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Oddziałowe  
Archiwum 

Oddziałowe Archiwum zostało powołane ustawą o IPN 
z dnia 18 grudnia 1998 r., która nałożyła nań obowiązek 
gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania, 
opracowywania, zabezpieczania, udostępniania i publiko-
wania materiałów dokumentujących losy Narodu Polskiego 
i obywateli polskich innych narodowości w latach 1917-
1990.  

Archiwum rzeszowskiego oddziału posiada w swoim 
zasobie materiały archiwalne wytworzone przez aparat 
bezpieczeństwa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w latach 
1944-1990. Zasób ten tworzą  materiały administracyjne, 
operacyjne i personalne pracowników Urzędu Bezpieczeń-
stwa i Służby Bezpieczeństwa. Ponadto do zasobu należą 
m.in. materiały archiwalne wytworzone przez Okręgową 
Komisję Badania Zbrodni  przeciwko Narodowi Polskiemu; 
akta spraw osób represjonowanych z motywów politycz-
nych, których twórcami były powszechne i wojskowe sądy 
i prokuratury; akta  procesowe sądów cywilnych, czy doku-
menty  przejęte z archiwów Służby Więziennej. 

W skład zasobu archiwalnego wchodzą też pomoce 
ewidencyjne w postaci kartotek, spisów zdawczo-odbior-

czych, skorowidzów, repertoriów, indeksów, inwentarzy 
i rejestrów.

Mikrofilmy – to kolejny rodzaj materiałów stanowiących 
zasób archiwalny IPN w Rzeszowie.  Zostały one sporzą-
dzone w latach 70. i 80. XX wieku na podstawie wyselek-
cjonowanych materiałów aparatu bezpieczeństwa. Zasób 
audiowizualny archiwum stanowi dokumentacja filmowa. 
Liczy ona 7 filmów. 

Cenny fragment zasobu stanowią materiały przekazane 
przez osoby prywatne. Dzięki temu unikalne dokumenty, 
gromadzone przez świadków historii w domowych archi-
wach  stają się dostępne dla szerokiego grona zaintereso-
wanych. Aby jeszcze bardziej zintensyfikować ten proces 
w 2017 r. ruszył ogólnopolski projekt „Archiwum Pełne 
Pamięci”, a portal internetowy: www.archiwumpamięci.
pl. pozwala osobom zainteresowanym dowiedzieć się jakie 
dokumenty można przekazać i w jaki sposób to zrobić, 
przekazano nam dotąd 98 darowizn.

Cały zasób Oddziałowego Archiwum IPN w Rzeszowie 
liczy ponad 3 366, 61 mb.

 Materiały archiwalne przejmowano i przejmuje się 
nadal w różnym stanie technicznym. Aby zabezpieczyć je 
przed dalszym zniszczeniem  w archiwum działa pracowania 
konserwacji akt. 

Skanowanie akt jest  doskonalszą forma zabezpieczenia 
zasobu. Proces digitalizacji akt ruszył w sierpniu 2007 r. 
i trwa do tej pory. Od 2012 r. jest realizowany projekt „Cyfro-
we Archiwum”. To ogólnopolska baza danych umożliwiająca 

wyszukiwanie informacji i interesujących użytkownika ma-
teriałów archiwalnych będących w posiadaniu IPN. Aplikacja 
ta aktualnie odzwierciedla prawie 100% zgromadzonego 
zasobu archiwalnego i obecnie liczy: zasób – 746 488, 
indeks – 906 007 rekordów.

Gromadzenie materiałów dokumentujących wydarzenia, 
które rozgrywały się na naszym terenie i dbałość o nie, ma 
przede wszystkim umożliwić jak najszerszej liczbie zainte-
resowanych dostęp do tej nieznanej jeszcze przed 2000 
rokiem części narodowego zasobu. Wśród nich, najważniej-
szą grupę stanowią osoby, które w czasach PRL podlegały 
jakimkolwiek formom represji z jego strony. Już 7 lutego 
2001 r. ruszyła ogólnopolska akcja wydawania formularzy 
wniosków o udostępnienie dokumentów/zapytań o status 
pokrzywdzonego na podstawie ustawy o IPN. To na ich 
podstawie mogli oni uzyskać wgląd w materiały gromadzo-
ne na ich temat. Kilka miesięcy później – 31 sierpnia 2001 
r. – w rocznicę Porozumień Sierpniowych rzeszowskie archi-
wum IPN jako pierwsze w kraju rozpoczęło udostępniane 
materiałów archiwalnych tym wnioskodawcom. 

Dokumenty odnalezione na podstawie kwerendy 
udostępniane są zainteresowanym. Na żądanie podawane są 
nazwiska tajnych współpracowników organów bezpieczeń-
stwa przekazujących informacje o wnioskodawcy oraz funk-
cjonariuszy, którzy ich zadaniowali  i oceniali przekazywane 
przez nich informacje. Dane te są podawane wówczas, kiedy 
można jednoznacznie ustalić tożsamość tych osób. W ciągu 
dotychczasowej działalności  zrealizowano 8083 tego typu 
wniosków.

Mteriały archiwalne z zasobu OA IPN w Rzeszowie 
Sprawa Obiektowa „Palestra”

Mija zatem 20 lat od rozpoczęcia działalności Instytutu Pamięci Narodowej 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 osób 
stała się swoistą misją w służbie prawdzie, państwu i społeczeństwu. W czasie tych dwóch 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.  

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 dwudziestolecia 
jest okazją do przypomnienia naszych dokonań, deklarując jednocześnie, że nadal z taką samą pasją i oddaniem 
będziemy służyć państwu polskiemu i lokalnej społeczności.
            dr  Dariusz Iwaneczko 
           dyrektor Oddziału IPN w Rzeszowie
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Po zapoznaniu się z materiałami na swój temat wniosko-

dawca ma możliwość złożenia sprostowania lub uzupełnie-
nia, 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 bezpieczeństwa państwa uzyskania kopii dotyczą-
cych ich dokumentów osobowych.

Realizujemy również wnioski osób, które występują 
np. o potwierdzenie 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 bezpieczeństwa państwa mają wszyscy zainte-
resowani tym rodzajem dokumentów. Podobnie rzecz ma 
się z materiałami archiwalnym odnoszącymi się do osób 
publicznych. Każdy ma też prawo wystąpić z wnioskiem 
o wgląd dokumentację archiwalną odnoszącą się do osób 
publicznych oraz może wystąpić z wnioskiem o udostęp-
nienie  do wglądu kopii sprawy lustracyjnej zakończonej 
prawomocnym wyrokiem sądu.  

Z zasobu archiwalnego IPN korzystają także instytucje, 
które z racji nałożonych na nie zadań ustawowych  występu-
ją o udostępnienie różnego typu dokumentów.  Są to m.in. 
Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, policja, 
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, sądy, państwowe 
i samorządowe jednostki organizacyjne m.in. urzędy woje-
wódzkie i urzędy miast. 

W roku 2015 na IPN, a tym samym na pion archiwalny, 
ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz oso-
bach represjonowanych w powodów politycznych nałożyła 
nowe obowiązki. Zgodnie z nią osoby, które w czasach PRL 
działały w opozycji antykomunistycznej i były represjonowa-
ne z powodów politycznych mogą ubiegać się o nadanie im 
statusu 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 niepodległości. Była w związku z tym inwigilowana, 
represjonowana, przebywała w więzieniu lub ośrodku 
odosobnienia, ale nie była jednocześnie pracownikiem, 
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.

Od początku działalności zrealizowało 335 432 wnioski, 
kwerendy i sprawdzenia, aw ciągu dwudziestu lat wypoży-
czono aż 220 932 j.a.   

Pracownicy organizują warsztaty archiwalne dla stu-
dentów kierunków historycznych, pracowników bibliotek, 
archiwów wojskowych wojsk lądowych oraz nauczycieli 
historii z terenu województwa podkarpackiego. Archiwum 
wspomaga wyższe uczelnie, w porozumieniu z nimi organi-
zowane są praktyki, staże studenckie i absolwenckie.

Od 2009 r. archiwum uczestniczy w Europejskiej Nocy 
Muzeów. W jej ramach archiwiści oprowadzają po magazy-
nach, informując o zasobie, działalności pionu i zasadach 
udostępniania dokumentów. Ponadto, zwiedzającym 
prezentowany jest pokaz archiwaliów na wybrany temat 
związany z historia regionu, bądź też charakteryzujący funk-
cjonowanie poszczególnych pionów SB. Ofertę uzupełniają 
pokazy filmów operacyjnych i szkoleniowych prezentują-
cych działalność komunistycznego aparatu represji z komen-
tarzem archiwistów. Działalność archiwum 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 
działaczom opozycji z lat 1956-1989 tego odznaczenia pań-
stwowego. Od 2011 r. do końca lutego 2020 r.  archiwum IPN 
w Rzeszowie zrealizowało 426 wniosków o nadanie Krzyża 
Wolności i Solidarności. 

 
Oddziałowe Biuro  
Badań Historycznych

Jednym z ustawowych zadań IPN jest prowadzenie ba-
dań naukowych. Pracownicy od początku zaangażowani byli 
w realizację szeregu Centralnych Programów Badawczych. 

Dotyczyły one komunistycznego aparatu represji, początko-
wo do 1956 r. np.  „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”. Także zagadnieniem emigracji politycznej „Polska 
emigracja polityczna 1939–1990”,  udziałem aparatu represji 
w działaniach wobec mniejszości narodowych, etnicznych 
i cudzoziemców, a także środowisk twórczych, dziennikar-
skich i naukowych po 1945 r. 

 Ważną rolę w działalności naukowej zajmuje okres II 
wojny światowej i represje okupantów przeciwko narodowi 
polskiemu, jak również zagadnienia Holocaustu prowadzo-
nego przez III Rzeszę Niemiecką na okupowanych ziemiach 
polskich. Badania na ten temat były prowadzone w ramach 
projektów: „Ziemie polskie pod okupacją 1939–1945” 
i „Zagłada Żydów na ziemiach polskich”. 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 czterech tomów Encyklo-
pedii, w których znalazły się również osoby pochodzące 
z terenu Polski południowo-wschodniej. Pracownicy pionu 
naukowego byli także autorami biogramów wielu innych 
działaczy niepodległościowych, które zostały opubliko-
wane, m.in. w słowniku 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. Jej efektem jest wystawa „Śladami 
zbrodni”, dokumentująca miejsca komunistycznego terroru 
na Podkarpaciu i publikacja o tym samym tytule Przewodnik 
po miejscach represji komunistycznych lat 1944–1956. Efek-
tem badań regionalnych były m.in. konferencje poświęcone 
pierwszym latom Polski Ludowej w różnych powiatach Pod-
karpacia oraz będące pokłosiem tychże naukowych spotkań 
wydawnictwa. W latach 2007–2017 realizowany był ponad-
regionalny program „Represje wobec Kościołów katolickich 
Metropolii Lwowskich w latach 1939–1950”. Zaowocował on 
trzema międzynarodowymi konferencjami naukowymi oraz 
wydawnictwami. Z kolei realizowany od 2008 r. program 
badawczy „Osobowy wykaz ofiar konfliktu ukraińsko-pol-
skiego 1939–1948” zakłada opracowanie oraz upublicznienie 
w formie wydawnictw oraz internetowej bazy danych ofiar 
konfliktu. Aktualnie w bazie danych znajduje się 6240 me-
tryk osobowych. 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 zarówno w serii oddziałowej, jak i w ramach 
serii wydawniczych Centrali IPN. Ukazało się ich dotąd 151. 
Ponadto, pracownicy rzeszowskiego pionu badawczego są 

autorami kilkuset artykułów naukowych i popularnonauko-
wych. Wyniki badań naukowych są również upubliczniane 
w formie popularnej. Służą temu m.in. dodatki IPN do prasy 
oraz audycje radiowe i telewizyjne. Otwarty dla publiczności 
charakter mają również konferencje naukowe organizo-
wane przez rzeszowski Oddział IPN. Wśród problematyki 
poruszanej na konferencjach były m.in.: działalność pod-
ziemia 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 została organizowana wspólnie 
z innymi ośrodkami naukowymi: Katolickim Uniwersytetem 
Lubelskim, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 
Politechniką Rzeszowską, Uniwersytetem Papieskim Jana 
Pawła II, Uniwersytetem 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 pań-
stwowej i samorządowej oraz wymiaru sprawiedliwości. 

 
Oddziałowe Biuro  
Edukacji Narodowej

Aktywność biura skupia się na czterech głównych 
aspektach działalności edukacyjnej. W pierwszym rzędzie 
pracownicy odpowiadają za opracowywanie i prezentację 
wystaw historycznych oraz prowadzenie związanych z nimi 
wykładów i lekcji muzealnych. W  trakcie dotychczasowej 
działalności przygotowano 53 wystawy. Warto wspomnieć 
kilka najważniejszych. Pierwszą była ekspozycja „Żołnierze 
Wyklęci. Antykomunistyczne podziemie na Rzeszowszczyź-
nie po 1944 roku”, która dała początek wielu działaniom 
edukacyjnym poświęconym podziemiu niepodległościowe-
mu. 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 Rze-
szowszczyźnie w latach 1957–1989”. 

Placówki oświatowe chętnie wypożyczają wystawy 
poświęcone zbrodni katyńskiej i wprowadzeniu stanu 
wojennego. Jednak najpopularniejszą wystawą przygoto-
waną przez rzeszowski IPN jest przygotowana w 2013 r. 
wystawa „Symbole naszej historii”, ciesząca się niezmien-
nym zainteresowaniem szkół. Ekspozycje 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. 

Drugim zasadniczym aspektem pracy  jest prowadzenie 
zajęć wspomagających nauczycieli. Od wielu lat współpracu-
jemy w tym względzie z Podkarpackim Kuratorium Oświaty 
i Podkarpackim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Przez 
cały okres działalności Instytutu były prowadzone konferen-
cje i seminaria metodyczne dla nauczycieli wokół pakietów 
edukacyjnych wydanych przez IPN. Warto wspomnieć 
choćby niektóre z nich: Problematyka zbrodni komunistycz-
nych 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 MEN szkolenie metodyczne: Zmagania 
o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa 
struktur państwa. Cały czas niesłabnącym zainteresowa-
niem cieszą się warsztaty poświęcone wykorzystaniu gier 
edukacyjnych na lekcjach historii. Rzeszowscy edukatorzy 
przygotowali m.in. materiały edukacyjne poświęcone majo-
rowi Wacławowi Kopisto, symbolom polskiej państwowości, 
czy Polskiemu Państwu Podziemnemu. Obecnie są w przy-
gotowaniu materiały poświęcone dziejom harcerstwa. 

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

Ciekawą formą upowszechniania wiedzy o najnowszych 
dziejach Polski są konkursy i rajdy edukacyjne. Najdłużej 
prowadzone konkursy historyczne to: Namaluj historię 
dziadków; Zachować w pamięci. Stan wojenny w mojej 
miejscowości; Ocalić od zapomnienia. Organizujemy także, 
wspólnie z Archiwum Państwowym w Rzeszowie, konkurs 
fotograficzny, a ze Stowarzyszeniem Miłośników Jarosławia 
- konkurs „Zlot Gwiaździsty”. 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 studen-
tów. 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 Gór-
skiej 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”.

Stanisław Leszczyński „Uwikłanie - wsponiienia 
z Podola 1939-1945”

Wystawa „Symbole naszej historii”
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Czwartym ważnym przejawem działalności są przedsię-
wzięcia adresowane do wszystkich osób zainteresowanych 
najnowszą historią Polski. Aktywnie współpracujemy 
z instytucjami popularyzującymi historię najnowszą, 
z muzeami, stowarzyszeniami kombatanckimi, kołami 
historycznymi, samorządami lokalnymi, itd. Przyjmują one 
bardzo różnorodne formy. Te najważniejsze to: organizowa-
ne 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”. Dużą popularnością cieszy się projekt „Filmowe 
wtorki w kinie Zorza”, w ramach którego prezentujemy filmy 
fabularne nawiązujące do historii najnowszej. Z kolei pokazy 
filmów dokumentalnych prezentujemy od 2008 r. w ramach 
cyklu „Kadr z historii”. 

Organizujemy wykłady otwarte poświęcone wybra-
nym zagadnieniom najnowszych dziejów Polski i historii 
powszechnej. Do tej pory na 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 
Wołczańskiego, prof. dr hab. Jerzego Eislera i prof. dr. hab. 
Bohdana Cywińskiego. 

Od grudnia 2017 r. działa w Łańcucie „Akademia Nie-
podległości”. 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.

Ważnym dla Oddziału IPN w Rzeszowie wydarzeniem 
jest coroczne przyznanie Nagrody Honorowej IPN „Świadek 
Historii”. Nagrodę otrzymują osoby, organizacje lub instytu-
cje szczególnie zasłużone dla upamiętnienia historii Narodu 
Polskiego i wspierające pion edukacyjny. 

Cieszącą się dużym zainteresowaniem odbiorców formą 
działalności są  koncerty. Choćby przygotowany z okazji 
100-lecia odzyskania niepodległości, zatytułowany „Tryptyk 
Niepodległa”. Koncert odbył się w Filharmonii Podkarpa-
ckiej, a na scenie wystąpili m.in.: Kayah, Sławek Uniatowski, 
Anna Grzelak, Małgorzata Chruściel i Krzysztof Iwaneczko.  
Zaprezentowali oni znane utwory patriotyczne i nowe, 
autorskie kompozycje, które stanowiły swoistą podróż 
przez trzy okresy najnowszej historii Polski: niewolę, walkę 
o niepodległość i wolność. 

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

Biuro nie zaniedbuje również działań edukacyjnych 
w Internecie. Przygotowało dotąd kilka portali edukacyj-
nych, w tym choćby „Krzyk szarego człowieka” poświęcony 
Ryszardowi Siwcowi – mieszkańcowi Przemyśla, który 
8 września 1968 r. dokonał w Warszawie samospalenia 
w proteście 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 i Twitter.

 
Oddziałowa Komisja 
Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi 
Polskiemu

Wśród zadań, jakie ustawodawca postawił przed IPN 
znalazło się ściganie przestępstw popełnionych na osobach 
narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych naro-
dowości w okresie od 8 listopada 1917 do 31 lipca 1990 r. do-
tyczących zbrodni nazistowskich i komunistycznych, zbrodni 
ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji 
kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką, innych zbrodnie 
przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne.

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

Przez 20 lat działalności pionu śledczego w Rzeszowie:
- zainicjowano (wszczęto śledztwa, bądź przeprowadzono 

postępowania sprawdzające) w 2130 sprawach o zbrodnie 
nazistowskie, komunistyczne 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 osobom,
- dotąd osądzono 77 osób, z czego skazano wyrokami 40, 

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

Aktami oskarżenia zakończyły się postępowania nale-
żące do tej pierwszej grupy, wszczęte przeciwko funkcjo-
nariuszom m.in. Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego w Rzeszowie, Powiatowego Urzędu Bezpie-
czeństwa Publicznego w Łańcucie, PUBP w Przeworsku, 
PUBP w Jarosławiu, PUBP w Tarnobrzegu czy 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 
Milicji Obywatelskiej w Krośnie, Tarnobrzegu, Rzeszowie 
i Przemyślu o internowaniu tych osób. Skierowano do sądu 
akty oskarżenia przeciwko wszystkim w/w komendantom 
i ich zastępcom. 

W pierwszej dekadzie pracy OKŚZpNP w Rzeszowie 
zajmowano się sprawami dotyczącymi zbrodni komuni-
stycznych, będących jednocześnie zbrodniami przeciwko 
ludzkości, a to masowych deportacji ludności cywilnej 
w głąb 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. 
Teren byłego województwa lwowskiego był także areną 
zbrodni dokonanych na obywatelach polskich aresztowa-
nych i przetrzymywanych w więzieniach NKWD. W czerwcu 
1941 r., doszło do ewakuacji więzień w Borysławiu, Oleszy-
cach, Szczercu, Żółkwi, Drohobyczu, Dobromilu, Przemyślu, 
Mościskach i Lwowie. W pierwszych dniach lipca 1941 r., 
a więc już po wkroczeniu wojsk niemieckich, na terenie 
więzień odnajdywano zbiorowe mogiły. Pogrzebano 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. 

Zbrodnie nazistowskie to kolejna grupa śledztw prowa-
dzonych w rzeszowskiej komisji. Katalog zbrodni popełnio-

nych w latach 1939-1945 jest obszerny i dotyczy ekstermi-
nacji związanej z przesiedleniami, pobytem w obozach pracy 
tzw. baudienstachach, czy zbiorowych egzekucji.

Przedmiotem licznych postępowań były zbrodnie 
związane z eksterminacją ludności polskiej narodowości ży-
dowskiej. Są one podstawą do opracowań mających na celu 
ustalenie rozmiarów tych zbrodni oraz wskazanie Polaków 
ratujących ludność żydowską od zagłady.

Przeprowadzona w 2016 r. nowelizacja ustawy o IPN 
rozszerzyła zakres działalności prokuratorów pionu śledcze-
go do kierowania wniosków i występowania przed sądami 
w sprawach o uznanie za nieważne orzeczeń w trybie 
określonym w ustawie z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za 
nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowa-
nych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa 
Polskiego. 

W okresie od czerwca 2016 r. do końca lutego 2020 r. 
podjęli czynności w 191 sprawach o uznaniu za nieważne ta-
kich orzeczeń, co zaowocowało skierowaniem w do sądu 92 
wniosków o unieważnienie wobec 113 osób. W 91 sprawach 
wobec 111 osób sądy wydały orzeczenia.

Prokuratorzy komisji biorą czynny udział w poszukiwa-
niach miejsc spoczynku ofiar totalitaryzmów. Przeprowadzili 
prace ekshumacyjne w 5 śledztwach. Uzyskali 2 opinie 
biegłych z zakresu genetyki sądowej, identyfikujące 7  
ofiar zbrodni komunistycznych i nacjonalistów ukraińskich 
pochowane w bezimiennych grobach, których szczątki 
ujawniono w ramach postępowań karnych. Wymienić należy 
sprawę zbrodni ludobójstwa popełnionej w lipcu 1946 r. 
w Jaworniku Ruskim przez grupę nacjonalistów ukraiń-
skich  polegającej na zabójstwie 14 mężczyzn narodowości 
polskiej - żołnierzy Wojska Polskiego zatrzymanych w trakcie 
potyczki 28 Pułku Piechoty 9 Dywizji Piechoty z trzema 
sotniami UPA w dniu 26 lipca 1946 r. Przeprowadzone 
śledztwo pozwoliło chociaż w minimalnej części oddać hołd 
i należny szacunek bohaterom tamtych dni, którzy oddali 
swoje młode życie w obronie polskiej ziemi przed atakami ze 
strony nacjonalistów ukraińskich. 

 
Oddziałowe Biuro  
Lustracyjne

Biuro Lustracyjne zostało utworzone w 2007 r. Zakres 
jego kompetencji został określony w ustawie z dnia 18 paź-
dziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach or-
ganów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści 
tych dokumentów zwanej powszechnie ustawą lustracyjną. 

Oddziałowe Biura Lustracyjne w Rzeszowie zaczęło funkcjo-
nować w marcu 2007 r. tworzą je: referat przygotowywania 
postępowań lustracyjnych, referat ewidencji oświadczeń 
lustracyjnych, sygnalizowania i publikacji oraz referat przy-
gotowywania katalogów. Podstawowym zadaniem biura 
jest badanie zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych 
osób, które kandydują na najwyższe stanowiska publiczne, 
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 bezpieczeństwa. Przyznanie 
się do tego, nie jest zagrożone żadną karą, natomiast tzw. 
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 złoży-
ły one nieprawdziwe oświadczenie lustracyjne, prokurator 
kieruje wniosek do właściwego Sądu Okręgowego o wszczę-
cie 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. Są to: 
katalog funkcjonariuszy komunistycznych organów bezpie-
czeństwa; katalog osób inwigilowanych przed 1989 r., kata-
log osób na kierowniczych stanowiskach w PRL oraz katalog 
osób sprawujących dziś najważniejsze funkcje publiczne. 

Od momentu utworzenia biura do chwili obecnej zwe-
ryfikowano 10 126 oświadczeń lustracyjnych, przygotowano 
także informacje o ponad 10 tys. osób na potrzeby publikacji 
katalogowych. 

 
Wieloosobowe 
 Stanowisko  
ds. Poszukiwań  
i Identyfikacji

Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku osób, które 
straciły życie w związku z walką o niepodległość Polski oraz 
w wyniku działania reżimów totalitarnych jest obecnie jedną 
z najistotniejszych gałęzi działalności IPN. Zapoczątkowana 

Ekshumacja szczątków kpt. W. Koby, ppor. L. Rząsy i ppor. M. Zygo. Fot .Igor Witowicz
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została ona działalnością prof. dr hab. Krzysztofa Szwagrzyka 
m.in. na warszawskiej „Łączce”, gdzie odnaleziono szczątki 
co najmniej 220 osób.

W rzeszowskim oddziale IPN działalność poszukiwawcza 
i identyfikacyjna zainicjowana została w 2012 r. Począt-
kowo w ramach OBEP/OBBH, a od jesieni 2016 w ramach 
działalności osobnej komórki Wieloosobowego Stanowiska 
ds. Poszukiwań i Identyfikacji. Zakres poszukiwań został 
ponadto rozszerzony na ofiary zbrodni niemieckich i zbrodni 
popełnionych przez nacjonalistów ukraińskich.

W trakcie dotychczasowej działalności w WSPI realizo-
wano 127 sprawy poszukiwawcze lub związane z grobami 
wojennymi, z których w 12 przypadkach zrealizowano bada-
nia lub nadzory archeologiczne, a w kilkudziesięciu innych 
sprawach przeprowadzono badania powierzchniowe i pro-
spekcję archeologiczną. W wyniku działań pionu  ujawniono 
dotąd szczątki 34 osób, z czego 12  w wyniku wykopalisk 
prowadzonych przez specjalistów Biura Poszukiwań i Identy-
fikacji IPN w Warszawie. Dotychczas zidentyfikowano 7 ofiar, 
których szczątki zostały ujawnione.

Miejscem, które posiada kluczowe znaczenie dla 
poszukiwań na Rzeszowszczyźnie jest Cmentarz Komu-
nalny 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 Rzeszowa po śmierci zadanej z rąk 
funkcjonariuszy komunistycznego aparatu bezpieczeństwa 
w różnych częściach ówczesnego województwa rzeszow-
skiego. Dotychczasowe ustalenia pozwoliły wytypować 
szereg miejsc, gdzie pochowano ofiary reżimu komuni-
stycznego, niestety większość z nich została w kolejnych 
dziesięcioleciach wykorzystana do ponownych pochówków 
osób cywilnych.

W latach 2017-2018 na terenie Turzy i Trzebuski WSPI 
organizował badania archeologiczne zmierzające do 
odnalezienia grobów ofiar NKWD pomordowanych jesienią 
1944 r. na tym terenie. Odnaleziono setki łusek broni palnej 
i szereg śladów mających związek z historią tego miejsca, 
lecz nie natrafiono dotąd na jamy grobowe. Z kolei badania 
archeologiczne terenu byłego obozu NKWD w Trzebusce 
przyniosły odkrycie licznych przedmiotów pozostawionych 
w obozowych ziemiankach przez więźniów. Podobne bada-
nia przeprowadzono latem 2020 r. na terenie byłego obozu 
NKWD w Żabnie nad Sanem.

Pion poszukiwań prowadzi ponad 30 spraw dotyczących 
miejsc pochówku ofiar zbrodni niemieckich, ale także żoł-
nierzy polskich poległych w 1939 r. Przeprowadzono między 
innymi prospekcje archeologiczne w Borownicy, Sanoku 
– Olchowcach, Głogowie Małopolskim, Łańcucie, Jarosławiu 
i Rzeszowie (Lisia Góra). W Stalowej Woli poszukiwano 
grobów ofiar gestapo na terenie parku miejskiego w ramach 
nadzoru nad realizowaną inwestycją budowlaną. Także dla 
poszukiwań ofiar zbrodni niemieckich jedną z kluczowych 
lokalizacji jest cmentarz komunalny Pobitno w Rzeszowie. 
Niestety w okresie PRL wiele mogił ofiar hitleryzmu, zostało 
zapomnianych, zatarło się, a miejsca wykorzystano pod 
powojenne pochówki.

Specyfiką obszaru Polski południowo-wschodniej są 
dzieje konfliktu narodowościowego wywołanego dążeniem 
ukraińskich nacjonalistów do włączenia ziem znajdujących 
się na wschód od Sanu do państwa ukraińskiego. Zbrodnie 
nacjonalistów ukraińskich, mające charakter czystki etnicz-
nej, pozostawiły po sobie nie tylko ogrom bólu i cierpienia, 
ale także setki nieoznaczonych mogił ofiar. Także w tym 
obszarze, wraz z Biurem Poszukiwań IPN w Warszawie, 
prowadzono badania archeologiczne  studni w Jaworniku 
Ruskim i Żohatyniu, domniemanego grobu ofiar UPA w Sólcy 
oraz miejsca pochówku żołnierzy polskich w miejscowości 
Aksmanice. Ponadto pracownicy pionu poszukiwań uczest-
niczyli w przygotowaniu ekshumacji i poszukiwań realizo-
wanych w ramach śledztw OKŚZpNP w Rzeszowie. Ważnym 
aspektem działalności pionu poszukiwań jest współpraca 
z organami administracji samorządowej i wymiaru sprawied-
liwości  przy pracach związanych z grobami wojennymi. 
Pracownicy konsultowali lub uczestniczyli w ujawnieniu 
i ekshumacji szczątków kilkudziesięciu żołnierzy różnych 
armii, pochowanych na terenie dzisiejszego województwa 
podkarpackiego w okresie I i II wojny światowej. Uczestni-
czyli również w badaniach archeologicznych i poszukiwa-
niach związanych z odnajdywaniem broni i dokumentów 
zdeponowanych przez żołnierzy polskiego podziemia 
niepodległościowego.

Charakter pracy, polegający na poszukiwaniu obiektów 
znajdujących się pod powierzchnią ziemi wymusza zacho-
wanie dużej wrażliwości i ostrożności względem zabytków 
świadczących o odleglejszej przeszłości naszej ojczyzny. 
Choć poszukiwanie starszych zabytków archeologicznych 

nie jest ustawowym zadaniem IPN, podczas realizowa-
nych 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. Także 
kilkanaście 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 ist-
nienia pionu poszukiwań IPN.

 
Oddziałowe Biuro  
Upamiętniania Walk  
i Męczeństwa

Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa 
IPN w Rzeszowie rozpoczęło działalność 1 października 2016 
r. wraz z nowelizacją ustawy o IPN i rozpoczęciem procesu 
likwidacji Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Do 
najważniejszych zadań pionu należą: inicjowanie opieki nad 
miejscami 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 
związanych 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 wy-
darzeń historycznych, a także wybitnych postaci związanych 
z dziejami walk i męczeństwa oraz dokonywanie trwałych 
upamiętnień; współpracę, w uzgodnieniu z ministrem właś-
ciwym 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 cmentarzami wojennymi.  Dodatkowo do zadań, 
które realizuje Biuro ustawodawca dodał realizację zapisów 
ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy 
jednostek organizacyjnych, jednostek 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. Realizując 
zapis ustawowy dotyczący opiniowania pod względem 
historycznym wniosków o trwałe upamiętnienie w okresie 
od października 2016 r. do marca 2020 r. sporządzili blisko 
200 opinii. Podkreślić należy, że opinie powstawały m.in. 
na potrzeby Kancelarii Prezydenta RP, organów ścigania, 
urzędów administracji rządowej, 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 biuro 
jest realizacja trwałych upamiętnień. W okresie od  paździer-
nika 2016 r. do 1 marca 2020 r. sfinansowano 23 upamiętnie-
nia takie jak tablice pamiątkowe i informacyjne, mural, czy 
liternictwo pomnika. 

Szczególnym rodzajem upamiętnienia jest uratowany 
napis „Solidarność” . Został on odkryty w czasie remontu 
Zakładu Karnego w Łupkowie. W czasie stanu wojennego 
mieścił się tam ośrodek odosobnienia dla internowanych 
działaczy „Solidarności”. Najprawdopodobniej został on wy-
konany przez Stanisława Simoniego, działacza związkowe-
go.  W 2018 r. napis ten został  poddany zabiegowi transferu 
i konserwacji. Obecnie jest prezentowany w siedzibie rze-
szowskiego oddziału IPN oraz jest wypożyczany na wystawy 
dot. „Solidarności”. 

Spośród wymienionych upamiętnień warto zwrócić 
szczególną uwagę na tablicę pamiątkową, którą umiesz-
czono w miejscowości Fréland w Alzacji we Francji. W ten 
sposób upamiętniono mieszkańców tego miasteczka,  któ-
rzy w 1944 r. pod przewodnictwem ks. Raymonda Voegeli 
umożliwili ucieczkę polskim jeńcom wojennym, udzielali im 
schronienia. Część jeńców polskich została wzięta do niewoli 
na Podkarpaciu, po bitwie w okolicach Birczy 12 września 
1939 r. Tablica została odsłonięta 8 marca 2018 r. z udziałem 
władz francuskich, polskich dyplomatów, przedstawicieli 
IPN, środowisk kombatanckich zarówno polskich, jak i fran-
cuskich oraz wojska polskiego i francuskiego.  

W Kalwarii Pacławskiej pion upamiętnień umieścił tablicę 
pamiątkową poświęconą kapelanom Wojska Polskiego, 
którzy zostali zamordowani w 1940 r. przez sowietów 
w Zbrodni Katyńskiej. 

Jednym z priorytetów jest dbałość o groby wojenne za-
równo w kraju, jak i zagranicą. Na terenie województwa pod-
karpackiego zbudowaliśmy nowe groby wojenne: w Malawie 
dla żołnierzy AK: Aleksandra Kordonia i Stanisława Marszała 
poległych w walce z Niemcami w 1944 r.; w Niewodnej: 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-Bogusz: dla kpt. Jana Zdziarskiego poległego 
13 sierpnia 1920 r. w Bitwie Warszawskiej. Przeprowadzili-
śmy także remont Grobu Nieznanego Żołnierza AK w Rud-

niku nad Sanem orz grobu sierż. Jana Ziomka – obrońcy 
Lwowa  z lat 1918-1919 i Westerplatte 1939 r.  

Dbając o groby naszych rodaków na Kresach rokrocz-
nie wspólnie ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich 
Oddział w Rzeszowie organizujemy wyjazdy mające na celu 
porządkowanie zapomnianych polskich mogił i cmentarzy. 
Takie działania podejmujemy na cmentarzach we Lwowie, 
Winnikach, Stanisławowie, Bohorodczanach i Kołomyi. 
Ponadto, zewidencjonowaliśmy wiele innych miejsc na 
Kresach. Zorganizowaliśmy wyjazd szlakiem miejsc pamięci 
II Brygady Legionów. Jego efektem oprócz reportaży 
telewizyjnych i radiowych są materiały, które posłużą do 
powstania przewodnika po tych miejscach. 

Ważnym aspektem pracy biura są działania prowadzące 
do godnego pochówku bohaterów. W związku z tym współ-
organizowaliśmy lub organizowaliśmy pogrzeby Żołnierzy 
Niezłomnych. 20 października 2017 r. w przygotowanej 
przez OBUWiM  Kwaterze Żołnierzy Niezłomnych na cmen-
tarzu komunalnym Wilkowyja w Rzeszowie spoczęli ppor. 
Michał Zygo i ppor. Leopold Rząsa odnalezieni przez zespół 
prof. Krzysztofa Szwagrzyka i ekshumowani z cmentarza 
w Zwięczycy, gdzie zostali, po dokonanej na nich zbrodni, 
potajemnie pochowani przez funkcjonariuszy UB. 

5 października 2019 r. współorganizowaliśmy w Stalowej 
Woli - Rozwadowie  pogrzeb kpt. Tadeusza Gajdy „Tarzana”. 
Jego miejsce spoczynku zostało odkryte w Krakowie przez 
specjalistów z Biura Poszukiwań i Identyfikacji i zgodnie 
z wolą rodziny został on pochowany na cmentarzu w rodzin-
nych stronach. 26 sierpnia biuro przeprowadziło w Kosinie 
ekshumację żołnierza niemieckiego Michała Szydłowskiego. 
Jak wskazywali mieszkańcy Kosiny dzięki jego wstawienni-
ctwu uratowanych zostało kilkunastu Polaków – zarówno 
mieszkańców Kosiny jaki i uciekinierów ze wschodu. 5 
września 2019 r. zorganizowaliśmy jego pogrzeb i zgodnie 
z wolą rodzin uratowanych spoczął on na miejscowym 
cmentarzu. 

Kolejnym obszarem są działania popularyzatorskie. 
Warto wymienić 12. odcinkowy cykl programów pt. „Pod-
karpackie Twarze Niepodległości”. Przypominają one mało 
znanych mieszkańców Podkarpacia, którzy wnieśli duży 
wkład w odzyskanie przez Polskę niepodległości. 

Pracownicy biura przeprowadzają akcje społeczne: „11 
lipca – Zapal znicz pamięci”, „Zapal znicz bohaterowi”, to-
warzyszą im akcje ulotkowe, foldery, i publikacje książkowe. 
Ważną sferą działalności OBUWiM IPN w Rzeszowie jest 
także realizacja ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie 
propagowania komunizmu. W związku z wprowadzeniem 
w życie jej zapisów przygotowano kilkadziesiąt opinii dla 
samorządów i osób, na których spoczął obowiązek doko-
nania zmian nazw ulic, tablic i pomników upamiętniających 
osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące lub 
propagujące komunizm. 

Osłonięcie tablicy poświęconej mieszkańcom Fréland e Francji. Fot. Stanisław Stopyra.


