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W Łapanowie odsłonięto pomnik poświęcony
walczącym o wolność i niepodległość
Jednym z bohaterów jest kpt. Jan Dubaniowski „Salwa”
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W niedzielę, 18 marca 2018 r.  w Łapanowie (pow. bocheński) odbyła się
uroczystość odsłonięcia pomnika poświęconego walczącym o wolność i
niepodległość. 

O godz. 11 rozpoczęła się msza św. w kościele pw. Redemptor Hominis, po której
uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod pomnik. Powstał on we współpracy wójta
gminy Łapanów z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

Monument jest poświęcony pamięci tych wszystkich, którzy podjęli walkę o wolność i
niepodległość Rzeczypospolitej w latach 1914-1920, 1939-1945, 1945-1989 oraz
upamiętnia zwycięskie starcie oddziału partyzanckiego kpt. Jana Dubaniowskiego „Salwy” z
funkcjonariuszami komunistycznego aparatu represji, do którego doszło 31 marca 1946 r.

Pomnik odsłonili: córka kpt. Dubaniowskiego, Maria Dubaniowska-Guzdek, wójta gminy
Łapanów Robert Roj oraz dyrektor Oddziału IPN w Krakowie dr hab. Filip Musiał. Wieńce
złożyli przedstawiciele parlamentu, władz wojewódzkich i samorządowych, delegacje
kombatantów, szkół i stowarzyszeń.

Druga część uroczystości odbyła się w Domu Kultury w Łapanowie. Głos zabrała m.in. Maria
Dubaniowska-Guzdek. Odczytano także list prezesa IPN dr. Jarosława Szarka.
– Gdy kpt. Jan Dubaniowski ginął od kul UB w 1947 r., miał zaledwie 35 lat. Większość życia
spędził w mundurze, od kiedy jako 14-latek zgłosił się do Korpusu Kadetów. Potem była
podchorążówka i oficerska służba Rzeczypospolitej. Całym życiem służył Ojczyźnie: jako
oficer Wojska Polskiego w czasach pokoju, jako żołnierz wojny obronnej 1939 roku, jako
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oficer Armii Krajowej w czasie wojny, jako dowódca oddziału partyzanckiego po wojnie.
Pamięć o oficerach, do końca wiernych jest zbiorowym obowiązkiem Rzeczypospolitej –
mówił, w krótkim wykładzie, przedstawiającym sylwetkę „Salwy”, dr Macieja Korkuć,
naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie. 

Zwieńczeniem uroczystości był krótki program artystyczny w wykonaniu uczniów szkół
gminy Łapanów.


