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Edyta CHOMENTOWSKA, mgr administracji, historyk, absolwentka Wyższej Szkoły Admini-
stracji i Zarządzania w Przemyślu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu (obecnie Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeu-
ropejska). Od 2004 r. pracownik Ośrodka Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W pracy naukowej zajmuje się geografią historyczną ze 
szczególnym uwzględnieniem terytorialnej organizacji struktur administracyjnych Kościoła kato-
lickiego w Polsce, historią zakonów męskich oraz działalnością dobroczynną w XIX i XX w. 
 
Bożena FIGIELA, historyk sztuki, muzeolog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego i Podyplomowego Studium Muzeologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zawodowo 
związana z Regionalnym Ośrodkiem Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Rzeszowie 
(1991–1997), Muzeum w Przeworsku (w latach 1999–2013 jako dyrektor), od 1914 r. z Muzeum 
Narodowym Ziemi Przemyskiej. Autorka scenariuszy wystaw muzealnych, opracowań naukowych 
i publikacji popularnonaukowych. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kolekcjoner-
stwa sztuki polskiego ziemiaństwa i arystokracji, w szczególności zbiorów sztuki Henryka Lubo-
mirskiego i Ordynacji Przeworskiej, mecenatu kulturalnego Lubomirskich i historii rodu oraz 
zagadnień związanych z historią muzealnictwa na Podkarpaciu. 
 
Szczepan KOZAK, prof. nadzw. dr hab., historyk, pracownik naukowy i kierownik Zakładu 
Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, redaktor naczelny 
czasopisma Galicja. Studia i materiały, członek redakcji czasopism Kresy Południowo-Wschodnie 
oraz Przemyskie Zapiski Historyczne, prezes Regionalnego Towarzystwa Naukowego w Przewor-
sku. Redaktor i autor kilkudziesięciu publikacji, w tym książek Rzeszowskie akta notarialne 1871–
1918. Studium historyczno-źródłoznawcze (2004), Mieszkańcy Przeworska w latach 1867–1914. 
Zagadnienia społeczne i demograficzne (2010), Kobieta na prowincji galicyjskiej w świetle akt 
notarialnych 1871–1914. Studium historyczno-źródłoznawcze (2013). Współautor serii folderów 
turystycznych poświęconych zabytkom sakralnym Przeworska m.in. Kościół i klasztor oo. Ber-
nardynów w Przeworsku (1999), Kościół i kanonia Bożogrobców w Przeworsku (1999), Bazylika 
kolegiacka i kanonia Bożogrobców w Przeworsku (2006, 2009). Współpracując z Encyklopedią 
Katolicką KUL opracował wiele haseł dotyczących Podkarpacia. Zainteresowania naukowe obej-
mują obok historii regionalnej – historię społeczną XIX i XX w., nauki pomocnicze historii oraz 
archiwistykę i źródłoznawstwo. 
 
Małgorzata KUŹMA, dr, historyk, ekonomista, samorządowiec, absolwentka wydziału ekono-
micznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Filia w Rzeszowie – kierunek: zarządzanie 
i marketing (1997). Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskała 
na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego (2013). Ukończyła studia 
podyplomowe kierunek: finanse i rachunkowość oraz trzyletni kurs doktorancki na Wydziale Nauk 
Historyczno-Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jej 
zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień historii XX w., zachodzących proce-
sów demograficzno-społecznych oraz statystyki historycznej.  
 
Arkadiusz MACHNIAK, dr, historyk, absolwent WSP w Rzeszowie, doktorat uzyskany na Uni-
wersytecie Rzeszowskim (2011). Współzałożyciel i członek Regionalnego Towarzystwa Nauko-
wego w Przeworsku. Autor publikacji naukowych dotyczących historii wywiadu i kontrwywiadu 
polskiego w XX w. oraz działalności cywilnych i wojskowych organów bezpieczeństwa publicz-
nego PRL 
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Andrzej OLEJKO, prof. nadzw. dr hab., historyk, pracownik naukowy i kierownik Zakładu 
Historii Wojskowości Uniwersytetu Rzeszowskiego, wykładowca PWSZ w Sanoku i PWSTE 
w Jarosławiu. Członek Air Missing Aircraft Project oraz Towarzystwa Historycznego Oddział 
w Sanoku. Specjalizuje się w problematyce lotniczej oraz historii wojskowości XX w. Autor 
i współautor licznych publikacji o tematyce wojskowej, w tym książek, m.in.: Morski Dywizjon 
Lotniczy (1992); Rzeczna Eskadra Lotnicza Flotylli Pińskiej (1994); Tradycje polskiego lotnictwa 
morskiego (1995, współautor); Szybowce nad Bieszczadami (1998); Karpackie niebo 1939 (2001, 
współautor); Tropami zestrzelonych (2001); Słowackie epizody z polskiego Podkarpacia (2004); 
Działania lotnicze w pasie karpackim w latach 1914–1947 (2005); Kurs bojowy Słowacja 1939 
(2007); Wrześniowe Eskadry – 56 Eskadra Obserwacyjna w Wojnie Obronnej 1939 r. (2008); 
Szachownice nad okupowaną Europą (2011); Zapomniana wojna słowacko-polska 1939 (2011); 
Niedoszły sojusznik czy trzeci agresor? Wojskowo-polityczne aspekty trudnego sąsiedztwa Polski 
i Słowacji 1918–1939 (2012); Karpacka wojna trzech cesarzy. Z działań wojennych I wojny świa-
towej na lądzie i w powietrzu (2013); Lotnicze epizody znad c.k. Tarnowa 1914–1915 (2013). 
Współpracuje z Radio „Bieszczady”, „Polskim Radio Rzeszów” (gdzie od 2009 r. prowadzi wraz 
z red. J. Pasierbem program „Bitwy, Kampanie, Militaria”). Jest twórcą cyklu programowego 
„Zakamarki Przeszłości” od 2007 r. ukazującego się cyklicznie w TVP Rzeszów.  
 
Maciej WAWRZCZAK, archeolog, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego, dyrektor Muzeum 
Uzdrowiska w Szczawnicy. Autor prac naukowych z zakresu archeologii Kotliny Sandomierskiej 
oraz archeologii i dziedzictwa kulturowego Pienin. Obecnie prowadzi archeologiczne badania 
powierzchniowe w Centralnych i Małych Pieninach. 
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O WYDAWCY 

 
 

Regionalne Towarzystwo Naukowe w Przeworsku 
 
 Regionalne Towarzystwo Naukowe w Przeworsku powstało z inicjatywy Bożeny Figieli, Szcze-
pana Kozaka, Arkadiusza Machniaka i Marii Winter. Spotkanie założycielskie z udziałem 15 osób odbyło 
się 26 IV 2014 r. w przeworskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu. U podstaw 
założenia stowarzyszenia legła konieczność integracji lokalnego środowiska naukowego, potrzeba realiza-
cji planowych i profesjonalnych badań nad różnymi aspektami życia miasta i regionu. Większość człon-
ków to osoby z dużym doświadczeniem organizatorskim oraz dorobkiem naukowym. Część związana jest 
z ośrodkami naukowymi (m.in. Archiwum Państwowym w Przemyślu, Państwową Wyższą Szkołą 
Wschodnioeuropejską w Przemyślu, Uniwersytetem Rzeszowskim, IPN w Rzeszowie), przeworskimi 
placówkami dydaktycznymi (Szkoła Podstawowa Nr 2, Gimnazjum) lub innymi instytucjami kultury, 
nauki i samorządu w regionie. Członkowie towarzystwa posiadają rozległe kontakty naukowe. 
 Dnia 26 IV 2014 r. został wybrany zarząd w składzie: prezes – Szczepan Kozak, vice prezes – 
Bożena Figiela, sekretarz – Anna Nowak, skarbnik – Arkadiusz Machniak, członek zarządu – Irena Kozi-
mala. Towarzystwo uzyskało osobowość prawną 18 VI 2014 r. 
 Celem stowarzyszenia jest krzewienie nauki i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego regionu; 
inspirowanie, wspieranie i prowadzenie działalności naukowo-badawczej (zwłaszcza w zakresie potrzeb 
miasta Przeworska i regionu przeworskiego oraz Polski południowo-wschodniej); popieranie i prowadze-
nie działalności wydawniczej; gromadzenie wszelkich materiałów naukowych i kulturalnych dotyczących 
regionu przeworskiego; inspirowanie i wspieranie ruchu społeczno-kulturalnego w regionie przeworskim; 
reprezentowanie regionalnego środowiska naukowo-badawczego przed władzami administracyjnymi 
i samorządowymi oraz instytucjami w województwie i kraju. 
 Działalność towarzystwa prowadzą sekcje: biograficzna (Piotr Łojko, Danuta Krupińska, Aldona 
Młynarczuk, Maria Winter), popularyzatorsko-wydawnicza (Bożena Figiela, Agnieszka Kawalec, 
Szczepan Kozak, Irena Kozimala, Ryszard Kwolek, Arkadiusz Machniak, Agnieszka Mirkiewicz), biblio-
graficzna (Bożena Figiela, Ryszard Kwolek), źródłoznawcza (Bożena Figiela, Zofia Kostka-Bieńkowska, 
Szczepan Kozak, Inga Kunysz, Małgorzata Kuźma, Agnieszka Mirkiewicz, Anna Nowak), edukacyjna 
(Danuta Krupińska, Aldona Młynarczuk). 
 Towarzystwo organizuje cyklicznie zebrania otwarte i wykłady z zakresu historii miasta 
i regionu oraz prowadzi działalność wydawniczą. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Zarząd Regionalnego Towarzystwa Naukowego w Przeworsku 

składa serdeczne podziękowania wszystkim,  

którzy przyczynili się do powstania tej publikacji, 

a w szczególności: 

autorom tekstów, 

recenzentom, 

korekcie wydawniczej, 

członkom RTN w Przeworsku 

oraz 

Pani Annie Nowak, dyrektor Archiwum Państwowego z Przemyślu 

i 

Pani Józefie Kozłowskiej, prezes Banku Spółdzielczego 

w Przeworsku 
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BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEWORSKU 


