
Instytut Pamięci Narodowej
https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/biezaca-dzialalnosc-biu/153088,58-lat-temu-zginal-Jozef-Franczak-ps-Lalus.ht
ml
2023-05-23, 00:15

58 lat temu zginął Józef Franczak ps. „Laluś”

21 października 1963 roku zginął Józef Franczak ps. „Laluś”, uczestnik wojny obronnej
Polski w 1939 roku, żołnierz Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej, ostatni żołnierz
polskiego podziemia niepodległościowego, który poległ z rąk komunistycznego aparatu
bezpieczeństwa.

W dn. 58. rocznicy śmierci „Lalusia” delegacja IPN Lublin na czele z dyrektorem oddziału
Mateuszem Koteckim udała się do miejsc pamięci związanych z Franczakiem. Zapalone
zostały znicze pod krzyżem upamiętniającym partyzanta, który znajduje się w Majdanie
Kozic Górnych w okolicy zabudowań, gdzie komunistyczny aparat bezpieczeństwa zabił
Franczaka. Tam również znajduje się tablica informacyjna postawiona przez IPN Lublin, z
której w języku polskim i angielskim możemy poznać historię bohaterskiego żołnierza.
Następnie w Piaskach złożono kwiaty pod pomnikiem w hołdzie ostatniemu żołnierzowi
Rzeczypospolitej Polskiej, sierż. Józefowi Franczakowi oraz zapalono znicze na grobie, gdzie
zostały pochowane szczątki „Lalusia”.
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Biogram Józefa Franczaka ps. „Laluś”

Polecamy również niezwykle ciekawy artykuł Piotra Niwińskiego i Tomasza Łabuszewskiego
„Sprawa” Józefa Franczaka – czyli historia alternatywna (w związku z pracą Sławomira
Poleszaka), Czy okupacyjna przeszłość sierż. Józefa Franczaka „Lalusia” miała wpływ na
powojenne losy „ostatniego zbrojnego”?, „Zagłada Żydów. Studia i materiały”, nr 16, 2020,
s. 233–277). Tekst ukazał się w czasopiśmie Pamięć i Sprawiedliwość  nr 1 (37) 2021, s.
649-703.
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