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DR DARIUSZ IWANECZKO – DYREKTOR ODDZIA£U IPN W RZESZOWIE

Mija 20 lat od rozpoczêcia dzia³alnoœci Instytutu Pamiêci Narodowej
i oddzia³u IPN w Rzeszowie. Poprzez swoj¹ pracê i jej wymierne efekty
trwale wpisaliœmy siê w sferê nauki, edukacji, kszta³towania pamiêci i
œwiadomoœci historycznej. Praca w IPN nabra³a szczególnego wymiaru i
etosu, sprawiaj¹c, ¿e dla wielu osób sta³a siê swoist¹ misj¹ w s³u¿bie
prawdzie, pañstwu i spo³eczeñstwu. W czasie tych dwóch dekad osi¹gnêliœmy bardzo wiele. Dysponujemy ogromnym dorobkiem naukowo-badawczym, nowoczeœnie prowadzonym archiwum, wspieramy œrodowiska edu-

kacyjnei patriotyczne, pielêgnujemy pamiêæ, s³u¿ymy wielu osobom i
instytucjom publicznym w Polsce i poza granicami.
Oddzia³ w Rzeszowie w sposób istotny wpisuje siê w ca³oœæ dzia³añ
IPN w Polsce, jak równie¿ – poprzez swoj¹ aktywnoœæ i dorobek – ubogaca obszar ¿ycia publicznego województwa podkarpackiego. Jubileusz
dwudziestolecia jest okazj¹ do przypomnienia naszych dokonañ, deklaruj¹c jednoczeœnie, ¿e nadal z tak¹ sam¹ pasj¹ i oddaniem bêdziemy
s³u¿yæ pañstwu polskiemu i lokalnej spo³ecznoœci.

Oddzia³owe Archiwum
Oddzia³owe Archiwum zosta³o powo³ane ustaw¹ o IPN z dnia 18 grudnia 1998 r., która na³o¿y³a nañ
obowi¹zek gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania, opracowywania, zabezpieczania,
udostêpniania i publikowania materia³ów dokumentuj¹cych losy Narodu Polskiego i obywateli
polskich innych narodowoœci w latach 1917–1990.

A

rchiwum rzeszowskiego oddzia³u posiada w
swoim zasobie materia³y archiwalne wytworzone
przez aparat bezpieczeñstwa
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w latach 1944–1990. Zasób ten tworz¹ materia³y administracyjne, operacyjne i
personalne pracowników Urzêdu Bezpieczeñstwa i S³u¿by
Bezpieczeñstwa. Ponadto do
zasobu nale¿¹ m.in. materia³y archiwalne wytworzone
przez Okrêgow¹ Komisjê Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; akta spraw
osób represjonowanych z motywów politycznych, których
twórcami by³y powszechne i
wojskowe s¹dy i prokuratury;
akta procesowe s¹dów cywilnych, czy dokumenty przejête
z archiwów S³u¿by Wiêziennej.
W sk³ad zasobu archiwalnego wchodz¹ te¿ pomoce
ewidencyjne w postaci kartotek, spisów zdawczo-odbiorczych, skorowidzów, repertoriów, indeksów, inwentarzy i
rejestrów.
Mikrofilmy – to kolejny
rodzaj materia³ów stanowi¹cych zasób archiwalny IPN w
Rzeszowie. Zosta³y one sporz¹dzone w latach 70. i 80.
XX wieku na podstawie wyselekcjonowanych materia³ów
aparatu bezpieczeñstwa. Zasób audiowizualny archiwum
stanowi dokumentacja filmowa. Liczy ona 7 filmów.
Cenny fragment zasobu
stanowi¹ materia³y przekazane przez osoby prywatne.
Dziêki temu unikalne dokumenty, gromadzone przez
œwiadków historii w domowych archiwach staj¹ siê dostêpne dla szerokiego grona
zainteresowanych. Aby jeszcze bardziej zintensyfikowaæ
ten proces w 2017 r. ruszy³
ogólnopolski projekt „Archi-

wum Pe³ne Pamiêci”, a portal internetowy: www.archiwumpamiêci.pl. pozwala osobom zainteresowanym dowiedzieæ siê jakie dokumenty
mo¿na przekazaæ i w jaki
sposób to zrobiæ. W ramach
tego projektu przekazano
nam dot¹d 98 darowizn.
Ca³y zasób Oddzia³owego
Archiwum IPN w Rzeszowie
liczy ponad 3 366, 61 mb.
Materia³y archiwalne
przejmowano i przejmuje siê
nadal w ró¿nym stanie technicznym. Aby zabezpieczyæ je
przed dalszym zniszczeniem
w archiwum dzia³a pracowania konserwacji akt.
Skanowanie akt jest doskonalsz¹ forma zabezpieczenia zasobu. Proces digitalizacji akt ruszy³ w sierpniu 2007
r. i trwa do tej pory.
Od 2012 r. jest realizowany projekt „Cyfrowe Archiwum”.To ogólnopolska baza
danych umo¿liwiaj¹ca wyszukiwanie informacji i interesuj¹cych u¿ytkownika materia³ów archiwalnych bêd¹cych w
posiadaniu IPN. Aplikacja ta
aktualnie odzwierciedla prawie 100% zgromadzonego zasobu archiwalnego i obecnie
liczy: zasób – 746 488, indeks
– 906 007 rekordów.
Gromadzenie materia³ów
dokumentuj¹cych wydarzenia,
które rozgrywa³y siê na naszym terenie i dba³oœæ o nie,
ma przede wszystkim umo¿liwiæ jak najszerszej liczbie
zainteresowanych dostêp do
tej nieznanej jeszcze przed
2000 rokiem czêœci narodowego zasobu archiwalnego.
Wœród nich, najwa¿niejsz¹
grupê stanowi¹ osoby, które w
czasach PRL podlega³y jakimkolwiek formom represji z jego
strony. Ju¿ 7 lutego 2001 r. ruszy³a ogólnopolska akcja wydawania formularzy wniosków

o udostêpnienie dokumentów/
zapytañ o status pokrzywdzonego na podstawie ustawy o
IPN. To na ich podstawie mogli oni uzyskaæ wgl¹d w materia³y gromadzone na ich temat.
Kilka miesiêcy póŸniej – 31
sierpnia 2001 r. – w rocznicê
Porozumieñ Sierpniowych rzeszowskie archiwum IPN jako
pierwsze w kraju rozpoczê³o
udostêpniane materia³ów archiwalnych tym wnioskodawcom.
Dokumenty odnalezione na
podstawie kwerendy udostêpniane s¹ zainteresowanym.
Na ¿¹danie podawane s¹ nazwiska tajnych wspó³pracowników organów bezpieczeñstwa przekazuj¹cych informacje o wnioskodawcy oraz funkcjonariuszy, którzy ich zadaniowali i oceniali przekazywane przez nich informacje. Dane
te s¹ podawane wówczas, kiedy mo¿na jednoznacznie ustaliæ to¿samoœæ tych osób. W
ci¹gu dotychczasowej dzia³alnoœci zrealizowano 8083 tego
typu wniosków.
Po zapoznaniu siê z materia³ami na swój temat
wnioskodawca ma mo¿liwoœæ
z³o¿enia sprostowania lub
uzupe³nienia, które jest do³¹czane do tych materia³ów i
stanowi jego osobiste odniesienie do faktów i zdarzeñ, o
których mowa w dokumentach wytworzonych przez SB.
Ustawa o IPN daje tak¿e
mo¿liwoœæ funkcjonariuszom
organów bezpieczeñstwa pañstwa uzyskania kopii dotycz¹cych ich dokumentów osobowych.
Realizujemy równie¿
wnioski osób, które wystêpuj¹ np. o potwierdzenie represji doznanych w okresie II
wojny œwiatowej, aresztowania i skazania za dzia³alnoœæ
polityczn¹ zwi¹zan¹ z walk¹

o suwerennoœæ Polski oraz o
odnalezienie informacji dotycz¹cych losów najbli¿szych.
Wgl¹d w akta osobowe
funkcjonariuszy i pracowników
organów bezpieczeñstwa pañstwa maj¹ wszyscy zainteresowani tym rodzajem dokumentów. Podobnie rzecz ma siê
z materia³ami archiwalnym
odnosz¹cymi siê do osób publicznych. Ka¿dy ma te¿ prawo wyst¹piæ z wnioskiem o
wgl¹d w dokumentacjê archiwaln¹ odnosz¹c¹ siê do osób
publicznych oraz mo¿e wyst¹piæ z wnioskiem o udostêpnienie do wgl¹du kopii sprawy
lustracyjnej zakoñczonej prawomocnym wyrokiem s¹du.
Z zasobu archiwalnego
IPN korzystaj¹ tak¿e instytucje, które z racji na³o¿onych
na nie zadañ ustawowych
wystêpuj¹ o udostêpnienie
ró¿nego typu dokumentów.
S¹ to m.in. Urz¹d ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, policja, Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego,
s¹dy, pañstwowe i samorz¹dowe jednostki organizacyjne m.in. urzêdy wojewódzkie
i urzêdy miast.
W roku 2015 na IPN, a tym
samym na pion archiwalny,
ustawa o dzia³aczach opozycji
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych w powodów politycznych na³o¿y³a
nowe obowi¹zki. Zgodnie z ni¹
osoby, które w czasach PRL
dzia³a³y w opozycji antykomunistycznej i by³y represjonowane z powodów politycznych
mog¹ ubiegaæ siê o nadanie im
statusu dzia³acza 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 archiwal-

Materia³y
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w Rzeszowie
nym materia³y œwiadcz¹ce o
tym, ¿e osoba ubiegaj¹ca siê o
ten status prowadzi³a dzia³alnoœæ na rzecz odzyskania przez
Polskê niepodleg³oœci. By³a w
zwi¹zku z tym inwigilowana,
represjonowana, przebywa³a w
wiêzieniu lub oœrodku odosobnienia, ale nie by³a jednoczeœnie pracownikiem, funkcjonariuszem lub ¿o³nierzem organów bezpieczeñstwa pañstwa.
Od wejœcia w ¿ycie tej ustawy
do koñca lutego 2020 r. w zwi¹zku z jej realizacj¹ wydano 874
decyzje administracyjne oraz
zrealizowano 711 wniosków o
wydanie dowodów dzia³alnoœci
opozycyjnej.
Oddzia³owe Archiwum od
pocz¹tku dzia³alnoœci zrealizowa³o 335 432 wnioski, kwerendy i sprawdzenia. A w ci¹gu dwudziestu lat wypo¿yczono a¿ 220 932 j.a.
Poza dzia³alnoœci¹ wynikaj¹c¹ z zadañ ustawowych Archiwum IPN w Rzeszowie zajmuje siê szeroko pojêt¹ dzia³alnoœci¹ edukacyjn¹. Pracownicy organizuj¹ warsztaty archiwalne dlastudentów kierunków historycznych, pracowników bibliotek, archiwów wojskowych wojsk l¹dowych oraz
nauczycieli historii z terenu
województwa podkarpackiego.
Archiwum wspomaga wy¿sze
uczelnie, w porozumieniu z

nimi organizowane s¹ praktyki, sta¿e studenckie i absolwenckie.
Od 2009 r. archiwum
uczestniczy w Europejskiej
Nocy Muzeów. W jej ramach
archiwiœci oprowadzaj¹ po
magazynach, informuj¹c o zasobie, dzia³alnoœci pionu i zasadach udostêpniania dokumentów. Ponadto, zwiedzaj¹cym prezentowany jest pokaz
archiwaliów na wybrany temat zwi¹zany z histori¹ regionu, b¹dŸ te¿ charakteryzuj¹cy
funkcjonowanie poszczególnych pionów SB. Ofertê uzupe³niaj¹ pokazy filmów operacyjnych i szkoleniowych prezentuj¹cych dzia³alnoœæ komunistycznego aparatu represji z
komentarzem archiwistów.
Dzia³alnoœæ archiwum ma realny wp³yw na upamiêtnianie
oraz przywracanie sprawiedliwoœci. Dzieje siê tak m. in.
poprzez przyznawanie przez
Prezydenta RP Krzy¿a Wolnoœci i Solidarnoœci. Instytut od
2011 r. jest jedyn¹ instytucj¹,
która mo¿e wystêpowaæ o
nadanie zas³u¿onym dzia³aczom opozycji z lat 1956–1989
tego odznaczenia pañstwowego. Od 2011 r. do koñca lutego
2020 r. archiwum IPN w Rzeszowie zrealizowa³o 426 wniosków o nadanie Krzy¿a Wolnoœci i Solidarnoœci.
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