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InsĘtut Pamięci Narodowej
Komisj a Scigania Zbrodni

przeciwko Narodowi Polskianu
Biuro Upamiętniania
Walk i Męczeństwa
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W odpowiedzi na pismo znak i data jw. w załączeniu ptzekazqę notę historyczną dot.

patrona ulicy Doktora Tkaczowa. Nazwa ta -w opinii Insq4utu Pa4ięci Narodowej _ powinna

zostać zmieniona, jako spełniająca kryteria art' 1 ustawy o zakazie propagowania komunizmu

lub innego ustroju totąlitąrnego przez nazwy budowli, obiehów i urzqdzeń użyteczności

publicznej (Dz.U. kP z 2016 r. poz. 744).
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- ul. Doktora Tkaczowa

- ul. Józefa Tkaczowa

II/ ocenie Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Nartlc]oy,i
Polskiemu nanła powyżSza powinna zostać zmieniona jako wypełniajqca normę art. 1 Llsttlwy
o ząkazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli,
obiehóu, i urzqdzeń u4lteczności publicznej (Dz'U. RP z 20l6 r. poz. 744).

Józef Tkaczow (1900-1972) dzialacz Komunistycznej Pańii Polski, funkcjonariusz
Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego' dzialacz Polskiej Partii Robotniczej
i Polskiej Zjednoczonej Pańii Robotniczej, członek Komitetu Wojewódzkiego PPR,
potem PZPR' lekarz, wieloletni dyrektor szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
w Rzeszowie.

Urodził się w 1900 r. w Boguchwale. Dyplom lekarza uzyskał w l928 na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie. Początkowo pracował jako lekarz m.in. w Sanatorium w Bystrej
i Rychtalu, w 1931 rozpoczął praktykę lekarską w Boguchwale. Jednocześnie od roku 1932 był
działaczem działającej w konspiracji Komunistycznej Pafiii Polski' występującej przeciw
suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej. domagającej się w tym okesie utworzenia ,.Polskiej
Republiki Rad" w łączności z ZSRS oraz oderrł'ania od Polski nie tylko zietn wschodnich 1ecz

także Pomorza Gdańskiego i Śląska i przylączenla ich do Niemiec (posiadanie przez Polskę
tych regionów w oficjalnych dokumentach programowych KPP nazywano .,polską okupacją")'
Jego bracia: Ferdynand' Jan i Stanisław także byli zaangaŻowani w działania ruchu
komunistycznego. W czasie II wojny światowej był więźniem niemieckich obozów
koncentracyjnych.

Po wojnie ponownie łączył zawódlekarza z zaangażowaniem na rzecz budowy SyStemu

stalinowskiego. W Rzeszowie organizował służbę zdrowia komunistycznego resortu
bezpieczeństwa publicznego. Służbę w aparacie represji rozpoczął w marcu 1946. Już w
kwietniu 1946 otrzymał awans na stanowisko Naczelnika Wydziału Zdrowia
w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie' Rozkazem personalnyn
z22.12.1947 nadano stopień słuŻbowy kapitana. Funkcję naczelnika Wydziału Zdrowia pełnił
do 31 gnrdnia 1954 do czasu reorganizacji resortu bezpieczeństwa publicznego. od listopada
1955 na Stanowisku dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Słuzby Zdrowia WUBP/KWMO
w Rzeszowie. Począwszy od 1958 aż do śmierci pełnił funkcję dyrektora szpitala wojskowego
podległego MSW w Rzeszowie, służbę zakończył w stopniu pułkownika Ludowego Wojska
Polskiego.

Aktywność zawodową łączył z działalnością w partii komunistycznej: był członkiem
Komitetu Wojewódzkiego PPR, a następnie Komitetu Wojewódzkiego PZPR
w Rzeszowie, uczestniczył we wszystkich z1azdach partii. Jako dyrektor Szpitala MSW
wchodził m.in. w skład Honorowego Komitetu obchodów 30-lecia PPR. Honorowany przez
władze PRL odznaczeniami państwowymi: w 10. rocznicę utworzenia PKWN w lipcu 1954
roku przyznano mu ,.order odrodzenia Polski'' a Ż2 lipca 1971 z'ostał odznac2ony'
komunistyczn;łri orderem Budowniczego Polski Ludowej.



Jako zasłuŻony aktywista partyjny pełnił takŻe funłcję prezesa Zarządu okręgu
koncesjonowanej organtzacj't kombatanckiej - Związku Bojowników o WolnośÓ i Demokrację
w Rzeszowie' W l97l został człoŃiem Rady Naczelnej ZBoWiD w Warszawie.
Zmarł w 1972 w Rzeszowie.


