Stanisławowie, Bohorodczanach i Kołomyi. Ponadto, 
zewidencjonowaliśmy wiele innych miejsc na Kresach. Nawiązaliśmy 
kontakt z wieloma instytucjami kultury oraz bierzemy aktywny udział 

Grób wojenny poległego w 1920 r. por. 
Stanisława Głuszka – stan przed remontem. 
Czudec 2018 r. (Fot. Piotr Szopa)

Grób wojenny poległego w 1920 r. por. 
Stanisława Głuszka – stan po remoncie. 
Czudec 2018 r. (Fot. Piotr Szopa)
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w działaniach w ramach „Przystanku Historia Lwów”. Nawiązaliśmy 
współpracę z Konsulatem RP we Lwowie oraz z Konsulatem RP w Winnicy 
na Ukrainie, a także z Ambasadą RP w Rumunii. Kontakty te były konieczne 
do zorganizowania wyjazdu szlakiem miejsc pamięci II Brygady Legionów. 
Wyjazd w dniach 6-10 czerwca 2018 r. był realizowany we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich. Jego efektem jest reportaż pt. 
Szlakiem II Karpackiej Brygady Legionów przygotowany przez TVP3 Rzeszów 
oraz materiały, które posłużą do powstania przewodnika po tych miejscach. 
W symbolicznym dniu 17 września 2019 r. przedstawiciel OBUWiM IPN 
w Rzeszowie uczestniczył we mszy św. w Kutach na Ukrainie, w czasie 
której odsłonięto pamiątkową tablicę w miejscowym kościele parafialnym 
poświęconą mszy św. odprawionej 17 września 1939 r. w intencji Ojczyzny, 
w której wzięli udział Prezydent, Naczelny Wódz i Premier RP.

Ważnym aspektem pracy biura są działania prowadzące do godne-
go pochówku bohaterów. W związku z tym współorganizowaliśmy lub 
organizowaliśmy pogrzeby Żołnierzy Niezłomnych. 20 października 
2017 r. w przygotowanej przez OBUWiM Kwaterze Żołnierzy Niezłomnych 
na Cmentarzu Komunalnym Wilkowyja w Rzeszowie spoczęli ppor. Mi-
chał Zygo i ppor. Leopold Rząsa odnalezieni przez zespół prof. Krzysztofa 
Szwagrzyka i ekshumowani z cmentarza w Zwięczycy, gdzie zostali, po do-
konanej na nich zbrodni, potajemnie pochowani przez funkcjonariuszy UB. 

5 października 2019 r. współorganizowaliśmy w Stalowej Woli – Roz-
wadowie pogrzeb kpt. Tadeusza Gajdy „Tarzana”. Jego miejsce spoczyn-
ku zostało odkryte w Krakowie przez specjalistów z Biura Poszukiwań 
i Identyfikacji i zgodnie z wolą rodziny został on pochowany na cmentarzu 
w swoich rodzinnych stronach. OBUWiM koordynowało także prace zwią-
zane z budową pomnika nagrobnego dla tego bohatera.

Również w tym samym roku – 26 sierpnia biuro przeprowadziło w Ko-
sinie ekshumację żołnierza niemieckiego Michała Szydłowskiego. Żoł-
nierz ten spoczywał w przydrożnym rowie. Jak wskazywali mieszkańcy 
Kosiny dzięki jego wstawiennictwu uratowanych od rozstrzelania zostało 
kilkunastu Polaków – zarówno mieszkańców Kosiny jak i uciekinierów 
ze wschodu. Według relacji, za to wstawiennictwo miał ponieść śmierć 
z rąk niemieckich. 5 września 2019  r. zorganizowaliśmy jego pogrzeb 
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i zgodnie z wolą rodzin uratowanych spoczął on na cmentarzu w Kosinie. 
Prowadziliśmy także prace ekshumacyjne w Hucie Poręby, gdzie miał 
spoczywać żołnierz WP, który według zgromadzonych informacji, miał 
zginąć w tej miejscowości w 1939 r. Niestety, w tym wypadku nie udało 
się ustalić właściwego miejsca jego pochówku. 

Kolejnym ważnym obszarem działalności OBUWiM są działania 
popularyzatorskie. Współpracujemy z szeregiem ośrodków dziennikarskich, 
ale także sami przygotowujemy materiały edukacyjne. W omawianym czasie 
powstało, z udziałem pracowników pionu upamiętnień, szereg reportaży 
zarówno telewizyjnych, jak i radiowych. Wśród nich warto wymienić cykl 
Podkarpackie tablice i inskrypcje realizowany przez TVP3 Rzeszów, w ramach 
którego z naszym udziałem powstały następujące produkcje: Podkarpaccy 
kolejarze, Mielec – młodzi Wyklęci, Jan i Stanisław Magura, Generał Józef 
Kustroń – bohater września 1939, Zygmunt Patryn, Pokolenie Strzelców, czy 
reportaż pt. Wojenne losy – reportaż TVP3 Rzeszów nt. mieszkańców 

Pogrzeb Żołnierzy Niezłomnych – ppor. Leopolda Rząsy i ppor. Michała Zygo. Rzeszów, 
20 października 2017 r. (Fot. Igor Witowicz)
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Fréland w Alzacji (Francja), którzy w 1944 r. udzielili pomocy polskim 
jeńcom wojennym. 

Również wspólnie z Telewizją Rzeszów został zrealizowany w 2018 r. 
12.  odcinkowy cykl programów pt. Podkarpackie Twarze Niepodległości. 
Przypominają one mało znanych mieszkańców Podkarpacia, którzy wnieśli 
bardzo duży wkład w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Cykl ten 
cieszył się dużym zainteresowaniem widzów. 

Działalność biura to także wiele wywiadów prasowych, radiowych i te-
lewizyjnych, prelekcji i wykładów dla uczniów, studentów, ale też widzów 
rzeszowskich kin. 

Pracownicy OBUWiM przeprowadzają również akcje społeczne. I tak, 
wraz z Hufcem ZHP w Lubaczowie, Jednostką Strzelecką 2033 im. gen. Jó-
zefa Kustronia w Lubaczowie, Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich Oddział w Lubaczowie w ramach akcji 11 lipca 

– Zapal znicz pamięci odwiedzili 11 lipca 2019 r. 30 cmentarzy, na których 
pochowane są ofiary nacjonalistów ukraińskich oraz kilka miejsc pamięci. 
Zapalono znicze, uporządkowano groby. Rokrocznie także we wrześniu 
prowadzona jest akcja „Zapal znicz bohaterowi”, w ramach której po-
rządkowane są groby polskich żołnierzy, a jednocześnie edukowana jest 
młodzież uczestnicząca w tej akcji. Przygotowywane są wówczas ulotki, 
foldery, itp. Pracownicy biura biorą udział w sesjach i konferencjach na-
ukowych (zarówno w kraju, jak i zagranicą), publikują w prasie, wydają 
także publikacje książkowe np. W służbie państwu i społeczeństwu. Z dziejów 
formacji policyjnych na Podkarpaciu (1919 – 2019).

Ważną sferą działalności OBUWiM IPN w Rzeszowie jest także realiza-
cja ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu. 
W związku z wprowadzeniem w życie jej zapisów przygotowano kilkadzie-
siąt opinii dla samorządów i osób, na których spoczął obowiązek dokonania 
zmian nazw ulic, tablic i pomników upamiętniających osoby, organizacje, 
wydarzenia lub daty symbolizujące lub propagujące komunizm.
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Bogusław Kleszczyński

Wieloosobowe Stanowisko  
ds. Poszukiwań i Identyfikacji

Choć pion poszukiwań i iden-
tyfikacji jest jednym z najpóź-
niej wyodrębnionych w struktu-
rze Instytutu, to problematyka 
odnajdywania grobów polskich 
bohaterów znalazła się w zain-
teresowaniu pracowników IPN 
niemal od początku jego istnienia. Osobą, która zainicjowała poszukiwania 
nieznanych miejsc pochówku ofiar zbrodni komunistycznych był obecny 
wiceprezes IPN, pełniący obowiązki dyrektora Biura Poszukiwań i Identy-
fikacji w Warszawie, prof. dr hab. Krzysztof Szwagrzyk. Z jego inicjatywy 
od 2003 r. prowadzone były ekshumacje ofiar reżimu komunistycznego. 
Początkowo na terenie Dolnego Śląska – we Wrocławiu i Opolu, następ-
nie w innych miejscach Polski. Fakt, że mimo upływu kilkudziesięciu lat 
od potajemnych pochówków udało się w wielu przypadkach odnaleźć 
i zidentyfikować szczątki pomordowanych, skłaniał do zadania pytania 
o miejsca ukrycia szczątków najważniejszych bohaterów polskiej konspiracji 
niepodległościowej, zamordowanych przez komunistów, jak gen. August 
Emil Fieldorf, płk. Łukasz Ciepliński czy rtm. Witold Pilecki. W 2011 r. 
dr hab. Krzysztof Szwagrzyk zainicjował badania archeologiczne tzw. 
Łączki na wojskowym cmentarzu powązkowskim w Warszawie, gdzie 
w latach 2011 – 2017 podjęto szczątki należące do co najmniej 220 osób 
straconych w więzieniu mokotowskim w Warszawie, z których 71 zostało 
dotąd zidentyfikowanych. 

Na początku 2012 r. program poszukiwania szczątków ofiar zbrodni 
komunistycznych objął wszystkie oddziały IPN jako jeden z Central-
nych Programów Badawczych (CPB) w ramach pionu Edukacji Publicznej. 

 � ujawniliśmy szczątki 34 osób 
(od 2016),

 � zidentyfikowaliśmy 7 (od 2016)
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1 czerwca 2014 r. powstał Samodzielny Wydział Poszukiwań IPN w War-
szawie, w którego skład weszli archeolodzy i historycy. W ramach CPB 
pracownicy Oddziału IPN w Rzeszowie przygotowali dla zespołu prof. 
Szwagrzyka typowania do badań archeologicznych na terenie bastionu 
południowo-wschodniego byłego hitlerowskiego i komunistycznego wię-
zienia na Zamku Lubomirskich w Rzeszowie oraz na terenie cmentarza 
komunalnego przy ul. Podkarpackiej w Rzeszowie. W wyniku badań prze-
prowadzonych we wrześniu 2015 r. odnaleziono szczątki kpt. Władysława 
Koby, prezesa Okręgu Rzeszowskiego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” 
oraz straconych wraz z nim 31 stycznia 1948 r. działaczy tegoż zrzeszenia: 
ppor. Leopolda Rząsy i ppor. Michała Zygo, potwierdzając jednocześnie 
dotychczas wskazywane miejsce pochówku. Ekshumacja ta pozwoliła 
poznać nieludzkie metody traktowania skazanych na karę śmierci przez 
komunistyczne sądy. Badania na zamku w Rzeszowie w 2015 r. nie do-

Ekshumacja szczątków kpt. Władysława Koby, ppor. Leopolda Rząsy i ppor. Michała Zygo.  
Rzeszów, 7 września 2015 r. (Fot. Igor Witowicz)
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prowadziły do odkrycia nieznanych dotąd miejsc pochówku i będą praw-
dopodobnie kontynuowane. 

Badania dotyczące poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar 
zbrodni komunistycznych pozwoliły stwierdzić, że w zakresie opieki nad 
grobami polskich bohaterów, ofiar reżimów totalitarnych, istnieją wielo-
letnie zaniedbania, nie tylko odnoszące się do lat 1944 – 1956. Do dziś nie 
odnaleziono miejsc pochówku tysięcy ofiar zbrodni niemieckich, a także 
zbrodni popełnionych przez ukraińskich nacjonalistów. Stąd w nowelizacji 
ustawy o IPN z 29 kwietnia 2016 r. rozszerzono zakres prowadzonych 
poszukiwań o poszukiwania miejsc spoczynku osób, które straciły życie 
wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym lub wskutek repre-
sji totalitarnych lub czystek etnicznych w okresie od 8 listopada 1917 r. 
do 31 lipca 1990 r. W wyniku nowelizacji do życia został powołany nowy 
pion IPN – Biuro Poszukiwań i Identyfikacji. 

Zadania tego pionu realizuje w rzeszowskim oddziale – Wieloosobowe 
Stanowisko ds. Poszukiwań i Identyfikacji (WSPI), którym kieruje Bogu-
sław Kleszczyński. Polegają one na prowadzeniu ewidencji i zestawień 
ofiar, zbieraniu relacji i prowadzeniu kwerendy archiwalnej zmierzającej 
do typowania miejsc do badań archeologicznych. Pracownicy WSPI zabez-
pieczają materiał genetyczny do identyfikacji odnalezionych szczątków 
od rodzin ofiar, sporządzają dokumentację terenową, prowadzą analizy 
kartograficzne i analizy zdjęć lotniczych oraz organizują i uczestniczą 
w pracach ziemnych prowadzonych przez specjalistów Biura Poszukiwań 
i Identyfikacji IPN w Warszawie. Ponadto, interweniują w sytuacjach, gdy 
ujawnione zostaną szczątki ludzkie podczas prac budowlanych lub w in-
nych przypadkowych okolicznościach, badając czy mogą one mieć związek 
z ofiarami reżimów totalitarnych lub ofiarami wojny. Udzielają pomocy 
merytorycznej pracownikom administracji państwowej, policji, żandarmerii 
wojskowej i wymiaru sprawiedliwości. Udzielają też merytorycznych kon-
sultacji pracownikom innych pionów IPN – w szczególności Oddziałowej 
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i Oddziałowego 
Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Rzeszowie. Realizowanie 
tych zadań wymaga od pracowników pionu poszukiwań interdyscyplinar-



92

20-lecie iPN Oddział w RzeszOwie 2000–2020

nej wiedzy z pogranicza historii, archeologii, geografii, biologii, medycyny 
i innych nauk. Wiedzę tę nabywają w drodze samokształcenia i szkoleń. 

Pracę pionu poszukiwań wyróżnia to, że jest ona w dużej części prowa-
dzona poza biurem: na cmentarzach, w lasach i w górach, z dala od siedzib 
ludzkich, w różnych warunkach atmosferycznych. 

W trakcie dotychczasowej działalności w WSPI podjęto 127 spraw poszu-
kiwawczych lub związanych z grobami wojennymi, z których w 12 przypad-
kach zrealizowano badania lub nadzory archeologiczne, a w kilkudziesięciu 
innych sprawach przeprowadzono badania powierzchniowe i prospekcję 
archeologiczną. W wyniku działań pionu ujawniono dotąd szczątki 34 osób, 
z czego 12 w wyniku wykopalisk prowadzonych przez specjalistów Biura 
Poszukiwań i Identyfikacji IPN w Warszawie. Dotychczas zidentyfikowano 
7 ofiar, których szczątki zostały ujawnione. Byli to żołnierze podziemia 
niepodległościowego zamordowani przez komunistów oraz żołnierze 
zamordowani przez nacjonalistów ukraińskich. 

Miejscem, które posiada kluczowe znaczenie dla poszukiwań nieznanych 
miejsc pochówku ofiar zbrodni komunistycznych na Rzeszowszczyźnie jest 

Minister Sprawiedliwości podczas zwiedzania ekspozycji upamiętniającej ofiary nazizmu 
i komunizmu na Zamku Lubomirskich w Rzeszowie. Na zdjęciu: Zbigniew Ziobro i Bogusław 
Kleszczyński. Rzeszów, 23 września 2019 r. (Fot. Jacek Magdoń)
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Cmentarz Komunalny Pobitno w Rzeszowie. To tu potajemnie pogrzebano 
większość z ponad 400 osób, które straciły życie na zamku w Rzeszowie 
w latach 1944–1956, a także szereg ciał osób przywiezionych do Rzeszo-
wa po śmierci zadanej z rąk funkcjonariuszy komunistycznego aparatu 
bezpieczeństwa w różnych częściach ówczesnego województwa rzeszow-
skiego. Dotychczasowe ustalenia pracowników WSPI pozwoliły wytypować 
szereg miejsc, gdzie pochowano ofiary reżimu komunistycznego, niestety 
większość z nich została w kolejnych dziesięcioleciach wykorzystana 
do ponownych pochówków osób cywilnych. Dziś dostęp do szczątków 
pomordowanych jest uzależniony od woli obecnych dysponentów grobów. 
Mimo to, udało się w kilku miejscach cmentarza doprowadzić do badań 
archeologicznych, które pozwoliły ujawnić szczątki 9 osób. Niestety, żad-
na z nich nie została dotychczas zidentyfikowana. W najbliższych latach 
prowadzone będą w tym miejscach kolejne badania archeologiczne.

W latach 2017 – 2018 na terenie Turzy i Trzebuski pion poszukiwań 
organizował badania archeologiczne zmierzające do odnalezienia grobów 
ofiar NKWD pomordowanych jesienią 1944 r. na tym terenie. W wyniku 

Ekshumacja niezidentyfikowanych szczątków więźniów zamku rzeszowskiego pochowanych 
na cmentarzu Pobitno. Rzeszów, listopad 2018 r. (Fot. Bogusław Kleszczyński)
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szeroko zakrojonych badań w Lasie Turzańskim odnaleziono setki łusek 
broni palnej i szereg śladów mających związek z historią tego miejsca 
(w tym broń porzuconą prawdopodobnie przez partyzantów), lecz nie 
natrafiono dotąd na jamy grobowe. Z kolei badania archeologiczne te-
renu byłego obozu NKWD w Trzebusce przyniosły odkrycie licznych 
przedmiotów pozostawionych w obozowych ziemiankach przez więźniów. 
Dziś stanowią one cenne zabytki świadczące o tragicznym losie Polaków 
w czasie okupacji sowieckiej. Badania podjęto także w miejscowości Żabno 
nad Sanem, gdzie istniał na przełomie lat 1944 – 1945 analogiczny obóz 
sowiecki, w którym przetrzymywano m.in. żołnierzy Armii Krajowej i gdzie 
mordowano więźniów. 

Dalsze prace archeologiczne mające na celu odnalezienie zamordowa-
nych przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego polskich bohaterów 
planowane są m.in. w Rzeszowie, Tarnobrzegu, Kolbuszowej, Nienadówce, 
Trzebusce i Żabnie. 

Nie jest znana dokładna liczba obywateli polskich zamordowanych 
przez okupantów niemieckich. Dokumentacja z prac ekshumacyjnych 
prowadzonych po wojnie nie zachowała się lub sporządzana była zbyt po-
bieżnie, co skutkuje tym, iż wiele rodzin do dziś poszukuje grobów swych 
bliskich. Pion poszukiwań rzeszowskiego Oddziału IPN prowadzi ponad 
30 spraw dotyczących miejsc pochówku ofiar zbrodni niemieckich, ale 
także żołnierzy polskich poległych w walce z Niemcami w 1939 r. Przepro-
wadzono między innymi prospekcje archeologiczne w Borownicy, Sanoku, 
Głogowie Małopolskim, Łańcucie, Jarosławiu i Rzeszowie. W Stalowej 
Woli poszukiwano grobów ofiar gestapo na terenie parku miejskiego w ra-
mach nadzoru nad realizowaną inwestycją budowlaną. Pracownicy WSPI 
konsultowali ponadto sprawę ujawnienia szczątków 10 osób na terenie 
koszar w Jarosławiu i 8 osób przy ul. Naruszewicza w Rzeszowie, a także 
szkieletów ujawnionych przy budowie obwodnicy w Jaśle. W najbliższym 
czasie planowane są ekshumacje ofiar zbrodni niemieckich w Łańcucie. 

Specyfiką obszaru Polski południowo-wschodniej, rzutującą w znacznym 
stopniu na prace WSPI są dzieje krwawego konfliktu narodowościowego 
wywołanego dążeniem ukraińskich nacjonalistów do włączenia ziem 
znajdujących się na wschód od Sanu do państwa ukraińskiego. Zbrodnie 
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nacjonalistów ukraińskich, mające charakter czystki etnicznej, pozostawiły 
po sobie nie tylko ogrom bólu i cierpienia, ale także setki nieoznaczonych 
mogił ofiar. Pracownicy WSPI prowadzą poszukiwania miejsc, w których 
znajdują się szczątki osób, wojskowych, jak i cywilnych – w tym dziesiątków 
dzieci, zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Rzeszowski pion 
poszukiwań współpracował przy organizacji ekshumacji i identyfikacji 
14 żołnierzy wojska polskiego zamordowanych w lipcu 1946 r. w Jaworniku 
Ruskim oraz w badaniach archeologicznych studni położonej w tej samej 
miejscowości, w której miały znajdować się ciała 9 żołnierzy AK uprowadzo-
nych z Pawłokomy. Ponadto, wraz z Biurem Poszukiwań IPN w Warszawie 
prowadzono badania archeologiczne kolejnych studni w Jaworniku Ruskim 
i Żohatyniu oraz domniemanego miejsca pochówku żołnierzy polskich 
w miejscowości Aksmanice, gdzie prowadzono też badania powierzchniowe 
na dużym obszarze. Przygotowywane są kolejne badania archeologiczne 
w wytypowanych miejscach w powiatach przemyskim i bieszczadzkim. 

Ważnym aspektem działalności pionu poszukiwań jest współpraca 
z Oddziałowym Biurem Upamiętniania Walk i Męczeństwa oraz organa-
mi administracji samorządowej i wymiaru sprawiedliwości przy pracach 
związanych z grobami wojennymi. Pracownicy WSPI konsultowali lub 
uczestniczyli w ujawnieniu i ekshumacji szczątków kilkudziesięciu żoł-
nierzy różnych armii, pochowanych na terenie dzisiejszego województwa 
podkarpackiego w okresie I i II wojny światowej. Uczestniczyli również 
w badaniach archeologicznych i poszukiwaniach związanych z odnajdy-
waniem broni i dokumentów zdeponowanych przez żołnierzy polskiego 
podziemia niepodległościowego. 

Charakter pracy, polegający na poszukiwaniu obiektów znajdujących 
się pod powierzchnią ziemi wymusza zachowanie dużej wrażliwości 
i ostrożności względem zabytków świadczących o odleglejszej przeszłości 
naszej ojczyzny. Choć poszukiwanie starszych zabytków archeologicznych 
nie jest ustawowym zadaniem IPN, podczas realizowanych przez jego 
pracowników działań często dochodzi do ujawnienia takich obiektów. 
W trakcie badań na Zamku Lubomirskich w Rzeszowie w 2015 r. odkryto 
neolityczne stanowisko archeologiczne, świadczące o osadnictwie w tym 
miejscu datowanym na ok. 5 tys. lat temu. Podczas poszukiwań grobów 
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wojennych i grobów ofiar totalitaryzmów pracownicy WSPI odkryli kil-
kanaście niezarejestrowanych dotąd form terenowych i obiektów, które 
zostały zgłoszone Państwowej Służbie Ochrony Zabytków (kilkanaście 
kurhanów, dwa dworzyska, obiekty funeralne i domniemane grodzisko), 
a także kilkaset obiektów infrastruktury militarnej z I i II wojny światowej. 
Stanowi to dodatkową korzyść społeczną wynikającą z istnienia pionu 
poszukiwań IPN. 

Ze względu na dużą ilość obowiązków, stosunkowo rzadko pracownicy 
WSPI biorą udział w działaniach edukacyjnych. Zwykle jednak, podczas 
większych wykopalisk, stanowiska naszej pracy odwiedzają uczniowie 
miejscowych szkół. Organizowane są także spotkania z mieszkańcami 
miejscowości, w których IPN planuje zakrojone na większą skalę prace. 
Mają one na celu wyjaśnienie im sensu prowadzonych działań i uzyskanie 
dodatkowych informacji, które są przechowywane w zbiorowej pamięci, 
a często stanowią nieocenione źródło wiedzy ułatwiającej prowadzenie 
poszukiwań. Szczególną rolę odgrywają tu osoby współpracujące z IPN 

– wolontariusze i regionalni pasjonaci historii, którzy dostarczają nam 
informacji i dbają o pamięć lokalną. Za ich bezinteresowny trud należą 
im się gorące podziękowania. 
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Karolina Michno

Oddziałowe Biuro  
Administracyjno ‑Gospodarcze

Powołanie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r., a na-
stępnie jego oddziałów zapoczątkowało obsługę organizacyjną i prawną 
Oddziału IPN w Rzeszowie. Przez dwadzieścia lat istnienia Instytutu dział 
administracyjny przeszedł liczne zmiany w zakresie nie tylko struktury 
organizacyjnej, ale również zakresu kompetencji. W tym czasie zostały 
wydzielone samodzielne stanowiska, czy Referat Finansowo -Księgowy. 
Również sama nazwa komórki organizacyjnej była kilkakrotnie zmieniana. 
Początkowo był to Referat Prawno -Organizacyjny, następnie Oddziałowe 
Biuro Administracyjno -Finansowe (OBAF), a obecnie Oddziałowe Biuro 
Administracyjno -Gospodarcze (OBAG). Kieruje nim naczelnik Karolina 
Michno, natomiast Referatem Finansowo -Księgowym kieruje główny 
księgowy Agnieszka Kościółek.

Do zadań biura należy w szczególności obsługa prawna, obsługa biurowo - 
techniczna, utrzymanie porządku w budynkach należących do oddziału, 
obsługa gospodarcza, sprzedaż i dystrybucja publikacji wydanych przez 
Instytut oraz obsługa informatyczna.

Na początku działalności Oddziału IPN w Rzeszowie najważniejszym 
zadaniem administracji był remont i zaadaptowanie budynku po dawnym 
Hortexie, położonego przy ulicy Słowackiego 18 tak, aby spełniał wymo-
gi organizacyjne nowej instytucji. Prace te trwały niemal rok i zostały 
oficjalnie zakończone 17 stycznia 2002 r. kiedy to odbyła się uroczysta 
inauguracja działalności oddziału w jego obecnej siedzibie.

W 2007 r., kiedy został powołany do życia pion lustracyjny, zaistniała 
konieczność pozyskania nowych pomieszczeń biurowych dla jego pracow-
ników. Rok później w budynku przy ul. Szopena 23, który został oddany 
w trwały zarząd IPN, przeprowadzono prace remontowe. Obecnie mieści 
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się w nim, nie tylko Oddziałowe Biuro Lustracyjne, ale także Oddziałowa 
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddziałowe 
Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa, Wieloosobowe Stanowisko 
ds. Poszukiwań i Identyfikacji oraz część Oddziałowego Biura Edukacji 
Narodowej. 

W trakcie dotychczasowej działalności rzeszowskiego IPN pracownicy 
OBAG, przeprowadzali remonty pomieszczeń budynków oddziału, zor-
ganizowali archiwum zakładowe, bibliotekę (pomieszczenia i program 
Progman Biblioteka Publiczna) oraz magazyn publikacji. Przygotowali 
i wyposażyli w sprzęt audiowizualny salę konferencyjną w budynku przy 
ul. Szopena 23, zorganizowali pomieszczenia biurowe dla nowo zatrudnio-
nych pracowników, zamontowali klimatyzację, przeprowadzili wymianę 
sprzętów informatycznych (macierze, serwery, komputery itp.). Przygo-
towali kilkadziesiąt postępowań przetargowych, jak również sprawnie 
przeprowadzili proces wdrożenia systemów informatycznych do obsługi 

Uroczyste otwarcie siedziby IPN w Rzeszowie z udziałem prezesa IPN Leona Kieresa. 
Na zdjęciu: pracownicy Oddziału i zaproszeni goście. Rzeszów, 17 stycznia 2002 r.  
(Fot. Janusz Kurtyka)
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obiegu dokumentów e -Kancelaria, czy ewidencji wydatków ESEW w ko-
mórkach organizacyjnych oddziału.

Zapewniają oni także wszystkim pracownikom oddziału użytkowanie 
systemów komercyjnych, jak i oprogramowania open source. 

Pracownicy OBAG brali udział w organizowaniu imprez i przedsięwzięć 
przygotowywanych przez rzeszowski Oddział IPN. Nadzorowali m. in. 
przygotowanie rekonstrukcji historycznej Atak na więzienie na Zamku Rze-
szowskim przedstawiającej nieudaną próbę odbicia z rąk komunistycznego 
reżimu więźniów przetrzymywanych na zamku. 

Zajmowali się również przygotowaniem i nadzorem nad wytłoczeniem 
płyt CD z audycjami z cyklu Ślad Pamięci, które były emitowane na antenie 
Radia Rzeszów w latach 2007 -2013, a dotyczyły osób i wydarzeń związa-
nych z historią naszego regionu m.in. ks. biskupa Ignacego Tokarczuka, 
czy ludobójstwa dokonanego przez NKWD na Żołnierzach Polskiego 

Sprzedaż wydawnictw IPN. Na zdjęciu: Małgorzata Dobosiewicz, Magdalena Czyrek,  
Ewa Dziobak. Łańcut, 14 czerwca 2019 r. (Fot. Katarzyna Gajda-Bator)
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Państwa Podziemnego w Turzańskim Lesie oraz płyt DVD z filmem do-
kumentalnym „Wołyniak” opowiadającym o Józefie Zadzierskim żołnierzu 
Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, 
walczącego podczas II wojny światowej z Niemcami, jak i komunistyczną 
okupacją po 1945 r. 

Współorganizowali koncert rockowy Bunt zniewolonego umysłu, który 
odbył się 13 grudnia 2007 r. w studenckim klubie „Pod Palmą” i który 
przyciągnął rzesze młodych ludzi chcących zobaczyć na scenie legendę 
polskiego rocka  - zespół „TSA”. Pracownicy OBAG przygotowali i nadzo-
rowali wydanie albumu Pieśni internowanych zawierającego 16 utworów 
związanych ze stanem wojennym, który ukazał się w grudniu 2010 r. 

Pracownicy biura mieli swój udział w przygotowaniu i wydaniu komiksu 
pt. Wbrew nadziei – Opowieść o Łukaszu Cieplińskim ps. „Pług” wydanym 
w 2007 r. Byli również zaangażowani w pomoc przy realizacji spektaklu pt. 
O nim zapomnieć nie wolno. Rzecz o Łukaszu Cieplińskim, którego premiera 
odbyła się 27 maja 2008 r. na deskach Teatru im. Wandy Siemaszkowej 
w Rzeszowie. Brali udział w pracach Stowarzyszenia Komitet Społeczny 
Budowy Pomnika płk. Łukasza Cieplińskiego, ale przede wszystkim współ-
tworzyli, działający przy rzeszowskim IPN, Klub płk. Łukasza Cieplińskiego.
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Jolanta Gumieniczek

Oddziałowe Biuro Ochrony

Oprócz pionów merytorycznych realizujących ustawowe zadania Insty-
tutu Pamięci Narodowej, w oddziale funkcjonują również te, zatrudniające 
pracowników administracyjnych. Powstałe w lutym 2019 r., Oddziałowe 
Biuro Ochrony (OBO) jest jednym z nich. Zajmuje się ono ochroną infor-
macji niejawnych, ochroną osób i mienia, ochroną danych osobowych, 
a także realizuje zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, obronności 
i obrony cywilnej. 

Wcześniej szeroko pojętą problematyką ochrony zajmował się Refe-
rat Ochrony (RO). Pierwsi jego pracownicy zostali zatrudnieni w latach 
2000 – 2001 i większość z nich pracuje do dziś. Od początku funkcjono-

Zawody służb ochrony o puchar przechodni Prezesa IPN. Na zdjęciu: Łukasz Kamiński – pre-
zes IPN oraz zwycięzcy zawodów. Warszawa, 20 maja 2015 r. (Fot. Daniel Grążka)
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wania pionu kieruje nim Jolanta Gumieniczek, wcześniej jako kierownik 
referatu, a obecnie jako naczelnik. Obok niej biuro tworzą: pracownik 
Oddziału Kancelarii Tajnej (OKT) oraz pracownicy Pododdziału Służby 
Ochrony (PSO).

Już na wstępie zostały na nich nałożone odpowiedzialne zadania. I tak, 
mimo nie zakończonych jeszcze prac remontowych w budynku przy ul. Sło-
wackiego 18 rzeszowski Oddział IPN jako jeden z pierwszych rozpoczął 
przejmowanie dokumentów archiwalnych od poprzednich dysponentów. 
To spowodowało, że Referat Ochrony również jako jeden z pierwszych, 
utworzył Oddział Kancelarii Tajnej i już w sierpniu 2001  r. rozpoczął 
rejestrację dokumentów oznaczonych klauzulami tajności.

Ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy na zawodach służb ochrony o puchar przechod-
ni Prezesa IPN. Na zdjęciu: Czesław Prościak i Mariusz Wolan. Warszawa, 17 maja 2017 r. 
(Fot. Daniel Grążka)
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Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników w 2011 r. utworzone 
zostało stanowisko do wytwarzania dokumentów niejawnych tzw. Wydzie-
lone Stanowisko Komputerowe (WSK) i – jak dotąd – jest ono jedynym 
działającym we wszystkich oddziałach IPN.

W trakcie dwudziestoletniej działalności oddziału zmieniano i udosko-
nalano zabezpieczenia obiektu oraz procedury ochronne.

Poprzez systematyczne szkolenia pracownicy Pododdziału Służby Ochro-
ny podnoszą swoje kwalifikacje. Dowodem tego są zwycięskie miejsca 
zajmowane przez nich indywidualnie i drużynowo w zawodach o puchar 
przechodni Prezesa IPN.

Obecnie ważną rolę w działalności biura stanowi ochrona danych osobo-
wych i informacji oraz dostosowanie ochrony fizycznej do zmieniających się 
form i poziomu zagrożeń. OBO organizuje szkolenia i podejmuje działania 
propagujące wśród pracowników rzeszowskiego IPN zachowania mające 
wpływ na szeroko pojęte bezpieczeństwo. 
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Katarzyna Gajda-Bator

Klub Historyczny  
im. płk. Łukasza Cieplińskiego

Klub Historyczny im. płk. Łukasza Cieplińskiego powstał w 2007  r. 
wraz z inicjatywą budowy pomnika ku czci działaczy podziemia antyko-
munistycznego – Łukasza Cieplińskiego oraz sześciu członków IV Zarzą-
du Zrzeszenia WiN. Jest wyrazem hołdu dla płk. Łukasza Cieplińskiego 
w uznaniu Jego zasług dla Podkarpacia i Polski.

Członkami klubu są kombatanci, pracownicy rzeszowskiego Oddziału 
Instytutu Pamięci Narodowej, nauczyciele, uczniowie podkarpackich szkół 
średnich, studenci, dziennikarze oraz pasjonaci historii.

Głównym celem działalności klubu jest zapoznawanie jego członków 
oraz wszystkich zainteresowanych, w tym szczególnie młodzież, z opartą 
na wynikach najnowszych badań wiedzą historyczną, obejmującą dzieje 
Polski i losy jej obywateli w latach 1918 – 1989, ze szczególnym uwzględ-
nieniem okresu komunistycznego zniewolenia. 

Klub realizuje swoje cele i zadania statutowe poprzez organizowanie 
wykładów otwartych, dyskusji z udziałem historyków, pokazów filmowych, 
rajdów i objazdów historycznych oraz spotkań ze świadkami historii, 
więźniami politycznymi, itp. 

Na szczególną uwagę zasługuje forma kontaktu z żywą historią. I tak 
w październiku 2014  r. klub udał się na wycieczkę do Przemyśla pod 
hasłem: „Wędrówka historyczna – Przemyśl w czasie II wojny światowej”. 
Uczestnicy wyjazdu obejrzeli najciekawsze i najważniejsze obiekty związane 
z historią II wojny światowej w tym mieście. Natomiast jesienią 2016 r. 
członkowie i sympatycy klubu odwiedzili Muzeum Armii Krajowej im. gen. 
Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie. Wśród eksponatów, na które zwrócili 
szczególną uwagę był sztandar Inspektoratu Rzeszów Armii Krajowej 
z 1943 r. W kolejnym roku uczestniczyli w wyjeździe do Muzeum Prze-
mysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, 
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Spotkanie członków Klubu im. płk. Łukasza Cieplińskiego z ks. Józefem Sondejem.  
Rzeszów, 1 marca 2014 r. (Fot. Edyta Adamczyk-Pluta)

Wycieczka członków Klubu im. płk. Łukasza Cieplińskiego do Przemyśla. 11 października 
2014 r. (Fot. Józef Dyląg)
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gdzie w 1854 r. powstała czynna do dziś kopalnia ropy naftowej. Klub 
przygotowuje również, wspólnie z pracownikami Oddziału IPN w Rze-
szowie liczne publikacje historyczne.

Ponadto, klubowicze angażują się w szeroko pojętą promocję historii 
Podkarpacia. Uczestniczą w uroczystościach związanych z obchodami 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, kolejnymi rocznicami 
urodzin płk. Łukasza Cieplińskiego, świętami patriotycznymi, Nocą Muze-
ów, czy prezentacjami kolekcjonerskich monet poświęconych Żołnierzom 
Niezłomnym. 

Spotkania w klubie organizowane są regularnie. W ich trakcie pre-
zentowane i omawiane są najnowsze publikacje ukazujące się na rynku 
wydawniczym. W lutym 2020  r. odbyła się prezentacja książki W służ-
bie dla prawdy. Prace historyczne dedykowane Zbigniewowi Nawrockiemu 

Spotkanie opłatkowe Klubu im. płk. Łukasza Cieplińskiego. Na zdjęciu: Michał Szopa  
i por. Henryk Atemborski ps. „Pancerny”, żołnierz Brygady Świętokrzyskiej NSZ – spotkanie 
pokoleń. Rzeszów, 14 stycznia 2020 r. (Fot. Katarzyna Gajda-Bator)
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(1959 – 2017), w trakcie której wspominano osobę pierwszego dyrektora 
rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

Do tradycji należy także wspólne spotkanie opłatkowe przedstawicieli 
Instytutu z członkami i sympatykami Klubu Historycznego im. płk. Łu-
kasza Cieplińskiego.





Galeria zdjęć
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Sesja naukowa „Antykomunistyczne podziemie na Rzeszowszczyźnie w latach 1944 – 1956”. 
Na zdjęciu od lewej w pierwszym rzędzie: Alicja Wnorowska-Czerkawska, Irena Szajowska, 
Jerzy Woźniak, w drugim rzędzie: Lucyna Rączy, Marek Sowa, Grzegorz Malisiewicz, Jerzy 
Bednarz. Rzeszów, 30 października 2001 r. (Fot. Igor Witowicz)

Towarzysząca sesji sprzedaż publikacji historycznych. Na zdjęciu: Sabina Harmata  
i Agnieszka Kościółek. Rzeszów, 30 października 2001 r. (Fot. Igor Witowicz)
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Otwarcie wystawy „Plakat i grafika w służbie propagandy komunistycznej 1944 – 1956”. 
Na zdjęciu: Jakub Izdebski – autor wystawy w rozmowie z Dorotą Angerman dziennikarką 
„Naszego Dziennika”. Rzeszów, 4 grudnia 2001 r. (Fot. Igor Witowicz)

Otwarcie wystawy „Plakat i grafika w służbie propagandy komunistycznej 1944 – 1956”. 
Na zdjęciu od lewej: Renata Sztaba, Dariusz Iwaneczko, Krzysztof Kaczmarski, Adam Pawluś, 
Andrzej Szlachta, Zbigniew Nawrocki, Janusz Krupski. Rzeszów, 4 grudnia 2001 r. (Fot. Igor 
Witowicz)



113

GaleRia zdjęć

Wizyta Bernadetty Gronek – dyrektor Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w ar-
chiwum. Na zdjęciu: Bernadetta Gronek, Dariusz Byszuk, Robert Witalec i Janusz Borowiec. 
Rzeszów, 17 stycznia 2002 r. (Igor Witowicz)

Wizyta Leona Kieresa – prezesa IPN. Na zdjęciu: pracownicy Oddziałowego Biura Udostęp-
niania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Rzeszowie. Rzeszów, 17 stycznia 2002 r.  
(Fot. Igor Witowicz)
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Konferencja naukowa „Arcybiskup Ignacy Tokarczuk – Kościół, władza, opór społeczny”. 
Na zdjęciu: Jan Żaryn, Zbigniew Nawrocki, Jan Draus. Rzeszów, 5 listopada 2002 r.  
(Fot. Igor Witowicz)

Spotkanie z panią Władysławą Jedynacką i jej synem Jackiem – rodziną Ludwika Więcława, 
jednego z bohaterów wystawy „Żołnierze Wyklęci”. Rzeszów, 23 września 2002 r.  
(Fot. Igor Witowicz)
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Prezentacja I tomu Słownika Biograficznego „Konspiracja i opór społeczny w Polsce 
1944 – 1956”. Na zdjęciu od lewej: Dariusz Byszuk, Robert Witalec, Janusz Borowiec, Krzysz-
tof Kaczmarski, Jan Draus, Zdzisław Budzyński, Zbigniew Nawrocki, Rzeszów, 10 września 
2002 r. (Fot. Igor Witowicz)

Przekazanie abp. Ignacemu Tokarczukowi kopii materiałów archiwalnych dotyczących  
jego osoby. Na zdjęciu: Robert Witalec, Zbigniew Nawrocki, abp Ignacy Tokarczuk.  
Rzeszów, 5 listopada 2002 r. (Fot. Igor Witowicz)
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Rajd historyczno-turystyczny dla młodzieży Szlakiem kpt. Dragana Sotirovića „Draży”.  
Na zdjęciu: Tomasz Bereza i Piotr Chmielowiec. Pogórze Dynowskie, 6 czerwca 2003 r.  
(Fot. Jakub Izdebski)

Promocja książki Krzysztofa Kaczmarskiego „Podziemie narodowe na Rzeszowszczyźnie 
1939 – 1944”. Na zdjęciu: Maria Mirecka-Loryś, Krzysztof Kaczmarski, Piotr Chmielowiec,  
Tomasz Bereza, Zbigniew Nawrocki. Rzeszów, 25 czerwca 2003 r. (Fot. Igor Witowicz)
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Spotkanie pracowników Oddziału IPN w Rzeszowie z Leonem Kieresem – prezesem IPN. 
Rzeszów, 28 lipca 2005 r. (Fot. Igor Witowicz)

Ćwiczenia Obrony Cywilnej. Na zdjęciu od lewej w pierwszym rzędzie: Joanna Maternia, Artur 
Brożyniak, Agata Augustyn, w drugim rzędzie: Dariusz Byszuk, Jacek Mazan, Tomasz Bereza, 
Igor Witowicz. Piotr Wolski. Rzeszów, 27 października 2005 r. (Fot. Robert Witalec)
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Promocja książki „Rok pierwszy. Powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego 
na Rzeszowszczyźnie (styczeń 1944-lipiec 1945)” z udziałem Janusza Kurtyki – prezesa IPN. 
Rzeszów, 20 stycznia 2006 r. (Fot. Igor Witowicz)

Pożegnanie Agnieszki i Grzegorza Szczepańskich przeniesionych do pracy w centrali IPN 
w Warszawie. Rzeszów, 7 lipca 2006 r. (Fot. Igor Witowicz)
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Pokaz filmu „Niepochowany” z udziałem Jana Nowickiego. Rzeszów, 16 listopada 2006 r.  
(Fot. Igor Witowicz)

Wykład otwarty „Ludobójstwo na Wołyniu – prawda i pamięć”. Na zdjęciu: Ewa Siemaszko  
i Krzysztof Kaczmarski. Rzeszów, 17 listopada 2006 r. (Fot. Igor Witowicz)
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Obchody 25. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Na zdjęciu od lewej: Andrzej Płocica, 
Adam Śnieżek, Zbigniew Sieczkoś, Wojciech Buczak, Dariusz Iwaneczko, Antoni Kopaczewski. 
Rzeszów, 13 grudnia 2006 r. (Fot. Igor Witowicz)

Promocja książek: „Konspiracja i opór społeczny na Podkarpaciu w okresie PRL-u” oraz „Apa-
rat bezpieczeństwa wobec księży Kościoła rzymskokatolickiego diecezji przemyskiej w latach 
1944 – 1954”. Na zdjęciu od lewej: Joanna Karbarz, Marzena Grosicka, Marta Superson, Rok-
sana Szczęch, Ewa Leniart, Janusz Kurtyka, Mariusz Krzysztofiński. Rzeszów, 1 marca 2007 r. 
(Fot. Małgorzata Waksmundzka-Szarek)
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GaleRia zdjęć

Inscenizacja ataku na więzienie w zamku rzeszowskim, Rzeszów, 7 października 2007 r. 
Na zdjęciu: Bogusław Kleszczyński, Michał Kalisz, Mirosław Surdej i członek grupy rekon-
strukcyjnej. Rzeszów, 7 października 2007 r. (Fot. Małgorzata Waksmundzka-Szarek)

Plakat koncertu „Bunt zniewolonego umysłu” zorganizowanego w rocznicę  
wprowadzenia stanu wojennego. Rzeszów, 13 grudnia 2007 r.
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20-lecie iPN Oddział w RzeszOwie 2000–2020

Uroczystość odznaczania Polaków, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej. 
Na zdjęciu: Józefa Siuzdak i Maria Kaczyńska – żona prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.  
Rzeszów, 9 lutego 2010 r. (Fot. Igor Witowicz)

Obchody dziesięciolecia IPN. Na zdjęciu: Franciszek Gryciuk – wiceprezes IPN, Ewa Leniart – 
dyrektor IPN w Rzeszowie i Agnieszka Kościółek. Rzeszów, 18 listopada 2010 r.  
(Fot. Igor Witowicz)
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GaleRia zdjęć

Prezentacja wystawy „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Pomoc Polaków dla ludności 
żydowskiej w Małopolsce 1939 – 1945”. Na zdjęciu: Elżbieta Rączy i Łukasz Kamiński – prezes 
IPN. Parlament Europejski, 7-8 października 2011 r. (Fot. Igor Witowicz)

Gra terenowa „Żywe Muzeum”. Na zdjęciu: młodzież uczestnicząca w grze z okazji  
30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Rzeszów, 22-24 listopada 2011 r.  
(Fot. Małgorzata Waksmundzka-Szarek)
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20-lecie iPN Oddział w RzeszOwie 2000–2020

Prezentacja wystawy „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Pomoc Polaków dla ludności 
żydowskiej w Małopolsce 1939 – 1945”. Na zdjęciu: Karolina Kaczorowska – żona Ryszarda 
Kaczorowskiego prezydenta RP na uchodźstwie i Krzysztof Kaczmarski.  
London Jewish Cultural Centre, 18 listopada 2013 r. (Fot. Igor Witowicz)

Badania archeologiczne prowadzone na zamku w Rzeszowie. Na zdjęciu: Krzysztof Szwa-
grzyk – wiceprezes IPN. Rzeszów, 8 września 2015 r. (Fot. Igor Witowicz)
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GaleRia zdjęć

Rock Festiwal w Cieszanowie. Stoisko edukacyjne IPN Oddział Rzeszów.  
Na zdjęciu: uczestnicy festiwalu. Cieszanów, 18-21 sierpnia 2016 r. (Fot. Ewa Dziobak)

Koncert Katy Carr w hołdzie Żołnierzom Wyklętym w Filharmonii Podkarpackiej  
im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, 4 marca 2017 r. (Fot. Igor Witowicz)
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20-lecie iPN Oddział w RzeszOwie 2000–2020

„Noc Muzeów” – Mirosław Surdej oprowadza zwiedzających po Sali Pamięci na Zamku Lubo-
mirskich poświęconej ofiarom dwóch totalitaryzmów. Rzeszów, 20 maja 2017 r.  
(Fot. Katarzyna Gajda-Bator)

Prezentacja katalogów tematycznych Biura Lustracyjnego w czasie „Nocy Muzeów”  
Na zdjęciu: Hubert Bury i Edyta Adamczyk-Pluta. Rzeszów, 20 maja 2017 r.  
(Fot. Katarzyna Gajda-Bator)
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GaleRia zdjęć

Obrady Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa działającego przy IPN w Rzeszowie 
z udziałem Adama Siwka – dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN.  
Rzeszów, 14 czerwca 2017 r. (Fot. Katarzyna Gajda-Bator) 

Finał projektu regionalnego „Młodzi o przeszłości – Mała Ojczyzna”. Na zdjęciu: Jakub Prze-
woźnik – laureat, Katarzyna Kyc – koordynator projektu, Renata Makara – opiekun naukowy. 
Rzeszów, 8 czerwca 2017 r. (Fot. Katarzyna Gajda-Bator)
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20-lecie iPN Oddział w RzeszOwie 2000–2020

Konferencja naukowa „Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej…” Rzeszów, 7 czerwca 
2017 r. (Fot. Katarzyna Gajda-Bator)

Przekazanie przez Marka Jamesa Looney’a albumu z wycinkami prasowymi z gazety „Hart-
ford Courant” z września 1939 r. wykonanego przez ojca Jamesa Josepha Looney’a. Na zdję-
ciu: Mark James Looney i Dariusz Iwaneczko – dyrektor IPN Oddział w Rzeszowie. Rzeszów, 
23 sierpnia 2017 r. (Fot. Igor Witowicz)
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GaleRia zdjęć

Pogrzeb Żołnierzy Niezłomnych – ppor. Leopolda Rząsy i ppor. Michała Zygo.  
Rzeszów, 20 października 2017 r. (Fot. Igor Witowicz)

Lokalizacja obszarów wskazanych jako miejsca pochówku ofiar NKWD nad Sanem w miejsco-
wości Żabno, 2017 r. (Wyk. Bogusław Kleszczyński)
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20-lecie iPN Oddział w RzeszOwie 2000–2020

Przekazanie przez Jerzego Pasternaka sprzętu drukarskiego, na którym drukował nielegalne 
wydawnictwa dla NSZZ „Solidarność”. Na zdjęciu: Jerzy Pasternak i Dariusz Byszuk – naczel-
nik OA IPN w Rzeszowie. Rzeszów, 18 lutego 2018 r. (Fot. Katarzyna Gajda-Bator)

Debata historyczna z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów  
pod okupacją niemiecką. Na zdjęciu: Bartosz Kozaczek, Jakub Kazecki, Hubert Szurgot  
i Karolina Kolbuszewska. Markowa, 28 marca 2018 r. (Fot. Krzysztof Kapłon)
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GaleRia zdjęć

Prezentacja wystawy „Ojcowie Niepodległości” we Frankfurcie nad Menem,  
15 kwietnia 2018 r. Na zdjęciu: Zenon Fajger i Maciej Rędziniak (Fot. Krzysztof Zając)

Historycy i dziennikarze na szlaku II Brygady Legionów Polskich. W drodze z Rafajłowej 
na Przełęcz Legionów. Ukraina, 6-10 czerwca 2018 r. (Fot. Katarzyna Gajda-Bator)
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20-lecie iPN Oddział w RzeszOwie 2000–2020

Historycy i dziennikarze pod krzyżem na Przełęczy Legionów. Ukraina, 6-10 czerwca 2018 r. 
(Fot. Katarzyna Gajda-Bator)

Drużyna piłkarska Oddziału IPN w Rzeszowie podczas rozgrywek piłkarskich. Na zdjęciu 
od lewej w pierwszym rzędzie: Stanisław Stopyra, Andrzej Magoń, Seweryn Pieniążek, 
Wojciech Trzyna, w drugim rzędzie: Marcin Bukała, Patryk Pasierb, Michał Kalisz, Janusz Ko-
walczyk, Andrzej Kolak. Międzyzdroje, 23 maja 2018 r. (Fot. Piotr Werbliński)
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GaleRia zdjęć

Konferencja naukowa „Stulecie odrodzonego Państwa Polskiego na mapie Europy i świata. 
Polska myśl geopolityczna w XX wieku”. Na zdjęciu: Krzysztof Kaczmarski, Leszek Sykulski, 
Leszek Moczulski, Mirosław Sułek. Rzeszów, 17 czerwca 2018 r. (Fot. Katarzyna Gajda-Bator)

Otwarcie wystawy „Powstała by żyć”. Jarosław, 3 sierpnia 2018 r. (Fot. Małgorzata Młynarska)
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20-lecie iPN Oddział w RzeszOwie 2000–2020

Uroczystości odsłonięcia pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego w Brzozowie. 3 września 
2018 r. (Fot. Katarzyna Gajda-Bator)

Napis „Solidarność”, wykonany prawdopodobnie przez Stanisława Simoniego w trakcie inter-
nowania. Odkryty w celi Zakładu Karnego w Łupkowie. Obecnie prezentowany w siedzibie 
IPN Oddział w Rzeszowie. 31 sierpnia 2018 r. (Fot. Piotr Szopa)
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GaleRia zdjęć

Badania archeologiczne na terenie byłego obozu NKWD w Trzebusce prowadzone przez pra-
cowników pionu Poszukiwań i Identyfikacji IPN Oddział w Rzeszowie. Trzebuska, 25 września 
2018 r. (Fot. Bogusław Kleszczyński)

Badania archeologiczne na terenie byłego obozu NKWD w Trzebusce prowadzone przez pra-
cowników pionu Poszukiwań i Identyfikacji IPN Oddział w Rzeszowie. Na zdjęciu: Bogusław 
Kleszczyński. Trzebuska, 25 września 2018 r. (Fot. Bogusław Kleszczyński)
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20-lecie iPN Oddział w RzeszOwie 2000–2020

Badania archeologiczne na ternie byłego obozu NKWD w Trzebusce. Zarys ziemianki, w któ-
rej przetrzymywano więźniów. 25 września 2018 r. (Fot. Bogusław Kleszczyński)

Artefakt znaleziony podczas prac archeologicznych prowadzonych na terenie byłego obozu 
NKWD w Trzebusce. 25 września 2018 r. (Fot. Bogusław Kleszczyński)
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GaleRia zdjęć

Prezentacja wystawy „Polska Walcząca” w Parlamencie Europejskim, Bruksela, 16 październi-
ka 2018 r. (Fot. Aneta Nahajowska)

Porządkowanie polskich grobów na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Na zdjęciu: Alek-
sander Buchholz – dziennikarz i Grzegorz Leszczyński – historyk IPN. Lwów, 26-27 paździer-
nika 2018 r. (Fot. Piotr Szopa)
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20-lecie iPN Oddział w RzeszOwie 2000–2020

Poświęcenie Alei Dębów Pamięci Kapelanów Katyńskich i odsłonięcie pamiątkowej tablicy. 
Kalwaria Pacławska, 12 maja 2019 r. (Fot. Piotr Szopa)

Nagranie w Polskim Radiu Rzeszów „Majowa jutrzenka Niepodległości – Konstytucja 3 Maja”. 
Na zdjęciu: red. Andrzej Zajdel i Jacek Magdoń. Rzeszów – 3 maja 2019 r. (Fot. Jerzy Dziobak)
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GaleRia zdjęć

Mural upamiętniający płk. Leopolda Lisa-Kulę namalowany  
przez Arkadiusza Andrejkowa. Kosina 21 czerwca 2019 r. (Fot. Piotr Szopa)

„Wakacje z IPN – zajęcia podczas turnusu w Ośrodku „Caritas”. Na zdjęciu: Maciej Rędziniak 
prowadzi warsztaty o Powstaniu Warszawskim. Myczkowce, 9 lipca 2019 r. (Fot. Katarzyna 
Gajda-Bator)
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20-lecie iPN Oddział w RzeszOwie 2000–2020

Inauguracja „Przystanku Historia” w Iwano-Frankowsku. 16 września 2019 r.  
(Fot. Krzysztof Zając)

Przekazanie przez Stefanię Obarę – żołnierza AK z Tyczyna rodzinnej kolekcji fotografii 
do zbiorów IPN. Na zdjęciu: Igor Witowicz, Stefania Obara i Katarzyna Gajda-Bator.  
Tyczyn, 8 maja 2019 r. (Fot. Alina Bosak)
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GaleRia zdjęć

Wojewódzkie eliminacje do V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej 
im. Henryka Rasiewicza „Kima”. Na zdjęciu: finaliści – Julia Kałamucka, Dawid Jajko i Aleksan-
dra Kędra. Rzeszów, 15 października 2019 r. (Fot. Katarzyna Gajda-Bator)

Uroczystość wręczenia Nagrody Honorowej „Świadek Historii” laureatom z województwa 
podkarpackiego. Na zdjęciu od lewej: Daniel Rolski, płk Arkadiusz Sypniewski, Wojciech 
Buczak, Jan Baster, Dariusz Iwaneczko, por. Tadeusz Lutak, Romuald Rzeszutek, Mirosława 
Filipczyk, Stanisław Szarzyński, Stanisław Obara. Rzeszów, 18 października 2019 r.  
(Fot. Katarzyna Gajda-Bator)
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20-lecie iPN Oddział w RzeszOwie 2000–2020

Rozdanie nagród laureatom konkursu fotograficznego „Zachować dla przyszłości – II wojna 
światowa w naszej pamięci”. Rzeszów, 11 stycznia 2020 r. (Fot. Krzysztof Łyko)

Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności działaczom opozycji antykomunistycz-
nej z terenu Podkarpacia. Rzeszów, 25 października 2019 r. (Fot. Igor Witowicz)
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GaleRia zdjęć

Spotkanie poświęcone publikacji „W służbie dla prawdy. Wspomnienie o Zbigniewie Nawro-
ckim (1959–2017)”. Na zdjęciu: Dariusz Iwaneczko – dyrektor IPN Oddział w Rzeszowie, Ry-
szard Oleszkowicz – ABW i Jerzy Bednarek – zastępca dyrektora Biura Badań Historycznych 
IPN, Rzeszów, 28 lutego 2020 r. (Fot. Katarzyna Gajda-Bator)

Pracownicy Oddziałowego Biura Administracyjno-Gospodarczego: Karolina Michno – naczel-
nik, Andrzej Magoń i Tomasz Hano. Rzeszów, 5 czerwca 2020 r. (Fot. Katarzyna Gajda-Bator)
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20-lecie iPN Oddział w RzeszOwie 2000–2020

Pracownicy IPN Oddział w Rzeszowie biorący udział w akcji Gaszyn Challenge na rzecz 
Moniki Krowiak z Wólki Hyżnieńskiej. Na zdjęciu od lewej: Marcin Bukała, Andrzej Magoń, 
Wojciech Trzyna, Izabela Łyszczarz, Dariusz Rejman, w drugim rzędzie: Hubert Bury, Mariusz 
Krzysztofiński, Karol Czechowicz, Dariusz Iwaneczko, Janusz Kowalczyk, Piotr Szopa, Arka-
diusz Sołtysik, Patryk Pasierb, Karol Krzyszczuk, Artur Malec. Rzeszów, 26 czerwca 2020 r. 
(Fot. Katarzyna Gajda-Bator)

Obsługa czytelni w czasie pandemii COVID-19. Na zdjęciu: Wojciech Hanus. Rzeszów, 
26 maja 2020 r. (Fot. Katarzyna Gajda-Bator)


