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Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"
Imiona: Bolesław
Nazwisko: Wojtowicz
Miejsce urodzenia: Pruchnik
Data urodzenia: 16-01-1923
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:

Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów

Stan zachowania

Akta kontrolno-śledcze dot. członków "nielegalnych"
organizacji, m.in. powstałej z inicjatywy stronnictwa
narodowego Młodzieży Wielkiej Polski (MWP).
Bolesław Wojtowicz występuje w materiałach jako
jeden z jej członków. Sprawę prowadził PUBP w
Sanoku od 14.01.1945. Materiały złożono do
archiwum do nru 6874 (07.02.1950), a następnie w
1967 skomasowano do nru 1574.

IPN Rz 03/5 t. 2 (1574/III).

Materiały operacyjne dot. Bolesława Wojtowicza.
Sprawę założono w związku z przynależnością ww.
do organizacji MWP, w której pełnił funkcję
kierownika organizacyjnego. Jego zadaniem było
przeprowadzanie odpraw, nadzorowanie dyscypliny i
utrzymywanie karności w sekcjach. Ujawnił się ze
swej działalności przed PUBP w Brzozowie dnia
05.04.1947, w związku z czym materiały sprawy
złożono do archiwum (do nru 11016 w dn.
09.11.1955, a następnie przerejestrowano do nru
774/II).

IPN Rz 00141/195/D (196/II).

Akta sprawy sądowej prowadzonej przez Wojskowy
Sąd Rejonowy w Rzeszowie na członków
Stronnictwa Narodowego oraz powołanej przez niego
organizacji młodzieżowej. Ww. występuje w
materiałach jako kierownik organizacyjny MWP ps.
"Lis".

IPN Rz 107/390 t. 1 (Sr.25/47).

Ww. występuje w aktach operacyjnych prowadzonych
przez PUBP w Brzozowie i Wydz. III WUBP w
Rzeszowie dotyczących innej osoby, jako członek
organizacji Młodzież Wielkiej Polski.

IPN Rz 043/52 (9883/II).

Uwagi

Bolesław Wojtowicz był operacyjnie kontrolowany
przez UB w Warszawie w latach 1950-1956 w
związku z pookupacyjną działalnością w
organizacjach niepodległościowych. W zakładzie
pracy (Warszawskie Państwowe Przedsiębiorstwo
Miernicze) postrzegany był jako pracowity i
"odważny" w wypowiadaniu myśli - podkreślał wrogie
nastawienie do Polski Ludowej. Oprócz negatywnych
wypowiedzi, nie stwierdzono prowadzenia szerszej
antypaństwowej działalności, w związku z czym
sprawę zakończono dnia 04.01.1956 i złożono do
archiwum do nru 43434.

IPN BU 0203/3843 (43434/II).

Charakterystyka nr 5 opracowana przez Wydział "C"
KWMO Rzeszów w okresie 1979-1980 dot.
organizacji Młodzież Wielkiej Polski działającej w
latach 1940-1947 m.in. na terenie powiatów:
Brzozów, Jasło, Krosno, Sanok (Okręg Sanocki).
Organizacja powstała z inicjatywy Stronnictwa
Narodowego. Pierwotnie miała na celu walkę z
okupantem, następnie stanowiła antykomunistyczną
konspirację, której celem było obalenie ustroju
państwa polskiego oraz wychowanie młodzieży w
duchu chrześcijańskim. Ww. był jej członkiem w
latach 1943-1946 na terenie powiatu brzozowskiego i
pełnił w niej funkcję kierownika organizacyjnego
(prowadził zebrania w ramach swojej sekcji). Z
działalności ujawnił się 05.04.1947 w PUBP w
Brzozowie.

IPN BU 0183/4, IPN Rz 05/10 (CHF-5).

