
Urodził się 1 stycznia 1897 roku w Myślenicach. Był synem Stefana i Anny 

z Bielów. W rodzinnym mieście ukończył szkołę powszechną i rozpoczął 

edukację w gimnazjum. Dalszą naukę myślenickiego gimnazjalisty przerwał 

wybuch I wojny światowej. W czasie tego konfliktu Stanisław Morawski 

walczył na froncie najpierw w szeregach armii austriackiej, a następnie 

jako żołnierz Legionów Polskich. Był on również uczestnikiem wojny 

polsko-bolszewickiej. Po zakończeniu działań wojennych Morawski osiedlił 

się na Kresach Wschodnich. Po uzupełnieniu wykształcenia podjął pracę 

jako nauczyciel szkoły powszechnej w Chatyniczu w powiecie Baranowicze. 

Później został dyrektorem tej szkoły. Równolegle z pracą zawodową 

pedagog ukończył szkołę podchorążych piechoty a następnie Szkołę 

Oficerską w Zambrowie. Po jej ukończeniu uzyskał awans na podporucznika 

rezerwy. Po ukończeniu kursów i ćwiczeń wojskowych w latach 30-tych 

awansował na porucznika. We wrześniu 1939 roku wyruszył na front 

z 26. pułkiem ułanów. Po 17 września dostał się do sowieckiej niewoli 

i trafił do obozu w Ostaszkowie. Oficer zdołał wysłać stamtąd kartkę do 

żony Leontyny. Porucznik Morawski został zamordowany przez NKWD 

w Kalininie i pochowany w Miednoje.

Stanisław Morawski

Urodził się 28 września 1899 roku w Myślenicach. Był synem Bernarda 

i Anieli z Marcinkowskich. W rodzinnym mieście ukończył szkołę powszechną 

i gimnazjum. Był działaczem Związku Harcerstwa Polskiego. Kiedy trwała 

I wojna światowa wstąpił w szeregi Polskiej Organizacji Wojskowej. Po 

odzyskaniu niepodległości Stanisław Pazgan brał udział w walkach 

z Ukraińcami, walcząc w szeregach 13. kompanii 5. pułku piechoty. 

Uczestniczył m.in. w obronie Lwowa w 1919 roku. Po wojnie podjął studia 

prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w Krakowie. Po studiach wybrał zawód sędziego. W okresie międzywojennym 

był naczelnikiem sądów grodzkich w Brodach, Złoczowie, Horodynce 

i Samborze. W tym ostatnim mieście sędzia pracował, kiedy nastąpiła 

inwazja sowiecka we wrześniu 1939 roku. Pół roku później 23 marca 

1940 roku Stanisław Pazgan został aresztowany w Samborze przez Sowietów. 

Jego nazwisko znalazło się na liście Polaków więzionych przez NKWD na 

Ukrainie. Naczelnik sądu w Samborze został zamordowany przez sowiecką 

policję polityczną 21 września 1940 roku w Kijowie. Nieznane jest miejsce 

jego pochówku. W trzy tygodnie po aresztowaniu Stanisława Pazgana jego 

żona Anna i czwórka ich dzieci zostali deportowani do Kazachstanu. Po 

powrocie z zesłania w 1946 roku rodzina zamordowanego przez NKWD sędziego 

mieszkała przez pewien czas w Myślenicach. 

Stanisław Pazgan

Odznaczony: Odznaką pamiątkową „Orlęta”.

Urodził się 31 stycznia 1895 roku w Jodłowniku na terenie dzisiejszego 

powiatu limanowskiego. Był synem Wojciecha i Anny z domu Drożdż. Ukończył 

szkołę rachunkowości w Krakowie, a następnie szkołę przyrodniczą 

w Stanisławowie. Na początku I wojny światowej w sierpniu 1914 roku 

zaciągnął się do Legionów Polskich. Służył w 9. kompanii 2. pułku piechoty 

Legionów, walcząc w Karpatach. W styczniu 1915 roku Płonka został ranny 

i trafił do szpitala. Po jego opuszczeniu został przydzielony do 

5. szwadronu 2. pułku ułanów Legionów Polskich. Po kryzysie przysięgowym 

w lecie 1917 roku kawalerzysta tworzył struktury Polskiej Organizacji 

Wojskowej na terenie powiatu myślenickiego. Za swoją działalność został 

aresztowany przez Austriaków. Zdołał zbiec z więzienia do Mińska 

Mazowieckiego i podjął służbę w Polskiej Sile Zbrojnej. W listopadzie 

1918 roku Płonka powrócił do Galicji i wziął udział w walkach z Ukraińcami. 

Brał udział m. in. w odsieczy Lwowa. Kolejny konflikt, w którym wziął 

udział była wojna polsko-bolszewicka. Władysław Płonka walczył w szeregach 

9. pułku ułanów. 18 marca 1919 roku uzyskał stopień podporucznika 

kawalerii, rok później awansował na porucznika, a 26 stycznia 1921 roku 

mianowany został rotmistrzem. Po wojnie z bolszewikami Płonka pozostał 

w 9. pułku ułanów. W 1931 roku były legionista po ukończeniu Wyższej 

Szkoły Wojennej został mianowany szefem sztabu Podolskiej Brygady 

Kawalerii. W 1932 roku został przeniesiony do Centrum Wyszkolenia 

Kawalerii w Grudziądzu, obejmując tam najpierw funkcję oficera sztabu, 

a potem – dyrektora nauk. Na tym stanowisku mianowany został 1 stycznia 

1933 roku podpułkownikiem dyplomowanym. Od sierpnia 1937 roku oficer objął 

dowództwo 22. pułku ułanów w Brodach. 19 marca 1939 roku awansował do 

stopnia pułkownika dyplomowanego. We wrześniu 1939 roku pułk dowodzony 

przez płk. Płonkę walczył w składzie Kresowej Brygady Kawalerii. Pod 

koniec kampanii wrześniowej pułkownik dostał się do sowieckiej niewoli 

i został osadzony w obozie jenieckim w Starobielsku. Jego nazwisko figuruje 

w wykazie NKWD wśród jeńców obozu starobielskiego – pozycja 2764. 

Płk Płonka został zamordowany w Charkowie. 

Władysław Płonka

Odznaczony: Krzyżem Virtuti Militari V klasy, Krzyżem Walecznych 

(trzykrotnie), Krzyżem Niepodległości, Medalem za udział w Wojnie 

1918-1921, Medalem Pamiątkowym Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości.

Urodził się 1 lipca 1901 roku w Osieczanach w powiecie myślenickim. Był 

synem Teodora i Katarzyny z domu Batko. W Myślenicach ukończył szkołę 

powszechną. W latach 1911-1919 uczęszczał do myślenickiego gimnazjum. 

W okresie I wojny światowej Ralski służył jako ochotnik w 5. pułku piechoty 

Legionów Polskich. Działał też w strukturach Polskiej Organizacji 

Wojskowej. Po wojnie dokończył szkołę, zdał maturę i podjął studia na 

Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kiedy trwała 

wojna polsko-bolszewicka, Ralski przerwał studia i zaciągnął się jako 

ochotnik w szeregi Wojska Polskiego. Przeciw bolszewikom walczył jako 

kawalerzysta 8. pułku ułanów. Po zakończeniu działań wojennych były 

legionista powrócił na studia rolnicze, które ukończył w 1923 roku. Dwa 

lata później Ralski uzyskał doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po 

obronie doktoratu trafił do wojska, w latach 1926-1927 służył w 4. pułku 

ułanów Zaniemeńskich w Wilnie. Jednocześnie ukończył Szkołę Podchorążych 

Kawalerii we Lwowie, otrzymując stopień podporucznika kawalerii. Po wyjściu 

z wojska oficer rezerwy poświęcił się karierze naukowej. W 1927 roku Ralski 

podjął pracę w charakterze starszego asystenta w Katedrze Uprawy Roślin na 

Wydziale Rolnym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania badawcze 

botanika koncentrowały się na tematyce łąk i hal terenów górskich. 

W 1934 roku Edward Ralski został mianowany docentem UJ. Pracę naukową 

kontynuował na Uniwersytecie Poznańskim. Botanik wydał wiele prac naukowych 

dotyczących tematyki roślin, traw, uprawy roli. Zwieńczeniem jego bogatej 

kariery naukowej była nominacja na profesora nadzwyczajnego i objęcie 

stanowiska kierownika Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin na Wydziale 

Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. W sierpniu 1939 roku naukowiec 

będący zarazem porucznikiem rezerwy kawalerii został wcielony do 8. pułku 

ułanów. Po 17 września 1939 roku oficer został wzięty do niewoli przez 

Armię Czerwoną. Następnie trafił do obozu w Starobielsku. W obozie 

starobielskim razem z Edwardem Ralskim więziony był wybitny pisarz i malarz 

Józef Czapski. W swojej głośnej publikacji Na nieludzkiej ziemi tak opisał 

postać pochodzącego z Osieczan uczonego: 

Edward Ralski

Miał wielki autorytet wśród żołnierzy podczas tragicznych tygodni września 

i nic nie umiało go wyprowadzić z równowagi. Nawet podczas podróży do 

Starobielska, kiedy wieziono nas przez zaśnieżone stepy ukraińskie, kiedy 

zamarznięci i głodni nie wiedzieliśmy, dokąd nas wiozą, Ralski z całą 

namiętnością uczonego przyglądał się stepom, badylom traw sterczących spod 

śniegu. Ten najlepszy Polak, najczulszy mąż i ojciec przyznawał mi się 

wówczas, z pewnym jakby wstydem, że trawy te wzbudzają w nim takie 

zainteresowanie, że jest w stanie nie tylko oderwać się od aktualnej 

rzeczywistości, ale jeszcze odczuwać głębszą radość patrząc w nieznane 

stepy, które zawsze marzył poznać (…) W Starobielsku zaczął pisać książkę 

o łąkach i lasach i jeszcze w kwietniu 1940 r., parę dni przed 

wywiezieniem go w nieznanym kierunku, pokazywał mi z rozjaśnioną twarzą 

listki i kwiatki, które zaczynały rosnąć w obozie, opowiada mi o ich 

cechach i właściwościach. Jeżeli ten uczony, człowiek czarującej dobroci 

i wielkiego charakteru, dostał wraz z innymi kulę w nasadę czaszki, 

zachował na pewno do ostatniej chwili tę samą cichą równowagę ducha, która 

ani na chwilę nie opuściła go w ciągu ciężkiej zimy, którą żeśmy spędzili. 

Nazwisko Edwarda Ralskiego znalazło się na wykazie NKWD jeńców obozu 

w Starobielsku pod pozycją 2779. Profesor i oficer Wojska Polskiego został 

zamordowany wiosną 1940 roku w Charkowie.

Urodził się 14 stycznia 1892 roku w Sułkowicach w powiecie myślenickim 

w rodzinie rolniczej Szczepana i Zofii z domu Garbień. Uczestniczył 

w stopniu kapitana w kampanii wrześniowej, podczas której dostał się do 

niewoli sowieckiej. Trafił do obozu jenieckiego w Starobielsku. 

Zamordowany przez NKWD w Charkowie. Pozostawił żonę i dwójkę dzieci. 

Rodzina uzyskała informacje o śmierci oficera w latach 90-tych.

Józef Profic

OFIARY KATYNIA


