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Józef Rojek

Rank
Date of birth

1914-03-18

Date of death

1944-07-13

Cemetery

Grenoble, 2 Rue du Souvenir - Cimetiere St Roch
Wsp. 45.192911, 5.73969

Grave
Photo of grave
Country

Francja

Period

II Wojna Światowa

Source
Informacja i zdjęcie: Dominik Kościelny
Józef Rojek, urodził się 18 marca 1914 roku w Bieńczycach (dzisiaj Kraków)
jako syn Norberta i Katarzyny. Po ukończeniu z doskonałym wynikiem
wydziału mechanicznego Państwowej Szkoły Przemysłowej w Krakowie oraz
Służby Wojskowej w Szkole Podchorążych w Zambrowie, rozpoczął pracę w
warsztatach remontowych na lotnisku Rakowice. Tu zainteresował się
lotnictwem, zaczął latać na szybowcach, potem zrobił kurs pilotażu. Jeszcze
przed wojną należał do najlepszych polskich lotników sportowych i wygrywał
liczne zawody. We wspomnieniach rodzinnych powtarzana jest historia, jak
Józek zrzucał z samolotu prezenty dla mamy. Gdy na podwórko spadły z
hukiem buty, mama płakała ze szczęścia. Zniżając lot nad domem zawsze
udawało mu się trafić idealnie na podwórko. Mógł przecież przynieść prezenty
do domu, wolał jednak pokazywać kunszt sztuki latania popisując się swoimi
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umiejętnościami. Ożenił się z Zofią Salwińską. Po wybuchu wojny, wraz z II
Pułkiem Lotniczym wyruszył na front. Po zakończonej kampanii wrześniowej
wyjechał najpierw do Rumunii a potem do Francji. W 1940 r. zamieszkał w
Grenoble gdzie, po wystąpieniu z wojska, działał w ruchu oporu. grudniu 1941
roku wysłał do rodziców list ze swoim zdjęciem i informacją, że studiuje i ma
się dobrze. List dotarł do Bieńczyc dopiero w lutym 1942 r. i był ostatnią
wiadomością od syna. Józef ukończył wydział elektrochemiczny na tamtejszej
Politechnice w 1944 r. Po jednej z akcji francuskich partyzantów Niemcy wzięli
do niewoli zakładników. W grupie tej był też Józef Rojek. Tuż przed
wyzwoleniem 13 lipca 1944 roku Niemcy rozstrzelali wszystkich zakładników.
Zbiorowa mogiła, w której miejsce wiecznego spoczynku znalazł i Józef, jest
nad brzegiem rzeki Izery. Ekshumowany w styczniu 1945 roku został
pochowany na Cimeti?re St Roch w Grenoble (ul. 2 Rue du Souvenir). Jego
nazwisko umieszczone zostało na honorowej tablicy "poległych za wolność
Francji", która znajduje się na Politechnice w Grenoble.
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