
LAS GRABIŃSKI W IWONICZU
2 4  l i p c a  1 9 4 4  r.

T U RYS TO !  S TO I S Z  W  M I E J S C U  U Ś W I Ę C O N Y M  K RW IĄ  Z A M O R D O WA N YC H  P O L A KÓ W  –  D Z I E C I  T E J  Z I E M I

W tym miejscu, rankiem 24 lipca 1944 r., pododdział ukraińskiego batalionu 14. Dywizji Grenadierów Waffen SS (SS-Galizien) pod dowództwem barona Engelsteina i jego zastępcy, ukraińskiego majora lek. wet. Władimira Najdy, zamordował 72 mężczyzn, 
członków Ruchu Oporu, mieszkańców Ziemi Krośnieńskiej. Ekshumacji ofiar zbrodni dokonano w dniach 5–9 kwietnia 1945 r. Ukazanych na zdjęciach 38 mieszkańców Lubatowej pochowano w rodzinnej miejscowości we wspólnej mogile, na której postawiono 
monumentalny pomnik CHWAŁA POLEGŁYM. Dwóch mieszkańców Iwonicza-Zdroju i 8 rozpoznanych ofiar z okolicznych miejscowości wydano rodzinom. 20 zamordowanych, niezidentyfikowanych w czasie ekshumacji oraz 4 rozpoznanych pochowano 

w Iwoniczu we wspólnym grobie, na którym postawiono pomnik, nadając mu rangę Grobu Nieznanego Żołnierza.
M I E S Z K A Ń C Y  LU BAT OW E J  (pochowani w zbiorowej mogile w Lubatowej)

M I E S Z K A Ń C Y  I N N YC H  M I E J S C OWO Ś C I 
pochowani w Grobie Nieznanego Żołnierza w Iwoniczu (na podstawie kwerendy IPN Oddział w Rzeszowie)

M I E S Z K A Ń C Y  I WO N I C Z A- Z D R OJ U 
(pochowani na starym cmentarzu w Iwoniczu i w Grobie Nieznanego Żołnierza)

TABLICĘ WYSTAWIŁO IWONICKIE STOWARZYSZENIE „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” W IWONICZU-ZDROJU

1.  Nierozpoznane – zwłoki męskie, wzrost 180, głowa zniekształcona, korony złote 2 sie-
kacze po prawej, korona kła po lewej; bluzka sportowa sukienna z dragonem, spodnie 
z tego materiału, półbuciki czarne, szelki, koszula zefirowa w paski czarne i różowe, ka-
lesony białe z dymki. Znaleziono złoty łańcuszek z Matką Boską Częstochowską i me-
dalik brązowy.

2.  Nierozpoznane – zwłoki męskie w rozkładzie, głowa zniekształcona, wysokość 160, 
6 zębów metalowych, białych z przodu w dolnej szczęce, ubranie: bluzka jednorzędowa, 
kangur, spodnie z tego samego materiału, kamizelka, sweter wełniany domowej robo-
ty, guziki szklane, koszula i kalesony z tego samego materiału – różowe w białe prążki, 
półbuciki żółte podbite obcasy gumą „Rekord” – znaleziono: 2 chusteczki, kawałek 
papieru, opaskę na ramieniu (więzienna?). Dowody rzeczowe: materiał koszuli, swetra, 
kawał z ubrania.

3.  Nierozpoznane – zwłoki w rozkładzie, wysokość 165, głowa zniekształcona, uzębienie 
utrzymane; ubranie: bluzka szara, spodnie z koca długie, półbuciki czarne, koszula zefir 
guziki duże, kalesony białe; znalezione 2 chusteczki, skarpetkę, masło około 30 kgr (?) 
w woreczku celofanowym zawiniętym sznurkiem.

4.  Nierozpoznane – zwłoki męskie w rozkładzie, wysokość 170, głowa zniekształcona, 
zęby zachowane, ubranie: bluzka sportowa, spodnie cienkie czarne robocze, buciki całe 
drewniane, koszula niebieska w kratkę, kalesony białe lniane; znaleziono chusteczkę, 
dowody: kawałek koszuli.

5.  Nierozpoznane – zwłoki męskie w rozkładzie, wysokości 165, głowa zniekształcona, 
brak zębów trzonowych po lewej, ubranie: bluzka, kangur w prążki ciemny, kamizelka 
z tego samego materiału, spodnie długie z koca (?), buciki z cholewami i podkówkami, 
koszula w paski niebieski, zefir, kalesony niebieskawe w paski. Dowody: kawałek ko-
szuli, spodni i paska.

6.  Nierozpoznane – zwłoki męskie zupełnie w rozkładzie, wysokość 165, głowa zupełnie 
zniekształcona, zęby utrzymane; ubranie: spodnie czarne z lichego materiału, koszula 
lniana gruba domowej roboty, kalesony krótkie z tego samego materiału. Dowody: ka-
wałek koszuli, spodni i szelki.

7.  Nierozpoznane – zwłoki męskie w rozkładzie, wysokość 165, głowa zniekształco-
na, zęby zachowane; ubranie: bluzka wojskowa polska przefarbowana, guziki czarne, 
spodnie grube lniane, buciki drewniane podkute oponą, koszula trykotowa z kołnie-

rzykiem zapięta agrafką, kalesony lniane długie; znaleziono chusteczkę, szelki kawałek 
papieru. Dowody: chusteczka, kawałek bluzki, szelki, kawałek papieru, w którym jest 
krzyżyk na sznurku z napisem „Anna”.

  8.  Nierozpoznane – zwłoki męskie w rozkładzie, wysokość 170, głowa zniekształcona, silne 
owłosienie, szatyn, zęby zachowane; ubranie: bluzka jednorzędowa licha, kamizelka szara, 
sweter maszynowy cienki, zniszczony, koszula bez kołnierzyka, kalesony białe, spodnie 
lniane farbowane na granatowo, buty trzewiki w kiepskim stanie drelowane gumą.

  9.  Nierozpoznane – zwłoki męskie w rozkładzie, wysokość 170, głowa zniekształcona, 
drobne zęby zachowane, ubranie: bluzka ciemna w prążki z lichego materiału, sweter 
maszynowy zniszczony, spodnie wojskowe, trzewiki skórzane, spody gumowe w dobrym 
stanie, koszula sportowa płócienna biała, kalesony trykotowe z białym pasem u góry, 
pas szeroki gruby, znaleziono kwit więzienny na 5 zł 30 gr. nr 563, data nieczytelna, na-
zwisko (?), imię Bronisław. Dowody: kwit więzienny, kawał pasa, różaniec biały.

10.  Nierozpoznane – zwłoki męskie zniekształcone, wysokość 165, głowa zniekształco-
na, zęby utrzymane; ubranie: w mundurze żołnierskim z guzikami sowieckimi, buty 
żołnierskie, koszula trykotowa żołnierska, wojskowe kalesony, niczego nie znaleziono.

11.  Nierozpoznane – zwłoki męskie w rozkładzie, wysokość 165, głowa zniekształcona; 
ubranie: czarna marynarka, kamizelka, szelki, spodnie wizytowe, sweter, bez koszuli, 
buciki czarne, gumowe fleki na obcasach; znaleziono okulary w skórzanym etui i kwit 
więzienny z podpisem: Krzysztofoski (?) bez imienia.

12.  Nierozpoznane – zwłoki męskie w rozkładzie, wysokość 167; 7 zębów w górze po 
prawej, metalowych białych; ubranie: koszula biała, spodnie szare w prążki, kalesony 
lniane długie połatane; znaleziono chusteczkę.

13.  Nierozpoznane – zwłoki męskie w rozkładzie, wysokość 170, głowa zniekształcona 
odpadła; ubranie: krótka bluzka, koszula wyszywana, ukraińska, spodnie (?) w prążki, 
łatane, kalesony długie białe, bez butów; dowód wyszywana koszula w wycinku.

14.  Nierozpoznane – zwłoki męskie w rozkładzie, wysokość 176, głowa zniekształcona, zęby 
utrzymane, ubranie: marynarka zielona jednorzędowa, spodnie wojskowe, sweter zielo-
ny zapinany, koszula biała, kalesony białe lniane, znaleziono: grzebień, chusteczkę.

15.  Nierozpoznane – zwłoki męski w rozkładzie, wysokość 168, głowa zniekształcona, zęby 
utrzymane, ubranie: marynarka brązowa, kamizelka taka sama, spodnie celtowe, buty 
z cholewami sowieckie, koszula biała bez kołnierza, szelki. Znaleziono: 2 chusteczki, szelki.

16.  Nierozpoznane – zwłoki męskie zniekształcone, wysokość 170, głowa zniekształcona, 
zęby zachowane; ubranie: marynarka wojskowa z guzikami sowieckimi, spodnie woj-
skowe, dwie pary, buty sowieckie (trzewiki), skarpetki wełniane, 2 koszule; niczego 
nie znaleziono.

17.  Nierozpoznane – zwłoki męskie zniekształcone w rozkładzie, wysokość 168, głowa 
zniekształcona, zęby brak przednich; ubranie: bluzka popielata wełniana, spodnie 
lniane, koszula wiatrówka z dwoma kieszeniami, bez butów – znaleziono: łyżkę z na-
pisami sowieckimi.

18.  Nierozpoznane – zwłoki męskie w rozkładzie, wysokość 169, głowa zniekształcona, 
ubranie: marynarka czerwona, kamizelka, spodnie grube wełniane, buty: półbuciki 
czarne, koszula kremowa, kalesony trykotowe. Niczego nie znaleziono.

19.  Nierozpoznane – zwłoki męskie w rozkładzie, wysokość 163, głowa zniekształcona, 
uzębienie utrzymane, lewa ręka na temblaku z deseczką złamana w 1/3 części górnej; 
ubranie: spodniej cajgowe w prążki, koszula biała z kołnierzem, kalesony trykotowe, 
niemieckie skarpetki, półbuty, znaleziono: zapalniczkę i łyżkę z monogramem K.D.

20.  Nierozpoznane – zwłoki męskie w rozkładzie, wysokość 169, uzębienie zachowane; 
ubranie: marynarka czarna wełniana, spodnie czarno-popielate grube, koszula zefir 
w prążki, kalesony krótkie, półbuty drelowane gumą; znaleziono 1 chusteczkę i nici 
czarne na gwiazdce.

Wśród tych 20 nierozpoznanych znajdują się bracia Jan i Piotr Staniszewscy z Brzost-
ka oraz Franciszek Kalisz z Klęczan, których śmierć w Lesie Grabińskim stwierdzono 
w okresie późniejszym. Istnieje prawdopodobieństwo, że wśród nierozpoznanych jest po-
chowany Edmund Blicharczyk ps. „Wojbor”, lat 19 z Odrzykonia.

Łącznie nierozpoznanymi pozostaje 17 spośród 72 mężczyzn zamordowanych w Lesie 
Grabińskim.

[źródło: weryfikacja listy ofiar przez IPN Oddział w Rzeszowie; Wikipedia; www.las-grabinski.lubatowa.pl; www.sanato.win.pl; 
kopie oryginałów dokumentów; zasoby i analizy własne]

N I E R O Z P O Z NA N I  P O C H OWA N I  W  G R O B I E  N I E Z NA N E G O  Ż O Ł N I E R Z A  W  I WO N I C Z U

Borek Józef 
ur. 17 marca 1906 r., lat 38; 
żołnierz BCh ps. „Szewc”, 
uczestnik wojny obronnej 
w 1939 r.,

Borek Paweł 
ur. 11 stycznia 1912 r., 
lat 32; krawiec; żołnierz BCh 
ps. „Sąsiad”, uczestnik wojny 
obronnej w 1939 r.,

Borek Stanisław 
ur. 18 maja 1914 r., lat 30,

Deryniowski Jakub 
ur. 16 lipca 1908 r., lat 36,

Jakieła Mikołaj 
ur. 4 grudnia 1901 r., lat 43,

Jakieła Paweł 
ur. 4 stycznia 1909 r., lat 35; 
żołnierz AK,

Jakieła Władysław 
ur. 9 kwietnia 1913 r., lat 31; 
żołnierz AK,

Jasłowski Jan 
ur. 3 stycznia 1920 r., lat 24; 
żołnierz BCh ps. „Most”,

Jasłowski Tadeusz 
ur. 27 października 1902 r., lat 
42, blacharz,

Korzeniowski 
Aleksander 
ur. 21 listopada 1911 r., lat 33; 
żołnierz AK,

Masłowski Michał 
ur. 12 września 1909 r., lat 35,

Michalak Andrzej 
ur. 11 grudnia 1917 r., lat 27; 
żołnierz AK,

Michalak Jan 
ur. 19 września 1914 r., lat 30; 
żołnierz AK,

Michalczyk Szymon 
ur. 22 października 1895 r., 
lat 49,

Murdzek Karol 
ur. 13 listopada 1911 r., lat 33; 
żołnierz AK,

Murdzek Ludwik 
ur. 25 sierpnia 1901 r., lat 43; 
żołnierz AK,

Pernal Ignacy 
ur. 31 lipca 1904 r., lat 40; 
żołnierz AK,

Pernal Józef 
ur. 16 listopada 1924 r., lat 20; 
żołnierz AK,

Podlaszczak Jan 
ur. 4 lutego 1918 r., lat 26; 
agronom gminny; 
żołnierz AK,

Ryglewicz Jan 
ur. 17 sierpnia 1922 r., lat 22; 
żołnierz BCh ps. „Brat”,

Ryglewicz Stanisław 
ur. 9 grudnia 1918 r., lat 26; 
żołnierz BCh ps. „Odważny”,

Sokół Władysław 
ur. 24 marca 1915 r., lat 29; 
żołnierz BCh ps. „Żołnierz”, 
z-ca d-cy drużyny, uczestnik 
wojny obronnej w 1939 r.,

Stanisz Ferdynand 
ur. 24 stycznia 1907 r., lat 37; 
żołnierz BCh ps. „Woźnica”, 
uczestnik wojny obronnej 
w 1939 r.,

Stanisz Julian 
ur. 11 lutego 1907 r., lat 37; 
członek gminnej trójki Stron-
nictwa Ludowego „Roch”, 
członek powiatowego kierow-
nictwa SL „Roch”, ps. „Gruby”,

Turek Bronisław 
ur. 1 września 1903 r., lat 41; 
żołnierz AK,

Turek Franciszek 
ur. 27 lipca 1922 r., lat 22,

Turek Szymon 
ur. 26 października 1900 r., lat 
44; żołnierz AK,

Zając Franciszek 
ur. 3 czerwca 1920 r., lat 24; 
żołnierz AK,

Zając Jan 
ur. 11 grudnia 1914 r., lat 30; 
żołnierz BCh ps. „Wesoły”

Zając Jan 
ur. 22 lipca 1919 r., lat 27,

Zając Jan 
ur. 20 marca 1915 r., lat 29,

Zając Jan 
ur. 1 lipca 1912 r., lat 32,

Zając Józef 
ur. 27 grudnia 1912 r., lat 32; 
żołnierz BCh ps. „Potok”, 
uczestnik wojny obronnej 
w 1939 r.,

Zając Ludwik 
ur. 20 sierpnia 1904 r., lat 40,

Zając Mieczysław 
ur. 23 listopada 1923 r., lat 21; 
żołnierz AK,

Zając Mikołaj 
ur. 14 grudnia 1907 r., lat 37; 
żołnierz AK,

Zając Stanisław 
ur. 6 lutego 1915 r., lat 29,

Zygmunt Szymon 
ur. 4 sierpnia 1922 r., lat 22; 
żołnierz BCh ps. „Mechanik”, 
rusznikarz,

Penar Wojciech 
ur. 20 kwietnia 1900 r. 
w Klimkówce, lat 44, sierżant 
WP; żołnierz AK 
dowódca plutonu placówki IRYS 
w Iwoniczu-Zdroju,

Wilkoszewski Jan 
ur. 24 czerwca 1912 r. 
w Częstochowie, lat 32, inżynier, 
oficer ZWZ-AK (pochowany 
w GNŻ w Iwoniczu 
parafialna księga zmarłych),

Zygmunt Roman 
ur. 6 marca 1911 r. 
w Iwoniczu-Zdroju, lat 33, 
urzędnik pocztowy.

Kalisz Franciszek 
ur. 8 kwietnia 1891 r. 
w Strzeszynie gm. Biecz, lat 54,

Karaś Jan 
ur. 11 maja 1896 r. w Brzostku, 
lat 48,

Staniszewski Jan 
ur. 18 listopada 
1909 r. w Brzostku, lat 36; sierż. 
WP, żołnierz AK 
dowódca grupy dywersyjnej 

„Bekas” z Brzostka,

Staniszewski Piotr 
ur. 23 lutego 1906 r. w Bukowej 
k. Brzostka, lat 38; żołnierz AK,

Żołnierczyk Władysław 
ur. 3 lipca 1903 r. w Sanoku, lat 
41, żołnierz ZWZ-AK 
ps. „Marcin”,

Na podstawie kwerendy przeprowadzonej 
przez Oddział IPN w Rzeszowie z bardzo 

dużym prawdopodobieństwem można 
stwierdzić, że w Grobie Nieznanego Żołnierza 

wśród nierozpoznanych spoczywa:

Kalisz Franciszek 
ur. 27 września 1913 r. 
w Strzeszynie, lat 31 zam. 
w Klęczanach.

Z dużo mniejszym 
prawdopodobieństwem 

dopuszcza się, że pochowany 
jest też:

Blicharczyk Edmund 
lat około 20 z Odrzykonia, 
ps. „Wojbor”, członek 

„podchorążówki” w Korczynie.

Mieszkańcy innych 
miejscowości pochowani poza 

Iwoniczem:

Karaś Leopold 
ur. 26 kwietnia 1904 r. 
w Olszynach gm. Biecz, lat 40 
[ciało przekazano rodzinie 
w gminie Biecz],

Kotlinowski Antoni 
ur. 26 lipca 1910 r. 
w Racławicach gm. Biecz, 
lat 34 [ciało przekazano 
rodzinie w gminie Biecz],

Kotlinowski 
Władysław 
ur. 15 październik 1913 r. 
w Racławicach gm. Biecz, 
lat 31 [ciało przekazano 
rodzinie w gminie Biecz],

Mąka Edward 
lat 19 z Krosna, żołnierz 
AK ps. „Kosiarz”, członek 
„podchorążówki” w Korczynie 
[pochowany w Krośnie 
kwatera żołnierzy AK],

Nowak Stefan 
lat 22 z Krościenka Niżnego, 
żołnierz AK ps. „Myszka”, 
członek „podchorążówki” 
w Korczynie [pochowany 
w Krośnie kwatera żołnierzy AK],

Olejarski Ryszard 
ur. 5 grudnia 1926 r., 
lat 18 z Korczyny, żołnierz 
AK ps. „Żbik”, członek 
„podchorążówki” w Korczynie 
[pochowany w Korczynie 
we wspólnym grobie 
z E. Pelczarskim],

Pelczarski Eugeniusz 
ur. 20 sierpnia 1922 r., 
lat 22 z Korczyny, żołnierz 
AK ps. „Meteor”, członek 
„podchorążówki” w Korczynie 
[pochowany w Korczynie 
we wspólnym grobie 
z R. Olejarskim],

Rachwał Eugeniusz 
ur. w 1922 r. lat 22 
z Krościenka Niżnego, 
ps. „Bolesław”, członek 

„podchorążówki” w Korczynie 
[pochowany na Cmentarzu 
Komunalnym w Krośnie 
sektor C1, rz. 7, nr 3]

U WAG A: Daty urodzenia osób zamordowanych w Lesie Grabińskim, zostały urzędowo 
poświadczone przez Urząd Stanu Cywilnego w lwoniczu-Zdroju wydaniem 41 odpisów zupełnych 
aktu zgonu, które zostały sporządzone w marcu 2013 r. na podstawie oryginałów z kwietnia 1945 r. 
(akta śledztwa prowadzonego przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu w Rzeszowie nr S 92/12/Zn). Pozostałe dane potwierdzono lub ustalono 
w toku kwerendy prowadzonej przez Oddział Rzeszowski IPN.

GMINA IWONICZ-ZDRÓJ


