Historia domu Pod Bocianami

Dom Pod Bocianami. Najpiękniejszy ganek drewniany w Łańcucie, fot. Wrzesław
Żurawski.
Teresa i Wrzesław Żurawscy
O uroku Łańcuta stanowi nie tylko magnacka rezydencja Lubomirskich i Potockich,
ale także zabytkowe, malowniczo rozsiadłe w ogrodach wille i domy, które nadały
miastu niepowtarzalny charakter. Najstarsze z zachowanych pochodzą z XIX w.
Należy do nich parterowy, typowo miejski dom Pod Bocianami, tym bardziej cenny –
bo drewniany, do naszych czasów zadbany i remontowany przez właścicieli z pełną
świadomością jego wartości historycznej i zabytkowej. Ze względu na budulec, jakim
jest drewno, zabytki tego typu są bardziej narażone na niekorzystny upływ czasu,
pogody i… człowieka, który (strach pomyśleć) przez nieostrożność może zaprószyć
ogień. Z powyższych względów liczna kiedyś w Łańcucie zabudowa drewniana
prawie zniknęła.

Na szczęście dom Pod Bocianami stoi w pełnej krasie: okazały, bogaty, strojny w
detal ciesielski. Wybudowany został z modrzewia w drugiej połowie XIX w. dla
rodziny drogomistrza Kaczorowskiego. Nadano mu kształt wydłużonego prostokąta.
Usytuowany w obszernym ogrodzie – dłuższą elewację, ozdobioną gankiem, zwraca
ku ulicy Paderewskiego, naprzeciwko należącego do obszaru dworskiego folwarku
na Górnem (po II wojnie światowej teren szpitala).
Jak wynika z informacji opracowanych przez Z. Juchę w 1980 r. (karta ewidencji
zabytków WUOZ Rzeszów) – w ostatnim dziesięcioleciu XIX w. dom rozbudowano. W
1934 r. dom Pod Bocianami nabyły rodziny dwóch braci: Maria i Franciszek
Rzucidłowie oraz Józefa i Józef Rzucidłowie od nauczycielki szkoły powszechnej
Dzierżyńskiej. Już w następnym roku nowi właściciele przeprowadzili remont
generalny budynku, a w latach 60. XX w. wprowadzono instalację wodociągową. Na
skutek modernizacji i remontów rozkład domu zmienił się. W pierwotnie
dwutraktowym, amfiladowym układzie wnętrza zbudowano przez środek ścianę
rozdzielającą dom na dwie połowy dla użytku i wygody dwóch rodzin. Zewnętrzny
jego wygląd pozostał niezmieniony – dwuspadowy blaszany dach przykrywa
oszalowaną deskowaniem wydłużoną bryłę.

Dom Pod Bocianami przy ul. Paderewskiego w Łańcucie, fot. Wrzesław Żurawski.
Prawdziwą ozdobą budynku jest okazały przeszklony ganek na środku elewacji
frontowej. W jego trójkątnym szczycie, oszalowanym w drobną łuskę, umieszczono
symetrycznie parę zwróconych ku sobie bocianów, wyciętych z drewna i
malowanych. Od tej ozdoby do drewnianego modrzewiowego domu przylgnęła nazwa
Pod Bocianami. W dużych, zamkniętych łukiem, przeszklonych oknach i drzwiach
ganku wprowadzono drobne regularne podziały geometryczne, a pod oknami w
szalunku – profilowo wycięte ornamentalne deskowanie. Niezwykle bogate jest
obramienie okien budynku. W elewacji frontowej umieszczone po obu stronach
ganku, po dwie bliźniacze pary otworów okiennych flankowane są kanelowanymi
smukłymi półkolumienkami i zwieńczone trójkątnymi, wycinanymi z desek szczytami;
w dolnej części wsparcie dla kolumienek dają snycerowane konsolki, połączone
toczonym wałkiem – rodzajem parapetu z podwieszonym ażurowym, wycinanym
ornamentalnie fartuszkiem pod każdym oknem.
W układzie wnętrz domu zachowała się stara stolarka drzwiowa, podłogi, stropy
oraz… niepowtarzalny klimat, pielęgnowany przez kolejne pokolenia spadkobierców
rodziny Rzucidłów po dzień dzisiejszy. Smakowaniu tej staropolskiej gościnnej

atmosfery sprzyjały, zapamiętane jeszcze z lat 80. i początku 90. XX w. wizyty w
domu Pod Bocianami, okraszone pięknymi opowieściami Bogusława Rzucidły (syna
Józefa), gdy siedząc w wygodnych fotelach i pijąc aromatyczną herbatę słuchaliśmy
pogawędek o czasach przedwojennych, wojennych i powojennych. Jakże miłą dla nas
okazała się retrospekcja tych opowieści przywołana w 2017 r. przez Państwa
Jankowskich w tymże domu Pod Bocianami, świeżo i z sercem wypielęgnowanym do
oryginalnej deski, belki stropowej czy mebla.

Bociany schowane pod dachem, fot. Wrzesław Żurawski.
***
Trzeba wiedzieć, że z domem Pod Bocianami wiąże się emocjonujący epizod z czasu

II wojny światowej. Dnia 23 kwietnia 1944 r. z lotniska w Campo Cassale koło
Brindisi wystartował brytyjski samolot Halifax JP 224 o imieniu „Rita”. Miał dokonać
zrzutu broni i zaopatrzenia dla Armii Krajowej w rejonie Opola Lubelskiego. W
wyniku awarii silników (na skutek ostrzału przez samolot niemiecki) siedmioosobowa
załoga wyskoczyła z maszyny przed jej rozbiciem w okolicach Tarnogóry koło
Sarzyny. Lotnicy przeżyli. Oscar Congdon oraz Edward Elkington Smith dostali
się do niewoli niemieckiej, skąd po wojnie wrócili do Wielkiej Brytanii. James
Caradog Huges, Charles Keen, Thomas Storey (pilot) i Patric Stradling dostali
się pod opiekę oddziałów partyzanckich Batalionów Chłopskich „Ojca Jana”,
następnie przekazani oddziałowi AK „Kmicica”, a następnie oddziałowi partyzantów
AL „Muchy” i sowieckich, którzy zorganizowali ich ewakuację lotniczą przez Kijów i
Moskwę do Murmańska, skąd wrócili do Wielkiej Brytanii.
Siódmy z lotników, sierżant Walter Davis, radiotelegrafista, był ukrywany w
rodzinie państwa Deców w gajówce w Smolarzynach, następnie w Rakszawie.
Spotkał się z angielskim wojskowym przechowywanym przez AK Jamesem
Bloomem, uciekinierem z niemieckiego obozu jenieckiego. James Bloom wstąpił
do AK i został zaprzysiężony pod pseudonimem „Antek”. Korzystał z pomocy rodziny
Sowów z Soniny, których córkę Katarzynę poślubił w warunkach konspiracyjnych.
Obaj Anglicy wraz z francuzem Henri Roustanem (przypuszczalnie także
uciekinierem z obozu) dostali się pod opiekę Zenona Szusta w Łańcucie.
Przechowywani byli w domu Pod Bocianami przy ul. Paderewskiego 12 w rodzinie
Józefa Rzucidło.
Józef Rzucidło ur. W 1891 r. był prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu we
Lwowie. Pracował w Banku Ziemskim, a następnie w Sądzie Powiatowym w Łańcucie
jako kandydat notarialny, asesor notarialny, p.o. sędziego, notariusz. Jego biuro
mieściło się w willi Fangorów przy ul. Mickiewicza. Po wojnie został kierownikiem
Państwowego Biura Notarialnego. Był ostatnim prezesem Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół” w Łańcucie, zmuszony w 1946 r. do oddania Starostwu
Powiatowemu kluczy do budynku Towarzystwa. W 1939 r., w czasie okupacji
niemieckiej, aresztowany i katowany przez gestapo, następnie osadzony w obozie w
Pustkowie, gdzie przebywał 18 miesięcy do 1943 r.
Aliantami zajmował się również syn Józefa, Bogusław Rzucidło ur. w 1920 r.

żołnierz AK ps. „Bob”, zaprzysiężony we wrześniu 1943 r. Kolportował on prasę
podziemną, prowadził nasłuch radiowy, a dzięki znajomości języków niemieckiego,
angielskiego i francuskiego był łącznikiem między placówkami AK i zbiegłymi z
niewoli żołnierzami alianckimi. Załatwiał on ślub kościelny Jamesa Blooma
„Antka”i zorganizował mu wesele we własnym domu.
Walter Davis przebywał w domu Pod Bocianami od kwietnia 1944 r. do lutego 1945
r. Alianci zamieszkiwali okresowo także w innych miejscach w Łańcucie i okolicy,
między innymi w wieżyczce willi Cetnarskich przy ul. Konopnickiej 29. Ukrywanymi
opiekowali się także Helena Pawłowska i jej brat sierżant żandarmerii WP Roman
Pawłowski, żołnierz AK ps. „Rom”. Zenon Szust, poliglota, miłośnik poezji i muzyki
umożliwił także potajemnie Walterowi Davisowi grę na organach w łańcuckiej
farze. Po wojnie Walter Davis został ewakuowany przez Kijów, Odessę i drogą
morską do Wielkiej Brytanii, gdzie został organistą w kościele parafialnym w
Eversley.

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej z udziałem młodzieży I LO. W jasnym
garniturze gospodarz – pan Janusz Jankowski, fot. Aleksandra Ruszel.

Goście uroczystości: siedzi Maria Szpunar – siostra żony Jamesa Blooma „Antka”,
stoją od lewej: Magdalena Lew-Strawa (wnuczka Marii Szpunar), Dorota Szpunar
(córka Marii Szpunar) i Teresa Bagińska – Żurawska, fot. Aleksandra Ruszel.
Po wojnie Józef Rzucidło za swoje zasługi został uhonorowany przez brytyjskie
władze wojskowe dyplomem wdzięczności.
W 1946 r. Biuro Attache Wojskowego Ambasady Brytyjskiej w Warszawie
reprezentowane przez majora J. F. Fillinghama przekazało Józefowi Rzucidło kwotę
20.000 zł tytułem rekompensaty za przechowanie angielskich wojskowych w czasie
okupacji niemieckiej. Obdarowany, jak sam napisał, przyjął pieniądze „na usilne
życzenie” attache i przeznaczył je w całości na cele społeczne.
Połowę tej sumy czyli 10.000 zł na pomoc dla 20 uczniów 1 L.O. w Łańcucie

pochodzących z biednych rodzin. Zostali oni wytypowani przez Radę Pedagogiczną.
Zachowała się imienna lista z potwierdzeniami odbioru.
5.000 zł Józef Rzucidło przeznaczył na odnowienie Kościoła Mariackiego w Krakowie
składając je na ręce ks. prałata dr Ferdynanda Machaya – proboszcza.
Pozostałe 5.000 zł otrzymał zaś Główny Komitet Uczczenia Pamięci Wincentego
Witosa w Warszawie z przeznaczeniem na budowę Uniwersytetu Ludowego im. W.
Witosa w Wierzchosławicach.
Wszystkie dokumenty w tej sprawie pozostały w rodzinie Rzucidłów i są
przechowywane do dziś.
W lipcu 2018 r. państwo Małgorzata i Janusz Jankowscy umieścili na domu Pod
Bocianami tablicę informującą o alianckich gościach w czasie wojny. Przypomina ona
o zaangażowaniu łańcucian w walkę podziemną, ich doskonałej organizacji i
niezłomnej postawie moralnej.

Dokument z podziękowaniem dla Józefa Rzucidło za pomoc alianckim żołnierzom od
brytyjskich władz wojskowych.

______________________
W opracowaniu wykorzystano informacje z książki Stanisława Jankowskiego „Ostatni
lot Halifaxa” oraz dokumenty z archiwum rodziny Rzucidłów.

