
1

ŚWIADEK  HISTORII
N A G R O D A H O N O R O W A

E DY C J A  XI
RZESZÓW 2022



1

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

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

Posiedzenie komisji nominującej w  Oddziale Instytutu 
Pamięci Narodowej w  Rzeszowie odbyło się 21 lipca 
2022  r. Spośród nadesłanych wniosków komisja wyłoniła 
kandydatów, którzy zasłużyli na uhonorowanie nagrodą 

„Świadek Historii”.
25 sierpnia 2022  r. uchwałą Kapituły Nagrody Świadek 

Historii nagrodę otrzymali:
• Barbara Krystyna Janczura 
• ś.p. Franciszek Kotula
• Tomasz Róg
• Mariusz Skiba
• Michał Jan Stręk 
• Magdalena Szczepańska

Wstęp

DARIUSZ IWANECZKO 
Dyrektor IPN O/Rzeszów
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Urodziła się 5 grudnia 1957 roku w Lubaczo-
wie. Córka i wnuczka Sybiraków wywiezionych do 
Kazachstanu. Wnuczka przedwojennego policjan-
ta Wojciecha Mielnika deportowanego na Koły-
mę, późniejszego żołnierza Armii Polskiej w ZSRS 
gen. Władysława Andersa. W 1992 r. odbyła podróż 
do Kazachstanu, w poszukiwaniu grobów babci 
i wujka. Od grudnia 2021 roku pełni funkcję wiceprezesa Terenowego Koła Związku Sy-
biraków w Lubaczowie. Jest też wieloletnim członkiem Zarządu Oddziału w Jarosławiu. 
Należy do Wspólnoty Wnuków Sybiraków z siedzibą w Białymstoku. Założyła i prowadzi 
blog: https://sybiracylubaczow.blogspot.com/, na którym zamieszcza informacje dotyczące 
działalności Terenowego Koła Sybiraków w Lubaczowie, a także piękną poezję pisaną przez 
Sybiraków i dla Sybiraków oraz liczne wspomnienia z zesłania. Spotyka się z młodzieżą szkół 
powiatu lubaczowskiego. Odbywa spotkania autorskie, m.in. z uczniami szkół średnich, 
z czytelnikami bibliotek w Lubaczowie. 

Współorganizatorka spotkań opłatkowych, uroczystości poświęconych upamiętnieniu 
wywózek na Sybir, Dnia Sybiraka, za każdym razem przygotowując pamiątkowe statuetki 
dla Sybiraków, sponsorów i zaprzyjaźnionych instytucji. Prężnie działa w Kole. To dzięki Jej 
pomysłowości i operatywności Koło Sybiraków w Lubaczowie swoimi działaniami wyróżnia 
się na tle pozostałych Kół w regionie.  Występowała o najwyższe odznaczenia dla Sybiraków 
Koła w Lubaczowie: Medal „Pro-Patria”, Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości, Złotą 
Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków, Srebrną Odznaką Honorową za Za-
sługi dla Związku Sybiraków, a także o Srebrną Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku 
Sybiraków  dla  osób wspierających pracę Koła. Ze względu na podeszły wiek członków Koła 
w Lubaczowie, ich problemy zdrowotne, a także z powodu pandemii Covid-19, tradycyjne 
uroczystości zmieniła w Objazdowy Dzień Sybiraka, odwiedzając Sybiraków, przekazując 
odznaczonym Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związku Sybiraków i pamiątkowe statuet-
ki. Jest autorką książek o zesłaniu, które wydaje własnym sumptem.

W 2019 r. wydała książkę pt. Ponury cień Sybiru: wspomnienia z zesłania, czyli wspo-
mnienia  z 6-letniego pobytu swojej rodziny na zesłaniu w Kazachstanie w latach 1940-1946; 
w 2021 r. Cierniowym szlakiem: z piekła Kołymy do Armii Andersa; w 2022 r. Sybiracy. 
Historia Koła Związku Sybiraków w Lubaczowie oraz wierszowanych wspomnień w tomiku 
Zobowiązanie wydanego w 2019 r.

Barbara 
Krystyna 
Janczura

Fot. zbiory prywatne
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ś.p.
Franciszek 
Kotula

Urodził się 26 marca 1900 r. w Głogowie Ma-
łopolskim jako syn Walentego i Julii z domu 
Liszcz. W 1920 roku ukończył Seminarium Na-
uczycielskie w Rzeszowie, zaś w 1929 r. Wyż-
szy Kurs Nauczycielski w Toruniu. Od 1920 r. 
pracował jako nauczyciel szkół powszechnych 
w Straszydlu k/Rzeszowa, Głogowie, Budach Głogowskich, Tyczynie i – od 1932 r. 
– w Rzeszowie. W 1935 r. Zarząd Towarzystwa Regionalnego Ziemi Rzeszowskiej 
powierzył mu zorganizowanie muzeum w Rzeszowie. Od 1935 r. pełnił społecznie 
funkcję kierownika Muzeum Regionalnego Ziemi Rzeszowskiej. W latach okupa-
cji niemieckiej pracował jako kierownik szkoły w Zwięczycy, pełniąc jednocześnie 
funkcję kierownika Muzeum Miejskiego w Rzeszowie. Po zakończeniu działań 
wojennych został kustoszem Muzeum Miasta Rzeszowa. W 1945 r. należał do ini-
cjatorów powstania Rzeszowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki, pełniąc 
funkcję sekretarza Zarządu. W 1954 r., w uznaniu zasług dla kultury i nauki, został 
mianowany docentem. W latach 1950–1959 był dyrektorem Muzeum Okręgowego 
w Rzeszowie, a od 1970 r. kierownikiem Działu Etnograficznego Muzeum. Od 1955 
r., przez cztery kadencje, był radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie. 
Bibliografia prac Franciszka Kotuli obejmuje około 600 pozycji. Znajdują się wśród 
nich artykuły naukowe, recenzje, teksty prasowe o charakterze popularyzatorskim, 
polemiki, a także książki. Wśród nich warto wymienić: Z Sandomierskiej Puszczy 
(1962), Folklor słowny osobliwy (1969), Rozmowy ze skorupami (1969), Hej, lelu-
ja (1970), Po Rzeszowskim Podgórzu błądząc (1974), Opowieści ziemi (1975), Znaki 
przeszłości (1976), Miasteczko. Na przykładzie Głogowa Małopolskiego i jego sąsia-
dów (1981), Chłopi bronili się sami (1982), U źródeł (1983). W 1976 r. otrzymał Na-
grodę im. Oskara Kolberga za działalność naukową i dokumentacyjną oraz animację 
i upowszechnianie kultury ludowej. Wydane w 1979 r. Muzykanty zostały wyróż-
nione tytułem „Książki Roku” w plebiscycie czytelników, ogłoszonym przez mie-
sięcznik „Nowe Książki”. W ostatnich latach życia Franciszek Kotula pracował nad 
niezwykłym przewodnikiem po Rzeszowie.

Fot. z publikacji: Franciszek Kotula, 
Tamten Rzeszów, czyli wędrówka po 

zakątkach i historii miasta,
Rzeszów 1997
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Niestety, zmarł nagle 22 kwietnia 1983 r. Dopiero po jego śmierci, w 1985 r. ukazał 
się Tamten Rzeszów, czyli wędrówka po zakątkach i historii miasta. Kolejne wydania 
Tamtego Rzeszowa… ukazały się w latach 1997 i 2003. 

Kotula stworzył również unikalną kronikę ostatnich lat społeczności żydowskiej 
w Rzeszowie, będącą zapisem jej Zagłady – Losy Żydów rzeszowskich 1939–1944. 
Kronika tamtych dni (1999). W 2020 r. Losy… zostały przetłumaczone na język an-
gielski przez Gabrielle Eisen, a wydane przez Petera Levy pt. The Fate of the Jews of 
Rzeszow 1939–1944. Cronicle of Those Days. Już po śmierci Franciszka Kotuli uka-
zało się kilka jego prac: Diariusz muzealny 1942–1948 (1999), Mimo wszystko czyli 
życie kulturalne Rzeszowa pod okupacją niemiecką (1939–1944) (2003), Zapisane 
w terenie. Reportaże historyczno-etnograficzne (z lat siedemdziesiątych XX wieku) 
(2008), i ponownie Miasteczko… jako wydanie drugie rozszerzone i pierwsze kom-
pletne (2014). Wojennym stratom materialnym Rzeszowa poświęcił pierwszą swoją 
książkę pt. Z dziejów Rzeszowa 1939–1944. Losy rzeszowskich zabytków i pamiątek 
(1947); drugie wydanie ukazało się w 1998 r. Franciszek Kotula został uhonorowany 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym i Srebrnym Krzyżem 
Zasługi. Jest patronem Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie, jak również osiedla 
nr XXIV w Rzeszowie (osiedle Krakowska-Południe), a także Miejsko-Gminnego 
Domu Kultury w Głogowie Małopolskim.
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Urodził się 1 lutego 1980 r. w Lubaczowie. Jest 
absolwentem historii na Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim w Lublinie (2004), historykiem 
regionalistą, kolekcjonerem (właścicielem kolek-
cji pamiątek z powiatu lubaczowskiego i Kresów 
Wschodnich RP), pomysłodawcą i redaktorem 

„Cieszanowskich Zeszytów Regionalnych” (dotychczas ukazało się siedem tomów). 
Obecnie pracuje jako nauczyciel historii w Szkole Podstawowej w Cieszanowie oraz 
dokumentalista w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Cieszanowie. Od 2021 r. jest prze-
wodniczącym Koła Polskiego Towarzystwa Historycznego w Cieszanowie. Uczestni-
czył w licznych konferencjach naukowych i popularnonaukowych. Autor wystaw w ra-
mach Festiwalu Dziedzictwa Kresów (Świat przeszły dokonany. Miejscowości dawnego 
województwa lwowskiego na starych pocztówkach (1900–1939) – 2017, Świat przed 
zagładą. Żydzi dawnego województwa lwowskiego (1900–1939) – 2018, Po zdrowie 
i urodę. Uzdrowiska i letniska dawnego województwa lwowskiego w dwudziestoleciu 
międzywojennym – 2019, Kresowe Świątynie. Kościoły i klasztory dawnej archidie-
cezji lwowskiej (1900–1939) – 2020, Towarzystwo Gimnastyczne »Sokół« od Lwowa 
do Rzeszowa w latach 1867–1939 – 2021) oraz wystaw O Niepodległą. Tradycje walk 
niepodległościowych w gminie Cieszanów 1863–1945 (2018) i Ksiądz Józef Kłos (1899–
1978) – skromny człowiek, gorliwy kapłan (2019). W ciągu kilkunastu lat zgromadził 
wiele relacji świadków historii. Część z nich w postaci filmów została zamieszczona na 
portalu Archiwum Społeczne Gminy Cieszanów (www.archiwumcieszanow.pl). Autor 
treści tablic na Pomniku Ofiar II Wojny Światowej i Konfliktu Polsko-Ukraińskiego 
w Cieszanowie (pomnik odsłonięto 11 listopada 2014 r.) i treści tablicy upamiętniają-
cej wysiedlenie w dniach 23–24 VI 1943 przez Niemców mieszkańców Dolin podczas 
akcji pacyfikacyjno-wysiedleńczej „Werwolf” (tablica umieszczona na murze kaplicy 
pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Dolinach i odsłonięta 24 czerwca 2017 r.).

Tomasz Róg od kilkunastu lat współpracuje z rzeszowskim Oddziałem Instytutu 
Pamięci Narodowej, zarówno w sferze naukowej, jak również edukacyjnej. Wymier-
nym efektem tej współpracy są liczne publikacje i udział w konferencjach naukowych, 
wykłady otwarte oraz zorganizowane wernisaże wystaw IPN. Bierze czynny udział 
w pracach zespołu badającego relacje polsko-ukraińskie na terenach dzisiejszego Pod-

Fot. zbiory prywatne

Tomasz
Róg
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karpacia, a świadectwem zaangażowania są publikacje jego autorstwa, wydane przez 
IPN: …i zostanie tylko pustynia”. Osobowy wykaz ofiar konfliktu ukraińsko-polskiego 
1939–1948. Gmina Cieszanów, powiat Lubaczów (Rzeszów 2011) oraz Rudka. Dzieje 
wsi i jej zagłada (Rzeszów-Cieszanów 2014). Jest również autorem artykułów popu-
larnonaukowych. Był również czynnym uczestnikiem konferencji naukowych orga-
nizowanych przez IPN, a poświęconych stosunkom polsko-ukraińskim oraz dziejom 
regionalnym. Warto dodać, że przynajmniej dwie z konferencji miały charakter mię-
dzynarodowy (ostatnia w 2018 r. II Wojna Światowa w stosunkach polsko- ukraińskich. 
Stan badań, perspektywy badawcze). Z inicjatywy Tomasza Roga, podczas kolejnych 
edycji Cieszanów Rock Festiwal (obecnie Ciesz Fanów Festiwal), w sposób atrakcyjny 
dla młodego pokolenia, IPN miał możliwość prezentacji najnowszych dziejów Polski. 

Praca Tomasza Roga to przede wszystkim edukacja regionalna, która uczy młode 
pokolenie świadomej więzi z małą ojczyzną, służebnego zaangażowania w nią, daje 
poczucie patriotyzmu noszonego głęboko w sercu. To także przykład ofiarnego, co-
dziennego trudu i siły w poszukiwaniach dotyczących lokalnej historii. Od wielu lat 
Pan Tomasz Róg współpracuje z instytucjami kultury działającymi na terenie powiatu 
lubaczowskiego, m.in. z Centrum Kulturalnym w Przemyślu, IPN Oddział Rzeszów, 
Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie, Muzeum Kresów w Lubaczowie, Miejską 
Biblioteką Publiczną w Lubaczowie, Miejsko-Gminną Biblioteką oraz Miejsko-Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury w Oleszycach, Gminną Biblioteką Publiczną w Lubaczowie 
z siedzibą w Baszni Dolnej, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Starym Dzikowie czy 
Stowarzyszeniem „Czas na Pomoc” w Oleszycach i Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi 
Horynieckiej. Za swoje zaangażowanie i ciężką pracę Pan Tomasz Róg dotychczas zo-
stał odznaczony Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków (2012), Krzy-
żem Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej 
Polskiej (2014), Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (2014), Medalem 

„Pro Patria” (2016). 
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Mariusz
Skiba

Młodszy inspektor dr Mariusz Skiba jest ofice-
rem Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, 
obecnie na stanowisku naczelnika Wydziału Ko-
munikacji Społecznej. Uprzednio pełnił funkcje 
rzecznika prasowego, pełnomocnika do spraw 
ochrony praw człowieka oraz zastępcy komen-
danta powiatowego. Zajmuje się też pracą dydak-
tyczną i naukową jako adiunkt w Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszow-
skiego. Zaangażowany w działalność społeczną, m.in. od kilkunastu lat pełni funkcję 
członka zarządu Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. 

Mieszka w Jaśle, gdzie ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława 
Leszczyńskiego. Jest absolwentem historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, 
Studium Oficerskiego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a także studiów podyplo-
mowych  „Zarządzanie jakością w administracji” na UMCS w Lublinie oraz „Zarzą-
dzanie kryzysowe” w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. 

Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych poświęconych historii formacji poli-
cyjnych, dziejom regionu oraz sprawom bezpieczeństwa na Podkarpaciu. Publikował 
też w prasie oraz wydawnictwach popularyzujących dzieje regionu. Był inicjatorem 
powstałej we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie mo-
nografii jubileuszowej z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej pt. W służ-
bie państwu i społeczeństwu. Z dziejów formacji policyjnych na Podkarpaciu (1919-
2019). Jego działalność przyczynia się do upowszechniania wiedzy na temat zasług 
funkcjonariuszy formacji policyjnych na rzecz wzmacniania polskiej państwowości, 
losów funkcjonariuszy, w tym ofiar policyjnego korpusu w służbie Polsce Niepodległej.   

Mariusz Skiba wielokrotnie podejmował oraz wspierał inicjatywy mające na celu 
upamiętnianie ofiar Zbrodni Katyńskiej. Obok publikacji na ten temat, dzięki jego 
zaangażowaniu powstały tablice  upamiętniające policjantów pomordowanych na 
Wschodzie, umieszczone na budynkach siedzib komend w Łańcucie, Mielcu i Gło-
gowie Małopolskim, oraz tablica poświęcona patronowi Policji woj. podkarpackiego, 
inspektorowi Wiktorowi Zygmuntowi Sas-Hoszowskiemu. Swoją wiedzą historyczną 
dzielił się, wspierając badania, których efektem było opracowanie biogramów funk-
cjonariuszy. W tym zakresie współpracował z Oddziałowym Biurem Upamiętniania 
Walk i Męczeństwa IPN w Rzeszowie.

Fot. zbiory prywatne
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Był inicjatorem powstania wystawy KWP w Rzeszowie Policja w służbie Niepodle-
głej, przypominającej o losach policjantów II Rzeczypospolitej oraz o etosie policyjnej 
służby. W latach 2018-2019 wystawa była prezentowana 23-krotnie w placówkach na-
uki i kultury w województwie, poprzedzona referatami jego, pracowników IPN oraz 
znawców historii regionu. W organizację tych wydarzeń obok komendy wojewódzkiej 
włączały się samorządy, ośrodki naukowe, muzea, biblioteki oraz liczne grono człon-
ków organizacji społecznych. W wydarzeniach tych uczestniczyło kilka tysięcy osób, 
a przedstawiana problematyka znajdowała swoje miejsce na łamach czasopism, w ra-
dio i telewizji oraz w mediach elektronicznych. W 2021 r., w Ogrodach Bernardyńskich 
w Rzeszowie zaprezentowano wystawę Państwowy Korpus Bezpieczeństwa – Policja 
Polskiego Państwa Podziemnego w dokumentach, w organizacji której brał udział. 

Był współorganizatorem konferencji popularnonaukowych na Podkarpaciu. Z jego 
udziałem zorganizowano m.in.: 100. rocznica odzyskania Niepodległości i utworzenia 
Policji Państwowej (Uniwersytet Rzeszowski 2019), 100-lecie Polskiej Policji (PWSTE 
w Jarosławiu 2019), 100 lat Policji. Historia-tradycja-teraźniejszość (Uniwersytet Rze-
szowski, Politechnika Rzeszowska 2019). Ponadto był m.in. prelegentem na konferencji 
Policja - tradycja i współczesność (Biuro Historii i Tradycji KGP w Warszawie, 2017) 
oraz konferencji z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego 2019 r. w Rzeszowie.

Od pierwszej edycji projektu IPN i KGP pn. Policjanci w służbie historii aktywnie 
go wspierał. W ramach konkursu uczniowie klas szkół średnich, odnajdują i opisują 
miejsca pamięci związane z wkładem funkcjonariuszy Policji Państwowej w odbudowę 
niepodległego państwa polskiego oraz tworzą filmy na ten temat . Mł. insp. dr Mariusz 
Skiba uczestniczył w wykładach i warsztatach edukacyjnych IPN dla biorących udział 
w konkursie. Efektem tej pracy były znakomite wyniki szkół z Podkarpacia, które każ-
dego roku znajdowały się w gronie laureatów i wyróżnionych.  

W ramach działalności w Stowarzyszeniu Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego 
również podejmował inicjatywy na rzecz upamiętniania historii narodu polskiego. 
M.in. w 2020 r., w  ramach realizacji zadania publicznego pt. Jaślanie pamiętają o histo-
rii swojej Małej i Wielkiej Ojczyzny, współfinansowanego ze środków budżetu Miasta 
Jasła, opracował prezentację multimedialną pt. Udział społeczności Jasła i Ziemi Jasiel-
skiej w Bitwie Warszawskiej, w bitwie pod Firlejówką i w wojnie polsko-bolszewickiej 
1920 r., która była dystrybuowana w placówkach oświatowych powiatu. 
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Michał Jan 
Stręk 

Urodził się 23 czerwca 1947 r. w Szczecinie, 
w rodzinie o głębokich tradycjach patriotycznych, 
która wywodziła się z Borku Starego k. Sędziszo-
wa Małopolskiego. Od 1967 r. przewodnik górski, 
a od 1969 r. ratownik GOPR. Absolwent Techni-
kum Budowlanego w Rzeszowie (1967). W 1977 r. 
ukończył Politechnikę Rzeszowską, Wydział Budownictwa Lądowego i Inżynierii Śro-
dowiska. W latach 1967-1987 asystent następnie projektant w Biurze Projektowo-

-Badawczym Budownictwa Ogólnego w Rzeszowie, 1978–1990 starszy  projektant 
w Biurze Projektowym Budownictwa Wiejskiego.

Od września 1980 r. w NSZZ „Solidarność”, brał udział w organizacji struktur Związ-
ku. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej „Solidarność” w Biurze 
Projektowym Budownictwa Wiejskiego w Rzeszowie. W 1981 r. delegat na I Walny 
Zjazd Delegatów „Solidarności” Regionu Rzeszowskiego.

Po wprowadzeniu stanu wojennego wspólnie ze Zbigniewem Sieczkosiem zorgani-
zował konspiracyjną Regionalną Komisję Wykonawczą „Solidarność” w Rzeszowie. 
Od 1982 r. zaangażowany w działalność Komitetu Pomocy Internowanym, Aresz-
towanym, Pozbawionym Pracy i Ich Rodzinom przy klasztorze oo. Bernardynów 
w Rzeszowie, następnie Diecezjalnego Zespołu Charytatywno-Społecznego Diecezji 
Przemyskiej współpracującego z Prymasowskim Komitetem Pomocy Osobom Po-
zbawionym Pracy i Ich Rodzinom. Od 29 sierpnia 1982 r. do 11 września 1982 r. był 
internowany w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach. W latach 1982–1989 był człon-
kiem RKW Rzeszów i uczestnikiem działań podziemia solidarnościowego. Zajmował 
się m.in. organizacją siatek kolportażowych i struktur podziemia solidarnościowego 
w regionie rzeszowskim. Współorganizował i uczestniczył w akcjach ulotkowych, ma-
nifestacjach i duszpasterstwie ludzi pracy. Drukował i kolportował pisma i wydaw-
nictwa podziemne. Z ramienia RKW „S” Rzeszów utrzymywał łączność z innymi 
ośrodkami konspiracji w kraju m.in. w Warszawie, Lublinie, Krakowie i Gdańsku, na 
Dolnym Śląsku oraz na terenie Polski południowo-wschodniej. W latach 1982–1988 
był wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., przesłuchiwany, poddawany rewizjom 
w miejscu pracy i zamieszkania. 

Fot. zbiory prywatne
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W lutym 1989 r. współorganizował Komitet Obywatelski przy RKW w Rzeszo-
wie, następnie przemianowany na Rzeszowski Komitet Obywatelski „Solidarność”. 
W latach 1989–1990 był członkiem Komisji ds. Kontaktów z Zagranicą Zarządu 
Regionu NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. W czasie wyborów samorządowych 
w 1990 r. pełnomocnik Rzeszowskiego Komitetu Obywatelskiego w Wojewódzkiej 
Komisji Wyborczej. W lipcu 1990 r. przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Kwalifi-
kacyjnej dla funkcjonariuszy SB. W latach 1990–1996 i ponownie w latach 1997–2001 
szef Delegatury Urzędu Ochrony Państwa w Rzeszowie. W 1998 r. oddelegowany do 
kancelarii premiera Jerzego Buzka - zastępca dyrektora sekretariatu koordynatora 
ds. służb specjalnych, ministra Janusza Pałubickiego. 

W latach 2000-2001 współtwórca, organizator i pierwszy komendant Cen-
tralnego Ośrodka Szkolenia Urzędu Ochrony Państwa w Emowie k. Warszawy. 
W 1997 r. ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

- Filia w Rzeszowie. Od 2001 r. na rencie, zaangażował się w popularyzację wiedzy hi-
storycznej o opozycji antykomunistycznej. W 2005 r. wydał książkę własnego autor-
stwa pt. Solidarność trwa. Świadectwo sprzeciwu i oporu 1981–1989. W tym samym 
roku współtwórca Rzeszowskiej Grupy Ujawnić Prawdę, następnie członek Stowa-
rzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa Podkarpackiego. 
W latach 2006–2007 doradca Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych w V kadencji 
Sejmu RP. W latach 2007–2013 pełnomocnik podkarpacki projektu Encyklopedia 
Solidarności. Autor artykułów w „Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Wy-
danie Specjalne” z 2010 i 2014. W latach 2008–2010 doradca Sejmowej Komisji Śled-
czej ds. tzw. nacisków w VI kadencji Sejmu RP. W latach 2012–2015 członek Rady 
Konsultacyjnej przy Centralnym Ośrodku Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego. 

Wyróżniony Odznaką Honorową za zasługi dla Ratownictwa Górskiego (2000) 
i Odznaką Honorową im. Gen. Roweckiego „Grota” (2011). Odznaczony Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności 
(2015) i Złotym Krzyżem Zasługi (2005).
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Magdalena 
Szczepańska 

Urodziła się 13 lipca 1977 r. w Tomaszowie Lu-
belskim. Jest absolwentką Wydziału Prawa Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła 
studia podyplomowe z zakresu: Zarządzania 
Kapitałem Ludzkim, i Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Od 2015 r. spra-
wuje funkcję radnej Rady Gminy w Bełżcu, zaś od 2018 r. jest założycielką i Prezesem 
Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” w Brzezinach Bełżeckich. 

Z wielkim zaangażowaniem oddaje się pracy społecznej, której jednym z wymiarów 
jest pielęgnowanie polskiej pamięci historycznej. Celem jej działalności i kierowanego 
przez nią Stowarzyszenia jest upamiętnienie osób, wydarzeń, rocznic i miejsc pamięci 
związanych z działalnością konspiracji niepodległościowej na Narolszczyźnie, a także 
tworzenie warunków do rozwoju i promocji regionu, kultywowanie tradycji lokalnych 
oraz twórcze zaangażowanie się w rozwój życia kulturalnego. Magdalena Szczepań-
ska i kierowane przez nią Stowarzyszenie kładzie szczególny nacisk na budowanie 
tożsamości narodowej, kształtowanie postaw patriotycznych, rozwijanie świadomości 
społecznej i poczucie dumy z historii naszej Ojczyzny. W ostatnich latach swojej do-
tychczasowej działalności społecznej, Magdalenie Szczepańskiej, przy zaangażowaniu 
innych osób, udało się zorganizować szereg inicjatyw, uroczystości i przedsięwzięć 
upamiętniających działalność AK i Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” na pogra-
niczu ziemi tomaszowskiej i lubaczowskiej. Spośród wielu jej działań na rzecz kulty-
wowania pamięci historycznej należy wyróżnić organizację m.in. 75 rocznicy obrony 
Brzezin – śladami por. Stefana Kobosa „Wrzosa”; realizację projektów „W Hołdzie Żoł-
nierzom Niezłomnym – Cichy Memoriał” i „Śladami kompanii „Narol”; pleneru rzeź-
biarskiego pn. „Wdzięczni bohaterom”, uroczystości „W hołdzie bohaterom – Cicha 
Historia” i „Dumni z historii” – 80. rocznica powstania kompanii AK „Narol”, cze-
go efektem było odsłonięcie na rynku w Narolu muralu i tablicy pamiątkowej. Prezes 
Magdalena Szczepańska jest także wydawcą i współautorką wystaw oraz bezpłatnych 
publikacji o charakterze popularnonaukowym dot. działalności konspiracji niepodle-
głościowej na Narolszczyźnie.

Fot. zbiory prywatne
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Od 2021 r. pełni także społeczną funkcję wiceprezesa Światowego Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej Okręg Zamość i wiceprezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
Lokalnego „Zamojszczyzna”. Decyzją kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych za dotychczasową działalność społeczną została odzna-
czona w 2019 r. Medalem „Pro Patria”. W sierpniu 2022 r. kierowane przez Magda-
lenę Szczepańską Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” w Brzezinach zwyciężyło 
w konkursie o nagrodę „Przeszłość/Przyszłość” w kategorii „Upamiętnienie w terenie”, 
organizowanym przez Fundację im. Janusza Kurtyki. Wręczenie nagrody odbyło się 
27 sierpnia 2022 r. w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
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Dotychczasowi Laureaci Rzeszowskich Edycji 
Nagrody Honorowej „Świadek Historii”

2012
Franciszek Batory

Mirosław Majkowski (Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznej X. DOK)

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

Ks. abp Ignacy Tokarczuk

Lidia Teresa Argasińska
Henryk Atemborski

Józef Dalecki
Anatolia Gazda
Marian Irzyk

Alojzy Maliszewski
Tadeusz Kazimierz Orłowski

Ks. Infułat Józef Sondej
Aleksander Szymański

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

2013
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2014
Krystyna Chowaniec

Dariusz Jasiewicz
Zbigniew Larendowicz

Anna Leszczyńska
Mieczysław Skotnicki

Maria Szczepańska

2015
Dariusz Jacek Fudali

bp Jan Niemiec
Tadeusz Polkowski

Stanisław Ignacy Pomprowicz
Dorota Kiełtyka, Piotr Kiełtyka, Lesław Wilk

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

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

Ewa Kuberna
Maciej Małozięć

Maria Mirecka-Loryś
mjr Franciszek Sagan

Bogusława Wąs

2016
Towarzystwo Przyjaciół Nauk 

im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu
Edward Orłowski
Edward Marszałek

Adam Kantor
Artur Szary

Marcin Zieniewicz
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2018
Piotr Ożóg
Jan Partyka

Stanisław Wójciak
Andrzej Zajdel

Zespół Szkół w Orzechówce

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

płk pil. Tadeusz Henryk Rolski
Stanisław Mieczysław Szarzyński
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2021

2022

Teresa Marcelina Mielnik
kpt. Kazimierz Rzucidło

Marek Wójcik
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich 

Oddział Lubaczów

Barbara Krystyna Janczura 
Franciszek Kotula

Tomasz Róg
Mariusz Skiba

Michał Jan Stręk 
Magdalena Szczepańska

2020
Józefa Bryg

Jerzy Dębiec
dr Bernadeta Dorota Frysztak

inż. Stanisław Micał
Marek Zalotyński

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie

Opracowanie not biograficznych: Katarzyna Gajda-Bator
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