
Urodził się 20 lipca 1901 roku w Łętowni w powiecie myślenickim (obecnie 

powiat suski). Był synem Walentego i Anieli z Burmistrzów. Uczęszczał do 

gimnazjum w Myślenicach, a później podjął studia w Akademii Wychowania 

Fizycznego w Warszawie. Pod koniec I wojny światowej uczestniczył 

w działalności niepodległościowej w szeregach myślenickich struktur 

Polskiej Organizacji Wojskowej. Brał udział w rozbrajaniu żołnierzy 

austriackich na terenie powiatu myślenickiego jesienią 1918 roku. 

Stanisław Janiczak był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej. W lipcu 

1920 roku zgłosił się jako ochotnik do Wojska Polskiego. Został 

wcielony do 12. pułku piechoty i uczestniczył w walkach z Armią Czerwoną 

pod Lwowem, Olszanicą i Złoczowem. Po wojnie z bolszewikami Stanisław 

Janiczak przeszedł do rezerwy. Od 1922 roku pracował jako nauczyciel 

w szkołach ludowych w powiecie oszmiańskim – w Graużyszkach 

i w Smorgoniach. Uzupełnił kwalifikacje pedagogiczne najpierw w Wilnie, 

a następnie ukończył w 1927 roku Wyższy Kurs Nauczycielski w Poznaniu. 

Jako rezerwista był przydzielany do 1. pułku piechoty, a następnie do 

5. pułku piechoty w Wilnie. Po ukończeniu kursu w Szkole Podchorążych 

Rezerwy Piechoty w Grudziądzu został mianowany podporucznikiem rezerwy 

we wrześniu 1929 roku. 10 lat później 19 marca 1939 roku awansował na 

stopień porucznika. W latach 30-tych Janiczak pracował jako nauczyciel 

w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Nieświeżu, a następnie 

w Państwowym Gimnazjum im. Stefana Batorego w Wołkowysku. We wrześniu 

1939 roku wzięty do sowieckiej niewoli trafił do Kozielska. Figurował na 

liście wywozowej NKWD kozielskiego obozu z dnia 27 kwietnia 1940 roku 

pod numerem 052/2 poz. 22. Porucznik Janiczak został zamordowany 

prawdopodobnie w Katyniu.

Stanisław Janiczak
Urodził się 9 marca 1905 roku we wsi Łostówka koło Mszany Dolnej. Był on 

funkcjonariuszem Straży Granicznej. W latach 30-tych służył w zachodnio-

małopolskim Inspektoracie Okręgowym Straży Granicznej. Miał stopień 

przodownika (sierżanta) Straży Granicznej. Służył m.in. na granicy 

w Jabłonce. W 1935 roku ożenił się z Janiną Stokłosą, z którą miał 

dwójkę dzieci - córkę Marię i syna Jerzego. W 1938 roku funkcjonariusz 

zamieszkał w Trzemeśni koło Myślenic, gdzie zakupił dom i ziemię. We 

wrześniu 1939 roku zgłosił się do wojska, zostawiając w domu ciężarną 

żonę i czteroletnią córkę. Jarosz już nigdy nie wrócił do domu. Po 

wojnie Polski Czerwony Krzyż uznał funkcjonariusza Straży Granicznej za 

zaginionego. Po 17 września 1939 roku został on wzięty do niewoli przez 

Sowietów i osadzony w obozie w Ostaszkowie. W 2007 roku nazwisko Józefa 

Jarosza znalazło się na liście funkcjonariuszy zamordowanych wiosną 

1940 roku przez NKWD w Kalininie i pogrzebanych w Miednoje. Był na 

liście wywozowej NKWD z 5 maja 1940 r. (nr 054/2 poz. 42, teczka 7717).

Józef Jarosz
Urodził się 19 września 1882 roku w Jasienicy w powiecie 

myślenickim. Był synem Wiktora i Amalii z Kamieńskich. Uczęszczał do 

gimnazjum wadowickiego, a później do Wyższej Szkoły Kadeckiej w Łobzowie 

koło Krakowa. Po zakończeniu szkoły Jetel został zawodowym oficerem 

armii austriackiej (na porucznika piechoty awansował w maju 1911 

roku). Pełnił służbę w 67. pułku piechoty w Wiedniu. Od 1918 roku 

wstąpił w szeregi Wojska Polskiego. Był zastępcą dowódcy pułku 

(najpierw w 1. pułku strzelców pieszych, a następnie w 2. pułku 

strzelców pieszych). Po wojnie polsko-bolszewickiej zweryfikowany 

w stopniu pułkownika piechoty objął dowództwo 11. pułku piechoty 

w Tarnowskich Górach (jednostką tą dowodził do 1927 roku). Od 1929 roku 

pracował w wojskowej administracji. Otrzymał przydział ewidencyjny do 

Powiatowej Komendy Uzupełnień w Warszawie-Miasto III. Następnie służył 

w Powiatowej Komendzie Uzupełnień we Lwowie. Po agresji sowieckiej we 

wrześniu 1939 roku został uwięziony na Ukrainie. Zamordowany przez NKWD 

na Ukrainie.

Stanisław Jetel

Odznaczony: Krzyżem Walecznych (dwukrotnie).

Urodził się 1 czerwca 1896 roku w Szymbarku w powiecie gorlickim. Był 

synem Józefa i Karoliny z Tomasików. Ukończył gimnazjum w Gorlicach. 

W czasie I wojny światowej służył w armii austriackiej, biorąc udział 

w walkach na froncie wschodnim. Przez dwa lata od 1916 do 1918 roku 

przebywał w rosyjskiej niewoli. Po zakończeniu wojny Jurczak wstąpił 

jako ochotnik w szeregi Wojska Polskiego. Był uczestnikiem wojny 

polsko-bolszewickiej. Po zakończeniu konfliktu z Rosją Jurczak wziął 

udział w III powstaniu śląskim, które wybuchło w 1921 roku. Dowodził 

wtedy pociągiem pancernym „Nowina-Dolina”. W czerwcu 1923 roku zakończył 

służbę w wojsku w stopniu porucznika, przechodząc do rezerwy. Podjął 

jednocześnie służbę w Policji Państwowej jako aspirant. Na początku 

pełnił służbę w województwie białostockim – był inspektorem odcinka 

sejneńskiego, następnie piastował kierownicze stanowiska w komisariatach 

w Wołkowysku i Białymstoku. W 1931 roku przeszedł do Warszawy, gdzie 

stał na czele dwóch stołecznych komisariatów. W 1934 roku awansował na 

stopień komisarza. W 1936 roku objął funkcję Komendanta Powiatowego 

Policji w Myślenicach. Funkcję tę komisarz Piotr Jurczak sprawował 

do 1939 roku. Kiedy wybuchła wojna funkcjonariusz znalazł się na 

terenach zajętych przez Armię Czerwoną. Został aresztowany przez 

Sowietów prawdopodobnie w październiku 1939 roku. Wraz z tysiącami 

innych funkcjonariuszy Policji Państwowej trafił do obozu w Ostaszkowie. 

Komisarz Piotr Jurczak znalazł się na liście wywozowej jeńców z obozu 

ostaszkowskiego z kwietnia 1940 r. – numer 012/1 poz. 88. Zamordowany 

przez NKWD w Kalininie, pogrzebany w Miednoje. Komendant myślenickiej 

policji pozostawił żonę Stefanię i dwie córki – Hannę i Halinę. Warto 

wspomnieć, że pierwsza z nich – Hanna Gucwińska to była dyrektor Ogrodu 

Zoologicznego we Wrocławiu, znana także z popularnego niegdyś programu 

Telewizji Polskiej „Z kamerą wśród zwierząt”. W takich oto słowach Hanna 

Gucwińska charakteryzowała postać swojego ojca: 

Rodzina i znajomi mówili, że był bardzo spokojny, zrównoważony, 

wyjątkowo zdyscyplinowany. Był też służbistą wymagającym wobec 

podwładnych, ale koleżeński i przyjacielski. Miał 44 lata, był silnym, 

zdrowym i pełnym energii człowiekiem. Był wielkim patriotą polskim i do 

ostatniej chwili uważał, że życie dla Ojczyzny trzeba poświęcić, jeśli 

zajdzie taka konieczność. 
 

Odznaczony: Krzyżem Walecznych, Krzyżem Frontu Litewsko-Białoruskiego, 

Krzyżem Dywizji Litewsko-Białoruskiej, Górnośląską Wstęgą Wolności 

i Zasługi I klasy, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921, Medalem 

Pamiątkowym Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości.

Piotr Jurczak
Urodził się 5 września 1901 roku w Rudniku w powiecie myślenickim. Był 

synem Wawrzyńca i Marii z Norków. Uczęszczał do myślenickiego gimnazjum, 

gdzie zdał egzamin dojrzałości. W lipcu 1920 roku Klakla wstąpił jako 

ochotnik w szeregi 12. pułku piechoty i wziął udział w wojnie 

z bolszewikami. Służąc w 11. kompanii wspomnianego regimentu 

uczestniczył w walkach z Armią Czerwoną na przedpolach Lwowa pod 

Winnikami, Olszanicą i Złoczowem. Po wojnie polsko-bolszewickiej Klakla 

podjął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na 

uczelni tej ukończył 3 lata w zakresie przyrody martwej i żywej. Po 

studiach pracował najpierw jako kontraktowy nauczyciel przyrody 

w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim w Mysłowicach, a następnie 

w Liceum Komunalnym w Roździeniu. W 1927 roku po ukończeniu Szkoły 

Podchorążych Rezerwy Piechoty Okręgu Korpusu nr V został mianowany 

podporucznikiem rezerwy. 19 marca 1939 roku uzyskał awans na porucznika. 

We wrześniu 1939 roku przydzielono go do 51. pułku strzelców kresowych 

w Brzeżanach. Po wzięciu do niewoli przez Sowietów trafił do obozu 

w Starobielsku (Lista Starobielska nr 1806). Został zamordowany przez 

NKWD w Charkowie.

Franciszek Klakla
Urodził się 27 kwietnia 1889 roku w Łętowni w powiecie myślenickim. Był 

synem Józefa i Anny z Wróblów. Po ukończeniu krakowskiego Gimnazjum 

św. Jacka podjął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie. Przed I wojną światową odbył jednoroczną 

służbę w armii austriackiej, ukończył wtedy szkołę oficerów rezerwy przy 

56. pułku piechoty w Krakowie. W czasie I wojny światowej Kołodziejczyk 

walczył w szeregach 56. pułku piechoty na froncie wschodnim i włoskim. 

W listopadzie 1918 roku znalazł się we włoskiej niewoli. Stamtąd trafił 

do Armii Polskiej we Francji. Po powrocie do kraju weteran I wojny 

światowej podjął służbę w 65. pułku piechoty. Kołodziejczyk był 

uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej. W lipcu 1920 roku objął 

dowództwo 9. kompanii 12. pułku piechoty. Odniósł rany w walkach 

z bolszewikami. Po wojnie został zweryfikowany w stopniu kapitana 

piechoty i przeniesiony do Wojskowego Okręgowego Zakładu Gospodarczego 

w Krakowie. W latach 1922 – 1925 dowodził kompanią w 12. pułku piechoty, 

od 1925 do 1929 roku był oficerem sztabu 6. Dywizji Piechoty. W latach 

30-tych oficer dowodził batalionem w 20. pułku piechoty, a następnie 

służył w sztabie Dowództwa Okręgu Korpusu nr V w Krakowie. Awansował na 

stopień majora piechoty (ze starszeństwem od 1 stycznia 1928 roku). 

W stan spoczynku został przeniesiony w sierpniu 1935 roku. Major 

Kołodziejczyk znalazł się w sowieckiej niewoli we wrześniu 1939 roku. 

Był jeńcem obozu w Starobielsku (Lista Starobielska 1778). Został 

zamordowany przez NKWD w Charkowie. W 2007 roku Feliks Kołodziejczyk 

został pośmiertnie awansowany na stopień podpułkownika Wojska Polskiego. 

Odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 

1918–1921 oraz Medalem Pamiątkowym Dziesięciolecia Odzyskania 

Niepodległości.

Feliks Kołodziejczyk

OFIARY KATYNIA


