
OFIARY KATYNIA

Na liście ofiar Katynia znalazło się 39 nazwisk mieszkańców przedwojennego powiatu myślenickiego. Były wśród nich osoby, które 
urodziły się w Myślenicach lub na ziemi myślenickiej. Można tu wymienić: Antoniego Czepiela, Jana Fitzke, Rudolfa Galusa, 
Stanisława Gierkę, Antoniego Górkę, Henryka Grubnera, Błażeja Hanuszka, Stanisława Janiczaka, Stanisława Jetela, Franciszka Klaklę, 
Feliksa Kołodziejczyka, Juliana Lichonia, Narcyza Małuszyńskiego, Stanisława Maszewskiego, Tadeusza Juliana Miśko, Stanisława 
Morawskiego, Stanisława Pazgana, Józefa Profica, Edwarda Ralskiego, Henryka Rolińskiego, Władysława Sudra, Józefa Sudra, Piotra 
Ścibora, Mieczysława Targowskiego, Leona Wyżgę. Kolejną kategorię ofiar zbrodni NKWD stanowią osoby, które związane były z ziemią 
myślenicką przez czasowe miejsce zamieszkania, nauki i pracy. W tej grupie znaleźli się: Emil Boguta, Jan Dunin-Brzeziński, Jan 
Fall, Wacław Iwaszkiewicz, Józef Jarosz, Piotr Jurczak, Antoni Łach, Władysław Płonka, Zygmunt Szantroch, Stanisław Szpara, Jakub 
Zapała. Można jeszcze wskazać jedną kategorię osób zamordowanych przez Sowietów, które związane były z ziemią myślenicką przez 
koligacje rodzinne. W grupie tej znaleźli się: Józef Czajka, Jan Latkiewicz i Adam Ziarkiewicz.

Urodził się 3 września 1895 roku w Krakowie jako syn Józefa. Jako 

dziecko mieszkał wraz z rodziną w Myślenicach do 14 roku życia. Po 

I wojnie światowej był funkcjonariuszem Policji Państwowej, dosłużył się 

stopnia starszego przodownika. W okresie międzywojennym pełnił służbę 

m. in. w Wiśniowej, Zawoi, Czernej. Przed wybuchem wojny Boguta był 

komendantem posterunku w Gawłuszowicach w powiecie mieleckim. We 

wrześniu 1939 roku znalazł się w sowieckiej niewoli. Przetrzymywano go 

w Ostaszkowie. Z obozu ostaszkowskiego w styczniu 1940 roku wysłał 

pocztówkę do żony Stanisławy (korespondencja dotarła do rodziny we 

wrześniu 1940 roku). Emil Boguta znalazł się na liście wywozowej NKWD 

z 10 kwietnia 1940 roku (nr listy 023/1 poz. 58, teczka nr 2760). 

Prawdopodobnie został zamordowany w kwietniu 1940 roku w Kalininie, 

a pochowany w Miednoje.

Emil Boguta Józef Czajka
Urodził się 11 marca 1885 r. w Tarnawcu koło Leżajska w powiecie 

łańcuckim (dzisiejszy powiat leżajski). Był synem Wincentego i Marii 

z Kościółków. Po ukończeniu gimnazjum realnego w Jarosławiu i studiów 

w Szkole Technicznej we Lwowie (późniejszej Politechnice Lwowskiej) Józef 

Czajka pracował jako geodeta. W czasie I wojny światowej służył najpierw 

w armii austriackiej a następnie jako porucznik w Legionach Polskich. Po 

odzyskaniu niepodległości został oficerem Wojska Polskiego. Jako kapitan 

i inżynier dowodził kompanią saperów w 7. pułku piechoty, uczestnicząc 

w wojnie z bolszewikami. Po demobilizacji otrzymał awans na majora 

rezerwy piechoty. Po wojnie osiadł w Tarnowie, gdzie pracował 

jako inżynier geodeta w tamtejszym Urzędzie Katastralnym. Po mobilizacji 

ogłoszonej pod koniec sierpnia 1939 roku oficer otrzymał przydział do 

6. Dywizji Piechoty generała Bernarda Monda, który mianował go Komendantem 

Obrony Tarnowa. W drugiej połowie września brał udział w obronie Lwowa 

jako oficer sztabu. Po poddaniu miasta przez gen. Władysława Langnera 

mjr. Czajka znalazł się w sowieckiej niewoli. Więziony najpierw 

w Starobielsku a następnie w Kozielsku. Z tego ostatniego obozu został 

przetransportowany do Katynia (lista wywozowa nr 015/2 poz. 36). Tam 

7 kwietnia 1940 roku został zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD. 

W 2007 roku otrzymał pośmiertny awans na stopień podpułkownika Wojska 

Polskiego. Syn ppłk inż. Józefa Czajki - Adam Czajka był lekarzem 

pracującym w Szpitalu Powiatowym w Myślenicach w latach 1960-2000. 

Sprawował również funkcję Prezesa Koła Rodzin Katyńskich w Myślenicach.

Odznaczony: Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem 

za Wojnę Obronną 1939 r.

Antoni Czepiel
Urodził się 25 grudnia 1896 roku w Bysinie w powiecie myślenickim 

w rodzinie rolniczej. Był synem Piotra. Przed I wojną światową należał do 

myślenickiego „Sokoła”. W czasie I wojny światowej walczył w Legionach 

Polskich. W stopniu szeregowca służył najpierw w 1. kompanii II batalionu 

5. pułku piechoty I Brygady Legionów Polskich, a następnie w 1. kompanii 

V batalionu 7. pułku piechoty I Brygady. W czasie działań na froncie 

został dwukrotnie ranny, pierwszy raz w bitwie pod Konarami 23 maja 1915 

roku, po raz kolejny 7 lipca 1916 roku w rejonie Trojanówki. Po kryzysie 

przysięgowym w lipcu 1917 roku Czepiel aktywnie działał w Polskiej 

Organizacji Wojskowej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości były 

legionista wstąpił w szeregi Wojska Polskiego. Był zawodowym podoficerem, 

w 1931 roku posiadał stopień sierżanta. W późniejszym czasie uzyskał 

awans na stopień chorążego. Pełnił funkcję szefa kompanii gospodarczej 

78. pułku piechoty. W czasie kampanii 1939 roku podchorąży służył 

w Ośrodku Zapasowym 20. Dywizji Piechoty. We wrześniu trafił do sowieckiej 

niewoli i znalazł się w obozie w Kozielsku. Znalazł się na liście 

wywozowej NKWD z 14 kwietnia 1940 roku (nr 032 poz. 2). Zamordowany 

prawdopodobnie w Lesie Katyńskim w kwietniu 1940 roku. Pośmiertnie 

awansowany na podporucznika.

Odznaczony: Krzyżem Niepodległości i Brązowym Krzyżem Zasługi.

Jan Dunin-Brzeziński
Urodził się 30 grudnia 1883 roku w Łazanach w powiecie wielickim. Był 

synem Juliana, ziemianina i Eweliny z Morawskich. Rodzina zapewniła 

przyszłemu oficerowi Legionów Polskich solidne wykształcenie. W 1902 roku 

ukończył on gimnazjum w Krakowie a później Wyższą Szkołę Rolniczą 

w Hönheim w Niemczech. Kiedy Jan Dunin- Brzeziński pobierał nauki, jego 

rodzina nabyła pięćdziesięciohektarowy majątek i osiedliła się na stałe 

w Osieczanach k. Myślenic. Przed I wojną światową młody ziemianin odbył 

służbę w armii austriackiej w 1. pułku ułanów. Zakończył ją w stopniu 

podporucznika rezerwy kawalerii. Kiedy wybuchła I wojna światowa Dunin-

Brzeziński zaciągnął się do oddziałów legionowej kawalerii. W Legionach 

Polskich służył od 18 sierpnia 1914 roku. Po krótkiej służbie 

w Komendzie Legionów od 1 listopada 1914 roku objął dowództwo 

3. szwadronu ułanów Legionów Polskich. W czasie kampanii besarabskiej 

awansował 4 czerwca 1915 roku na rotmistrza kawalerii. Po śmierci rtm. 

Zbigniewa Dunin-Wąsowicza pod Rokitną, 13 czerwca tego roku został 

wyznaczony dowódcą II dywizjonu ułanów. Po utworzeniu 2. pułku ułanów 

Legionów rotmistrz Dunin-Brzeziński od 1 stycznia 1916 roku był 

zastępcą dowódcy pułku i jednocześnie dowódcą I dywizjonu. Oficer 

kawalerii wyróżnił się w trakcie walk z Rosjanami na Wołyniu 

pod Rudką Miryńską 3 sierpnia 1916 roku. W październiku 1916 został wraz 

z pułkiem wycofany z frontu i odszedł do służby werbunkowej. Po kryzysie 

przysięgowym w lipcu 1917 roku Dunin-Brzeziński znalazł się w Polskim 

Korpusie Posiłkowym. Od 25 września do 17 listopada 1917 roku dowodził 

2. pułkiem ułanów Legionów Polskich, a od 27 listopada 1917 roku 

I dywizjonem tego pułku. Po przejściu przez II Brygadę frontu pod 

Rarańczą w lutym 1918 roku został internowany przez Austriaków 

i osadzony w obozie w Szeklence na Węgrzech. Po uwolnieniu powrócił do 

rodzinnych Osieczan i został komendantem myślenickiego obwodu Polskiej 

Organizacji Wojskowej. 2 listopada 1918 roku, na rozkaz gen. Bolesława 

Roi, rozpoczął formowanie 2. pułku (późniejszego 2. p. szwoleżerów). Na 

zakup umundurowania i oporządzenia dla żołnierzy przeznaczył część 

własnego majątku. 18 listopada 1918 roku awansował na majora kawalerii. 

W czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku Dunin-Brzeziński 

otrzymał awans na podpułkownika i objął dowództwo nad szwadronem 

zapasowym 8. pułku ułanów. Po zakończeniu wojny z Rosją bolszewicką 

podpułkownik przeszedł na własną prośbę do rezerwy. Zamieszkał 

w Osieczanach, gdzie znajdował się jego majątek rodzinny. 

Dunin-Brzeziński znany był ze swojej społecznej aktywności. Z własnych 

funduszy wybudował szkołę w Osieczanach, w tej miejscowości założył 

także Ochotniczą Straż Pożarną i został jej komendantem. Stał też na 

czele myślenickiego oddziału Związku Legionistów Polskich. W latach 

1934-1939 Dunin-Brzeziński pełnił obowiązki burmistrza Myślenic. Pod 

koniec sierpnia 1939 złożył obowiązki burmistrza. Po wybuchu wojny dotarł 

do Lwowa i dołączył do obrońców miasta. Po kapitulacji 

miasta przez gen. Władysława Langnera oficer dostał się 

do sowieckiej niewoli. Trafił najpierw do obozu w Starobielsku, później 

został przeniesiony do Kozielska. Z obozu kozielskiego żona otrzymała 

od niego w lutym 1940 roku ostatnią wiadomość. Trudno jednoznacznie 

wskazać, gdzie zamordowano właściciela majątku w Osieczanach. Przyjmuje 

się, że Jan Dunin-Brzeziński został zabity w więzieniu NKWD „Amerykanka” 

w Mińsku.

Odznaczony: Krzyżem Virtuti Militari V klasy, Krzyżem Niepodległości, 

Krzyżem Walecznych (2 razy), Medalem za udział w Wojnie 1918-1921, 

Złotym Krzyżem Zasługi, Orderem Odrodzenia Polski 4 klasy, Odznaką 

Pamiątkową Więźniów Ideowych.

Urodził się 16 grudnia 1889 roku w miejscowości Pogorzany (dzisiejszy 

powiat limanowski). Pierwszy okres życia spędził w Myślenicach, gdzie 

uczęszczał do szkoły powszechnej i gimnazjum. Po ukończeniu szkoły średniej 

podjął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w Krakowie. W czasie I wojny światowej został wcielony do armii 

austriackiej (był lekarzem w kolejnych jednostkach: 7. pułku piechoty, 

28. pułku strzelców i 96. pułku piechoty). W 1919 roku Jan Fall podjął 

stałą zawodową służbę w Wojsku Polskim. Był ordynatorem najpierw 

Wojskowego Szpitala Okręgowego w Krakowie, następnie kierował szpitalem 

wojskowym w Nowym Sączu. Fall brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 

jako lekarz 52. pułku piechoty. Po wojnie z Rosją piastował funkcję 

komendanta szpitala wojskowego w Tarnowie a później starszego lekarza 

tarnowskiego 16. pułku piechoty. Przez kolejne kilkanaście lat absolwent 

Wydziału Lekarskiego UJ służył w różnych jednostkach wojskowej służby 

zdrowia. W grudniu 1935 roku wojskowy lekarz został przeniesiony do 

rezerwy w stopniu majora. Kontynuował jednak pracę zawodową, zasiadając 

w kilku komisjach poborowych i w komisjach do spraw inwalidztwa, także 

w powiecie myślenickim. We wrześniu 1939 roku Jan Fall pełnił funkcję 

komendanta Zespołu Kadry Zapasowej jednego ze szpitali polowych, 

zorganizowanych przez Wojskowy Szpital Okręgowy w Krakowie. Po wkroczeniu 

Armii Czerwonej został wzięty do niewoli i osadzony w obozie jenieckim 

w Starobielsku. Stamtąd oficer zdołał przesłać korespondencję do 

mieszkającej w Pogorzanach żony Joanny. Pierwsza wiadomość przyszła 

w grudniu 1939 roku, ostatnia w lutym 1940 roku. Nazwisko Jana Falla 

widnieje na liście NKWD jeńców obozu starobielskiego pod numerem 3462. 

Zamordowany prawdopodobnie w Charkowie wiosną 1940 roku.

Jan Fall

Odznaczony: Orderem Franciszka Józefa, Krzyżem Karola, Krzyżem Walecznych, 

Krzyżem za udział w Wojnie 1918-1921, Medalem Pamiątkowym Dziesięciolecia 

Odzyskania Niepodległości.

Urodził się 20 stycznia 1909 roku w Gdowie w powiecie myślenickim. Po 

ukończeniu szkoły powszechnej uczęszczał do Gimnazjum im. św. Jacka 

w Krakowie, które ukończył w 1929 roku. Będąc jeszcze uczniem szkoły 

średniej, podjął pracę w Muzeum Archeologicznym Polskiej Akademii 

Umiejętności. W latach 1929-1933 Fitzke studiował na Wydziale 

Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Temat jego pracy magisterskiej 

brzmiał Neolit w jaskiniach krakowskich. Po studiach pracował w Muzeum 

Archeologicznym w Krakowie i w Muzeum Etnograficznym w Łodzi. Od połowy 

lat 30. Jan Fitzke pracował jako młodszy asystent w Zakładzie Archeologii 

Prehistorycznej UJ. Od 1936 roku był kustoszem w Muzeum Ziemi Wołyńskiej 

w Łucku (pracował tam aż do wybuchu wojny). Pracując w łuckim muzeum, 

archeolog podjął pracę naukową. Napisał dysertację zatytułowaną 

Krakowska grupa kultury ceramiki sznurowej. Do obrony doktoratu jednak 

nie doszło ze względu na wybuch wojny. Równolegle z pracą zawodową Jan 

Fitzke ukończył szkołę podchorążych przy 20. pułku piechoty Ziemi 

Krakowskiej, uzyskując stopień podporucznika rezerwy. W czasie 

mobilizacji ogłoszonej pod koniec sierpnia 1939 roku naukowiec został 

wcielony do 1. pułku strzelców podhalańskich. W szeregach tego regimentu 

brał udział w kampanii wrześniowej, walcząc m. in. w rejonie Limanowej 

i Grybowa. Po 17 września 1939 roku archeolog znalazł się na Kresach 

Wschodnich II Rzeczypospolitej w województwie tarnopolskim. Został wzięty 

do niewoli przez Sowietów pod Brzeżanami. Jan Fitzke został osadzony 

w obozie jenieckim w Kozielsku. Pod koniec listopada 1939 roku z obozu 

kozielskiego przyszedł pierwszy i zarazem ostatni list do rodziny 

mieszkającej w Wieliczce. Oto jego fragmenty: 

Jan Fitzke

Jestem w Rosji Sowieckiej. Dzięki Bogu czuję się dobrze i jestem zdrów. 

Z Mietkiem widziałem się ostatnio w dniu wyjazdu do wojska. Gdzie się 

obecnie znajduje, nie wiem. Przypuszczam, że z pułkiem wyruszył na front 

z Łucka. Co w domu słychać? Sądzę, że nie ruszyliście się z Wieliczki 

i obecnie dajecie sobie radę (…) Proszę się o mnie nie martwić 

i obszernie mi napisać, czy jesteście zdrowi i co w domu słychać. List 

następny proszę dopiero napisać po otrzymaniu ode mnie odpowiedzi na 

Mamy list.

Najdroższa Mamo i Siostry!

Nazwisko naukowca z Łucka figuruje na liście wywozowej NKWD jeńców 

polskich z Kozielska z 16 kwietnia 1940 roku. Numer listy 036/3 pozycja 

na liście 50. Jan Fitzke został zamordowany Katyniu w kwietniu 1940 roku. 

W trakcie prac ekshumacyjnych prowadzonych wiosną 1943 roku udało się 

zidentyfikować ciało urodzonego w Gdowie naukowca i oficera Wojska 

Polskiego.


