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Wieloosobowe Stanowisko
ds. Poszukiwañ i Identyfikacji
Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku osób, które straci³y ¿ycie w zwi¹zku z walk¹
o niepodleg³oœæ Polski oraz w wyniku dzia³ania re¿imów totalitarnych jest obecnie
jedn¹ z najistotniejszych ga³êzi dzia³alnoœci IPN. Zapocz¹tkowana zosta³a
ona dzia³alnoœci¹ prof. dr hab. Krzysztofa Szwagrzyka m.in. na warszawskiej „£¹czce”,
gdzie odnaleziono szcz¹tki co najmniej 220 osób.

W

rzeszowskim oddziale
IPN dzia³alnoœæ poszukiwawcza i identyfikacyjna
zainicjowana zosta³a w 2012 r. Pocz¹tkowo w ramach OBEP/OBBH,
a od jesieni 2016 w ramach dzia³alnoœci osobnej komórki Wieloosobowego Stanowiska ds. Poszukiwañ i Identyfikacji. Zakres poszukiwañ zosta³ ponadto rozszerzony
na ofiary zbrodni niemieckich i
zbrodni pope³nionych przez nacjonalistów ukraiñskich.
W trakcie dotychczasowej dzia³alnoœci w WSPI realizowano 127
sprawy poszukiwawcze lub zwi¹zane z grobami wojennymi, z których
w 12 przypadkach zrealizowano
badania lub nadzory archeologiczne, a w kilkudziesiêciu innych sprawach przeprowadzono badania powierzchniowe i prospekcjê archeologiczn¹. W wyniku dzia³añ pionu
ujawniono dot¹d szcz¹tki 34 osób,
z czego 12 w wyniku wykopalisk
prowadzonych przez specjalistów
Biura Poszukiwañ i Identyfikacji
IPN w Warszawie. Dotychczas zidentyfikowano 7 ofiar, których
szcz¹tki zosta³y ujawnione.
Miejscem, które posiada kluczowe znaczenie dla poszukiwañ na
RzeszowszczyŸnie jest Cmentarz
Komunalny Pobitno w Rzeszowie.
To tu potajemnie pogrzebano wiêkszoœæ z ponad 400 osób, które strac.d. ze str. III
Czêœæ jeñców polskich zosta³a
wziêta do niewoli na Podkarpaciu,
po bitwie w okolicach Birczy 12
wrzeœnia 1939 roku. Tablica zosta³a ods³oniêta 8 marca 2018 r. z
udzia³em w³adz francuskich, polskich dyplomatów, przedstawicieli
IPN, œrodowisk kombatanckich zarówno polskich, jak i francuskich
oraz wojska polskiego i francuskiego.
W Kalwarii Pac³awskiej pion
upamiêtnieñ umieœci³ tablicê pami¹tkow¹ poœwiêcon¹ kapelanom
Wojska Polskiego, którzy zostali
zamordowani w 1940 r. przez sowietów w Zbrodni Katyñskiej.
Jednym z priorytetów jest dba³oœæ o groby wojenne zarówno w kraju, jak i zagranic¹. Na terenie województwa podkarpackiego zbudowaliœmy nowe groby wojenne: w
Malawie dla ¿o³nierzy AK: Aleksandra Kordonia i Stanis³awa Marsza³a poleg³ych w walce z Niemcami w 1944 r.; w Niewodnej: dla ¿o³nierza AK Tomasza Gazdy zamordowanego przez NKWD oraz dla
W³adys³awa Lepaka, tak¿e zamordowanego przez NKWD; w Czudcu:
dla por. Stanis³awa G³uszka, który
poleg³ 12 sierpnia 1920 r. w czasie
wojny polsko-bolszewickiej; w Siedliskach-Bogusz: dla kpt. Jana
Zdziarskiego poleg³ego 13 sierpnia
1920 r. w Bitwie Warszawskiej.
Przeprowadziliœmy tak¿e remont
Grobu Nieznanego ¯o³nierza AK w
Rudniku nad Sanem oraz grobu
sier¿. Jana Ziomka – obroñcy Lwowa z lat 1918–1919 i Westerplatte
1939 r.

ci³y ¿ycie na zamku w Rzeszowie w
latach 1944 – 1956, a tak¿e szereg
cia³ osób przywiezionych do Rzeszowa po œmierci zadanej z r¹k funkcjonariuszy komunistycznego aparatu bezpieczeñstwa w ró¿nych czêœciach ówczesnego województwa
rzeszowskiego. Dotychczasowe ustalenia pozwoli³y wytypowaæ szereg
miejsc, gdzie pochowano ofiary re¿imu komunistycznego, niestety
wiêkszoœæ z nich zosta³a w kolejnych dziesiêcioleciach wykorzystana do ponownych pochówków osób
cywilnych.
W latach 2017–2018 na terenie
Turzy i Trzebuski WSPI organizowa³ badania archeologiczne zmierzaj¹ce do odnalezienia grobów
ofiar NKWD pomordowanych jesieni¹ 1944 r. na tym terenie. Odnaleziono setki ³usek broni palnej i szereg œladów maj¹cych zwi¹zek z histori¹ tego miejsca, lecz nie natrafiono dot¹d na jamy grobowe. Z kolei badania archeologiczne terenu
by³ego obozu NKWD w Trzebusce
przynios³y odkrycie licznych przedmiotów pozostawionych w obozowych ziemiankach przez wiêŸniów.
Podobne badania przeprowadzono
latem 2020 r. na terenie by³ego obozu NKWD w ¯abnie nad Sanem.
Pion poszukiwañ prowadzi ponad 30 spraw dotycz¹cych miejsc
pochówku ofiar zbrodni niemieckich,
Dbaj¹c o groby naszych rodaków
na Kresach rokrocznie wspólnie ze
Stowarzyszeniem Dziennikarzy
Polskich Oddzia³ w Rzeszowie organizujemy wyjazdy maj¹ce na celu
porz¹dkowanie zapomnianych polskich mogi³ i cmentarzy. Takie
dzia³ania podejmujemy na cmentarzach we Lwowie, Winnikach,
Stanis³awowie, Bohorodczanach i
Ko³omyi. Ponadto, zewidencjonowaliœmy wiele innych miejsc na Kresach. Zorganizowaliœmy wyjazd
szlakiem miejsc pamiêci II Brygady Legionów. Jego efektem oprócz
reporta¿y telewizyjnych i radiowychs¹ materia³y, które pos³u¿¹ do
powstania przewodnika po tych
miejscach.
Wa¿nym aspektem pracy biura
s¹ dzia³ania prowadz¹ce do godnego pochówku bohaterów. W zwi¹zku z tym wspó³organizowaliœmy lub
organizowaliœmy pogrzeby ¯o³nierzy
Niez³omnych. 20 paŸdziernika 2017
r. w przygotowanej przez OBUWiM
Kwaterze ¯o³nierzy Niez³omnych na
Cmentarzu Komunalnym Wilkowyja w Rzeszowie spoczêli ppor. Micha³ Zygo i ppor. Leopold Rz¹sa
odnalezieni przez zespó³ prof.
Krzysztofa Szwagrzyka i ekshumowani z cmentarza w Zwiêczycy, gdzie
zostali, po dokonanej na nich zbrodni, potajemnie pochowani przez
funkcjonariuszy UB.
5 paŸdziernika 2019 r. wspó³organizowaliœmy w Stalowej Woli –
Rozwadowie pogrzeb kpt. Tadeusza
Gajdy „Tarzana”. Jego miejsce spoczynku zosta³o odkryte w Krakowie
przez specjalistów z Biura Poszukiwañ i Identyfikacji i zgodnie z
wol¹ rodziny zosta³ on pochowany

ale tak¿e ¿o³nierzy polskich poleg³ych w 1939 r. Przeprowadzono
miêdzy innymi prospekcje archeologiczne w Borownicy, Sanoku – Olchowcach, G³ogowie Ma³opolskim,
£añcucie, Jaros³awiu i Rzeszowie
(Lisia Góra). W Stalowej Woli poszukiwano grobów ofiar gestapo na
terenie parku miejskiego w ramach
nadzoru nad realizowan¹ inwestycj¹ budowlan¹. Tak¿e dla poszukiwañ ofiar zbrodni niemieckich
jedn¹ z kluczowych lokalizacji jest
cmentarz komunalny Pobitno w
Rzeszowie. Niestety w okresie PRL
wiele mogi³ ofiar hitleryzmu, zosta³o zapomnianych, zatar³o siê, a
miejsca wykorzystano pod powojenne pochówki.
Specyfik¹ obszaru Polski po³udniowo-wschodniej s¹ dzieje konfliktu narodowoœciowego wywo³anego d¹¿eniem ukraiñskich nacjonalistów do w³¹czenia ziem znajduj¹cych siê na wschód od Sanu do
pañstwa ukraiñskiego. Zbrodnie
nacjonalistów ukraiñskich, maj¹ce
charakter czystki etnicznej, pozostawi³y po sobie nie tylko ogrom
bólu i cierpienia, ale tak¿e setki
nieoznaczonych mogi³ ofiar. Tak¿e
w tym obszarze, wraz z Biurem
Poszukiwañ IPN w Warszawie, prowadzono badania archeologiczne
studni w Jaworniku Ruskim i ¯ohatyniu, domniemanego grobu ofiar

Ekshumacja szcz¹tków kpt. W. Koby, ppor. L. Rz¹sy i ppor. M. Zygo
(fot. Igor Witowicz)
UPA w Sólcy oraz miejsca pochówku ¿o³nierzy polskich w miejscowoœci Aksmanice. Ponadto pracownicy pionu poszukiwañ uczestniczyli
w przygotowaniu ekshumacji i poszukiwañ realizowanych w ramach
œledztw OKŒZpNP w Rzeszowie.
Wa¿nym aspektem dzia³alnoœci pionu poszukiwañ jest wspó³praca z
organami administracji samorz¹dowej i wymiaru sprawiedliwoœci przy
pracach zwi¹zanych z grobami wojennymi. Pracownicy konsultowali
lub uczestniczyli w ujawnieniu i
ekshumacji szcz¹tków kilkudziesiêciu ¿o³nierzy ró¿nych armii, pochowanych na terenie dzisiejszego województwa podkarpackiego w okresie I i II wojny œwiatowej. Uczestniczyli równie¿ w badaniach archeologicznych i poszukiwaniach zwi¹zanych z odnajdywaniem broni i
dokumentów zdeponowanych przez
¿o³nierzy polskiego podziemia niepodleg³oœciowego.
Charakter pracy, polegaj¹cy na
poszukiwaniu obiektów znajduj¹cych siê pod powierzchni¹ ziemi

wymusza zachowanie du¿ej wra¿liwoœci i ostro¿noœci wzglêdem zabytków œwiadcz¹cych o odleglejszej
przesz³oœci naszej ojczyzny. Choæ
poszukiwanie starszych zabytków
archeologicznych nie jest ustawowym zadaniem IPN, podczas realizowanych przez jego pracowników dzia³añ czêsto dochodzi do
ujawnienia takich obiektów. W
trakcie badañ na Zamku Lubomirskich w Rzeszowie w 2015 r. odkryto neolityczne stanowisko archeologiczne, œwiadcz¹ce o osadnictwie w tym miejscu datowanym na
ok. 5 tys. lat temu. Tak¿e kilkanaœcie niezarejestrowanych dot¹d
form terenowych i obiektów, które
zosta³y zg³oszone Pañstwowej
S³u¿bie Ochrony Zabytków (kilkanaœcie kurhanów, dwa dworzyska,
obiekty funeralne i domniemane
grodzisko), a tak¿e kilkaset obiektów infrastruktury militarnej z I i
II wojny œwiatowej. Stanowi to
dodatkow¹ korzyœæ spo³eczn¹ wynikaj¹c¹ z istnienia pionu poszukiwañ IPN.

Ods³oniêcie tablicy poœwiêconej mieszkañcom Fréland we Francji (fot. Stanis³aw Stopyra)
na cmentarzu w rodzinnych stronach. 26 sierpnia biuro przeprowadzi³o w Kosinie ekshumacjê ¿o³nierza niemieckiego Micha³a Szyd³owskiego. Jak wskazywali mieszkañcy Kosiny dziêki jego wstawiennictwu uratowanych zosta³o kilkunastu Polaków – zarówno mieszkañców Kosiny jaki i uciekinierów ze
wschodu. 5 wrzeœnia 2019 r. zorganizowaliœmy jego pogrzeb i zgodnie
z wol¹ rodzin uratowanych spocz¹³
on na miejscowym cmentarzu.
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Kolejnym obszarem s¹ dzia³ania
popularyzatorskie. Warto wymieniæ
12. odcinkowy cykl programów pt.
„Podkarpackie Twarze Niepodleg³oœci”. Przypominaj¹ one ma³o znanych mieszkañców Podkarpacia,
którzy wnieœli du¿y wk³ad w odzyskanie przez Polskê niepodleg³oœci.
Pracownicy biura przeprowadzaj¹ akcje spo³eczne: „11 lipca –
Zapal znicz pamiêci”, „Zapal znicz
bohaterowi”, towarzysz¹ im akcje
ulotkowe, foldery, i publikacje ksi¹¿-

kowe. Wa¿n¹ sfer¹ dzia³alnoœci
OBUWiM IPN w Rzeszowie jest
tak¿e realizacja ustawy z dnia 1
kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu. W zwi¹zku z
wprowadzeniem w ¿ycie jej zapisów
przygotowano kilkadziesi¹t opinii
dla samorz¹dów i osób, na których
spocz¹³ obowi¹zek dokonania
zmian nazw ulic, tablic i pomników
upamiêtniaj¹cych osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizuj¹ce lub propaguj¹ce komunizm.

