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Krzysztof Pięciak: Stanisław Bielański (1916-1982).
Bohater bitwy nad Dunajcem we wrześniu 1939 r.

Choć Polska, słabsza od swoich przeciwników i pozbawiona wsparcia
sojuszników, nie mogła z kampanii wrześniowej wyjść zwycięsko, to jednak
wielokrotnie nasi żołnierze dawali dowody bohaterstwa, skutecznie opóźniając
niemieckie, słowackie, a później sowieckie wojska. Jednym ze szczególnie
zasłużonych bohaterów tych starć był Stanisław Bielański.

Pamiątka z ukończenia kursu Szkoły Podoficerskiej 20. Pułku Piechoty „Ziemi Krakowskiej”,
11 marca 1938 r. Trzeci od lewej w środkowym rzędzie stoi Stanisław Bielański. Wśród
siedzących w pierwszym rzędzie przyszły dowódca plutonu ppanc. ppor. Julian Krzewicki
(czwarty z lewej), dowódca 6. DP gen. Bernard Mond (dziewiąty z lewej, ponad tablicą, po
prawej stronie), dowódca 20. PP „ZK” płk Kazimierz Brożek (na prawo od gen. Monda) i inni
oficerowie 20. PP „ZK”. Fot. ze zbiorów Jerzego Krzewickiego

Stanisław Bielański urodził się 11 maja 1916 r. w Krakowie. Wychowywał się w
podkrakowskich Wrząsowicach, gdzie jego rodzice od 1923 r. byli właścicielami dworku i
majątku. Ojciec, Jan Bielański, był także współorganizatorem wrząsowickiej ochotniczej
straży pożarnej i prezesem spółdzielni mleczarskiej.

Po ukończeniu szkoły powszechnej Stanisław rozpoczął naukę w gimnazjum w Krakowie.
Przerwał ją z powodu śmierci ojca i wrócił do Wrząsowic, by pomagać matce. Zaczął się też
uczyć w szkole rolniczej w pobliskim Czernichowie, którą ukończył w 1934 r. Pracował jako
praktykant i pomagał rodzinie w opiece nad majątkiem.

Plutonowy podchorąży z Wrząsowic

W 1937 r. został powołany do obowiązkowej służby wojskowej. Przydzielony do
Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy w Brześciu, poprosił o przeniesienie do
Krakowa, by móc czuwać nad rodzinną gospodarką. Po uzyskaniu zgody ukończył w 1938 r.
kurs podchorążych 6. Dywizji Piechoty, organizowany przy 20. Pułku Piechoty „Ziemi
Krakowskiej”. W trakcie kursu poznał m.in. obsługę armat przeciwpancernych Bofors wz.
36, stanowiących uzbrojenie plutonów przeciwpancernych Wojska Polskiego. Ukończył kurs
w stopniu plutonowego podchorążego rezerwy i został zwolniony do cywila.

24 lipca 1939 r. plut. pchor. Bielański został powołany na ćwiczenia. Przydzielono go do 20.
pułku piechoty, na funkcję zastępcy dowódcy plutonu armat przeciwpancernych w
kompanii przeciwpancernej. W przeddzień wybuchu wojny cała kompania dotarła w okolice
Pszczyny, na pozycje obronne 6. DP, wchodzącej w skład Grupy Operacyjnej „Boruta” Armii
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„Kraków”.

Dowodzący kompanią por. Julian Krzewicki wspominał:

„My z armatkami przeciwpancernymi przygotowywaliśmy się
do obrony przed czołgami. Do spania ułożyliśmy się na gołej
ziemi, bez mycia, bez koców, a golenie zostawiliśmy na
rano. Wszyscy próbowali odpoczywać po marszu i po
nieprzespanej poprzedniej nocy”.

Następnego dnia niemieckie czołgi z 5. Dywizji Pancernej zaatakowały i przełamały polskie
pozycje obronne. Rozpoczął się odwrót na wschód.

Nocna bitwa

7 września wojska GO „Boruta” znalazły się w lasach na zachodnim brzegu Dunajca.
Planowano przejście polskich oddziałów na wschodni brzeg rzeki i zorganizowanie tam linii
obrony. Jednak na skutek błędów w dowodzeniu plany te nie powiodły się. W lukę między
polskimi oddziałami weszli Niemcy z 2. Dywizji Pancernej, którzy zaatakowali
przeprawiające się przez Dunajec oddziały i zajęli Biskupice Radłowskie, w których
znajdował się jedyny w okolicy most. Na polach między Biskupicami Radłowskimi, Zabawą i
Radłowem rozpoczęła się krwawa, nocna bitwa, której stawką było uratowanie polskich
oddziałów.

Nocą z 7 na 8 września większość polskich sił (głównie 20. pp i 3. Pułk Strzelców
Podhalańskich) ruszyła do ataku na Biskupice i most, po którym, jak sądzono, będzie
można kontynuować przeprawę. Do walki z niemieckimi czołgami przystąpiły polskie działa
z kompanii przeciwpancernej „Dwudziestki”. Plut. Bielański, który w zastępstwie ciężko
chorego dowódcy stanął na czele dysponującego trzema działami plutonu, wytrwale
ostrzeliwał nieprzyjaciela.

„Ostrzeliwujemy się z broni ręcznej i erkaemów. W
międzyczasie w pobliże mego stanowiska podjechało działko
przeciwpancerne i rozpoczęło ogień w kierunku niemieckich
czołgów (...). Działko obsługiwane przez podoficera strzela
cudownie i w niedługim czasie kilka czołgów staje w
płomieniach. Rozpoczyna się morderczy ogień broni
maszynowej na działko. Przy nasileniu ognia obsługa chowa
się do fosy, by w momencie uspokojenia ponownie
prowadzić ogień, aż do momentu braku amunicji. Zaczyna
się rozwidniać...”



– relacjonował jeden ze świadków tych wydarzeń.
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