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                        PRZEDMOWA 
                                                       

Broszura „Wrzesień 39 w pamięci dzieci ofiar NKWD” zawiera zbiór kilkunastu wspomnień 

osób związanych z rodzinami policyjnymi. Wspomnienia odnoszą się do wydarzeń z września 1939 

roku, kiedy Polska znalazła się w stanie wojny z III Rzeszą oraz Związkiem Radzieckim. Nie same 

działania wojenne są jednakże przedmiotem rozważań poszczególnych autorów.  

Możemy bowiem w sposób nieco odmienny, rzec można niekonwencjonalny, spojrzeć na 

historię naszego narodu. Nie opowiada ona o walkach i męczeństwie. Owszem bohaterstwo jest 

widoczne, ale bardziej się je „czuje" aniżeli odczytuje z kart publikacji. Autorzy nie gloryfikują 

przesadnie swoich bliskich, przez co wydźwięk jest mocniejszy. Oszczędne w słowach relacje, napisane 

prostym językiem, pozbawionym fachowej terminologii pozwalają w sposób szczególny zastanowić się 

nad losami polskich policjantów, którzy we wrześniu próbowali wypełnić swe obowiązki wobec 

państwa, jako funkcjonariusze publiczni. Przede wszystkim jednak próbowali wypełnić swoje obowiązki 

jako głowy rodziny. Jak wielką cenę przyszło im za to zapłacić można dowiedzieć się po przeczytaniu 

całego tekstu. 

Broszura składa się z pięciu rozdziałów, wprowadzenia oraz wstępu. Wstęp całkowicie tłumaczy cel 

spisania wspomnień. Poza upamiętnieniem doświadczeń wojennych, utrwaleniem historii mają skłonić 

do refleksji oraz umocnić uczucia patriotyczne. Pozostały one w pamięci dzieci ofiar na tyle wyraźne, że 

podejmują oni próbę przeniesienia ich na papier. 

Wprowadzeniem do publikacji jest przedruk z Gazety Katowickiej przedstawiający i przybliżający 

postać prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia panią Marię Nowak. 

We wprowadzeniu zamieszczona został homilia księdza dr. Czesława Tomczyka wygłoszona w intencji 

zamordowanych przez NKDW polskich policjantów II RP. W homilii znajdujemy krótki rys historyczny 

lat 1939- 1941. Ksiądz Czesław Tomczyk przedstawia fakty związane z genezą i samą agresją na nasz 

kraj. Odwołuje się przy tym do opinii historyków. Głównym źródłem informacji są dwie publikacje 

Normana Davisa: „Europa”, Kraków 1999 oraz ibidem, Bożę Igrzysko, Historia Polski, Kraków 1991. 

Znajdują się również odwołania do następujących pozycji: Leszek Moczulski, „Wojna o Polskę 1939 

r.”, Poznań 1972; Andrzej Paczkowski, „Polacy pod obcą i własną przemocą [W:] Czarna księga 

komunizmu”, Warszawa 1999; Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005. 

Do homilii załączono słowniczek zawierający krótkie biogramy osób związanych ze zbrodniami 

radzieckimi: Gieorija Żukowa, Ławrientija Berii, Klimenta Woroszyłowa, Anastasa Mikojana, 

Wiaczesława Mołotowa, Michaiła Kalinina, Lazara Kaganowicza. Treść wprowadzenia oraz 

przedstawionych życiorysów nie budzi zastrzeżeń merytorycznych. 
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W dalszej części wprowadzenia znalazły się zdjęcia dokumentu z dnia 5 marca 1940 roku 

potwierdzająca obecność polskich oficerów w obozach radzieckich oraz polskie tłumaczenie tego 

dokumentu. 

 

Rozdział I, którego autorem jest Kazimierz Strobel przedstawia ewakuację Policji Polskiej we wrześniu 

1939 roku. Wywód historyczny został oparty na Raporcie gen. insp. Kordiana Józefa Zamarskiego z 9. 

XI. 1939 roku (pochodzenia dokumentu autor nie podaje) oraz publikacji zatytułowanej Mobilizacja i 

działania policji Województwa Śląskiego w okresie pogrożenia wojennego 1939 roku [w:] Polski 

wrzesień 1939r.- wojna na dwa fronty pod red. Henryka Stańczyka, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w 

Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2000. Autor podejmuje również 

polemikę i wskazuje rozbieżności w podawaniu daty wcielenia Policji Państwowej do sił zbrojnych (wg 

Z. Siemaka miało to miejsce 28 sierpnia 1939 roku, natomiast z raportu komendanta głównego PP oraz 

innych publikacji- tu autor nie wskazuje, które dokładnie - wynika, że stało się to 3 września 1939 roku). 

Kazimierz Strobel przedstawia dokładnie etapy ewakuacji, z uwzględnieniem wszelkich szczegółów jej 

dotyczących np. zabezpieczenia pozostawionego miejsca (opróżnianie szaf pancernych, postępowanie z 

dokumentami). Wywód został opatrzony mapkami, które pomagają w identyfikacji drogi przebytej 

przez bohaterów tejże publikacji. Ten fragment broszury ma ogromne walory naukowe. Przedmiotem 

rozprawy został problem rzadko podnoszony przez historyków. Autor z niezwykłą sumiennością opisał 

drogę swojego ojca oraz innych policjantów. Widać, że Kazimierz Strobel poczynił drobiazgową prace 

badawczą, dotarł do niezwykle ciekawych materiałów związanych z ewakuacją, dokładnie 

przeanalizował wszystkie wspomnienia i wyciągnął wnioski. 

Rozdziały II, III i IV zawierają wspomnienia osób związanych z pomordowanymi policjantami. Trudno 

traktować te relacje pod kątem merytorycznym, z wspomnieniami wszakże nie należy dyskutować. 

Uwagę zwraca bardzo osobisty, mocno emocjonalny ton niektórych fragmentów. Ta część obrazuje 

koszmar, jaki przeżyły rodziny rozdzielone z ojcami. Ludzie, którzy przed wojną tworzyli szczęśliwe, 

przykładne rodziny w ciągu kilku dni zostali pozbawieni domu i najbliższych, których nigdy już mieli 

nie zobaczyć. Niektórzy przez wiele lat żyli w niepewności. Prawda o zbrodni katyńskiej oraz nazwiska 

pomordowanych tani Polaków ujrzały światło dzienne dopiero w latach 90- tych. Mamy więc do 

czynienia nie tylko z opisem działań okupantów w czasie II wojny światowej ale również pokazana 

została polityka Polski Ludowej II połowy XX wieku. Polityka ta, która polegała przede wszystkim na 

ukrywaniu prawdy nie pozwoliła rodzinom godnie pożegnać się z bliskimi. Ta i to zadanie ma również 

spełnić. Rozdział V zawiera wspomnienia osób spoza rodzin policyjnych. Są to jednakże relacje tych, 

którym w Ostaszkowie, Starobielsku, Charkowie i innych obozach jenieckich odebrano szansę na 

normalne życie.  
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Sedno tej części można zawrzeć we fragmencie listu do ojca napisanego przez Antoniego Janika: Ty zaś 

ojcze z kartą powołania poszedłeś na ostatnią, męczeńską drogę. [...] wtedy zawalił się Wasz świat, 

szczególnie świat naszej matki, dla której jedyna ostoją w jej trudnej sytuacji byłeś ty ojcze, bardzo 

kochany i bardzo kochający. 

Podsumowując- broszura powinna znaleźć miejsce w bibliotekach i innych miejscach, do których dostęp 

mają przede wszystkim młodzi ludzie. Im bowiem przede wszystkim powinno się przybliżać 

problematykę historyczną. Sprawa zbrodni katyńskiej jest jednym z najtrudniejszych wydarzeń, w 

którym przyszło nam, Polakom, uczestniczyć. Trudna ze względu na ogrom mordu, ale również na 

zatajenie prawdy. Członkowie rodzin musieli czekać prawie pół wieku, aby przeczytać nazwisko 

swojego ojca na liście pomordowanych a tym samym odnaleźć miejsce, w którym mogą pomodlić się za 

bliskich. 

Rozprawa nie ma charakteru naukowego, ale i nie w tym celu została spisana. Ma przede wszystkim 

uświadamiać. W tym charakterze w pełni się realizuje, zachęca do pracy badawczej, do zgłębienia 

problemu. Najlepsza forma nauki historii polega na zaznajamianiu z odczuciami żywych ludzi, którzy 

pamiętają i chcą się tymi wspomnieniami dzielić. 

Jako historyk i nauczyciel popieram tworzenie i spisywanie tego typu wspomnień. Tam bowiem, gdzie 

pamięć istnieje, naród nigdy nie zginie. 

 

Małgorzata Hat- historyk ze specjalnością nauczycielską. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w 
Katowicach.  
Dyplom magistra historii otrzymałam 2. lipca 2003 roku 
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                                                                              OODD  AAUUTTOORRKKII  
 
Mój ojciec we wrześniu 1939 roku miał 12 lat. 
Zapisał cały zeszyt szczegółów z dramatycznego okresu przymusowej ewakuacji, kiedy z matką i 
młodszym bratem Tadeuszem wyruszyli wraz z funkcjonariuszami Policji Państwowej II RP z Dąbrowy 
Górniczej na wschód, wycofując się przed niemieckim najeźdźcą. Wśród nich był jego tata, a mój 
dziadek, starszy przodownik Piotr Małecki. 
Wybrane fragmenty pamiętnika wzbudziły w młodych ludziach, którym zostały zaprezentowane, 
szczere zaciekawienie opisami codziennej udręki wrześniowego marszu po bombardowanej polskiej 
ziemi. Poruszyły ich wyobraźnię. 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna1939r.” podejmuje inicjatywy ukierunkowane na te 
potrzeby.  
Apel skierowany do członków Stowarzyszenia o osobiste wspomnienia i relacje z września 1939r. 
spotkał się z dużym zainteresowaniem. Autorzy wspomnień poszukiwali i odkrywali w pamięci, wśród 
rodzinnym pamiątek, zdjęć i dokumentów fakty z tragicznego okresu wojny, co wyzwoliło potrzebę 
utrwalenia cennych, lecz zanikających z czasem detali. Niektórzy opracowali swoje własne 
wspomnienia w osobnej, szerszej formie, przekazując je dzieciom i wnukom, tym samym wzmacniając 
rodzinne więzi. 
 
Broszura, która obejmuje kilkanaście dramatycznych opowieści, pełni kilka funkcji.  
Jej pierwszorzędny cel, zgodnie z realizowaną misją Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina 
Policyjna 1939r.” polega na upamiętnieniu bolesnych doświadczeń dzieciństwa potomków 
zamordowanych policjantów. Osobiste opowieści o wojennej rzeczywistości z perspektywy dziecka, 
utrwalą prawdę o losach naszych przodków i o okrucieństwie wrogów Polski. 
Zebrane relacje i wspomnienia wzbudzą w młodym pokoleniu chęć współuczestniczenia w działaniach  
podejmowanych przez Stowarzyszenia Katyńskie. Zdarzenia opisane obrazowym językiem łatwo 
trafiają  do wyobraźni młodych ludzi. Może zapadną w pamięci najbardziej wrażliwych i zaowocują  
podejmowaniem przez nich w przyszłości działaniami, służącymi wzmacnianiu uczuć patriotycznych. 
Wiele tekstów zawiera wspomnienia o szczęśliwym dzieciństwie i opisy szlachetnych cech osobowości i 
postaw obywatelskich policjantów II RP.We współczesnej kulturze podobne wzorce nie są powszechne, 
trudno jest wychowawcom i rodzicom odwoływać się do stosownych przykładów. Publikacja pozwoli 
odnaleźć poszukiwane wątki. 
Broszura spełnia również funkcję informacyjną. Do tekstów dołączono komplety informacji o miastach i 
osobach wymienionych przez autora.  
Oprócz tekstów w publikacji są również zdjęcia policjantów II RP i dokumentów – niektóre 
publikowane po raz pierwszy. 
Krótki rys historyczny, oparty na podstawie dostępnych materiałów, na temat sytuacji kraju w obliczu 
śmiertelnych zagrożeń w roku1939 stanowi ciekawe uzupełnienie i pomoże lepiej rozumieć 
skomplikowaną historię. Starania o jej rozumienie i wyciąganie wniosków jest ważne dla budowania 
naszej obywatelskiej świadomości, odruchowo bowiem pytamy: Dlaczego? Dlaczego doznaliśmy jako 
naród tyle wojennego bezsensu i wieloletniej destrukcji? 
Ważne jest, aby upamiętnić krzywdę, ale to nie wystarczy. Rodzi się potrzeba, aby domagać się 
politycznej mądrości w narodowych sprawach. 
  
OOpprraaccoowwaałłaa  wwnnuucczzkkaa  ppoolliiccjjaannttaa PPiioottrraa  MMaałłeecckkiieeggoo  ––  ooffiiaarryy  zzbbrrooddnnii  NNKKWWDD,,  IIwwoonnaa  SSuułłkkoowwsskkaa  cczzłłoonneekk  ZZaarrzząądduu  
OOggóóllnnooppoollsskkiieeggoo  SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa„„RRooddzziinnaa  PPoolliiccyyjjnnaa  11993399rr..””  zz  ssiieeddzziibbąą  ww  KKaattoowwiiccaacchh,,    kkwwiieecciieeńń  22000088rr.. 
 
Pragnę podziękować wszystkim, którzy w tej pracy przyszli mi z pomocą. W pierwszym rzędzie 
autorom wspomnień - osobom, które mi zaufały i udostępniły swoje wspomnienia, zdjęcia i 
opracowania. Za cenne uwagi wyrażam podziękowanie p.Tadeuszowi Faberowi, członkowi naszego 
Stowarzyszenia. Książka ta zawdzięcza również bardzo wiele mojemu Mężowi, który z największą 
cierpliwością wspomagał mnie w jej powstaniu i nadaniu ostatecznego kształtu. 
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Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina 
Policyjna 1939r.” w Katowicach 

 
Maria Nowak   

 

PIELĘGNUJĘ PAMIĘĆ 
 
Tekst napisany przez p.Ewę Wanacką, pochodzi z  
Gazety Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólne Sprawy „, nr 11, 
listopad 2007, str.24-23,  dział: „Znani i nieznani”. 
                                                                                            
„Może pani nie uwierzy, ale tak było. Tyle lat czekania, 
tyle rozmów z matką, z braćmi, tyle wigilii bez ojca, tylko z 

pustym nakryciem, które na niego czekało, tyle tęsknoty, by tak, jak inne dzieci mieć ojca i pójść z 
nim za rękę na spacer… Kiedy wreszcie tam stanęłam, w małej wiosce Jamok, nieopodal 
Miednoje, nad bezmiarem kwater, w których spoczywali w zbiorowych mogiłach tysiące 
policjantów, ja wtedy …nic nie czułam! Błąkały mi się myśli – za co? Dlaczego? Bez winy i bez 
sądu, wbrew wszelkim konwencjom międzynarodowym, taki zbiorowy mord nad bezbronnymi już 
ludźmi? Nad jeńcami wojennymi? Stałam wraz z innymi i ze starszym bratem i nie wiedziałam, 
gdzie szukać mogiły ojca, gdzie dotknąć ziemi, gdzie przyklęknąć, gdzie się 
pomodlić…Spostrzegłam brzozę, taka samą, jaka rośnie nad grobem matki na cmentarzu przy ul. 
Sienkiewicza w Katowicach, i pod tą brzozą zapaliliśmy z najstarszym bratem Zygmuntem znicze 
i pomodlili śmy się. Moja matka do końca wierzyła, że ojciec wróci z  wojny, ale nadzieja zanikała. 
Wyraziła wolę, byśmy my-moi dwaj starsi bracia i ja szukali jego śladów lub jego mogiły. Przez 
wiele lat tliła się  nadzieja, że może ojciec był  w Armii Andersa, albo został zesłany do 
Kazachstanu - nikt bowiem nie przypuszczał, że można człowieka zabić strzałem w tył głowy w 
piwnicy lub nad wykopanym dołem tylko dlatego, że jest Polakiem i nosi mundur… 
Jakiś czas po wojnie znajomy przywiózł wiadomość, że we Wrocławiu mieszka Józef Skuza. Ożyły 
nadzieje. Mama płakała: - rozumiem, ze może do mnie nie wrócić, ale do dzieci? Okazało się jednak, że 
była to pomyłka, zbieżność nazwisk. 
Pani Maria, podobnie jak wiele innych rodzin policjantów, ma żal, że przez całe lata pomijano 
milczeniem tragedię rodzin policjantów zamordowanych w Twerze. Międzywojenni policjanci określani 
byli w poprzednich latach jako granatowa policja, służąca do tłumienia strajków i okrywana była 
niesławą. Tymczasem był to zawód elitarny, policjantów dobierano starannie pod względem prezencji, 
wzrostu, wykształcenia. Wspomnienie pani Marii Nowak, z domu Skuza, która miała w 1939 roku za-
ledwie 7 lat, ukazuje jej ojca jako postawnego mężczyznę, którego bardzo lubiła odwiedzać na 
posterunku Wojkowice – Komorne gdzie Józef Skuza służył jako starszy posterunkowy. Marysia była 
oczkiem w głowie ojca. Napominał jej starszych braci, by opiekowali się siostrą. We wrześniu 
trzydziestego dziewiątego roku rodzina widziała ojca po raz ostatni. Ojciec - mówi pani Maria -
odprowadził nas jeszcze do furmanek, którymi rodziny policjantów ewakuowano do Czeladzi i 
spokojnie tłumaczył, że wojna  szybko się skończy i znów będą razem. Matka płakała. 
Lata dyskryminacji policji międzywojennej w okresie PRL-owskim spowodowały, że rodziny i dzieci 
policjantów zatajały ten fakt. Pani Maria mówi, że na pytanie o pochodzenia społeczne ona i jej bracia 
Zygmunt i Ryszard odpowiadali, że ojciec był urzędnikiem państwowym i choć domyślali się, jaki los 
spotkał ich ojca,  „niesława" zawodu policjanta II RP powiększała ich traumę i poczucie nie-
sprawiedliwości. Ale inaczej mieliby bardzo utrudniony wstęp do liceów i na studia. 
Ewakuowani we wrześniu '39 policjanci mieli utworzyć na wschodzie kordon i pilnować porządku 
wśród rozbitych oddziałów wojska. Wszystko zmieniło się 17 września wraz z wkroczeniem Armii 
Czerwonej do Polski. Rosjanie aresztowali wszystkich, którzy nosili mundur, również policjantów i 
kolejarzy. Rodzina Józefa Skuzy dowiedziała się, że ojciec jest w Ostaszkowie od stryja Antoniego, 
również policjanta, któremu udało się uciec. Do sowieckiej niewoli trafiło około 10-12 tyś. policjantów, 
w tym około 2000 ze Śląskiej Policji Państwowej.  
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Marianna Skuza, matka pani Marii nie miała wykształcenia zawodowego, zajmowała się prowadzeniem 
domu. Ciężar utrzymania trojga dzieci spadł na jej barki, choć była do tego zupełnie nieprzygotowana. -
To moje matczysko - mówi pani Maria niemal ze łzami - chwytało się wszelkich zajęć, nawet 
ciężkich i nie przeznaczonych dla kobiety, pracowała w cementowni „Saturn", ale tam ludzie wie-
dzieli, że jest żoną policjanta.  W końcu doszło do tego, że jako jedna z pierwszych kobiet zjechała 
pod ziemię i kilkanaście lat pracowała przy taśmociągu w kopalni „Jowisz", wrzucając urobek lub 
kamień na taśmociąg. Teraz taką katorżniczą pracę wykonują maszyny. Była dzielna, chciała nas 
wyprowadzić na ludzi, brat skończył studia, ja technikum. Ciągle czekałam na ojca. Nikt i nic nie 
wynagrodzi mi braku ojca i normalnej rodziny, wspólnych spacerów, wyjazdów, zabaw i 
ojcowskiej miłości. 
W Katowicach znajduje się jedyny chyba w świecie Grób Nieznanego Policjanta. Uroczystość 
złożenia w nim ekshumowanych w Miednoje Szczątków Nieznanego Policjanta odbyła się 17 września 
1993 roku. Trzy lata później Grób został  wpisany na listę miejsc pamięci narodowej. Usytuowany jest 
na dziedzińcu gmachu Komendy Wojewódzkiej Policji. Dwa razy do roku wiosną i jesienią odbywają 
się w tym miejscu  podniosłe uroczystości z udziałem duchowieństwa, władz państwowych, rodzin 
policyjnych - dzieci, wnuków i prawnuków oraz młodzieży - studentów i licealistów. Organizowane są 
również sesje historyczno-naukowe - Pamięć wyzwalająca ze śmierci - to hasło tych uroczystości. 
- Pogrzeb Szczątków Nieznanego Policjanta był bardzo uroczysty - mówi pani Maria - prowadził 

go ks. arcybiskup Damian Zimoń. W Katedrze odbyła się msza św., z honorami. Po raz pierwszy 

wtedy oddano honory tym, którzy leżeli zabici w Miednoje, powrzucani w dołach, i przez wiele lat 

zapomniani. Przyznam, że wtedy, kiedy weszli do Katedry współcześni policjanci i błysnęli 

szablami w słońcu, które wpadało do świątyni, kiedy zagrzmiała orkiestra policyjna, to wtedy 

pomyślałam: - Boże kochany, to dla was pierwszy raz taki zaszczyt! Arcybiskup  

Zimoń w swojej przepięknej homilii powiedział wówczas, że ten Grób to nasze małe Miednoje. 

Arcybiskup poprowadził orszak żałobny z Katedry ulicami Powstańców, Lompy na dziedziniec 

Komendy Wojewódzkiej Policji i tam odbył się pochówek. 

Pani Maria Nowak w przygotowaniach do tej uroczystości miała swój udział, uczestniczyła w pracach 
komitetu organizacyjnego: - Niełatwo było sprowadzić wówczas z Rosji ekshumowane szczątki nie-
znanego policjanta ale udało nam się. Dyrektor huty „Baildon" ofiarował nieodpłatnie pi ękną 
trumn ę ze stali nierdzewnej i ja osobiście własnymi rękami układałam w niej, na białym całunie, 
przestrzeloną czaszkę i szczątki, otulałam je tym całunem i przykryłam mi ękkim granatowym 
materiałem. 
W czasie uroczystości upamiętniaj ących pomordowanych mówię do młodzieży - nie wiemy, kto tu 
leży w tym Grobie - Pomniku, może mój ojciec, a może wasz dziadek, pradziadek? Leży tu jeden z 
tysięcy zamordowanych w Twerze i innych miejscach kaźni. Przypomina nam pamięć o nich, 
któr ą wy poniesiecie w następne pokolenia. 
Młodzi ju ż inaczej na wszystko patrzą i czasem nasz styl mówienia nazywają po swojemu 

„truciem". Ale na sesjach historycznych bywa i po 500 osób, studentów, młodzieży licealnej, 

młodzi członkowie Stowarzyszenia sprawniej organizują sesje, podpierają się środkami 

multimedialnym, wielkie wrażenie robi na młodzieży film dokumentalny „Nie zabijaj", równie ż 

zdjęcia z Miednoje, z Tweru, gdzie mordowano policjantów, chcą dowiedzieć się prawdy 

historycznej, choć są to sprawy trudne do pojęcia i zrozumienia. Teraz na pewno lepiej zrozumieją 

film „Katy ń" Andrzeja Wajdy.  

Maria Nowak jest prezesem Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939r," w 
Katowicach. „Rodzina Policyjna 1939r." jest kontynuacją stowarzyszenia „Rodzina policyjna" 
powstałego w 1929 roku, które miało cele charytatywne wobec osieroconych wdów i dzieci policjantów. 
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„Rodzina Policyjna" z dopiskiem „1939r." przywraca pamięć o pomordowanych policjantach, o których 
dotąd mówiło się tak niewiele. Jest częścią Rodziny Katyńskiej. 
Ostatnimi czasy pani Maria zajęta była bardzo przy pracach nad ufundowaniem przez Radę Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa sztandaru dla „Rodziny Policyjnej 1939r.". Uroczystości związane z 
poświęceniem sztandaru odbyły się na Jasnej Górze 30 września 2007r. Pracy organizacyjnej było 
bardzo dużo. W ogóle jest osobą bardzo zajętą pracami społecznymi i czasem kilka razy dziennie 
przemierza pieszo cztery piętra domu przy ul. Plebiscytowej, jednego z pierwszych domów zbudowa-
nych przez założycieli Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w których gronie był Jan Nowak, mąż 
pani Marii. Brak windy wynagradza standard mieszkania - obszernego, wygodnego jeszcze wówczas nie 
ograniczonego limitami „na głowę". - Ale - mówi pani Maria - wejść z zakupami na górę, na to 
najwyższe piętro nie jest łatwo. Natomiast pocieszam się, że chodzenie po schodach jest dobre na... 
serce! 
W dużej kuchni, w „loży" jadalnej, na stole leżą dokumenty, pisma, zestawienia, rozliczenia - 
warsztat pracy gospodyni. Bo co tu dużo mówić, praca społeczna łączy się również z robotą 

papierkową. - Zamierzam jeszcze uporządkować pamiątki z ekshumacji - mówi - w dwóch 

pomieszczeniach udostępnionych nam przez Komendę Wojewódzką urządzona jest Izba Pamięci. 

Na szczęście włączyli się w to również ludzie młodzi. Mamy bardzo dużo zbiorów, dokumentów, 

fotografii, one tam są już od kilkunastu lat, ale napływają wciąż nowe z rodzinnych domów ofiar. 

Szkoda, że nasze matki nie dożyły i nie zobaczyły, jak pieczołowicie te pamiątki chronimy. Kiedy 

zbiory zobaczył pracownik Biblioteki Śląskiej, powiedział: - wszystko trzeba szybko ratować! 

Kiedy to uporządkujemy i wyeksponujemy w nowej aranżacji, wtedy każdy będzie mógł wejść 

przez oszklone drzwi i zadumać się nad nie odkrytymi kartami historii.  

Bo pani Maria Nowak działa nie tylko w „Rodzinie Policyjnej 1939r.". Czynna jest również cha-

rytatywnie w miejscowej parafii, sprzedaje świece wigilijne nawet w dzień samej wigilii, zbiera 

fundusze na pomoc dla biednych dzieci w szkołach, ich dożywianie, bo biednych dzieci jest w Ka-

towicach sporo.- I ta praca społeczna - mówi - daje mi siłę, bo żyję i nie umieram, choć od 20 lat mam 

cukrzycę, ale Bozia pozwoliła mi się z tą dolegliwością „zaprzyjaźnić". A jak już nie mam tej siły i 

energii to schodzę na dziedziniec Komendy, gdzie jest Pomnik, staję przy krzyżu i nawet nie mówię, że 

modlę się, bo to jest chwila takiej głębokiej zadumy, rozmowy z tymi, co tam daleko leżą. I mnie to 

umacnia przed kolejnymi wielkimi wyzwaniami czy uroczystościami. Tam schodzę i tam czerpię tę siłę.                                                  

 

 

                                         

                                                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
                    Józef Skuza                                         Rok 1935. Na zdjęciu Józef Skuza z żoną Marianną, 
 awansowany  przez Prezydenta Polski na         synami ( od lewej) Ryszardem(ur.1930 ) i Zygmuntem 
                stopień aspiranta                                                     (ur.1928) oraz małą Marią ( ur. 1932.) 
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Obelisk na dziedzi ńcu Komisariatu Policji  w Czeladzi  
postawiony w wyniku realizacji przez 

Uczniów Liceum Profilowanego w Zespole Szkół nr 1 w  Czeladzi w 2006r. 
 projektu „Aby inni pami ętali”. 
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HHoommii ll iiaa  wwyyggłłoosszzoonnaa  pprrzzeezz  kkss..  ddrr  CCzzeessłłaawwaa  TToommcczzyykkaa    
ww  nniieeddzziieellęę  2211  wwrrzzeeśśnniiaa  22000088rr..  ww  SSaannkkttuuaarr iiuumm    

NNMMPP  AAnniieellsskkiieejj   ww  DDąąbbrroowwiiee  GGóórrnniicczzeejj   nnaa  MMsszzyy  śśww..    
ww  iinntteennccjj ii   zzaammoorrddoowwaannyycchh  pprrzzeezz  NNKKWWDD    

ppoollsskkiicchh  ppooll iiccjjaannttóóww  IIII  RRPP  zz  ZZaaggłłęębbiiaa  DDąąbbrroowwsskkiieeggoo. 
 
Jesteśmy na Mszy św., w czasie której wspominamy i modlimy się w intencji zamordowanych w 1940r. przez 
NKWD polskich policjantów II RP z Zagłębia Dąbrowskiego. Dobrze, że pamiętamy o nich. Jest prawdą, iż bez 
więzi z tymi, którzy ponieśli  ofiarę z życia tylko dlatego, że byli Polakami i wiernie służyli Rzeczpospolitej, bez 
więzi z dziejami narodu, nie ma patriotyzmu, nie ma miłości do Ojczyzny, nie ma głębokiej świadomości 
tożsamości narodowej, a także religijnej.  
Trzeba nam pochylić się nad dramatem i losem Polski, jaki zgotowali naszej Ojczyźnie agresorzy we wrześniu 
1939r. Nie byłoby Katynia, Charkowa i mordu policjantów w Twerze w 1940 roku, gdyby nie było inwazji 1 i 17 
września 1939r. 
Przypomnijmy istotne wydarzenia 1939r. 
28 marca Niemcy wypowiedziały pakt nieagresji z Polską. 
31 marca Wielka Brytania dobrowolnie zapewniła, że „uczyni wszystko, co w jej mocy”,(słowa premiera 
brytyjskiego N. Chamberlaina) aby odeprzeć atak Niemców przeciwko niepodległości Polski. 
W odpowiedzi 3 kwietnia Hitler wydał tajne polecenie opracowania planów zajęcia Gdańska i ewentualnej  
wojny z Polską. 
23 sierpnia faszystowskie Niemcy i Związek Radziecki zawarli pakt o nieagresji uzupełniony tajnym protokołem. 
(Norman Davies, Europa, Kraków 1999,s.1055,1058). Protokół ten oznaczał wyrok śmierci dla Polski. W oczach 
Polaków, pisze Norman Davies, pakt niemiecko-sowiecki, tak zwany pakt Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia był 
usankcjonowaniem rozbioru. 
Natychmiast po powrocie Ribbentropa do Berlina Hitler wydał Wermahtowi rozkaz do wymarszu.  
( Norman Davies, Boże Igrzysko, Historia Polski, Kraków,1991,Kraków.542-543)  
 
W dniu 31 sierpnia około godziny 16.00 w niemieckim Naczelnym Dowództwie Sił Zbrojnych do uprzednio 
przygotowanego dokumentu zatytułowanego „Wytyczne nr 1 do prowadzenia wojny”, wpisano godzinę natarcia: 
4.45, pod którym to dopiskiem Hitler złożył swój podpis. (L. Moczulski, Wojna Polska 1939r.,Poznań 1972, 
s.196). 
Stalin opóźnił termin wkroczenia swoich wojsk do Polski. Oczekiwał  bowiem, że Japończycy ostatecznie 
podpiszą rozejm na granicy z Mandżurią, a także na moment, gdy wojska gen.G. Żukowa wrócą zza Uralu. 
Wiadomości te dotarły do Moskwy 15 września, 16 września Stalin wydał sowieckim wojskom rozkaz 
rozpoczęcia inwazji na Polskę. 17 września o świcie Armia Czerwona wypadła bez ostrzeżenia zza zasłony 
porannej mgły na polska ziemię.  ( Norman Davies, Europa, s.1069, Europa walczy 1939-1940, 
Kraków,2008.104). 
We wrześniu 1939r. Polacy mieli przed sobą niemożliwe do wypełnienia działania – powstrzymanie przed 
atakiem na kraj zarówno Wermachtu, jak i Armii Czerwonej. Nic nie pomógł osamotnionej Polsce układ z 
 Wielką Brytanią z 25 sierpnia, również Francuzi nie podjęli walki z Niemcami. Polacy wypełniali obowiązek 
obrony ojczyzny nieprzerwanie przez pięć tygodni, wbrew wszelkim realnym szansom na powodzenie. 
Ostatecznie mocarstwa zachodnie wypowiedziały Niemcom wojnę, ale nie rozpoczęli konfrontacji zbrojnej z 
obawy przed ZSRR. Brytyjczycy nie mogli, ze względu na znikomą ilość sił zbrojnych gotowych do walki, a 
Francuzi utrzymywali stan zaniechania działań wojennych. Wobec takiego stanu rzeczy agresorzy dowolnie 
poczynali sobie na naszej ziemi. 
Podwójna okupacja Polski stworzyła obok siebie dwa śmiercionośne laboratoria totalitaryzmu. 
Przez dwa lata hitlerowskie i sowieckie sępy żerowały na powalonym ciele Polski, ( N. Davies,Europa,s.1064), 
zanim Hitler rozpoczął ofensywę na ZSRR 22 czerwca 1941r. 
 
Działania NKWD -sowieckiej policji politycznej, we wschodniej części Polski były w tym okresie pod wieloma 
względami bardziej destruktywne niż działania gestapo – odpowiednika po stronie hitlerowskiego okupanta. 
Podobnie jak w strefie niemieckiej dane osobowe polskiej ludności przeanalizowano, sklasyfikowano i 
posegregowano. Osoby niepożądane likwidowano zaraz po zidentyfikowaniu. Dekretem NKWD z 1940r. podano 
kategorie ludności podlegającej deportacjom. Stalinowski terror trwał nieprzerwanie aż do ataku Niemiec na 
ZSRR w 1941r.…(Norman Davis, Boże Igrzysko,s.559-560). 
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W niewoli sowieckiej znalazło się ćwierć miliona Polaków, w tym oficerowie Wojska Polskiego i policjanci. W 
pierwszych dniach po rozpoczęciu agresji na Polskę, wydano pierwsze decyzje dotyczące jeńców. 19 września 
1939r. Beria powołał Zarząd do Spraw Jeńców Wojennych NKWD oraz nakazał utworzenie sieci obozów, w tym 
dwóch obozów dla polskich oficerów ( Starobielsk, Kozielsk) i osobnego obozu w Ostaszkowie dla policjantów, 
funkcjonariuszy więziennictwa i straży granicznej. W końcu lutego 1940r. więziono w nich 6192 policjantów i 
wyżej wymienionych funkcjonariuszy oraz 8376 polskich oficerów. Przez długi czas Moskwa nie miała, jak się 
wydaje ,pomysłu, co zrobić z jeńcami. Przewidywano obozy pracy, planowano wysłanie jeńców na Daleki 
Wschód.   
W drugiej połowie lutego 1940r., być może w wyniku wydarzeń w wojnie z Finlandią, nadszedł moment podjęcia 
decyzji. Ta, którą podjęto była niespodziewana, najokrutniejsza: 5 marca na wniosek Berii Biuro Polityczne 
NKWD postanowiło „ zastosować najwyższy wymiar kary” wobec wszystkich jeńców, a także wobec 11 tysięcy 
Polaków przetrzymywanych w więzieniach w zachodnich obwodach Białorusi i Ukrainy. Wszyscy oni, jak 
stwierdził – raczej zgodnie z prawdą Beria, „są zatwardziałymi i nieprzejednanymi wrogami władzy sowieckiej”. 
Na wniosku Berii osobistym podpisem potwierdzili aprobatę: Stalin, Woroszyłow, Mikojan i Mołotow, a 
protokolant dopisał, iż „za” byli też nieobecni na posiedzeniu Kalinin i Kaganowicz; (zob. Andrzej Paczkowski, 
Polacy pod obcą i własną przemocą, w: Czarna księga komunizmu, Warszawa 1999,s.345). 
W okresie od 3 kwietnia do połowy maja 1940r. trwała likwidacja polskich obozów, która polegała na tym, że 
jeńców wywożono z obozów grupami. Polskich oficerów z Kozielska (4404 osoby) przewożono do miejscowości 
Katyń, gdzie  byli uśmiercani strzałem w tył głowy nad zbiorowymi grobami, jeńców ze Starobielska (3896 osób) 
zabijano w pomieszczeniach NKWD w Charkowie, a ciała grzebano na przedmieściu miasta (Piatichatki), 
natomiast więźniów obozu w Ostaszkowie (6287 osób) rozstrzeliwano w gmachu NKWD w Kalininie (obecnie 
Twer), a następnie ciała zrzucano do dołów w lesie we wsi Miednoje. Łącznie zamordowano 14587 osób.  
9 czerwca 1940r. zastępca szefa NKWD Wasilij W. Czernyszew zameldował, iż obozy są gotowe na przyjęcie 
nowych jeńców.( Czarna księga komunizmu, s.346). 
W ciągu niespełna dwóch lat okupacji sowieckiej na wschodnich terenach Rzeczpospolitej represjonowano w 
różnych formach – od rozstrzeliwania przez więzienia i deportacje ponad milion osób, a więc co dziesiątego 
obywatela Polski, który mieszkał lub przebywał na tym terenie. 
We wstępie dzisiejszego słowa powiedziałem, ze nie ma miłości Ojczyzny, nie ma patriotyzmu, bez więzi z 
historią narodu, bez więzi z tymi, którzy za przynależność do Polski, za jej obronę i służbę, zapłacili ofiarę z 
życia.  
Umiłowany nasz Rodak, Sługa Boży, Jan Paweł II, w swojej książce „Pamięć i tożsamość” 
(Kraków 2005) napisał: „ Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka 
czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. 
Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że 
Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra, albo też dla jego odzyskania. Świadczą o 
tym liczne mogiły żołnierzy, którzy walczyli za Polskę na różnych frontach świata. Są one rozsiane na ziemi 
ojczystej oraz poza jej granicami.(…). 
Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka, jest tez wielkim obowiązkiem. Analiza 
dziejów dawniejszych i współczesnych dowodzi, że Polacy mieli odwagę, nawet w stopniu heroicznym, dzięki 
której potrafili wywiązywać się z tego obowiązku, gdy chodziło o obronę ojczyzny jako naczelnego dobra.”  
( dz.cyt.s.71-72).       
Właśnie takich naszych rodaków, którzy strzegli dobra Ojczyzny – Polski, polskich policjantów, żołnierzy i 
oficerów, w tej przenajświętszej Eucharystii polecamy miłosiernej miłości Ukrzyżowanego i zmartwychwstałego 
Zbawiciela oraz macierzyńskiej opiece Jego Najświętszej Matki, Patronki Zagłębia, Matce Bożej Anielskiej. 
 
Ks. Czesław Tomczyk 
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Gieorgij Konstantynowicz Żukow, (ur. 1 grudnia 1896, zm. 18 czerwca 1974) - marszałek radziecki. Urodzony w ubogiej chłopskiej 
rodzinie, oddany do terminu do kuśnierza. W 1915 roku został powołany do armii carskiej-służył w kawalerii, wyróżniał odwagą, był kilkakrotnie ranny i 
kontuzjowany..Brał udział w rewolucji październikowej w 1917 roku, a następnie w wojnie domowej w Rosji w latach 1918-1920 jako dowódca szwadronu 
kawalerii. W roku 1939 kierował radziecką obroną na Dalekim Wschodzie. Podczas 104 dni dowództwa na Dalekim Wschodzie wydał 600 wyroków 
śmierci. Podczas II wojny światowej w roku 1941 szef sztabu generalnego, od VII 1942 zastępca naczelnego wodza.Był dowódcą frontów: m.in. 
Leningradzkiego (w czasie oblężenia, po odwołaniu spod Leningradu większości wojsk niemieckich), Zachodniego, 1 Ukraińskiego, 1 Białoruskiego 
Kierował operacją berlińską, wydając m.in. rozkaz szturmowania otoczonego już i skazanego na poddanie się Berlina, co zaowocowało gigantycznymi 
stratami Armii Czerwonej. 8 maja 1945 w Berlinie, w imieniu Naczelnego Dowództwa Armii Czerwonej, wraz z przedstawicielami rządów USA, Wielkiej 
Brytanii i Francji przyjął bezwarunkową kapitulację hitlerowskich Niemiec i został mianowany dowódcą radzieckiej strefy okupacyjnej.  
W roku 1946 objął dowództwo nad całością wojsk lądowych ZSRR, jednak Stalin usunął go z tej funkcji. Zagrożony aresztowaniem, uniknął go dzięki 
interwencji marszałków i generałów radzieckich (m.in marszałka I.Koniewa), albowiem ci obawiali się nowej czystki, która zaczęłaby się od Żukowa. Po 
śmierci Stalina w latach 1955-1957 minister obrony ZSRR. W 1956 był inicjatorem i organizatorom stłumienia rewolucji węgierskiej, skierowanej 
przeciwko ZSRR i ustrojowi komunistycznemu. W 1958, po przegraniu walki o władzę z Chruszczowem (któremu poparcia udzielili tak aparatczycy, jak 
wyższa kadra dowódcza Armii Czerwonej), odwołany ze wszystkich stanowisk i przeniesiony w stan spoczynku.  
 
Ławrientij Pawłowicz Beria  ur. 29 marca 1899 w Mercheuli, zm. 23 grudnia 1953 w Moskwie) - radziecki działacz komunistyczny, szef NKWD, który był 
w znacznym stopniu odpowiedzialny za "wielkie czystki" okresu stalinowskiego. Jeden z głównych wykonawców zbrodni stalinowskich. Jeden z 
największych zbrodniarzy w historii. Bezpośrednio odpowiedzialny za mord polskich oficerów w Katyniu. Szczyt jego wpływów przypadał na okres drugiej 
wojny światowej i bezpośrednio po niej. Po śmierci Stalina został usunięty ze stanowiska i zgładzony przez jego następców. 
 
Kliment Jefriemowicz Woroszyłow) (ur. 4 lutego 1881, zm. 2 grudnia 1969 w Moskwie), radziecki wojskowy i polityk, marszałek ZSRR, trzykrotny 
Bohater Związku Radzieckiego.W czasie rewolucji 1905 organizował drużyny bojowe. W latach 1908-17 zajmował się pracą partyjną w Baku, Petersburgu i 
Carycynie, kilka razy aresztowany. W 1935 mianowany marszałkiem ZSRR. Współodpowiedzialny za czystki w Armii Czerwonej. Podejmował decyzje o 
rozstrzelaniu łącznie 25 700 osób spośród grupy polskich wojskowych i cywilów znajdujących się w obiektach NKWD. Decyzję podjęli członkowie Biura: 
Ławrientij Beria, Stalin, Kliment Woroszyłow, Wiaczesław Mołotow, Anastas Mikojan, Michaił Kalinin, Łazar Kaganowicz. Zgodnie z nią zamordowano 
wiosną 1940 r. 21 857 osób. Po niepowodzeniu w wojnie radziecko-fińskiej odwołany ze stanowiska ludowego komisarza obrony. W czasie wojny 
niemiecko-radzieckiej  organizował obronę Leningradu oraz dowodził wojskami Frontu Leningradzkiego (wrzesień 1941) i Wołchowskiego oraz 
Samodzielnej Armii Nadmorskiej. W 1960 za wystąpienie przeciwko Nikicie Chruszczowowi i poparcie grupy antypartyjnej Wiaczesława Mołotowa został 
pozbawiony wszystkich funkcji partyjnych i państwowych. Po dojściu do władzy Leonida Breżniewa powrócił do łask, ponownie członek KC KPZR od 
1966. Zmarł 2 grudnia 1969, pochowany na Placu Czerwonym przy ścianie Kremla. 
 
Anastas Iwanowicz Mikojan, (ur. 27 listopada 1895 w Sanahin, Armenia, Imperium Rosyjskie, zm. 21 października 1978 w Moskwie, ZSRR) – radziecki 
polityk. Bezpośrednio odpowiedzialny za mord polskich oficerów w Katyniu, jako jedna z siedmiu osób składających podpis pod wiążącym rozkazem. Z 
pochodzenia Ormianin.Pobierał nauki w Ormiańskim Seminarium Duchowym w Tbilisi, aresztowany przez wojska angielskie, uniknął rozstrzelania.które 
ukończył z wyróżnieniem. W tym czasie był już członkiem partii bolszewików (SDPRR(b)).  Jeden z nielicznych członków rządu, który przeżył represje lat 
30. Jako funkcjonariusz partyjny nie mógł uchylić się od udziału w terrorze, choć nie był w tym tak aktywny jak Wiaczesław Mołotow, Łazar Kaganowicz 
czy Georgij Malenkow. Podczas wojny kierował sprawami zaopatrzenia armii oraz ewakuacjami przedsiębiorstw. Po śmierci Stalina (1953) pozostał w 
ścisłym kierownictwie. Podjął m.in. bezpośrednią decyzję o stłumieniu powstania węgierskiego 1956. W 1962 pośredniczył w rozmowach między Fidelem 
Castro, Johnem F. Kennedym i Chruszczowem podczas kryzysu kubańskiego. W latach 1964-1965 sprawował urząd Przewodniczącego Prezydium Rady 
Najwyższej ZSRR, czyli formalnej głowy państwa. W 1965 odszedł na emeryturę. Mikojan pozostawał w ścisłym kierownictwie państwa ponad 55 lat. 
 
Wiaczesław Michajłowicz Mołotow (ur. 9 marca/25 lutego 1890 zm. 8 listopada 1986 w Moskwie, ZSRR) - rosyjski komunista, polityk radziecki.  Brał 
aktywny udział w rewolucji październikowej, choć niczym się podczas niej nie wyróżnił. Był bliskim współpracownikiem najpierw Lenina, a potem Józefa 
Stalina. W latach dwudziestych piął się po szczeblach partyjnej kariery. Od 1921 roku – sekretarz KC SDPRR(b), od 1926 roku – członek Biura 
Politycznego WKP(b). Poparcie Stalina w walce o władzę, zagwarantowało mu najwyższe stanowiska państwowe. W 1930 roku objął urząd 
przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych (premiera rządu ZSRR) i wiernie realizował stalinowską politykę kolektywizacji. W latach 1937-38 
zrealizował wielką czystkę w wojsku i partii komunistycznej.W decydującym dla Europy okresie kierował radziecką polityką zagraniczną. W nocy z 23 na 
24 sierpnia 1939 roku podpisał układ o nieagresji z Niemcami (zwany układem Ribbentrop-Mołotow). Pakt ten był ważnym zabezpieczeniem dla Hitlera i 
ułatwił rozpoczęcie II wojny światowej atakiem na Polskę. 28 września 1939 roku podpisał układ o przyjaźni i granicy z Niemcami (który można uznać za 
kolejny rozbiór Polski).5 marca 1940 na posiedzeniu Biura Politycznego Komitetu Centralnego KPZR podpisał decyzję o wymordowaniu 22467 polskich 
oficerów, żandarmów, policjantów, osadników, ziemian i inteligentów więzionych w obozach .W latach 1943-1945 brał udział w najważniejszych 
konferencjach, między innymi konferencji jałtańskiej dającej hegemonię Związkowi Radzieckiemu w Europie Środkowej i Wschodniej. 
 
Michaił Iwanowicz Kalinin   (ur. 19 listopada 1875 r., zm. 3 czerwca 1946 r.). Pochodzący z rodziny chłopskiej polityk radziecki, członek partii 
bolszewików od 1898.W roku 1919  został przewodniczącym Ogólnorosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego Rad bolszewickiej Rosji, czyli 
formalną głową państwa. Pełnił dalej ten urząd po utworzeniu ZSRR, a od roku 1938, czyli od przyjęcia nowej konstytucji, pełnił funkcję Przewodniczącego 
Prezydium Rady Najwyższej ZSRR. Był działaczem niewielkiego kalibru i wysunięto go na tak ważny urząd, gdyż był jednym z nielicznych bolszewików 
pochodzenia chłopskiego. Nazywano go w propagandzie wszechzwiązkowym starostą, ale jego rola była głównie reprezentacyjna.Żona Kalinina była 
aresztowana i więziona w łagrach, skąd zwolniono ją dopiero w latach 40. Kalinin został zwolniony kilka miesięcy przed śmiercią z funkcji głowy państwa z 
powodu choroby. 
Kalinin był współodpowiedzialny za wiele masowych zbrodni. Jego podpis, jak i innych członków politbiura, widniał na decyzji o zamordowaniu polskich 
oficerów w Katyniu.Na jego cześć przemianowano miasto Królewiec (Kaliningrad). Również wiele innych miast (Twer) i instytucji dawniej nosiło jego 
imię. 
 
Łazar Mojsiejewicz Kaganowicz (ur. 22 listopada 1893, zm. 25 lipca 1991 w Moskwie) - radziecki polityk. 
Pochodził z rodziny drobnego żydowskiego handlarza bydła, w dzieciństwie pracował w warsztatach szewskich. Od 1911 w partii bolszewickiej. Jeden z 
najbliższych współpracowników Stalina i członek najwyższych władz partyjnych w Rosji komunistycznej i ZSRR.  W latach 1930-35 pierwszy sekretarz 
partii w Moskwie, współinicjator i organizator budowy metra moskiewskiego. W okresie 1935-1944 minister (komisarz ludowy) transportu, jednocześnie w 
1937 - 1939 minister przemysłu ciężkiego, w 1939 - 1940 minister przemysłu naftowego i surowców energetycznych, po 1945 kilkakrotnie minister 
przemysłu materiałów budowlanych, a w latach 1953 - 1957 wicepremier ZSRRW 1961 wykluczony z partii, formalnie w związku z oskarżeniami o udział 
w represjach stalinowskich. Po 1957 był dyrektorem fabryki azbestu na Uralu, a w 1959 został odesłany na emeryturę. Współcześnie powszechnie obciążany 
odpowiedzialnością za kolektywizację i "rozkułaczenie" (w tym aresztowanie i zesłanie ludności) Ukrainy, północnego Kaukazu, centralnej Rosji i części 
Syberii. Na tych terenach działał jako specjalny przedstawiciel Stalina ds rozkułaczania i nadzorował oraz inicjował politykę miejscowych władz. Jako 
pierwszy sekretarz Moskwy w latach 1930-1935 był inicjatorem przebudowy stolicy, w tym także zniszczenia szeregu znakomitych zabytków Moskwy, 
przede wszystkim cerkwi Chrystusa Zbawiciela i klasztoru Strastnoj z 1654. Wielokrotnie jeden z głównych realizatorów "czystek stalinowskich" zarówno 
w partii jak i poza nią. Współodpowiedzialny za zbrodnię katyńską, podpisał decyzję o rozstrzelaniu łącznie 25 700 osób spośród grupy polskich 
wojskowych i cywilów znajdujących się w obiektach NKWD. Decyzję podjęli członkowie Biura: Beria, Stalin, Woroszyłow, Mołotow, Mikojan, Kalinin, 
Kaganowicz. Zgodnie z nią zamordowano wiosną 1940 r. 21 857 osób. 

 
 



 - 14 - 

Oryginalna forma i polskie tłumaczenie dokumentu z dnia 5 marca 1940 roku stanowiącego 
potwierdzenie zbrodniczej decyzji najwyższych władz radzieckich wobec polskich oficerów Wojska 
Polskiego i policjantów – jeńców wojennych więzionych w obozach NKWD od końca września 1939r. 
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Grób Policjanta Polskiego na dziedzi ńcu Komendy Wojewódzkiej  
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W pierwszych dniach września w Częstochowie, mój Ojciec, Komendant II Komisariatu Policji 
Państwowej w Częstochowie (od 1934r.) wedle wcześniejszych instrukcji szczegółowych, dotyczących 
ewakuacji Policji Państwowej w razie wojny, na otrzymany rozkaz, dokonał w dniach 1-3 września 1939 
r. likwidacji komisariatu i wraz podkomendnymi oraz określonym mieniem komisariatu dołączył do 
ewakuującej się częstochowskiej policji. Z późniejszego raportu Komendanta Głównego PP wynika, że 
3.IX. o 1145 komendant wojewódzki PP w Kielcach, zameldował mu, iż na rozkaz wojewody kieleckiego 
policja z Częstochowy, Będzina, Zawiercia oraz Włoszczowej została ewakuowana1. Z raportu 
Komendanta Głównego PP (gen. insp. Kordiana Józefa Zamorskiego)2 dowiadujemy się także, (pod tą 
samą datą), o dokonanej ewakuacji Policji Województwa Śląskiego i kierowaniu się jej na Opatów (w 
województwie kieleckim) – vide mapka rys.1. 

Tu muszę wtrącić dłuższy ustęp poświęcony objaśnieniom porządkowym dotyczącym ewakuacji 
policji. 

Zacznę od uwagi generalnej, że wiedza o poczynaniach administracji państwowej dotyczących 
policji na etapie opracowania jak i późniejszej realizacji planu obronnego kraju w wojnie z Niemcami  
jest znikoma. Uwaga naszych historyków skupiała 
się bez reszty na opisach działań wojskowych, 
natomiast przebiegiem komenderowania naszą 
policją w czasie kampanii wrześniowej zajmowano 
się szczątkowo, albo wcale.    

Dzięki dysertacji dr Bernarda Kayzera z 
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, zatytułowanej: 
Mobilizacja i działania policji Województwa 
Śląskiego w okresie zagrożenia wojennego 1939 r., 
zamieszczonej w pracy zbiorowej zatytułowanej: 
Polski wrzesień 1939 r.- wojna na dwa fronty pod 
redakcją Henryka Stańczyka  (Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna  w Kielcach, Filia w Piotrkowie 
Trybunalskim - Piotrków Trybunalski 2000  –  ss. 
196 – 203), pojąłem z grubsza, na czym mogła 
polegać ewakuacja Policji Państwowej. Ustalenia dr 
Bernarda Kayzera, uzupełnione wspomnianym 
raportem Komendanta Głównego PP tudzież 
chronologią wydarzeń wojennego polskiego 
września, ośmielają mnie do przedstawienia moich ustaleń w punktach m.in. dotyczących ewakuacji 
policji z województw zachodnich. 

1. Polskie plany na wypadek wojny z Niemcami przewidywały, że Policja Państwowa miała podlegać 
komendantowi głównemu PP - na obszarze nieobjętym stanem wojennym, zaś naczelnemu wodzowi w 
strefie działań wojennych. To logiczne założenie już na etapie planowania nie zostało urzeczywistnione, 
albowiem później, z chwilą wybuchu wojny, kompetencje władcze nad policją znajdującą się na obszarach 
przyfrontowych nie znalazły się ani w rękach Komendanta Głównego PP, ani w gestii Naczelnego 
Dowództwa Wojskowego. 

2. Policji Państwowej w razie wojny przypadała rola organizatora porządku i bezpieczeństwa na zapleczu 
działania operacyjnego wojsk polskich. Powinno to być równoznaczne z podporządkowaniem całej policji 
(wraz z jej komendantem głównym) rozkazom Naczelnego Dowództwa Wojskowego – poprzez jej 
zmilitaryzowanie. W rzeczywistości dopiero 11 września opublikowano, i rozgłoszono (z Łucka) dostępnymi 

                                                 
1 Górny Śląsk znalazł się w rękach niemieckich już 2-3 września. Następnego dnia w Zawodziu k/Częstochowy Wehrmacht  
 rozstrzelał napotkaną na swej drodze kolumnę 140-tu więźniów prowadzonych do zakładu karnego.  
2 Raport gen. Zamorskiego z daty 9 XI 1939 r. sporządzony w Rumunii na polecenie ministra spraw wojskowych rządu  
gen W. Sikorskiego, powstałego na emigracji we Francji. 
3 Z. Siemak za datę wcielenia Policji Państwowej do sił zbrojnych podał dzień 28 sierpnia 1939 r. (Z działalności Zespołu 
Naukowo-Badawczego „Epitafia Ostaszkowskie” w „Losy policjantów polskich po 1 września 1939 r.” pod red. P. Majera i 
A. Misiuka – s. 96) , czemu jednak przeczy cytowany tu raport komendanta głównego PP oraz inne publikacje. 

Rys .1 
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jeszcze środkami łączności – rozporządzenie wykonawcze do ustawy o Policji Państwowej o wcieleniu 
policji do sił zbrojnych3.  

3. Mobilizacja polskiej policji zakładała od początku wariant ewakuacji, czyli jej wycofania (wraz 
z wyposażeniem) z terenów objętych działaniami wojennymi wroga. Skalę oraz tempo zakładanej 
ewakuacji zapewne od początku minimalizowano, tak samo jak całe zagrożenie militaryzmem 
niemieckim. I tak, wbrew oczywistej współzależności policji i wojska w czasie wojny, kompetencje 
ewakuacyjne policji p o z o s t a w i o n o  w rękach wojewodów i starostów… również ewakuujących 
się przed postępującym wrogiem. 

4. Ewakuacja miała być organizowana w dwóch etapach. Pierwszy – wstępny (przygotowany co 
najmniej w Autonomicznym Województwie Śląskim), lecz nie w pełni zastosowany, miał obejmować 
aresztowanych podejrzewanych o przestępstwa przeciwko państwu i jego sile zbrojnej wraz z 
konwojentami, tudzież rodziny policjantów. Etap drugi - zasadniczy, nie obejmował jedynie służby 
niższej (na etatach cywilnych) oraz policjantów kontraktowych z rodzinami. Jednak jedni i drudzy 
musieli być ewakuowani o ile wyrazili wolę wycofania się z jednostką policyjną. Natomiast 
przymusowej ewakuacji podlegali mianowani policjanci i ich rodziny. Podnoszę to ustalenie za 
doktorem Kayzerem jako nader istotne, bowiem nigdzie indziej takiej informacji nie napotkałem. 
Trudno jednakże byłoby przypuszczać, by przepis mobilizacyjny Policji Państwowej nie obligował 
mundurowych policjantów do podporządkowania się wojennym r o z k a z o m  ewakuacyjnym. 
Wszak za II RP obowiązywało credo: Policja to organ wykonawczy władz pa ństwowych, który nie 
był uprawniony do oceniania słuszno ści otrzymywanego rozkazu, ale do jego wykonywania  – 
cytat z książki zatytułowanej: Korpus Policji w II Rzeczypospolitej - służba i życie prywatne autorstwa 
Roberta Litwińskiego  (Wydawnictwo Uniwersytetu im. M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007). 

5. Komisariaty i posterunki miały obowiązek ewakuacji określonej dokumentacji oraz wyposażenia 
służbowego. Część zaś miała być oddana pod opiekę miejscowych władz samorządowych. Miały to być 
m.in. jawne dokumenty takie jak książki kontrolne oraz zużyte akta spraw zakończonych, zapasy 
gospodarcze, kasy ogniotrwałe i szafy żelazne. Kasy i szafy miały być jednak wcześniej opróżnione i 
pozostawione z otwartymi drzwiami przy zamkniętych zamkach, klucze do nich podlegały bowiem 
ewakuacji. O tym, czy i które mienie państwowe ma być ewakuowane, a co zniszczone albo też przekazane 
władzy cywilnej miały jednak decydować czynniki wojskowe –  pod kątem oceny, czy mienie może być 
wykorzystane do celów wojennych przez wroga.  

6. Każdy z funkcjonariuszy (PWŚl. i niewątpliwie PP także) zabierał ze sobą pełne wyposażenie 
służbowe, przy czym uzupełniono mu naboje do 80 sztuk na karabin i do 24 nabojów na pistolet. Reszta 
amunicji posiadana przez jednostkę stanowiła ewakuowany zapas. Ewakuacji podlegała też 
dokumentacja: wykaz stanu osobowego i służbowego jednostki, dzienniki korespondencji jawnej i 
tajnej, skorowidz, książka doręczeń, wykaz akt, kontrola rozmów telefonicznych, wszelkie spisy 
policjantów, kontrola chorych i urlopowanych, księga kar dyscyplinarnych, kontrola sum przechodnich, 
książka furażowa4, książka menażowa[?], książka magazynowa, spis inwentarza i uzbrojenia, plan 
obchodów i posterunków, kontrola podziału służby, książka stacyjna, książka dyżurnych, kontrolka 
służby śledczej, książka dokonanych przeglądów, raporty dzienne, spis osób posiadających broń, 
skorowidz osób poszukiwanych, periodyczne listy kwalifikacyjne, akta spraw nie załatwionych (z 
wyjątkiem akt mniejszej wagi przekazanych sądowi lub władzy samorządowej), zbiory rozkazów i 
okólników, blankiety kart chorych, blankiety dokumentów podróży, blankiety biletów kredytowych, 
kontrolka osób poddanych dozorowi policyjnemu, książka telefonogramów, skorowidz spraw 
załatwionych, bloczki kart porad lekarskich oraz wykazy miejsc zagrożonych.  

7. Na przebieg ewakuacji policji dominujący wpływ wywierały działania wojsk niemieckich, 
atakujących terytorium Polski równocześnie od zachodu, północy i południa. Górny Śląsk Niemcy 
zajmują 2-3 września, Górnośląska Policja cofa się w kierunku na Opatów. 3 września opuszcza 
„płonącą Częstochowę” Komenda Powiatowa PP. Ewakuacja z Poznańskiego i Pomorza odbywa się w 
straszliwych warunkach. Rozbita PWŚl. dociera 3 września do Kielc. Premier Składkowski poleca ją 
„podciągnąć” do stolicy, co nie udaje się zrealizować; Komendant PWŚl. insp. Żółtaszek ze swoim 
                                                 
 
4 Furaż przest.– pasza dla koni wojskowych. 
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zastępcą i nielicznymi podkomendnymi przybywa w nocy 3/4 IX do Warszawy, natomiast gros korpusu 
policji śląskiej „poszło” na Lublin i dalej do podoficerskiej szkoły policyjnej w Mostach Wielkich. 6 IX 
ewakuuje się z Warszawy Komenda Główna PP (wraz z rządem i korpusem dyplomatycznym) do 
Łucka. Wódz Naczelny nieco wcześniej zainstalował się w Krzemieńcu Podolskim, Komenda Główna 
PP zostaje ulokowana w Zdołbunowie (vide mapka – rys 2).  
Gen. Zamorski pod datą 8 IX odnotował: Do Łucka dotarła już fala uchodźców policyjnych z 
zachodnich województw. Na południowym odcinku frontu wojska niemieckie 9 września dotarły do 
Sanu, 10 września przekroczyły Bug pod Małkinią i Wyszkowem, zagrażając Warszawie od zachodu i 
północy, a teraz również od wschodu.  Łuck jest wielokrotnie bombardowany. Złoto NBP policja 
eskortuje do granicy z Rumunią, 11 IX konwój ze złotem znajduje się w Mikulińcach (między 
Tarnopolem a Trembowlą – vide mapka poglądowa - rys 2). 13 IX premier Składkowski poleca: a) 
wzmocnić obsadę policji wzdłuż drogi Krzemieniec – Dubno – Zbaraż – Trembowla; b) akta 
ewakuowanych urzędów spalić; c) broń [depozytową] i inny sprzęt oddać miejscowym gminom; d) 
policją województwa warszawskiego obsadzić lini ę Bugu na odcinku Brześć – Włodawa; e) policją 
wojew. kieleckiego - odcinek Warszawa – Uściług [Zosin] – Hrubieszów – Sokal; f) resztę policji 
koncentrować w Łucku…  
 
 
 
 
 

UUU śśśccc iii łłł uuuggg    {{{ ZZZ ooosss iii nnn }}}    

 

 

CZECHOSŁOWA

 

 

Rys 2 
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8. W moim posiadaniu jest kserokopia m a s z y n o p i s u  dokumentu noszącego tytuł: Zapisek 
urzędowy, z daty 13 IX 1939 r., sporządzonego w Wojewódzkiej Komendzie PP w Łucku na 
okoliczność ustalenia, co począć z „mieniem” tam zwiezionym przez poszczególne partie 
wyewakuowanych policjantów z ró żnych terenów oraz całe zorganizowane 
transporty policyjne … Oto co do Łucka zwieziono: najrozmaitszego rodzaju 
akta, w tym tak że akta mob. oraz akta tajne. Poza tym […]  sprz ęty 
skarbowe jak: kasy skarbowe żelazne, maszyny do pisania, cz ęści 
umeblowania […]  całe składy amunicji i broni cz ęściowo skarbowej, 
cz ęściowo prywatnej, która była w przechowaniu odno śnych starostw, a 
obecnie oddana została policji do dalszego transpor tu. Poza tym tak 
oficerowie zgłaszaj ący si ę pojedy ńczo do Łucka jak i szeregowi wioz ą 
bardzo znaczn ą nieraz gotówk ę na wypłaty dodatków ewakuacyjnych, 
których nie mogli wypłaci ć z uwagi na zgubienie kontaktu ze swoimi 
lud źmi.  Oto co pod niemieckimi bombami postanowiono z tym mieniem uczynić: 1/ wszystkie 
akta mob. z poszczególnych powiatów oraz posterunkó w winny by ć […]  
spalone; 2/ wszystkie akta tajne oraz nietajone maj ą by ć równie ż 
spalone, w tym tak że akta śledcze oraz konfidencjonalne; 3/ akta 
osobowe oficerów maj ą by ć zdeponowane w Komendzie Wojewódzkiej w 
Łucku. To samo dotyczy pami ętników kasowych oraz pieni ężnych dowodów 
rozrachunkowych. 4/ korespondencja przywo żona przez policjantów i 
oficerów z rozmaitych województw, z przeznaczeniem oddania jej 
wła ściwym komendom wojewódzkim, do których jest kierowa na – ma by ć 
palona we własnym zakresie tych, którzy j ą wioz ą, a to z powodu 
niemo żności skontaktowania si ę z zainteresowanymi komendantami 
wojewódzkimi, których miejsce ponadto nie jest znan e; 5/ sprz ęty 
skarbowe wiezione przez transporty policyjne, a w s zczególno ści 
maszyny do pisania, żelazne kasy oraz inne cenne przedmioty maj ą by ć 
deponowane na razie w magazynach komendy wojewódzki ej; 6/ bro ń 
skarbowa, w szczególno ści karabiny wraz z amunicj ą ma by ć deponowana 
w kmdzie wojewódzkiej. W wypadkach zgłoszenia przez  policjantów 
zagubienia ich własnych karabinów /co si ę ju ż zdarzyło/ maj ą oni by ć 
zaopatrzeni w karabiny i amunicj ę z tej zdeponowanej broni skarbowej, 
z zaznaczeniem co i komu wydano; 7/ krótka bro ń prywatna /depozyty 
poszczególnych starostw/ ma by ć przekazana Starostwu Powiatowemu w 
Łucku za pokwitowaniem. Z zapasów tej broni nale ży uzupełni ć braki 
rewolwerów słu żby śledczej, je żeli wywiadowcy takiej broni nie maj ą. 

9. Od 13 września szybkie jednostki niemieckie operowały na wschodnim brzegu Wisły, 
docierając na Lubelszczyznę, inne oddziały tego dnia są na przedpolach Lwowa, jeszcze inne, 
uderzając ze wschodniej Słowacji, zajmowały Drohobycz. 16 IX Niemcy przekroczyli górny Bóg, 
docierając do Włodzimierza Wołyńskiego…   

10. Przypuszczalnie trasa ewakuacji częstochowskiej policji przebiegała przez Włoszczowę, Kielce, 
Opatów, Lublin (bądź Janów Lubelski), Hrubieszów, Łuck. Szybko zmieniająca się sytuacja na mapie 
działań wojennych zmuszała naszych dowódców wojskowych oraz rząd do dalszych korekt 
rozmieszczenia wojsk oraz usytuowania zgrupowań policji. Z raportu gen. Zamorskiego dowiadujemy 
się, że 14 IX otrzymał od premiera polecenie ewakuacji KG PP ze Zdołbunowa trasą: Dubno – 
Krzemieniec – Zbaraż – Tarnopol – Trembowla – Kopiczyńce – Czortków – Kołomyja – Kosów. W 
związku z tym gen. Zamorski polecił akta personalne oficerów zakopać w miejscowej cementowni, inne 
spalić. Noc 14/15 spędził w Zbarażu, następnego dnia przejeżdżał przez potwornie zatłoczony 
samochodami i ludźmi Tarnopol (komendant miasta gen. Łuczyński wydał zakaz opuszczania 
komukolwiek miasta). Tarnopol był bombardowany przez Niemców. Po nocy 15/16 IX spędzonej w 
Horodence KG PP pojechał do Kosowa via Kołomyja (w której zatrzymał się Sztab Główny z 
Naczelnym Wodzem). W Kosowie stacjonuje premier rządu…  

11. 17 IX poraziła wszystkich wiadomość: „Bolszewicy rano przeszli na całej szerokości naszą 
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Rys 3  

granicę”. Zamorski poleca policji krakowskiej rozrzuconej po różnych miejscowościach między 
Lwowem a Stanisławowem „maszerować na Stanisławów i tam czekać dalszych rozkazów; 
poprzedniego dnia wydał dyspozycje z Kosowa, by kompanie wschodnio-małopolskie ściągały się na 
Stanisławów, tak samo szwadrony  z Raju, Kamionki, Strumiłowej i Jaworowa. Sam jedzie do Kut 
(przejście graniczne z Rumunią znajdujące się na południe od Kosowa). Naczelny Wódz wydaje rozkaz: 
„Nie strzelać do bolszewików jako pierwsi”. Wiadomość z ostatniej chwili: „Sowieci mogą pojawić się 
w Kutach o świcie 18 IX”. O godz 400 dnia 18 września gen. Zamorski zameldował się u gen. 
Sikorskiego po drugiej stronie granicy…  

12. Rosja Sowiecka wystąpiła zbrojnie 
przeciwko Polsce w sojuszu z Niemcami. Na 
życzenie strony niemieckiej Sowieci uderzyli 
wzdłuż naszej granicy z Rumunią i 
Czechosłowacją, by odciąć drogę odwrotu naszemu 
wojsku do Rumunii. Zabieg ten spowodował 
zagarnięcie do niewoli m.in. wszystkich 
policjantów znajdujących się w tym czasie na 
terenie województw: tarnopolskiego, 
stanisławowskiego oraz lwowskiego.    

13. Mój ojciec razem z pkom. Witoldem 
Tumiłowiczem, jadąc z Łucka do Tarnopola 
(ewentualnie wyznaczoną przez premiera F. S. 
Składkowskiego linią Warszawa – Sokal), samochodem-kabrioletem postanawia nieco zboczyć z trasy i 
wstąpić do Brodów5. W Brodach bowiem mieszkał jego szwagier Józef Schmidt z rodziną.  Po II wojnie 
światowej wuj Józef ze szczegółami zrelacjonował Mamie tę wizytę. Po przenocowaniu rankiem 16 
września panowie oficerowie wyruszyli w dalszą drogę. Wuj Józef wiedział, dokąd szwagier podążał. 
Następnego dnia dowiedział się z radia o wkroczeniu do Polski Armii Czerwonej6. Odtąd wuj, będący 
kolejarzem, starał się ostrzec Tatę o niebezpieczeństwie wydzwaniając po kolejnych stacjach 
kolejowych oraz dróżnikach, obok których musiał przejeżdżać otwarty samochód wiozący dwóch 
oficerów policji. Na którejś z kolei stacji zdołał się dowiedzieć, że już samochód taki przejechał, ale 
kiedy zadzwonił do naczelnika następnej, usłyszał w słuchawce: - Alio, słuszaju? 

14. NNiieewwoollaa 

Za Tarnopolem, najprawdopodobniej w 
okolicy Trembowli, sowiecki patrol zatrzymuje 
samochód, panom oficerom pod wymierzoną w 
ich kierunku bronią każe się wysiąść z 
podniesionymi rękami, zostają rozbrojeni i 
odprowadzeni pod bagnetami do najbliższego 
zaimprowizowanego obozu jenieckiego. Z 
dalszych przekazów rodzinnych wiadomo mi, że 
ojciec był widziany w mundurze policyjnym w 
kolumnie jeńców prowadzonych piechotą pod 
konwojem przez Trembowlę (mieszkała tu jego 
zamężna siostra z rodziną). Podobny przemarsz 
Taty wśród takich samych jeńców obserwowała 
inna nasza bliska krewna w Tarnopolu. Oboje 
tylko wymienili spojrzenia i ukradkowe skinienia 
głową, by nie narazić krewniaczki w jej miejscu 

                                                 
5 Nie mam podstaw by przypuszczać, że jazda ta wiązała się jakoś z podążaniem Komendy Głównej PP w kierunku granicy 
rumuńskiej. Dalsze dane o moim ojcu wydają się potwierdzać tezę historyków, że rejon Tarnopola był ostatnim miejscem 
koncentracji ewakuującej się policji m.in. z województw zachodnich. 
6 Armia Czerwona jest  nazwą potoczną, ówczesna pełna nazwa to: Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona – wg rosyjskiego 
skrótu: RKKA; nazwę Armia Radziecka (CA) wprowadzono po wojnie (23 II 1946) r., co przytaczam gwoli ścisłości. 
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zamieszkania na identyfikację jako osoby mającej coś wspólnego z którymś z jeńców i tym samym na 
aresztowanie, uwięzienie i w dalszej perspektywie – karne zesłanie na Sybir. 

Takie piesze kolumny polskiego wojska i policji jak ta na przytoczonej tu fotografii - klatce z 
sowieckiej kroniki filmowej, były prowadzone poza naszą wschodnią granicę do szerokotorowych stacji 
kolejowych. Za relacją ukraińskiego historyka Igora Iluszyna, zamieszczoną w publikacji: Polski wrzesień 
1939 r.- wojna na dwa fronty pod redakcją Henryka Stańczyka (Wyższa Szkoła Pedagogiczna  w 
Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim - Piotrków Trybunalski 2000 - s. 61) powtarzam, że: 

� wziętych do niewoli polskich wojskowych (w tym policjantów) z zaanektowanych przez Sowiety 
południowych terenów II RP prowadzono do punktów zbornych na Ukrainie w Olewsku7, Szepietówce, 
Wołoczyskach, Jarmolińcach i Kamieńcu Podolskim – vide rys 3; 

� w wykonaniu instrukcji Berii, z powyższych ‘punktów zbornych’ 20 IX nastąpił, bądź miał się 
odbyć pierwszy transport jeńców do putywalskiego8 obozu jenieckiego; 

� w dniu 27 września 1939 r. z Tarnopola raportowano do Moskwy, że w trakcie zajmowania  
miejscowości: Czortów, Horodenka, Kołomyja, Peczeniżyn,  
Kosowo, Śniatyn i Stanisławów –  „grupa operacyjno-czekistowska nr.1” aresztowała 923 osoby, wśród 
nich m. in.: oficerów WP – 126, policjantów – 513, żandarmów – 28, tajnych agentów policji – 31, 
‘obszarników’ i ‘przedstawicieli wielkiej burżuazji’ – 44.  

Przytoczenia powyższe upoważniają mnie do przyjęcia za pewnik, że Tato z panem Witoldem, 
kierowcą oraz być może jeszcze kimś czwartym, zostali wzięci do niewoli w dniu 19 lub 20 września9, 
następnie byli prowadzeni pieszo przez Trembowlę oraz Tarnopol do Wołoczysk. Nie wykluczone, że w 
Tarnopolu był Tato przez kilka dni zamknięty w miejscowym więzieniu, w czym utwierdzać się wydaje 
poniższa relacja. 

                                                 
7 Olewsk (ukr. Олевськ) - miasto na Ukrainie (także przed wojną) w obwodzie żytomierskim; Żytomierz znajduje się na 
wysokości Łucka. 
8 Popr.: ‘putywlski’ od miasta Putywl' w obwodzie sumskim (Ukraina) na drodze Sumy – Głuchow. Obóz urządzono w 
klasztorze safroniewskim, 40 km od Putywla i 12 km od stacji kolejowej Tiotkino na linii Sumy – Worożba – Drużba. 
9 Przytaczam z pamięci za „Ziemia tarnopolska w okresie pierwszej okupacji sowieckiej 1939-1941” (Anna Zapalec. - 
Kraków : Księgarnia Akademicka, 2006), że do godzin wieczornych dnia 18 września 1939 r. Sowieci przepuszczali w 
Tarnopolu piesze i samochodowe kolumny polskiego wojska, krzyżujące się z ich kolumnami, nawet organizując ruch 
naprzemienny…   



 - 29 - 

Tu przytaczam relację „ z pierwszej ręki” podtrzymującą moją analizę. Za sprawą przypadku 
miałem sposobność poznać wspomnienia 17-letniego (w 1939 r.) syna częstochowskiego policjanta – 
posterunkowego PP Romana Muś –  funkcjonariusza posterunku kolejowego policji w tym 
mieście…[który] pełnił służbę w rejonie dworca. Wskazywałoby to na jego związek z II Komisariatem 
PP, którego komendantem był mój Tato, jednak z dalszego przekazu wynika, że prawdopodobnym 
przydziałem służbowym posterunkowego Romana Musia był dworzec kolejowy w Zawodziu (nie 
będącym wtedy dzielnicą Częstochowy). Muś junior towarzyszył ojcu w pieszej, odbywanej nocą 
ewakuacji policji powiatu częstochowskiego do odległego o 35 km Lelowa, tam zostali wszyscy 
załadowani na ciężarówki, którymi 8 września dotarli do Brześcia n/Bugiem. Po dalszych „kilku 
dniach” dojechali do wsi Srebrna pod Tarnopolem. Na mapie topograficznej Tarnopolszczyzny 
znalazłem tylko „Srebrny Maj”. Nie była to wieś, lecz obszar leśny, który rozpościerał się dość daleko 
na zachód od Tarnopola, nad Seretem między małymi miejscowościami Zarudzie i Jankowce. To, że 
pododdziały policyjne obozować musiały w lasach wynikało z konieczności krycia się przed lotnictwem 
niemieckim, penetrującym nieustannie województwa południowo-wschodnie kraju. Dalej Muś junior 
tak zrelacjonował swój wrzesień’39: 17 września 1939 r. (była to niedziela - potwierdzam) policjanci 
udali się dokądś dalej do cerkwi na nabożeństwo, bo „w tej miejscowości” nie było kościoła. 
(Sprawdziłem na mapach: najbliższy chrześcijański obiekt sakralny znajdował się w Jankowcach). Gdy 
wracali „z cerkwi” zostali otoczeni przez „radziecką” konnicę i czołgi. Rozbrojonych pod bagnetami 
konwojowano w deszczu do Tarnopola i tam osadzono w więzieniu. Po trzech dniach przetrzymywania 
bez jedzenia i picia poprowadzeni zostali za granicę do przejściowego obozu w Wołoczyskach. Tam po 
raz pierwszy zostali przesłuchani, zaewidencjonowani i nakarmieni. Znaleźli się w tym obozie pośród 

około 10 tysięcy polskich wojskowych i policjantów. O dalszych przejściach Musia juniora można 
przeczytać w broszurze Mariana Kotarskiego zatytułowanej „Policyjna historia” Częstochowa 1998; 
ISBN 83-86894-17-2 (s.s. 25-28).  

Powracam do mojej retrospekcji. W dniu 20 lub 21 IX Tato z panem Witoldem zostali wśród jeńców 
załadowani do wagonów towarowych i pod konwojem przewiezieni do putywlskiego obozu jenieckiego. Z 
innych licznych publikacji wynika, że w pierwszych dniach października m. in. funkcjonariusze policji 

 

Rys 4 
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zostali wyselekcjonowani spośród wojskowych i przetransportowani do Ostaszkowa (w obwodzie 
kalinińskim…), a ściślej, do zamienionych na obóz jeniecki pomieszczeń poklasztornych Nilowa Pustyń, 
znajdujących się na oddalonej o 11 km od Ostaszkowa wysepce Столбной10 na jeziorze Seliger. Aby 
unaocznić gdzie dokładnie „obóz Ostaszków” się znajdował, przedstawiam wycinek rosyjskiej mapy 
topograficznej (niewątpliwie wojskowej), na którym oznaczyłem kółkiem wysepkę Stołbnoj – rys 4.  

Na powyższej mapce zaznaczyłem także stację kolejową Θµοµχ. Do tego miejsca później 
prowadzono pieszo pod bagnetami naszych ojców z „Ostaszkowa”, ładowano do specjalnych wagonów 
więziennych „stołypinek” i wyprawiano partiami w podróż do siedziby obwodowego zarządu NKWD w 
Kalininie… na skrytobójcze egzekucje.      

        
Kazimierz Strobel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 W literaturze przedmiotu spotyka się nazwę Stołbnyj, czemu zaprzecza zamieszczony przeze mnie dodatkowo na rys 4 
wycinek tejże topograficznej mapy w powiększeniu. 
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   SSaannkkttuuaarr iiuumm    
NNMMPP  AAnniieellsskkiieejj   ww  DDąąbbrroowwiiee  GGóórrnniicczzeejj   

TTaabbll iiccaa  ppoośśwwiięęccoonnaa  zzaammoorrddoowwaannyymm    pprrzzeezz  NNKKWWDD    
ppoollsskkiimm    ppooll iiccjjaannttoomm  IIII  RRPP  zz  ZZaaggłłęębbiiaa  DDąąbbrroowwsskkiieeggoo. 
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PPaammiięęttnniikk  ppiissaałł   oojjcciieecc  aauuttoorrkkii   oopprraaccoowwaanniiaa,,  ZZyyggmmuunntt   MMaałłeecckkii ,,  
  kkttóórryy  ww  11993399rr ..  mmiiaałł   1122  llaatt  ii   wwrraazz  zz  mmaattkkąą  ii   bbrraatteemm  uucciieekkaałł   nnaa  wwsscchhóódd  wwrraazz  zz  

eewwaakkuuoowwaannyymmii  ppooll iiccjjaannttaammii   WWoojjeewwóóddzzttwwaa  KKiieelleecckkiieeggoo..    
PPoommiięęddzzyy  nniimmii   bbyyłł   mmóójj   ddzziiaaddeekk,,  PPiioottrr   MMaałłeecckkii ,,  

  pprrzzooddoowwnniikk  zz  kkoommiissaarr iiaattuu    ppooll iiccjj ii   ww  DDąąbbrroowwiiee  GGóórrnniicczzeejj ..  
 
 

                                    
    
Na zdjęciu Piotr Małecki z żoną 
    Marianną i synem, Zygmuntem,                    Piotr Małecki w mundurze policyjnym 
  moim ojcem. ( prawdopodobnie 1938r.)  
 
„1 września wybuchła wojna z Niemcami. W całej Polsce nastąpił wielki popłoch wśród ludności 
cywilnej i wszystkich organizacji i urzędów. Z rozkazu rządu tatuś dał nam polecenie, abyśmy wycofali 
się z Zagłębia Dąbrowskiego. Razem z bratem Tadeuszem i mamusią wyruszyliśmy z placu 
magistrackiego w Dąbrowie Górniczej w stronę Miechowa. Po drodze kilka razy kryliśmy się podczas 
bombardowań nieprzyjaciela. Tatusia nie mogliśmy spotkać w tym rozgardiaszu, bo policjanci jechali 
autami, a my i inni przemieszczaliśmy się na furmankach. W Miechowie dostaliśmy rozkaz z komendy 
wojewódzkiej, aby skierować się do Opatowa. Dojechaliśmy do Pińczowa, wtedy mamusia dała 
znajomemu policjantowi płaszcz, żeby przekazał mojemu tatusiowi, jeśli się spotkają. Tatuś opiekował 
się kasą z wypłatą dla funkcjonariuszy. W czasie naszej tułaczki mijaliśmy rozbite wozy policyjne i 
mnóstwo furmanek z uchodźcami. Po dojechaniu do Buska, gdzie minęły nas oddziały polskiego 
wojska, dostaliśmy ponownie rozkaz, aby się wycofać. Następowały pełne męczarni postoje, często o 
głodzie, z powodu częstych nalotów niemieckich bombowców, bombardujących drogi, wsie, 
niszczących instalacje telefoniczne. Mamusia ciągle popłakiwała za tatusiem. Ludzie głośno modlili się 
do Boga, aby wróg przestał bombardować naszą ziemię. Maszerowaliśmy obok furmanek nocami, 
głodni, pomiędzy dołami po wybuchach bomb, mdlejąc ze zmęczenia. Wyruszyliśmy w stronę Staszowa 
i kierowaliśmy się w stronę Ożarowa, gdzie zaplanowano koncentrację policji z województwa 
kieleckiego. Rozpytywaliśmy o tatusia, ale bezskutecznie. Po dotarciu w okolice Sandomierza nastąpiło 
nieprzyjacielskie bombardowanie mostu na Wiśle i lasu, w którym gromadziła się policja, ale wkrótce 
polskie pościgowce i działa przeciwlotnicze strąciły kilka samolotów niemieckich. Przejechaliśmy przez 
Sandomierz nocą 7 września, nie zatrzymując się, gdyż było bardzo niebezpiecznie. Przez most na 
Wiśle przemieszczały się tabory policji i uchodźców i chociaż wszyscy spieszyli się, by umknąć przed 
następnym bombardowaniem, z powodu tłoku poruszaliśmy dość powoli. 
Wojskowi i policjanci pognali daleko za Wisłę, a my zatrzymaliśmy się dla odpoczynku. 
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Następnego dnia dowiedzieliśmy się, że mój tatuś dotarł autem do Lublina i my także mieliśmy się tam 
kierować. Ruszyliśmy i po 10 września mijaliśmy okropnie zbombardowany Kraśnik, spalone domy, 
mnóstwo trupów na ulicach. Nie można było nic dostać do jedzenia. W pewnej wiosce, 12 września 
mamusia przekazała znajomemu list do tatusia. Dalej szliśmy lasami. Wzdłuż naszych furmanek szły 
rozbite oddziały wojska polskiego, żołnierze byli głodni, oberwani. Był tam jeden kapitan, który wydał 
rozkaz, aby ci żołnierze zorganizowali się, bo w lasach była ukryta broń. Ale już 16 września wkroczyli 
do tej wioski Niemcy. Jechali dwa dni autami pancernymi, limuzynami, na motocyklach, pieszo. Wtedy 
wśród uchodźców zaczęliśmy rozmawiać o powrocie do domów. Wiele ludzi nie wiedziało, co robić, 
kłócili się, dręczyli się niepewnością. W końcu mamusia zaczęła organizować wyprawę w drogę 
powrotną. Powrotna podróż była równie uciążliwa, często maszerowaliśmy nocą, głodni, bezradni. 
Dobrze, że mamusia miała jeszcze trochę pieniędzy, bo za przewóz promem przez San płaciło się od 
osoby po 10 groszy, a za furmankę 30 groszy. Znalazł się też gospodarz, który najął dla nas furmankę, 
przewiózł do brzegu Wisły i nie wziął ani grosza. 
Za przewóz przez Wisłę zapłaciliśmy 15 złotych, a potem za przejazd furmanką 10 złotych, dalej od wsi 
do wsi płaciliśmy po 2 złote. Dotarliśmy 23 września na stację kolejową, żeby wyruszyć w kierunku 
Kielc. Czekaliśmy na stacji na pociąg i tam dostaliśmy od kolejarzy na stacji zaświadczenie dla 
Niemców, że jesteśmy uchodźcami. Jedliśmy tylko ogórki marynowane, które dali nam kolejarze.  
24 września Niemcy powrzucali nasze bagaże do pociągu i dali nam dwa bochenki chleba. Pociąg 
zatrzymywał się często, bo tory były zniszczone. Z Kielc wyruszyliśmy w stronę Częstochowy. Na 
stacji w Częstochowie w nocy spaliśmy w poczekalni, dostaliśmy tam zupy i chleba ze smalcem od 
Niemców. 26 września wyruszyliśmy do Katowic, gdzie na stacji mamusia kupiła dla nas 
 2 filiżanki kawy po 60 groszy.  
Przyjechał tam pociąg z Ukrainy z uchodźcami, którzy uciekli przed Rosjanami,  w poczekalni było też 
mnóstwo polskich żołnierzy – jeńców niemieckich. 27 września lało jak z cebra, gdy dojechaliśmy 
tramwajem do domu. Przyszli do nas wujkowie i ciocie, uradowani, że wróciliśmy i zdumieni, jaki 
sposobem udało nam się szczęśliwie wrócić.  
Od tatusia nie dostaliśmy żadnych wiadomości. Pierwsza wiadomość nadeszła dopiero 15 października 
1939r., że tatuś żyje i że jest więziony w Kowlu . Drugą wiadomość dostaliśmy w listopadzie, że 
przenoszą tatusia do Ostaszkowa. Trzecią wiadomość otrzymaliśmy 21 grudnia, że tatuś jest zdrów i że 
jest w Ostaszkowie. Do 29 marca 1940 roku nie mieliśmy żadnych wiadomości o tatusiu.” 
Na tym zdaniu kończy się pamiętnik mojego ojca o wrześniowej ucieczce przed niemieckim agresorem.         
 
Oto zdjęcia koperty, którą zaadresowała moja babcia, Marianna do Piotra Małeckiego. 
Na kopercie widoczny jest adres, gdzie rodzina mieszkała przed wojną oraz adres  obozu w 
Ostaszkowie.  Kopertę przechowała żona innego policjanta z Dąbrowy Górniczej, również 
zamordowanego przez NKWD.  
Widoczne na kopercie dodatkowe napisy są niewiadomego pochodzenia 
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Miechów – miasto w woj. małopolskim, w powiecie miechowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Miechów. W latach 
1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. kieleckiego. 
W 1934 r. przez Miechów została przeprowadzona linia kolejowa łącząca Kraków ze stacją w Tunelu – miasto uzyskało 
własny dworzec kolejowy. Pomimo tego chwilowego ożywienia nie powstały w Miechowie wielkie przedsiębiorstwa, gdyż 
powiat miechowski został przyporządkowany do województwa kieleckiego znajdującego się w tzw. Polsce B – zacofanej 
gospodarczo i kulturalnie. 
II wojna światowa zaczęła się dla miechowian wielką ucieczką przed wojskami niemieckimi, które już 6 września 
wkroczyły do miasta. Z uwagi na wcześniejsze wycofanie się wojsk polskich, Miechów nie doznał żadnych zniszczeń. 
Zbombardowany został dworzec kolejowy w Charsznicy i tunel kolejowy na trasie do Kielc. Miechów znalazł się w 
Generalnym Gubernatorstwie w dystrykcie krakowskim 
 
Opatów – miasto w woj. świętokrzyskim, w powiecie opatowskim. Jest siedzibą powiatu, jak również miejsko-wiejskiej 
gminy Opatów. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. tarnobrzeskiego. 
 
Pińczów – miasto w województwie świętokrzyskim, siedziba powiatu pińczowskiego, jak również miejsko-wiejskiej gminy 
Pińczów. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. kieleckiego. 
 
Busko-Zdrój – miasto uzdrowiskowe w woj. świętokrzyskim, stolica powiatu buskiego, siedziba gminy Busko-Zdrój . 
W1939 - 9 września bitwa 22 Dywizji Piechoty Górskiej z oddziałami niemieckimi pod Broniną (poległo 200 żołnierzy WP). 
 
Staszów to miasto w woj. świętokrzyskim, w powiecie staszowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Staszów. W latach 
1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. tarnobrzeskiego. 
 
Ożarów - miasto w województwie świętokrzyskim, w powiecie opatowskim 
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AAnnttoonnii   PPeerrzz  zz  BBiieellsskkaa  BBiiaałłeejj ,,  aauuttoorr  ll iissttuu..  
List  przechowała rodzina innego policjanta, 
również ofiary NKWD.  
  
LLiisstt   zz    2277..  0099..11994400rr   
 
„Drogie Panie, 
 
List od Was odebrałem i bardzo dziękuję. Pisałem dość 
dawno do pana Urbańskiego, aby się tak o Was jak i o 
Waszych mężach dowiedzieć. Ja Wam nie mogę nic 
ważnego opisać, bo to, co ja wiem o nich, to wiecie także 
od Sosny i od Olszewskiego. Jednakowoż opiszę Wam 
wszystko, co wiem. Ja uciekałem przeważnie sam przez 
Jędrzejów, Sandomierz, Warszawę, Białą Podlaską, Brześć, 
Kowel, Łuck, Zbaraż, Tarnopol. W dniu 15 września 
ubiegłego roku spotkałem wszystkich naszych w 
Tarnopolu. Cel mojej podróży był dalszy i gdybym ich nie 
spotkał to na pewno zwiedziłbym kawał świata. Od samego 
początku ucieczki nikomu, kto mnie pocieszał, nie 
wierzyłem, bo wiedziałem, że niemożliwe jest ten nawał 

wojenny zatrzymać. W Tarnopolu uwierzyłem znajomym Bielszczanom i szyki moje się popsuły. 
Wszyscy oni byli pełni optymizmu, a ja dałem się im przekonać i z nimi pozostałem. Ze Stefkiem 
mieszkałem w jednym pokoju. Kiedy w dniu 17.IX zaczęli nadchodzić Sowieci, ja twierdziłem, że 
jesteśmy straceni. Kiedy im tłumaczyłem moje przypuszczenia, (które się wkrótce okazały prawdą), to 
Irla mówił, że nie powinienem siać fermentu, bo nasi idą nam na pomoc, bo zawsze dawniej byłem za 
„mądry” i teraz tę swoją głupotę znów pokazuję, a nigdy nic nie wiedziałem i nadal takim pozostałem. 
Biedak myślał, że jest w Bielsku, a na drugi dzień już do mnie nic nie mówił i myślę, że ogarnął go 
ogromny strach. 
Na drugi dzień rano zabrano nas i siedzieliśmy pod strażą przez cztery dni. Stefek chciał koniecznie 
zwiać do Pani, ale koledzy mu to odradzili, bo było to niebezpieczne. Po czterech dniach wyprowadzono 
nas wszystkich z Tarnopola, tylko żona Wendery uprosiła Sowietów, tak, że go zwolniono, a nas 
prowadzono przez 2 dni i 2 noce. Szedłem w jednej czwórce ze Stefkiem i innym. Wszyscy byli bardzo 
dobrej myśli, sądząc, że nas zwolnią, tak opowiadali, zaś ja twierdziłem, że nie i na tym tle często 
sprzeczaliśmy się. Doszliśmy do dawniejszego przejścia granicznego nad rzeką Zbrucz w 
Powłoczyskach. Przeszliśmy Zbrucz – to jest dawniejsza granica i za miastem Sowieckim Wałczyska 
zaprowadzono nas do tymczasowego obozu, który mieścił się na folwarku. Po długim i ciężkim 
dwudniowym marszu przyszliśmy tam o godzinie 2 w nocy. Każdy zmęczony kładł się na ziemię; 
mokro było, bardzo zimno i padał deszcz. W tym obozie było kilkanaście tysięcy cywilów, żołnierzy, 
oficerów policji, pocztowców, kolejowych, tramwajarzy, strażaków, itd. Ja zaraz mimo deszczu i zimna 
zasnąłem, a jak się zbudziłem o godz. 8 to już Stefka, ani Furtaków i tych innych w tym mrowiu ludzi 
nie widziałem. Widocznie oni wcześniej się przebudzili, a każdy po przebudzeniu z zimna biegał, aby 
się rozgrzać. Około godz.9 nawoływali wszystkich z naszego zawodu do zbiórki i odprowadzili do 
kuchni, a stamtąd na pociąg. Dokąd oni pojechali – nie wiem. Ja, mimo, że to było niebezpieczne, na 
zbiórkę nie poszedłem. Dołączyłem  do innych cywilów, podałem zmieniony zawód. Po przeszło 
dwutygodniowym pobycie w tym obozie wszystkie cywilne osoby – przeszło 2000 ludzi- odprowadzono 
do dawniejszej granicy i zwolniono. Doszedłem do Tarnopola, a następnie pociągiem do Lwowa, gdzie 
mieszkałem do 4.XII. Uzyskałem przepustkę i 7.XII przeszedłem w Przemyślu  San. Pojechałem 
pociągiem do Krakowa, gdzie byłem parę dni w obozie. Tam nakazano jechać do miejscowości, w 
której ktoś mieszkał w roku 1918. 3.XII ubiegłego roku wróciłem do domu. Od tego czasu jestem u 
brata i pracuję jako robotnik rolny. Mam co jeść, lecz nie wiem, jak długo tutaj pozostanę, bo moich 
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braci może też czeka ten sam los co Pani Rodziców, lecz nie wiadomo, kiedy. Czekamy już blisko rok i 
wciąż jesteśmy gotowi do pójścia w nieznane. Co do Stefka proszę się tak nie martwić, bo tam w 
niewoli jest też mój szkolny kolega, który był oficerem. Też nie pisze, zaś żona jego otrzymała adres do 
niego od nieznajomego, który napisał krótko: mąż pani jest zdrów w Smoleńsku i załączam jego adres. 
Ona pisała na ten adres, ale nie dostała odpowiedzi. W kwietniu znów dostała pocztówkę, że mąż jest 
zdrów i dziękuje za jej listy. Kto do niej pisał i kto ją informował, nie wiem, bo nie podali nadawcy. 
O ile ma Pani adres do Stefka to proszę mi przesłać – może ja będę miał szczęście. Chętnie bym Panie 
poratował, lecz ja powróciłem tylko w jednym ubraniu, poza tym nic nie mam. Pracuję u brata, ale on 
nie może bez zezwolenia nic mi sprzedać,  pieniędzy też nie mam. Jak tylko by mi się poprawiło, a 
zarobiłbym, to o Paniach nie zapomnę. Na pocieszenie nic nie mam i w tych czasach nie pocieszam, lecz 
mam nadzieję, że będzie lepiej, ale nie tak wnet.  
Ja żyję na wsi zupełnie samotnie, pracuję i tylko czasem w niedzielę idę do kościoła. Przyzwyczaiłem 
się i jest mi dobrze. Proszę po odbiorze listu zaraz wszystkiego nie opowiadać. Najlepiej zostawić dla 
siebie, bo ja nie lubię, aby o mnie gadano. Bardzo schudłem, zestarzałem się i zupełnie osiwiałem. 
Dobrze jeszcze, że jestem sam, a nie żonaty, bo cóż by było teraz z żoną. Ja Was nie mogę niczym 
pocieszać, bo pocieszyć Was może tylko Pan Bóg, aby Wam przyprowadził zdrowych mężów do domu 
i to jak najprędzej. Chłopcy niech uczą się dobrze, co za młodu się nauczą, to na starość jak by znaleźli. 
Tego wam życzy 
                              Antoni, zawsze ten sam. 
Przypuszczam, że Pani rozmawiała z Olszewskim. Gdzie jest ów Ostaszków? Koło jakiego większego 
miasta? Co opisywał, jak się z nimi obchodzili, szczegółowo? Co tam porabiają? Jakie ich wyżywienie? 
Przecież coś opowiadał! Napisz mi to Pani i nawet o mnie nie mów.” 
 
Zbrucz (ukr. Збруч) – rzeka w zachodniej Ukrainie, dopływ Dniestru o długości 247km.  
Jej źródła leżą na Wołyniu, płynie w głębokim jarze. Nad rzeką leżą: Podwołoczyska, Wołoczyska, Husiatyn, Skała 
Podolska, Okopy Świętej Trójcy. 
Niegdyś wyznaczała granice państwowe: od 1772 do 1793 przebiegała po niej granica pomiędzy I Rzecząpospolitą a 
Austrią, od 1793 do 1809 oraz od 1815 do 1914 między Rosją a Austrią, a w latach 1921-1939 między Polską a Związkiem 
Sowieckim. 
U ujścia Zbrucza do Dniestru z polecenia Jana III Sobieskiego zbudowano Okopy Świętej Trójcy – znane z dramatu 
Zygmunta Krasińskiego pt. Nie-Boska komedia. 
W 1848 r., w pobliżu wsi Liczkowce koło Husiatynia na Podolu z rzeki Zbrucz wyłowiono sławny posąg Świętowita. 
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                          Cmentarz Wojenny w Miednoje 
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ZZooff iiaa  LLii ttwwiińńsskkaa 
  
WWssppoommiinnaamm,,  kkiieeddyy  mmiiaałłaamm  88  llaatt……..    
 
Mój ojciec, Franciszek Nowiński, starszy przodownik, był przed wojną dzielnicowym w dzielnicy Częstochowa - 
Zawodzie. 
1 września 1939r. w piątek rano usłyszeliśmy strzały. Każdy zaciekawiony wybiegał na ulicę zobaczyć, co 
oznaczają te huki. Po mieście krążyły pogłoski, że to próbny alarm lub może wojna. Ludzie nie zdawali sobie 
sprawy z tego, że Niemcy już zaatakowali Polskę. 
Przed wieczorem przyjechał tatuś do domu dorożką i kazał nam załadować rzeczy, a potem udać się do 
komisariatu – taki był rozkaz. Przed komisariatem stało już wiele furmanek, a także auto miejskie; rzeczy 
przeniesiono na furmanki, a my, mama, moi bracia Edek ( 15 lat ), Mietek (13 lat) i ja, wsiedliśmy do auta. 
O 18-tej wyjechaliśmy z Częstochowy przez Olsztyn w kierunku Lelowa, miejscowości odległej od Częstochowy 
o 40 km. Do Olsztyna dojechaliśmy nocą, ale po krótkim postoju wyruszyliśmy dalej. W nocy ruch na drodze był 
duży– polscy żołnierze starali się utrzymać porządek. Wkrótce zepsuł się nasz samochód, na szczęście dostaliśmy 
inny od jakiegoś zamożnego właściciela i o 10 rano następnego dnia przyjechaliśmy do Lelowa, gdzie mieliśmy 
pozostać dłużej. Ledwie zdążyliśmy się zakwaterować w nowobudowanej szkole, gdy po kilku godzinach 
otrzymaliśmy rozkaz, aby ruszyć w dalszą drogę. Dojechaliśmy do Kielc, miejsca zgromadzenia policji z okręgu 
częstochowskiego i tam spotkaliśmy naszych ojców przy furmankach z rzeczami. My wsiedliśmy do samochodu 
ciężarowego, a nasi ojcowie jechali na furmankach. Ponownie ruszyliśmy dalej na wschód aż 5 września 
dojechaliśmy do Lublina. Stamtąd nasi ojcowie zawieźli nas w kierunku południowym do Kraśnika,( miasto 
położone w połowie drogi między Lublinem a Sandomierzem), gdzie dostaliśmy zakwaterowanie w szkole. Po 
dwóch dniach policja otrzymała rozkaz, aby jechać dalej, lecz już bez rodzin. Tata z panem Kozińskim wynajęli 
dla nas mieszkanie we wsi Pasieka, 3 km od Kraśnika. Pan Koziński bardzo prosił moją mamę o zaopiekowanie 
się trójką jego dzieci i gosposią, gdyż był wdowcem. Ojcowie pożegnali się z nami 8 września wczesnym 
rankiem. 
Mój brat Edek i Wanda Kozińska poszli do Kraśnika w dniu święta Matki Boskiej Siewnej i zobaczyli naszych 
ojców siedzących w samochodzie. Zdążyli oni dzieciom powiedzieć, aby na nich czekano, bo za jakieś dwa 
tygodnie wszystko ucichnie i wrócą. Pomachali im i samochody odjechały- na zawsze. Nie wrócili już nigdy. 
Do Kraśnika Niemcy weszli w połowie września 1939r. Pozostaliśmy tam jeszcze parę dni, a kiedy zaczęły 
działać niemieckie urzędy, mama postarała się o przepustkę na wyjazd do Częstochowy. 
Razem z gosposią pana Kozińskiego wynajęły furmankę i ruszyliśmy w dwutygodniowa podróż powrotną. Pod 
koniec października wróciliśmy do domu. 
Oczekiwaliśmy na wiadomość od ojca, ale nigdy nic nie otrzymaliśmy. 
Nasz wujek, też policjant ze Skarżyska, któremu udało się wrócić ze wschodu, opowiadał nam, że spotkał naszego 
ojca w więzieniu w Kownie i radził mu wracać do domu. Wujek namawiał, aby uciekli razem, ale ojciec nie 
chciał. Liczył na to, że dostanie legalną przepustkę do Częstochowy. Wujek czekał długo, mając nadzieję, że nasz 
ociec zmieni zdanie, ale bez powodzenia.   
Wiedzieliśmy, że nasz tata jest w Ostaszkowie, bo inni policjanci pisali z Ostaszkowa do rodzin– mieli 
pozwolenie wysłać jeden list w miesiącu. Mój tata nie napisał nigdy. Mama przypuszczała, że ojciec w jakiś 
sposób uratował się, gdyż miał dwie siostry rodzone, Zosię i Stasię, które mieszkały w Rosji, (tam założyły 
rodziny przed wojną ). Może do nich pisał z prośbą o pomoc, może siostry pomogły ojcu przyjechać do nich i 
założył na wschodzie nową rodzinę….. 
 Rodzice mojego ojca zostali z dziećmi wywiezieni do Rosji w czasie zaborów. Mój ojciec uciekł stamtąd, wrócił 
do Polski i wstąpił do Legionów Piłsudskiego, a po zakończeniu działań wojennych w 1920r.,podjął służbę w 
policji. Nie mam żadnych dokumentów ojca, bo spakował wszystko do dużej teczki i zabrał ze sobą. Pamiętam tę 
teczkę - była duża brązowa, zamykana na dwa zamki. Żałuję bardzo, że nie zachowały się żadne pamiątki po ojcu, 
z wyjątkiem jednego medalu za walkę w Legionach, ale brak jest legitymacji. 
Mama pisała kilka razy do moskiewskiego radia z prośbą o informacje o ojcu lub jego rodzinie. Odpisywano, że 
nikt taki w Związku Radzieckim nie mieszka. Ostatnia taka odpowiedź nadeszła w 1964r. Najzabawniejsze było 
to, że rokrocznie z okazji 1 maja i 22 lipca z moskiewskiego radia przysyłano do nas życzenia. 
Informację o losie mojego ojca otrzymałam po przekazaniu w kwietniu 1990r. przez Michała Gorbaczowa, 
prezydenta ZSRR, stronie polskiej list zamordowanych polskich funkcjonariuszy. Było to zawiadomienie o 
śmierci ojca w Twerze.  
 Zofia Litwińska. Z d. Nowińska 
Częstochowa, 26 listopad 2007r.  
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Michaił Siergiejewicz Gorbaczow -polityk radziecki i rosyjski. Ostatni przywódca Komunistycznej Partii Związku 
Radzieckiego (KPZR) i jedyny prezydent ZSRR. 
W  1990 wybrany na pierwszego (i zarazem jedynego) prezydenta ZSRR. W wyniku puczu moskiewskiego odsunięty na 
kilka dni od władzy na rzecz wiceprezydenta Giennadija Janajewa. Mimo upadku puczu dawnej władzy nie odzyskał i po 
rozpadzie ZSRR 25 grudnia 1991 ustąpił ze stanowiska prezydenta. Otrzymał w 1990 pokojową Nagrodę Nobla. Człowiek 
Roku 1987 i 1989 według magazynu Time. Dla wielu pozostaje zdrajcą, który doprowadził imperium do upadku. Jednakże 
według wielu innych, uratował to, co się dało uratować z pozycji skazanego i tak na upadek niewydolnego systemu 
radzieckiego i dzięki temu obecna Rosja zawdzięcza pozycję, wedle niektórych, wciąż jednego z dwóch głównych mocarstw. 
Jeszcze inni akcentują jego rolę w miarę pokojowym zakończeniu zimnej wojny. Jest to więc postać kontrowersyjna: dla 
jednych zasłużony dla Rosji i świata mąż stanu, a dla innych przywódca, który zniszczył ZSRR. 
Olsztyn – wieś w województwie śląskim położona na Szlaku Orlich Gniazd, około 15 km na południowy wschód od 
Częstochowy, siedziba gminy Olsztyn. 
Historia Olsztyna sięga XIV wieku.  
W 1488 roku z rąk Kazimierza Jagielończyka Olsztyn otrzymał prawa miejskie i przyjął nazwę Olsztynek. Ważnym 
momentem w historii Olsztyna było nadanie w 1532 roku prawa do jarmarków i targów, co wpłynęło na jego dalszy 
rozwój. Olsztyn przez kilka wieków stanowił centrum administracyjno - sądownicze dla całego regionu. 
Przez najazd wojsk Maximilliana Habsburga w 1587 r., a niecały wiek później w latach 1655-56 wojsk szwedzkich 
rozbudowa miasta została przerwana. 
Pożar w roku 1719 całkowicie zniszczył miasto i w konsekwencji odebrano mu prawa miejskie. 
Największą atrakcją turystyczną gminy są ruiny zamku. 
 
Lelów – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim w regionie Progu Lelowskiego, 
nad rzeką Białką, ok. 35 km na wschód od Częstochowy. 
W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie częstochowskim. 
Miejscowość jest siedzibą gminy Lelów. Liczba mieszkańców - około 2 000. 
 Historia  
1193 - pierwsze wzmianki o osadzie Lelów istniejącej na terenie obecnej wsi Staromieście w dokumencie wydanym przez 
papieża Celestyna III 
1246 - Konrad I mazowiecki buduje gród nad Białką 
1325-1334 - przeniesienie siedziby dekanatu z Irządz do Lelowa 
1314 - Lelów uzyskuje prawa miejskie 
1345 - pod Lelowem miała miejsce zwycięska dla Polaków bitwa w czasie wojny polsko-czeskiej 1345-1348 
XIV - XVII wiek - Lelów jest siedzibą powiatu w województwie krakowskim 
XVII wiek - utrata znaczenia miasta w wyniku pożarów i zniszczeń wojennych 
1825 - klasztor Franciszkanów zostaje rozebrany 
1869 - utrata praw miejskich 
4 września 1939 - wkroczenie Niemców, rozstrzelanie przez Wehrmacht 16 mieszkańców w odwecie za porażkę pod wsią w 
walce z wojskiem polskim, spalenie kościoła parafialnego z XIV wieku, zburzenie synagogi, początki prześladowań 
ludności żydowskiej 
 
Kra śnik -  miasto położone przy dawnym szlaku prowadzącym ze Śląska i Gór Świętokrzyskich do Włodzimierza i 
Kijowa. W 1377 r. król Ludwik Węgierski potwierdził własność i nadał Kraśnikowi prawo niemieckie (średzkie) w miejsce 
polskiego. W 1403 r. istniał tu kościół parafialny pw. św. Pawła. Przed 1410 r., jako posag Anny z Goraja, miasto 
przechodzi w ręce Tęczyńskich. To oni doprowadzili je do rozkwitu. Od 1558 r. właścicielami miasta byli książęta 
Olelkowicze-Słuccy, a później Radziwiłłowie. W 1604 r. miasto kupuje hetman wielki koronny Jan Zamoyski, włączając je 
do Ordynacji Zamojskiej, w skład której wchodzi do 1866 r. Miasto wielokrotnie niszczyły pożary, z których największy 
wzniecili Szwedzi w 1657 r. W 1813 r. spłonęło 3/4 zabudowy i ratusz. 
W 1914 i 1915 r. w okolicach miasta miały miejsce ciężkie walki austriacko-rosyjskie (bitwa pod Kraśnikiem). Dla 
poprawy zaopatrzenia frontu Rosjanie zbudowali linię kolejową Lublin - Rozwadów, którą oddano do użytku w dniu 31 
grudnia 1914 r. W latach 1937-1938, w ramach tworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego, na północ od miasta w 
lesie Budzyń wzniesiono zakład zbrojeniowy. Miał on wytwarzać amunicję artyleryjską, ruszyła jednak tylko produkcja 
zapalników. Zakład przejęli Niemcy, produkowano tu części do samolotu Heinkel. W 1942 r. utworzono w Budzyniu obóz 
koncentracyjny. Zginęło w nim 8 tys. ludzi.  
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WWaannddaa  KKoobbaa    
  
MMOOJJAA  RREEFFLLEEKKSSJJAA  OO  MMOOIIMM  OOJJCCUU,,    MMAAMMIIEE  II    RROODDZZIINNIIEE  
  
Jestem córką starszego przodownika Policji Państwowej Ignacego Maciejewskiego, (ur.31.07.1898r.), 
Komendanta Posterunku Gołonóg , pow. Będzin ( obecnie dzielnica Dąbrowy Górniczej ), więzionego 
w Ostaszkowie, zamordowanego wiosną 1940r. w Twerze ( obecnie Kalinin) , pogrzebanego w 
Miednoje, wsi położonej około 170 km na północny zachód od Moskwy.  

 
Rodzice moi, Ignacy Maciejewski i Regina z domu Zięba pobrali 
się w 1930 r. W roku 1931 urodził się mój brat, Ryszard w 
Ostrowach Górniczych, gdzie mój ojciec był Komendantem 
Posterunku.  Ja urodziłam się w 1937r.  w Gołonogu, dokąd 
ojciec został przeniesiony również na stanowisko komendanta. 
Z opowieści mojej mamy ( zmarła w wieku 90 lat ) wiem, że 
tworzyli szczęśliwą rodzinę. Kiedy się urodziłam ( w lutym), 
ojciec poszedł pieszo do Ząbkowic, aby  powiadomić o swoim 
szczęściu mieszkającą tam siostrę mojej mamy i jej rodzinę – 
Bochenków. Imię Wanda nadał mi ojciec na cześć Wandy 
Piłsudskiej, która według ojca była dzielna kobietą. 
Ojciec poświęcał mnie i mojemu bratu dużo czasu, jednak 
szczęście nie trwało długo.  
Nadchodzi wrzesień 1939r., ojciec idzie na wojnę mówiąc do 
swojej żony: „ Reniu, przede wszystkim ojczyzna”.  
Zaopiekowała się nami rodzina mojej mamy, dając nam 
schronienie w swoim domu w Ząbkowicach, gdzie   

 Ignacy Maciejewski                    spędziliśmy cały czas okupacji. 
 
Każda wigilia Bożego Narodzenia, poczynając od roku 1939 była szczególnym oczekiwaniem na 
powrót ojca. Dostaliśmy od niego dwie korespondencje: 
- w roku 1940 z Ostaszkowa, z datą 11.02.1940 – kartka pocztowa z pozdrowieniami ( litery są słabo 
widoczne), 
- następnie list( data zniszczona) , w którym ojciec pisze: 
„Droga Żono i Dzieci. Zasyłam Wam najserdeczniejsze pozdrowienia i wiele uścisków, znajduję się w 
Rosji i jak dotychczas jestem zdrów i czuję się dobrze.”  
W liście tym tata martwi się o nas i radzi, co powinniśmy robić w trudnych sytuacjach. Prosi, aby z jego 
policyjnego płaszcza uszyć płaszcz dla Ryszarda. Nadmienia, że jest razem a Dziewięckim – 
policjantem – mężem koleżanki mojej mamy. 
Pamiętam, że gdy zachorowałam na dur brzuszny, mając wysoką temperaturę, przywoływałam tatusia. 
W roku 1960 napisaliśmy do zarządu PCK w Warszawie, z prośbą o informacje o losie Ignacego 
Maciejewskiego. W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo, iż według danych Radzieckiego Czerwonego 
Krzyża nikt taki nie został znaleziony na terenie ZSRR. 
Natomiast pismo Zarządu Głównego PCK z 22.11.1991r. informuje, że: 
„ ..należy przyjąć, że Maciejewski Ignacy ur. 31.07.1898r., syn Ludwika i Agnieszki, został 
zamordowany w 1940r., podstawa L Str. PCK – 73050, kserokopia dokumentów przekazanych w 
kwietniu 1990r. przez władze radzieckie Polsce.” Wtedy nie mieliśmy już żadnych złudzeń. 
Boże miej nas w opiece. 
Wanda Koba  
 
Wanda Piłsudska, herbu Piłsudski, urodziła się 7 lutego 1918 roku jako pierwsza córka Józefa Piłsudskiego i Aleksandry 
Szczerbińskiej.We wrześniu 1939 roku wraz z matką i młodszą siostrą Jadwigą, została ewakuowana specjalnym 
samolotem przez Szwecję do Anglii. W Edynburgu skończyła medycynę. Następnie pracowała jako psychiatra w polskim 
szpitalu pod Londynem. Była zaangażowana w pracę instytutu im. Józefa Piłsudskiego w Londynie 
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                                                                    MMoojjee  wwssppoommnniieenniiaa  wwrrzzeeśśnniiaa  11993399rrookkuu  
  
Dzień 31 sierpnia 1939 roku był dla nas, czyli rodzin policyjnych z terenu Śląska, pierwszym dniem 
wojny. Podczas gdy policjanci pozostawali na swoich posterunkach, ich rodziny musiały się 
ewakuować, wśród nich moja matka, czteroletnia siostra i ja mająca wówczas 13 lat i 8 miesięcy. 
Jechaliśmy kilkoma autobusami, które miały na bocznych ścianach duże napisy „Śląskie Linie 
Autobusowe”, a więc gdziekolwiek pojawiliśmy się było wiadomo, skąd przybywamy. Ponieważ 
wyjechaliśmy na dzień przed wkroczeniem okupanta niemieckiego na polską ziemię, wojska niemieckie 
nas nie dosięgły, natomiast od pierwszego września każdego dnia towarzyszyły nam naloty niemieckich 
samolotów. 
Wszędzie spadały bomby, zaś z samolotów myśliwskich strzelano do wszystkiego, co się ruszało. Po 
drodze widziałam tragedie, chaos, rozpacz, rannych i zabitych. Drogi były zakorkowane, ludzie, w tym 
dzieci, starcy a także polscy żołnierze przemieszczali się w różnych kierunkach. Poruszaliśmy się w 
żółwim tempie. Po zbombardowaniu naszych dwóch autobusów jechaliśmy przeważnie nocami, a w 
ciągu dnia ukrywaliśmy się w lasach maskując gałęziami nasze autobusy. Ale i tak niemieccy lotnicy nie 
raz nas wytropili strzelając, niestety, celnie. W takich momentach moja matka nakrywała swoim ciałem 
moja młodszą siostrzyczkę. W mijanych miejscowościach nawet nocą, kiedy zatrzymywaliśmy się, 
miejscowa ludność wynosiła z domów jedzenie, napoje, dla dzieci mleko, wynoszono w różnych 
pojemnikach wodę, mydło i ręczniki, abyśmy mogli się umyć. Nikt nie wziął od nas za to żadnej 
zapłaty. Zapamiętałam takie wypowiedziane słowa: „dzisiaj wy, jutro my”. Byliśmy już tą wędrówką 
bardzo umęczeni, zestresowani, a spanie na siedząco w autobusach lub w lesie na trawie nie przynosiło 
ulgi. Pewnego dnia przybyli oficerowie WP na motocyklach z rozkazami, abyśmy kierowali się na 
Zaleszczyki, miejscowość graniczącą z Rumunią, bowiem otwarto granicę dla ewakuowanej polskiej 
ludności. Dnia 17-go września 1939 roku dotarliśmy do Tarnopola i ten dzień pozostał w mojej pamięci 
na całe życie. Panowała cisza, nad głowami nie huczały samoloty, więc można było wyjść z pojazdów i 
odpocząć. Okazało się, że w tamtych okolicach zgrupowani byli policjanci, szczególnie ze Śląska. 
Ponieważ nasze autobusy były wyraźnie oznakowane, miejscowa ludność powiadomiła policjantów, że 
przybyło dużo kobiet i dzieci ze Śląska. Wkrótce nastąpiło spotkanie policjantów z rodzinami i ogólny 
szał radości. Policjanci wręczyli swoim bliskim odprawę, czyli trzymiesięczne pobory, które otrzymali 
po naszym wyjeździe z domu. Nagle pojawiły się na niebie nieznane samoloty i zrzuciły kilka bomb. 
Przybiegli do nas ludzie z wiadomością wprost niewiarygodną, o zbliżających się wojskach sowieckich. 
Zaskoczenie było całkowite. Wkrótce otoczeni zostaliśmy ogromną ilością ruskich żołnierzy, nastąpiła 
chaotyczna strzelanina, krzyki, nawet szable poszły w ruch. Załadowano nas do pojazdów i pod eskortą 
uzbrojonych w karabiny i bagnety rosyjskich żołnierzy, wywieziono gdzieś poza miasto. Jeszcze chwilę 
widzieliśmy, jak nasi ojcowie próbowali się bronić. 
Następnego dnia było widoczne, że żołnierze nie wiedzą, co z nami zrobić. Mieliśmy rewizję osobistą, 
kazali nam wysiadać, potem znów wsiadać, a stale byliśmy pilnowani. W końcu wywieziono nas w 
nieznanym kierunku. Na drodze wyprzedziliśmy pędzonych pieszo policjantów. Ojciec pokiwał nam 
ręką i to jest ostatnie o nim wspomnienie. Sowieci wyrzucili nas nocą z autobusów, które natychmiast 
zarekwirowali. Nie wiedzieliśmy, gdzie się znajdujemy, ale wszyscy kierowali się na zachód, ku 
polskiej granicy. Mieliśmy trochę bagażu, małą siostrę trzeba było nieść na rękach. W końcu dotarliśmy 
do Wołoczysk a następnie do Bogdanówki, czyli na tereny Polski. Tam rozeszliśmy się, bowiem każda 
rodzina starała się na własną rękę przedostać do swoich bliskich. My dotarłyśmy do Lwowa, tam nas 
zakwaterowano w pustym baraku, spałyśmy na podłodze. Ale był spokój, bez działań wojennych, część 
sklepów i restauracji funkcjonowała. Spotkaliśmy znajomych, gdyż we Lwowie przebywało wiele osób 
z zachodnich terenów Polski. Ludzie poszukiwali się za pomocą naklejanych kartek przy kościołach i 
bramach i w ten sposób odszukaliśmy w szpitalu siostrę mego ojca, która uciekała przed Niemcami i 
dotarła aż do Lwowa będąc w ostatnim miesiącu ciąży i tam urodziła dziecko. Od niej dowiedzieliśmy 
się o losach naszej rodziny. Po kilku tygodniach władze rosyjskie i niemieckie otworzyły granicę na 
rzece San w Przemyślu, aby uciekinierzy mogli przejść na stronę niemiecką. Po przejściu przez granicę 
Niemcy wtłoczyli nas do bursy żydowskiej i dali bilety kolejowe, pytając, dokąd chcemy się udać. 
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Matka postanowiła, że pojedziemy do Krynicy Górskiej, gdzie moi dziadkowie mieli własny domek. 
Ponieważ ojciec nie wiedział, jakie były nasze dalsze nasze losy wojenne, napisał dwie kartki do swojej 
matki o lakonicznej treści: żyję, jestem zdrowy – Fred, które były wysłane w listopadzie 1939 roku i w 
lutym 1940roku, a jak wiadomo, w kwietniu 1940 roku został zamordowany. Dzięki temu, że moja 
matka po przyjeździe do Krynicy nawiązała listowny kontakt z matką mojego ojca, czyli moja babcią, 
otrzymaliśmy od niej te kartki i stąd wiedzieliśmy, że ojciec był uwięziony w obozie Ostaszków. 
Na tym kończę moje wspomnienia dotyczące września 1939 roku. Dodam tylko, że od 15-tu lat jestem 
członkinią Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939r., uczestniczę w zebraniach i w 
każdej corocznej uroczystości przy Grobie Nieznanego Policjanta w Katowicach 17-go września w 
towarzystwie syna i siostry, którzy też należą do Stowarzyszenia oraz wnuka. Pamięć o tamtych 
wrześniowych dniach pozostanie za zawsze w mojej rodzinie. 
                                                        
                                                          Bogusława Bajorek 
                                                          Córka policjanta 
                                                          Ferdynarda Kocura 
 
Knurów – miasto w południowo-zachodniej Polsce, w województwie śląskim, w powiecie gliwickim. 
Zaleszczyki (ukr. Заліщики) – miasto na Podolu w zachodniej Ukrainie, położone w głębokim jarze w zakolu 
Dniestru, administracyjnie znajduje się w obwodzie tarnopolskim. 
do 1939 przejście graniczne między Polską a Rumunią 
Legenda głosi, iż w Zaleszczykach granicę z Rumunią przekroczyły władze Polski, w nocy z 17 na 18 września 1939 r. 
Faktycznie jednak, Zaleszczyki leżące blisko sowieckiej granicy zostały zajęte przez Rosjan już około południa w niedzielę 
17 września. Prezydent, rząd i Naczelne Dowództwo przekroczyli granicę rumuńską pomiędzy Kutami, a Wyżnicą 
kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Zaleszczyk. Jednak niewielka część wojsk faktycznie ewakuowała się mostem na 
Dniestrze w Zaleszczykach. 
19 września 1939 ludowy komisarz obrony Kliment Woroszyłow, w uzgodnieniu z Biurem Politycznym KC WKP (b), wydał 
rozkaz utworzenia punktów zbiorczych: Orzechowo, Radoszkowice, Stołpce, Tymkowicze, Żytkowicze, Olewsk, 
Szepietówka, Wołoczyska, Jarmolińce, Kamieniec Podolski (najdalej na zachód wysunięte stacje kolei szerokotorowej) dla 
tymczasowego gromadzenia jeńców polskich, dalszego ich przemieszczanie do dwóch obozów rozdzielczych (w Kozielsku i 
Putywlu) oraz sukcesywnego przekazywania organom NKWD. 
 Zbrucz- rzeka w zachodniej Ukrainie, dopływ Dniestru. Źródła rzeki na Wołyniu, płynie w głębokim jarze. Nad rzeką 
leżą: Podwołoczyska, Wołoczyska, Skała Podolska. 
Podwołoczyska (ukr. Підволочиськ, transkr. łac. Pidvolochysk) – miasto w zachodniej Ukrainie w obwodzie 
tarnopolskim na prawym zach. brzegu Zbrucza, siedziba władz rejonu pidwołoczyskiego. Do 1939 w powiecie skałackim, 
województwo tarnopolskie. 
Populacja od 10 do 4 tys. osób, dokładne dane nie są znane ze względu na bardzo wysoką migrację zarobkową. W 1890 P. 
liczyły ok. 1900 mieszkańców, z czego 3/4 stanowili Żydzi, a 1/4 Polacy. Już w 1921 roku liczba mieszkańców się podwoiła 
i wynosiła ok. 3700. 
Do 1772 roku w powiecie trembowelskim ziemi halickiej województwa ruskiego. W połowie XIX wieku nastąpił szybki 
rozwój jako miasteczka na skutek budowy kolei Lwów – Tarnopol – Wołoczyska. Odcinek łączący Tarnopol z 
Wołoczyskami oddano 5.11.1871 r. Wybudowano dużą stację przeładunkową. Zajmowano się głównie handlem rosyjskim 
zbożem. Przy kolei miał siedzibę austro-węgierski C.K. Główny Urząd Cłowy II klasy. Przemysł w miasteczku w pierwszych 
latach XX w. stanowiły dwa młyny zbożowe i dwie fabryki albuminy. 
Na wniosek mieszkańców, cesarz austriacki Franciszek Józef II wydał sankcję powołującą osadę Podwołoczyska. 
We wrześniu 1939 został zajęty przez ZSRR. Od 1991 roku Podwołoczyska są miastem rejonowym obwodu tarnopolskiego. 
Do roku 1914 linia kolejowa oraz przejście graniczne Galicji i Rosji. Po 1918 roku jako granica Polski i ZSRR gospodarka 
była kontynuacją tradycji. Od września 1939 okupacja sowiecka, a od lipca 1941 roku niemiecka. 
Niemcy utworzyli obóz pracy dla Żydów. W 1942 roku część więźniów została wywieziona do Zbaraża i Kamionki, a 
ostateczna zagłada pozostałych Żydów została dokonana podczas likwidacji obozu 29 czerwca 1943 roku. 
Od 1944 roku okupacja sowiecka i wysiedlenie mieszkających Polaków (do 1946). 
Lwów 
Stolica Województwa ruskiego, jedno z głównych miast I i II Rzeczypospolitej, w okresie rozbiorów ośrodek kultury 
polskiej i stolica Galicji. 
W czasie II wojny światowej był okupowany przez wojska sowieckie i niemieckie. Po zakończeniu wojny miasto zostało 
włączone do ZSRR, a jego polską ludność wysiedlono 
Przemyśl (ukr. Перемишль, niem. Premslau, czes. Přemyšl, łac. Praemislia) – miasto w województwie 
podkarpackim nad Sanem, liczące 68 tys. mieszkańców (2005). 
Najstarsze miasto regionu i jedno z najstarszych miast Polski.  
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TTaaddeeuusszz  PPiioottrroowwiiaakk  
  
MMoojjee  wwssppoommnniieenniiaa  zz  wwrrzzeeśśnniiaa  11993399rr..  
 
W  pamiętnym roku 1939 miałem 10 lat, a moje rodzeństwo: brat Kazimierz - 6 lat i siostra Stefania - 2 
lata. Ostatniego dnia sierpnia lub pierwszego dnia września – dokładnie nie pamiętam, mój ojciec – 
starszy posterunkowy Stefan Piotrowiak, otrzymał rozkaz wyjazdu wraz z nami z Bielska w kierunku 
wschodnim. Matka Pelagia spakowała pościel i kilka niezbędnych rzeczy i już wieczorem byliśmy w 
wagonach w pociągu na dworcu kolejowym w Bielsku Białej, skąd wyruszyliśmy na wschód. Z powodu 
bombardowania w okolicy Bochni, nasza podróż pociągiem została przerwana. Minęło od tego czasu 
wiele lat i nie pamiętam  wszystkich szczegółów, ale gdzieś od  Dębicy jechaliśmy z innymi 
uchodźcami samochodem ciężarowym. Podróż odbywaliśmy tylko nocą, chroniąc się przed 
bombardowaniem i ostrzeliwaniem przez Niemców. Wiele razy na dźwięk samolotów zeskakiwaliśmy z 
wozu i chowaliśmy się w rowach lub w lesie. Po jakimś czasie przenieśliśmy się na wóz konny wraz z 
zaprzyjaźnioną rodziną: panią Szymkowiak i jej dziećmi Bronisławą ( 11 lat) i Czesławem (12 lat). 
Pewnego razu spaliśmy w jakieś wiosce na podłodze pokrytej słomą, a w dzień bawiliśmy się w sadzie z 
kolegami. Tam też przeżyliśmy nalot samolotów niemieckich, lądowanie polskich samolotów, niemiecki 
atak, bombardowanie i serie karabinów maszynowych.  
Dojechaliśmy przez Lwów aż za Tarnopol. 
Z pobytu we Lwowie zapamiętałem szkołę, gdzie na podłogach leżały stosy książek. Zabrałem jedną z 
nich na pamiątkę: były to „Turnieje lotnicze” – opisujące zwycięstwa Żwirki, Wigury, Bajana.  
Nasi ojcowie jechali na rowerach równolegle z nami i kilka razy spotykaliśmy się na trasie. 
 Po dotarciu do celu podróży nasi ojcowie, Piotrowiak i Szymkowiak zakwaterowali nas w wiosce 
Konopkówka u sołtysa o nazwisku Bencal. Obok mieszkali sąsiedzi – Ukraińcy i sołtys sam nie był 
pewny swojego losu. Tam po raz pierwszy zobaczyłem żołnierzy rosyjskich owacyjnie witanych przez 
Ukraińców po 17 września. 
Nasi ojcowie, jako służbiści, wrócili do Tarnopola, gdzie 18 września zostali aresztowani przez 
Sowietów– tak wyglądało nasze rozstanie na zawsze. Trzymano ich pod strażą 4 dni. Ojciec chciał uciec 
do nas, ale koledzy mu to odradzili. Potem prowadzono ich przez 2 dni i 2 noce do tymczasowego obozu 
za miastem Wołoczyski za rzeką Zbrucz, a stamtąd wywieziono, jak się później okazało, do 
Ostaszkowa.  
 Po około dziesięciodniowym pobycie w Konopkówce, w związku z wkroczeniem wojsk sowieckich , 
18 lub 19 września, nasze mamy zdecydowały się wracać do domu. Była to słuszna decyzja, bo potem 
okazało się, że most pontonowy na Bugu, którym nam udało się przejechać na stronę niemiecką, został 
zlikwidowany. Droga nasza wiodła przez spalone i wymordowane wsie polskie. Po jakimś czasie 
dotarliśmy do Przemyśla, który w części do Sanu był zajęty przez Sowietów, a za Sanem przez 
Niemców. Dzięki staraniom naszych matek uzyskaliśmy zgodę na przekroczenie linii granicznej na 
Sanie wozami przez rzekę, gdyż mosty były zablokowane. Dalszą podróż odbyliśmy pociągiem 
towarowym. Największym problemem było zdobycie żywności. 
 Wysiedliśmy w Bielsku na dworcu pod koniec września. Bielsko było udekorowane czerwonymi 
flagami ze swastyką.  
Zastaliśmy nasze mieszkanie splądrowane i pierwszą noc spędziliśmy w domu rodziny jakiegoś 
policjanta.  
Z naszego mieszkania zabrano broń, odznaczenia i medale sportowe ojca.  
Wiadomości o uwięzieniu naszych ojców w obozie w Ostaszkowie otrzymaliśmy z Konopkówki, dokąd 
napisali kartkę z obozu sądząc, że jeszcze tam przebywamy. Wkrótce musieliśmy opuścić nasze 
mieszkanie, gdyż w dzielnicy było dużo Niemców,  właściciel domu też był Niemcem.  
Do końca wojny mieszkaliśmy w barakach wraz z innymi rodzinami policjantów, p. Szymkowiak i 
p.Furtak. Nasze mamy pracowały i mimo trudności starały się nas utrzymać i wychować. Po wojnie 
przeprowadziliśmy się do mieszkań opuszczonych i zdewastowanych przez żołnierzy sowieckich. 
Krótko po wyzwoleniu dostałem pracę w „Befamie”, gdzie przepracowałem 45 lat. Jestem emerytem, 
mam 78 lat. 
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 Ze wspomnień mojej mamy wiem, że Ojciec był człowiekiem towarzyskim i pełnym humoru, bardzo 
opiekuńczym. Interesował się fotografią, sam robił i wywoływał zdjęcia, stąd mamy bogaty album 
rodzinny. Musiał bardzo cierpieć po aresztowaniu w Tarnopolu, mając świadomość niebezpieczeństw, 
na jakie była narażona nasza mama z trojgiem dzieci, daleko od domu, bez jego opieki. 
Tadeusz Piotrowiak, 
   
Bielsko-Biała (niem. Bielitz-Biala, czes. Bělsko-Biala) - miasto w Polsce południowej, w województwie śląskim, 
u stóp Beskidu Śląskiego oraz Małego, nad rzeką Białą. Miasto jest znaczącym ośrodkiem miejskim w regionie o walorach 
kulturalnych oraz turystycznych, a także ważnym węzłem drogowym i kolejowym. 
3 września 1939 r. do Bielska wstąpiły wojska III Rzeszy, wspierane przez mieszkańców narodowości niemieckiej. W 
październiku tego roku Bielsko i cały Śląsk Cieszyński włączono do III Rzeszy. W czasie wojny miasto tętniło życiem, a 
przemysł pracował na rzecz III Rzeszy. 
 
Bochnia – miasto i gmina w południowej Polsce, w województwie małopolskim, siedziba powiatu bocheńskiego. W 
latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa tarnowskiego. 
Znajduje się nad rzeką Rabą, w dolinie potoku Babica. Leży ona na granicy Kotliny Sandomierskiej i Pogórza 
Karpackiego (ściślej: Pogórza Wiśnickiego). 
W 1939 w Bochni miała miejsce jedna z pierwszych masowych egzekucji w okupowanej przez III Rzeszę Polsce (Zbrodnia 
w Bochni), Niemcy rozstrzelali wówczas 52 osoby w odwecie za zabicie dwóch policjantów niemieckich. Również w czasie 
II wojny światowej doszło do brutalnej likwidacji getta żydowskiego w 1943 r. 
 
Dębica – miasto w województwie podkarpackim, siedziba powiatu dębickiego, nad rzeką Wisłoką, na północnym skraju 
Pogórza Strzyżowskiego. Przed 1945 rokiem Dębica należała do województwa krakowskiego, 
 
Tarnopol (ukr. Тернопіль,Ternopil, do 1944 ukr. Тарнопіль,Tarnopil) – miasto obwodowe w zachodniej 
Ukrainie, nad rzeką Seret (dopływ Dniestru). W czasie I wojny światowej okupowany w latach 1914-1917 przez Rosję. W 
wyniku akcji ukraińskich działaczy niepodległościowych 1 października 1918 Tarnopol został zajęty przez bojówki 
ukraińskie, pod kontrolą których pozostawał do lipca 1919 roku, kiedy zostaje włączony do odrodzonej Polski. Od 1921 
roku był siedzibą województwa tarnopolskiego. We wrześniu 1939 miasto zajęte przez Rosjan, włączone do Ukraińskiej 
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej jako stolica obwodu. W latach 1941-1944 siedziba powiatu w dystrykcie galicyjskim 
Generalnego Gubernatorstwa. Podczas tej okupacji dokonano eksterminacji zamieszkującej Tarnopol ludności 
żydowskiej, która stanowiła 40% mieszkańców miasta. 15 kwietnia 1944 po oblężeniu nastąpiło zajęcie przez wojska 
sowieckie. 
 
Przemyśl (ukr. Перемишль, niem. Premslau, czes. Přemyšl, łac. Praemislia) – miasto w województwie 
podkarpackim nad Sanem, liczące 68 tys. mieszkańców (2005). 
Najstarsze miasto regionu i jedno z najstarszych miast Polski. We wczesnym średniowieczu jeden z historycznych Grodów 
Czerwieńskich, przedmiot nieustannej rywalizacji ze strony Polski, Rusi i Węgier. Po I rozbiorze Polski w zaborze 
austriackim, w okresie autonomii galicyjskiej jedno z najważniejszych miast Galicji, przekształcony w trzecią co do 
wielkości twierdzę w Europie (Twierdza Przemyśl) z olbrzymim garnizonem wojskowym. W latach 1920 - 1939 w 
województwie lwowskim 
 
Lwów (ukr. Львів, łac. Leopolis, niem. Lemberg, jid. גרעבמעל Lemberg, ros. Львов), największe miasto 
zachodniej Ukrainy, stolica obwodu lwowskiego (do 1939 stolica województwa lwowskiego), na Wyżynie Podolskiej, nad 
Pełtwią; ośrodek przemysłowy; port lotniczy, węzeł kolejowy i drogowy; ośrodek kulturalny i naukowy, Uniwersytet 
Lwowski (1661), Politechnika Lwowska (1844), Lwowska Galeria Sztuki (1897), Teatr Wielki (1900); cenny zespół 
obiektów zabytkowych wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1998; główny ośrodek nauki i kultury polskiej 
na Ukrainie. 
Stolica Województwa ruskiego, jedno z głównych miast I i II Rzeczypospolitej, w okresie rozbiorów ośrodek kultury 
polskiej i stolica Galicji. Wraz z upadkiem Austro-Węgier wybuchły polsko-ukraińskie walki o miasto. W okresie 
międzywojennym Lwów był trzecim pod względem liczby ludności po Warszawie i Łodzi miastem Polski i stolicą 
województwa. W czasie II wojny światowej był okupowany przez wojska sowieckie i niemieckie. Po zakończeniu wojny 
miasto zostało włączone do ZSRR, a jego polską ludność wysiedlono 
 
Wołoczysk (ukr. Волочиськ) - miasto na Ukrainie w obwodzie chmielnickim, siedziba władz rejonu wołoczyskiego. 
Miasto leży na lewym brzegu Zbrucza, na Wyżynie Wołyńskiej. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1463, status 
miasta od 1970. 
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                                        HHuubbeerrtt   SSzzyymmkkoowwiiaakk  ,,DDoorroottaa  OObbrrąącczzkkaa,,  
  

  
NNaasszz  oojjcciieecc,,  FFrraanncciisszzeekk  SSzzyymmkkoowwiiaakk  uurrooddzziiłł  ssiięę  1166..XXIIII..  
11889944rr..    ww  GGóórrzzee,,  KKoolloo  JJaarroocciinnaa..  BBrraałł  uuddzziiaałł  ww  wwoojjnniiee  ppoollsskkoo--
rroossyyjjsskkiieejj  ww  11992200  rrookkuu,,  aa  ppoo  wwoojjnniiee  rroozzppoocczząąłł  pprraaccęę  jjaakkoo  
ffuunnkkccjjoonnaarriiuusszz  PPoolliiccjjii  PPoollsskkiieejj  ww  KKaattoowwiiccaacchh..  
BByyłł  jjeeńńcceemm  oobboozzuu  ww  OOttaasszzkkoowwiiee,,  zzoossttaałł  zzaammoorrddoowwaannyy    
1133  kkwwiieettnniiaa  11994400  rrookkuu  pprrzzeezz  NNKKWWDD..  
  JJeeggoo  nnaazzwwiisskkoo  wwiiddnniieejjee  nnaa  lliiśścciiee  nnrr  002266//  11  ppoozz..  5544,,  
mmiiaałł  nnuummeerr  oobboozzoowwyy  339966..  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         

Wspomina Hubert Szymkowiak: 
” Mojego ojca pamiętam, choć wspomnienia zacierają się powoli, ale jego twarz ciągle mam przed 
oczami. Był kochanym, najlepszym człowiekiem. Sumienny, odpowiedzialny, prowadził się 
nienagannie. Swój wolny czas poświęcał dzieciom. Miał też ogródek, który z upodobaniem pielęgnował. 
Mieszkaliśmy w Katowicach, gdzie do 1939r. skończyłem pierwszą klasę szkoły podstawowej. We 
wrześniu 1939r. zostaliśmy ewakuowani do Janowa, tam załadowano nas do towarowego pociągu. Cały 
dzień siedzieliśmy w wagonach bezczynnie. Panował zaduch, upał, brakowało nam wody, płakały dzieci 
i kobiety. Od tego czasu wspomnienia związane z ojcem urywają się, gdyż wyjechał wraz z katowicką 
policją.” 
 
Wspomina Dorota Obrączka:   
 „W roku 1939 miałam 9 lat i nie wszystko pozostało mi w pamięci. 
Rozstanie z ojcem nastąpiło pierwszego września 1939 roku. Ja z mamą i moim rodzeństwem  
( było nas troje dzieci) zostaliśmy przewiezieni wraz z innymi rodzinami policyjnymi z Katowic na 
bocznicę kolejową, skąd mieliśmy ewakuować się na wschód. Niestety, zaplanowany przejazd koleją 
nie doszedł do skutku z powodu ogólnego zamieszania, nalotów, braku wystarczającego taboru i 
pogłosek o zaminowaniu stacji. Każda rodzina podejmowała działania na własną rękę. My tułaliśmy się 
kilka tygodni u obcych ludzi zanim wróciliśmy do domu.”  
 
Wspomina Hubert Szymkowiak:  
„Zanim wróciliśmy do domu, Niemcy zajęli Śląsk. Matka wiedziała tylko tyle, że policja ruszyła na 
wschód. W czasie wojny otrzymaliśmy od ojca jedną wiadomość.” 
 
Wspomina Dorota Obrączka:   
„ Był to list przyniesiony przez młodego policjanta, w którym ojciec pisał miedzy innymi, że wysłał do 
nas kilka listów. Niestety, żadnego z nich nie otrzymaliśmy. „ 
 
Wspomina Hubert Szymkowiak:  
„Ten policjant, któremu udało się uciec z rak NKWD, opowiadał o gehennie, jaką przeżywali uwięzieni 
polscy policjanci.” 
 
 



 - 46 - 

Wspomina Dorota Obrączka 
„Matka zachowała list otrzymany od ojca do roku 1945. Po wyzwoleniu z okupacji niemieckiej  zgłosiła 
się z listem po wyjaśnienia. Niestety, żadnych informacji nie otrzymała.” 
 
Wspomina Hubert Szymkowiak:  
„Matka zwróciła się do Polskiego Czerwonego Krzyża z prośbą o odnalezienie męża, ale nikt nie podjął 
żadnego działania. 
W czasie wojny matka nie pracowała, pamiętam jej smutne i zmęczone oczy. Było bardzo ciężko: głód, 
chłód i wszechogarniające poczucie beznadziejności sytuacji. Kiedy Niemcy rozgłosili wiadomość o 
mordzie w Katyniu, zaczęliśmy przypuszczać, że nasz ojciec tam właśnie zginął, ale mama nie chciała 
uwierzyć, że on nie żyje, nie chciała przyjąć do świadomości okrutnej prawdy.  
Po 1945 roku dobitnie dano mi odczuć, że jestem synem policjanta i co się z tym wiąże – obywatelem 
ostatniej kategorii. Wojsko przeznaczyło mnie, jako element „niepewny politycznie” do 
pracy na dole w kopalni w Zabrzu. Tam „służyłem” dwa lata. Wśród pracowników byli synowie tak 
zwanych kułaków i ziemian, czyli ci, którzy przez nową władzę byli pogardzani. Niepowodzenia 
spotkały mnie także wtedy, gdy szukałem pracy, gdyż zawsze przeszkodą okazywał się cień ojca- 
policjanta. Matce, jako wdowie nic się nie należało, zdołała jednak wystarać się o sądowne uznanie 
męża za zmarłego i skromną emeryturę. Ja i moje dwie siostry musieliśmy podjąć pracę, żeby 
wystarczyło na życie. Pamiętam swoją pierwszą wypłatę- dwa chleby i dwa kilogramy słoniny. 
O losie swojego ojca dowiedziałem się z dokumentów, które Jaruzelski przywiózł ze Związku 
Radzieckiego w 1989 roku. Nazwisko ojca, napisane w alfabecie rosyjskim, znajdowało się na liście 
zamordowanych policjantów. Trudno opisać jak czuje się syn, który zobaczy nazwisko ojca na takiej 
liście. Nie mogłem darować tego okrutnego mordu, nie dano mu szansy na godną śmierć. Wiele rodzin 
w Polsce dotknęła taka tragedia. Nasza mama zmarła w roku 1969 i chyba na szczęście zostało jej 
oszczędzone przeżycie okrutnej prawdy.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 47 - 

KKaassppeerrcczzaakk  KKrryyssttyynnaa    
  
                          MMoojjaa  nnaajjwwiięękksszzaa  ttaajjeemmnniiccaa  
                          JJeesstt   cciieenniieemm  ww  ppaammiięęccii   
 
 
Nie pamiętam ojca, zginął zamordowany przez NKWD gdy miałam trzy lata.  
Moja mama opowiadała, że przeżyła dramat osamotnienia, zostając na łasce losu  
z dwojgiem małych dzieci. 
Moja siostra urodziła się w 1939 roku w Trzyńcu i otrzymała imię ojca. 
Zostałyśmy bez środków do życia i prawie żadnego wsparcia. 
 
Urodziłam się w 1937r. w Katowicach. Tata, Franciszek Wilk, (ur. w1904 r.), był policjantem w 
katowickiej drogówce, następnie przeniesiono go do służby w Trzyńcu, nad Olzą. Tam został 
aresztowany przez wojsko sowieckie i wywieziony do Ostaszkowa.  
Wróciłyśmy do Polski do rodziców mamy, którzy oprócz nas mieli na utrzymaniu kilka innych osób 
z rodziny. Mama robiła na drutach odzież i z tego nas wyżywiła. Często jadłyśmy gotowane obierki 
z ziemniaków. Nieustannie modliłyśmy się o powrót taty, codziennie klękałyśmy modląc się do 
Boga z tą prośbą  – nie doczekałyśmy się. 
Na wiosnę 1940 r. otrzymałyśmy list ostemplowany przez Sowietów, a w nim słowa: „Kochani, 
mam się dobrze. Trzymajcie się, wrócę.” 
Ojciec oddał życie za ojczyznę, rozstrzelany w tył głowy, mając 36 lat. Trudno jest wybaczyć. 
 
Kasperczak Krystyna  
Ruda Śląska 
 
 
 
Trzyniec (czes. Třinec, niem. Trzynietz, słow. Trinec) - miasto w Czechach w kraju morawsko-śląskim, na 
Śląsku Cieszyńskim (Zaolzie), u stóp Beskidu Śląskiego, nad rzeką Olzą. Ludność: 41 250 mieszkańców, 95,6 km² 
powierzchni. Duży ośrodek polskiej mniejszości w Republice Czeskiej (17,1 % według spisu powszechnego w 2001  
Historia  
Wieś Trzyniec powstała w XIV wieku. W 1839 roku uruchomiono tu hutę żelaza, największą w ówczesnym Księstwie 
Cieszyńskim. W 1871 Kolej Koszycko-Bogumińska połączyła miasto z kopalniami rejonu Karwiny i ośrodkami 
wydobycia rud żelaza na ówczesnych Górnych Węgrzech (dzisiejszej Słowacji). Nastąpił gwałtowny rozwój Trzyńca 
oraz samej huty, która systematycznie zagarniała tereny sąsiedniej wsi Końskiej. 
Po podziale Śląska Cieszyńskiego w 1920 Trzyniec znalazł się w granicach Czechosłowacji, mimo iż 70% jego 
mieszkańców stanowili Polacy. 1 stycznia 1931 roku Trzyńcowi nadano prawa miejskie. W październiku 1938 roku 
zajęty przez wojska polskie, został wraz z całym Zaolziem włączony w granice Rzeczypospolitej. O trzynieckiej hucie z 
tego okresu pisał m.in. Melchior Wańkowicz w swym reportażu pt. Fanfara Zaolziańska (wyd. 1939). Po II wojnie 
światowej ponownie w granicach Czechosłowacji. 
Rozbudowa trzynieckiej huty spowodowała, że stała się ona największą w kraju, i pozostaje nią do dziś. Huta ma także 
duży wpływ na wygląd miasta, jak i na jakość powietrza w Beskidzie Śląskim.  
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ZZZ      dddeeessszzzccczzzuuu      pppoooddd   rrr yyynnnnnnęęę   
Jest sierpień, a właściwie – ostatnie dni przedwrześniowe roku 1939. Mój Ojciec, Eugeniusz 

Strobel, od jakiegoś czasu wie o niemieckich przygotowaniach 
do wojny przeciwko Polsce. Między innymi wie o wielkiej 
koncentracji wojsk nieprzyjacielskich w rejonach Wrocławia i 
Opola oraz o mającym prawdopodobnie stamtąd nastąpić 
głównym uderzeniu na kierunku Częstochowa – Lubliniec – 
Tarnowskie Góry. Wie o tym od zaprzyjaźnionego oficera 
kontrwywiadu, który od niedawna był skierowany do 
współpracy z częstochowską policją, do zadań której doszło 
neutralizowanie aktywności członków „piątej kolumny”11. 
Można też z dużą dozą prawdopodobieństwa przypuszczać, że 
ojciec został dokładnie zapoznany z zadaniami na czas wojny - 
dla niego samego jak i jego podkomendnych.  

Pod wpływem tylu różnych złowieszczych przypuszczeń, 
założeń i instrukcji, Tato w trosce o bezpieczeństwo i spokój 
swojej rodziny, postanawia nas wysłać ‘na przeczekanie’ 
nadciągającej wojennej burzy do Grodna, do siostry mojej 
matki – Marysi, mojej matki chrzestnej zarazem. Nawiasem 
mówiąc, policja miała rozkaz ewakuować (w razie wojny) 
                                                                                                          
Na zdjęciu (1936r.)  
                                                                                                                                         
Witold  Tumiłowicz  ,komendant 

                                                                                                                             I Komisariatu PP w Częstochowie  
                                                                                                                              i Eugeniusz Strobel 

 swoje rodziny w głąb kraju. Dotyczyło to zwłaszcza powiatów graniczących z Niemcami, a powiat 
częstochowski do takich należał. W dniu 30 sierpnia Komendant Gł. PP otrzymał nawet polecenie od 
premiera rządu, by wypłacić trzymiesięczne pobory tym jego podkomendnym, którzy „dobrowolnie” 
(od zaraz) ewakuują swoje rodziny. Wyobraźnia mi dzisiaj podpowiada, że do Ojca te pieniądze już nie 
zdołały dotrzeć z Warszawy via Kielce, bowiem to nie KGPP była płatnikiem lecz starosta 
częstochowski ze środków celowych otrzymywanych od wojewody kieleckiego, a ten powinien 
uprzednio stosowne subwencje kwotowe otrzymać z Warszawy...   

Ciocia Marysia była żoną kapitana KOP (Korpusu Ochrony Pogranicza) Jana J. Jeżowicza. 
Wujostwo posiadało w Grodnie przestronny dom willowy przy ulicy Reymonta 12. Tak wiec ojciec był 
przekonany, że posyłał nas pod dobrą opiekę. Mój starszy brat Jurek już tam spędzał wakacje od 
zakończenia roku szkolnego, więc kiedy doszło do uzgodnienia także naszego tam przyjazdu i to na czas 
dłuższy, Wujostwo oraz Tato uzgodnili, że Jurek już nie zostanie wyprawiony w drogę powrotną do 
Częstochowy. Nasz wyjazd z Częstochowy nastąpił w dniu 27 lub 28 sierpnia nocnym pociągiem 
pospiesznym zmierzającym do Warszawy. Na peronie w Częstochowie było mnóstwo ludzi 
oczekujących w napięciu na ten pociąg. Tato decyduje się na nadużycie swych uprawnień i posyła 
podkomendnych, by jako pierwsi wcisnęli się do wagonu i zajęli nam miejsca siedzące. Nie 
wykluczone, że policjanci nie znaleźli już wolnych dwóch miejsc obok siebie, wiec aby wywiązać się z 
zadania, wymusili  na ‘młodszych’ zamianę miejsc, bądź opuszczenie przedziału. Wiem o tym z 
późniejszych matczynych wspomnień, snutych z wyraźnym zażenowaniem. Przypominam sobie jak 
przez mgłę, że jechaliśmy w wagonie pulmanowskim i że panował niesamowity ścisk. Podróżowałem 
wtedy pociągiem po raz pierwszy w życiu i w dodatku nocą, przy nikłym świetle padającym z korytarza 
do przedziału, gdyż w przedziale było oświetlenie wyłączone. W nocy zachciało mi się sikać i matka 
musiała ze mną przebrnąć zatłoczonym korytarzem do sąsiedniego wagonu (najbliższa toaleta była 
zajęta). Kiedy wreszcie znalazłem się na muszli, nieporadnie wysikałem się częściowo na opuszczone 
do kolan majtki, bowiem wagonem mocno kołysało na wszystkie strony i mama nie była w stanie mnie 

                                                 
11 27.08.39 r. następuje w powiecie częstochowskim mobilizacja PP, zaś 29.08. mobilizacja policji w całym kraju. 
Komendant Główny PP gen. Insp. Zamorski podkreśli później w swym raporcie, że było to jego odrębne „polecenie 
przestawienia aparatu policyjnego na tor wojenny”.  

5 
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utrzymać jedną ręką (postawionego na krawędzi sedesu), gdyż drugą była zmuszona przytrzymywać się 
ścian, by nie utracić  równowagi. Na widok zmoczonych majtek, podenerwowanej od samego początku 
podróży matce puściły nerwy i wyszturchała mnie za nieporadność. W odpowiedzi rozbeczałem się, nie 
tyle od szturchańców, co w poczuciu krzywdy, jaka mnie spotkała w tych okolicznościach. Do dziś mam 
przed oczami słabo oświetlony korytarz, ludzi śpiących w różnych pozach i to przechodzenie po 
niebezpiecznie miotających się ‘talerzach’ łącznikowych w przejściu ‘harmonijkowym’ między 
wagonami. Pożegnania z ojcem, ani mego ostatniego w życiu nań spojrzenia nie pamiętam. Domyślam 
się, że w tym całym rozgardiaszu jaki panował na dworcu, Ojciec był zaabsorbowany naszym 
szczęśliwym ulokowaniem w pociągu na tyle, że rozstaliśmy się bez pożegnania. Kto by zresztą wtedy 
przypuszczał, że miało to być rozstanie na zawsze… 

 Tato wyprawiając nas do Wujostwa, stosownie do instrukcji ewakuacyjnych policji, zlikwidował 
mieszkanie (służbowe). Co cenniejsze mienie rodzinne (meble, pianino) umieścił na przechowanie u 
zaufanych znajomych Częstochowian. Nas wysłał w drogę tylko z lekkim bagażem. Pozostałe rzeczy miał 
wkrótce wysłać pocztą. Jak postanowił, tak uczynił. Niestety, wysłane wagonem pocztowym walizy i 
kosze z garderobą ciężką już nie dotarły do Grodna. Przepadły gdzieś po drodze. Przypuszczalnie pociąg z 
naszymi bagażami został po drodze zbombardowany przez lotnictwo niemieckie, które dnia 1 września 
1939 roku od wczesnych godzin porannych systematycznie niweczyło wszystko, co poruszało się po 
drogach, torach kolejowych, czy stało na stacjach węzłowych PKP.  

Jak już wspomniałem, w okolice Grodna wysłał także swoją małżonkę z dwoma synami 
komendant Komisariatu Pierwszego P.P. w Częstochowie, Witold Tumiłowicz. Małżonka pana Witolda 
miała na imię Janina, starszy syn, też Jerzy, był w tym samym wieku co mój brat. Młodszy syn 
Tumiłowiczów – Tadeusz liczył sobie wtedy niecałe 3 latka i był młodszy ode mnie o niecały rok. Obaj 
panowie (Witek i Gienek) oraz ich małżonki (Janeczka i Wiktunia -Tunia) w ciągu tych lat znajomości 
w Częstochowie bardzo się polubili i zżyli, czego dowodem były wzajemnie sobie składane wizyty w 
domach, wspólne udziały w różnych balach, spotkaniach towarzyskich, piknikach i fantazyjnych 
wspólnych wyjazdach samochodami „za miasto” np. do Tarnowskich Gór ‘na lody’. Nie będzie w tym 
jakiejkolwiek przesady, jeśli określę Tumiłowiczów jako zażyłych przyjaciół moich rodziców. Krótko 
wyjaśniam, dlaczego p. Witold wysłał swoją rodzinę akurat w okolice Grodna. Otóż pochodził on z 
ziemiańskiej rodziny i urodził się w „majątku Zosin”. Miejscowości Zosin w okolicy Grodna nie 
znalazłem, więc przypuszczam, że pod Grodnem mieli siedzibę jacyś jego dalsi krewni. Obaj panowie-
ojcowie byli zgodni co do tego, że wysłanie żon z dziećmi pod opiekę krewnych i w tamte strony było 
bezpiecznym i rozsądnym rozwiązaniem. Przewidywania te miały się wkrótce wszystkim nam 
dramatycznie nie spełnić…Dzięki wyjazdowi z Częstochowy niewątpliwie uniknęliśmy okrucieństwa 
wojny z Niemcami, bombardowań miasta (już w dniu 1 września!), następnie widoku wrogich mundurów, 
nie zaznaliśmy upokorzeń, jakich nie szczędził naszym rodakom okupant-nadczłowiek. Za to jednak, że na 
wschodzie kraju byliśmy uchodźcami przed Niemcami, przyszło nam niedługo potem ponieść surową karę z 
rąk sowieckiego zaborcy, gdyż ten nie tylko naszą ludność pozbawił praw obywatelskich, ale też wkrótce 
jako sensu stricte niewolników wywoził masowo w bydlęcych wagonach, pod zbrojną strażą w głąb swego 
mrocznego terytorium, ze statusem dożywotnio skazanych na wynarodowienie, ciężką pracę fizyczną oraz 
życie w skrajnej nędzy. Takiego scenariusza wydarzeń nikt w II RP się nie spodziewał. Nawet po 17 
września 1939 roku na wschodzie Polski nie do wszystkich początkowo docierało, że aresztowania wśród 
ludności cywilnej są częścią szeroko zakrojonego przedsięwzięcia ukierunkowanego na wytępienie po wsze 
czasy doktrynalnie nieprzystających do wzorców sowieckich, a z sowiecka – bardzo szeroko pojmowanych 
– ‘reliktów’ polsko-burżuazyjnego ustroju społeczno-politycznego. Wkrótce bowiem miało się okazać, że 
aresztowania są przeprowadzane bez względu na wiek, płeć, wyznanie czy status społeczny. Wystarczyło 
być zwyczajnym αεφελ{υεκ (uciekinierem – przed Niemcami) lub zostać rozpoznanym przez NKWD jako 
element społeczno-politycznie niepewny (z szerokimi marginesami od prawej i lewej strony tego spektrum).  

Wywózka objęła nas dopiero w następnym roku, ale jakie były dalsze przeżycia mojej rodziny 
dowiedzieć się można z mego opowiadania zatytułowanego „Okolice mego życia”  
                     
Kazimierz Z. Strobel 
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Rozdział IV 
                          
 
                                  

                                                                      

 
 

 
                                                                     

 
             
 
 
 
 

            
 

              
                   Msza Święta przy ołtarzu polowym na Cmentarzu Wojennym w Mie dnoje 
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RRyysszzaarrdd  PPrrzzeewwłłoocckkii     
  
FFrraaggmmeennttyy  wwssppoommnniieeńń  „„   TTuułłaacczzee  lloossyy  „„   
 

 
Ryszard Przewłocki urodził się 17 

kwietnia 1932 roku w Dubnie, małym 
powiatowym miasteczku na Wołyniu. Razem 
z rodzicami i bratem mieszkał przy ulicy 
Nadbrzeżnej. Jego ojciec, Jan, urodzony w 
1899 roku,  był policjantem w Dubnie. Matka, 
Maria z domu Drozd, urodzona  w roku 1905, 
prowadziła dom i opiekowała się dziećmi. 
Brat Henryk był od niego o rok młodszy – 
urodził się w 1933 roku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Przewłocki – pierwszy po prawej stronie 
 
                    Policja w Dubnie 

 
 
 
 
   
                 
 
 
 

Ojciec Ryszarda został aresztowany razem z innymi policjantami i wywieziony do Ostaszkowa. 
Przez 60 lat nie było żadnych wiadomości o jego losie. Dopiero w roku 2000 Ryszard znalazł nazwisko 
ojca na liście ofiar katyńskich. Okazało się, że uwięziony był w Ostaszkowie, rozstrzelany w Twerze i 
pochowany został  w Miednoje. Matka Ryszarda nigdy nie dowiedziała się, co stało się z jej mężem i 
ojcem jej dzieci. Zmarła w 1993 roku i jest pochowana w Perth w Zachodniej Australii.  
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                                Jan Przewłocki  z synami, Henrykiem i Ryszardem                        
 
Gdy wybuchła wojna Ryszard Przewłocki miał prawie 8 lat. Do tego czasu wiódł spokojne życie 

dziecka, nie zmącone troską o sprawy doczesne.  
Niektóre daty i wydarzenia pozostają w pamięci na zawsze. Ale datę 13 kwietnia1940 roku 

Ryszard pamięta do dziś. Tak oto wspomina tamten dzień: Trzynastego kwietnia 1940 roku około 
godziny 3.30 rano usłyszeliśmy głośne stukanie w drzwi kolbami karabinów i rozkaz „odkrojcie 
dwiery”. W domu były trzy osoby - jego matka oraz on i brat. Matka otworzyła drzwi i do środka 
wtargnęło kilku rosyjskich żołnierzy. Pytali czy mają broń i zrobili rewizję całego domu. Kazali 
pakować się do wyjazdu. Matka znała dobrze język rosyjski, więc zapytała żołnierzy gdzie jadą i co ma 
zabrać ze sobą. Żołnierze nie chcieli nic powiedzieć. Ale potem powiedzieli, że jadą do ojca i żeby dużo 
nie pakować, bo tam gdzie jadą niczego im nie będzie potrzeba, „tam wsio budiet”. Ryszard opowiada: 
Mama im wcale nie wierzyła i z ciotką, która mieszkała obok i usłyszawszy hałasy przyszła, zaczęły 
pakować wszystko, co było pod ręką. Przeważnie ciepłe ubrania, bieliznę, koce, jedno futro, żywność, no 
i fotografie te które do dzisiaj się zachowały.  

Załadowali nas na sanie i po krótkim czasie znaleźliśmy się na stacji kolejowej w Dubnie. 
  
Tak zaczęła się gehenna deportacji poprzez Region archangielski, Ural, Uzbekistan zakończona 

ucieczką z ZSRR  przez Teheran do Afryki, ale już bez Henryka, który pozostał na zawsze w 
syberyjskiej ziemi Gdy dowiedzieli się, że ogłoszona została amnestia dla Polaków, a generał Sikorski 
organizuje wojsko polskie, matka postanowiła jak najszybciej dostać się do polskiej placówki gdzie było 
mobilizowane polskie  wojsko. 

 Był marzec 1943 roku, kiedy dotarli do Afryki.  
 Na kontynencie afrykańskim mieszkali w obozach dla bezdomnych zesłańców do 1950 roku. Gdy 

rozpoczęła się likwidacja polskich placówek w Afryce, w październiku 1949 roku otrzymali dokument, 
który potwierdzał ich tożsamość, wskazywał na status zesłańca i umożliwił im wyjazd do Australii. 
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Dubno (ukr. Дубно) - miasto w zachodniej części Ukrainy, w obwodzie rówieńskim, nad Ikwą (dorzecze Prypeci).  
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EEllżżbbiieettaa  SStteeppsskkaa--KKoott ,,  

  
TTRRAAGGIICCZZNNYY    WWRRZZEESSIIEEŃŃ  11993399RR..  

DDzziieeccii   ooff iiaarr   NNKKWWDD  
    

ccóórrkkaa  ppoolliiccjjaannttaa  IIII  RRPP  TToommaasszzaa  SSłłaawwiińńsskkiieeggoo  ––  ooffiiaarryy  mmoorrdduu  NNKKWWDD..  
 
Jesienią 1939r. miałam niespełna trzy lata i dużą pomocą w odtwarzaniu tamtych dramatycznych 
wydarzeń były wspomnienia mojej matki, Anny, która zmarła 8 lat temu. 
 
Przedstawię w wielkim skrócie fragment  mojego życia. Wydarzenia, które opisuję pozostawiły 
niezatarte znamię na mojej psychice. Powtarzają się w snach. Męczą i nie odstępują .Trwa to do dnia 
dzisiejszego. Myślę, że tak już pozostanie do końca moich dni. 
Był dzień 16 września 1939r. Mieszkaliśmy wtedy w Tarnopolu. Rodzice, chcąc nam sprawić 
przyjemność zaplanowali, że 17 września wybiorą się z nami po zakupy. Siostra Wandzia miała dostać 
piękną książkę i piłeczkę, a ja wymarzona lalkę. Pełni radości nie mogliśmy się doczekać upragnionego 
dnia. Tatuś wracał z pracy o 16, a Posterunek Komendy Wojewódzkiej Policji, gdzie pracował, mieścił 
się niedaleko naszego domu.  
I kiedy nadszedł ten upragniony dzień, 17 września, około godziny 14 do naszego miasta wkroczyli 
Sowieci. 
Brudni, cuchnący, obdarci, rozkrzyczani  sunęli ulicami Tarnopola, kierując się w stronę instytucji 
państwowych i zajmując kolejno: Jednostkę Wojskową, Urząd Miasta,  Komendę Wojewódzką Policji. 
Aresztowali pracowników tych instytucji i osadzili w tarnopolskim więzieniu, z którego wcześniej 
wypuścili na wolność przebywających tam więźniów. 
Czekaliśmy na powrót tatusia, ale tatuś już nigdy do nas nie wrócił. Nie spełniły się już nigdy nasze 
marzenia o prezentach. Nigdy potem nie dostałam żadnej lalki. 
Po kilku miesiącach otrzymałyśmy podrzucony list, w którym ojciec pisał: „Jestem w obozie  
Ostaszków”. 
Miesiące okupacji rosyjskiej to łańcuch udręk i cierpień: rewizje i upokorzenia, przekleństwa i 
wyrzucanie z domu, aż nastąpiło najgorsze: wywóz na Sybir 13 kwietnia 1940r. 
Nasz pobyt na zesłaniu trwał ponad 6 lat, sześcioletni ciąg boleści: brutalne oddzielenie od matki, głód, 
nieustanne choroby, mrozy dochodzące do minus 60 stopni.  
Towarzyszył temu brak wszystkiego: odzieży, wody, lekarstw, ośrodków zdrowia. 
Polacy nękani byli ciągłym znęcaniem, biciem, popychaniem  i wyzwiskami za polską mowę. 
Zesłańcy masowo umierali, a pasma udręki spowodowały, że pozostający przy życiu przyzwyczaili się, 
że stanowili „dno społeczne”. Nasze miejsce miało być zawsze na końcu. 
Nie umieliśmy się śmiać, nie potrafiliśmy marzyć. O czym może marzyć wycieńczone, głodne dziecko 
pozostawione samo sobie, daleko od matki i tęskniące za ojcem? 
Krzyżowa droga skończyła się po ponad sześciu latach, wróciliśmy z tułaczki do Polski w 1946r. 
Miałam wtedy 10 lat.  
 
Tarnopol (ukr. Тернопіль,Ternopil, do 1944 ukr. Тарнопіль,Tarnopil) – miasto obwodowe w zachodniej 
Ukrainie, nad rzeką Seret (dopływ Dniestru). 221,3 tys. mieszkańców (2004).  
Historia  
Od XIV wieku do 1772 roku w granicach Polski. 1772-1809 i 1815-1918 w granicach Austrii i Austro-Węgier. Od 1918 do 
1939 roku ponownie w granicach Polski. 1939-1941 i 1944-1991 w granicach Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki 
Radzieckiej. 1941-1944 w Generalnym Gubernatorstwie. Od 1991 roku na Ukrainie. 
W 1540 Jan Amor Tarnowski założył tu miasto i twierdzę, w 1548 król Zygmunt I Stary nadał osadzie prawa miejskie. W 
1672 i 1675 zniszczony przez wojska tatarskie i tureckie. 
Po I rozbiorze Polski przeszedł pod władze Austrii, by w 1809 roku przejść do 1815 roku we władanie Rosji. Na mocy 
postanowień kongresu wiedeńskiego powrócił do Austrii. W 1880 roku Tarnopol liczył już około 26 tys. mieszkańców, 
których połowę stanowiły osoby wyznania mojżeszowego. W czasie I wojny światowej okupowany w latach 1914-1917 
przez Rosję. W wyniku akcji ukraińskich działaczy niepodległościowych 1 października 1918 Tarnopol zostaje włączony do 
Zachodnioukraińskiej Republiki Narodowej. Następnie w lipcu 1919 roku, zostaje zajęty przez odrodzoną Polskę. Od 1921 
roku był siedzibą województwa tarnopolskiego. W 1939 roku liczył 40 tys. mieszkańców. 
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We wrześniu 1939 miasto zajęte przez wojsko radzieckie, włączone do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej 
jako stolica obwodu. W latach 1941-1944 siedziba powiatu w dystrykcie galicyjskim Generalnego Gubernatorstwa. 
Podczas tej okupacji dokonano eksterminacji zamieszkującej Tarnopol ludności żydowskiej, która stanowiła 40% 
mieszkańców miasta. O likwidacji tarnopolskiego getta mamy niewiele przekazów. Gdy likwidowano getto, prawie nie 
widziano Niemców. Wszędzie migały czarne mundury ukraińskich policjantów i zielone z czrnymi wyłogami ukraińskich 
SS-manów, którzy tu kwaterowali. W czasie jednej z akcji antyżydowskich kilkadziesiąt żydowskich malców zostało 
ugotowanych gorącą parą z centralnego ogrzewania w gmachu przylegającym do komendy ukraińskiej policji. "Tej nocy 
ukraińscy policjanci urządzili sobie zabawę. W żydowskich mieszkaniach panowała cisza. Ci, którzy przeżyli, milczeli 
przytłoczeni ogromem nieszczęścia". Policjant Biłas sam przyznał, że zastrzelił w łóżku starą kobietę wraz z małym 
dzieckiem, dodając że później zabił innych Żydów - "Buło ich mnoho, ne pamiataju skilky..." Na rynku przeprowadzano 
selekcję. Ludzi zdolnych do pracy pozostawiano na miejscu, starych i dzieci wywożono ciężarówkami poza miasto. Dla 
każdego przeznaczona była jedna kula. Wiele żywych jeszcze osób ukraińscy policjanci wrzucali do masowego grobu. Kule 
policjanci oszczędzali na dzieciach, które żywcem były zasypywane z martwymi ciałami. Okoliczni chłopi opowiadali 
później, że spod ziemi słyszano ludzkie jęki. 15 kwietnia 1944 po oblężeniu nastąpiło wyzwolenie miasta przez wojska 
radzieckie. 
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JJaaddwwiiggaa  GGrrzzyybb    
  

WWssppoommnniieenniiaa  
  

Wspomnienia są nieraz trudne i bolesne, ale postaram się zebrać myśli i pisać. 
Okres do 17 września 1939r. mogę określić jednym słowem –był szczęśliwym dzieciństwem – miałam rodziców i 
dziadków, na myśl o których teraz wzdycham i łzy na ich wspomnienie pojawiają się w oczach. 
Mój ojciec, Jakub Klima, pochodził z Zagórza k/Wieliczki. Miał 7 lat, gdy zmarł jego ojciec pozostawiając  
pięcioro dzieci: trzy córki i dwóch synów. Bardzo wcześnie wstąpił do wojska i początkowo pracował na granicy 
polsko-radzieckiej we wsi Toki. Granicą, która nas dzieliła od Związku Radzieckiego była rzeka Zbrucz, czysta i 
pełna ryb. W tej miejscowości ojciec poznał moją mamusię Julię. Byli udanym małżeństwem. Rodzice mamusi 
byli rolnikami, dziadek miał sporą pasiekę w ogrodzie, w którym rosły wiśnie, wokół były pola zasiane między 
innymi lnem i konopiami. Pola pięknie kwitły a ich zapach do dziś pamiętam. Pszczoły miały blisko pokarm i 
miodu nie brakowało. Całe Podole określano jako krainę mlekiem i miodem płynącą. W tej miejscowości urodził 
się mój starszy brat śp Mieczysław 
Potem zostaliśmy przeniesieni do miejscowości Talczyńce, gdzie się urodziłam w styczniu 1926 roku, a byłam w 
rodzinie jedyną dziewczynką. Następnie przeniesiono nas do wsi Klebanówka gdzie mój tatuś pełnił służbę jako 
komendant. Pamiętam tę miejscowość, był tam ładny las i rzeka. Hrabiowie Tyszkiewiczowie, którzy mieli tam 
majątek, wybudowali kaplicę, gdzie chodziliśmy na nabożeństwa. Kościół był w innej wsi, zwanej Jacowce. Tam 
tez urodził się mój młodszy brat Czesław.  
Po zlikwidowaniu posterunku w Klebanówce, mój Tatuś został przeniesiony na stanowisko komendanta w 
Nowym Siole, a następnie, na własną prośbę do nowoutworzonego posterunku Policji Państwowej w Łubiankach 
Wyższych pod Zbarażem. Była to ładna miejscowość położona blisko dużego lasu, obfitującego w grzyby, maliny 
i poziomki. Ponieważ znajdowała się tam tylko szkoła czteroklasowa,  piątą klasę przerabiał ze mną nauczyciel w 
domu, a do szóstej klasy uczęszczałam w szkole w Zbarażu i tam też zdawałam do państwowego Gimnazjum im. 
Henryka Sienkiewicza. 
17-tego września rano, przed siódmą godziną, posterunek, w którym razem z moim ojcem służyło siedmiu 
policjantów, został otoczony przez czerwonoarmistów. Ojcu pozwolono pożegnać się z rodziną. Tatuś pożegnał 
się z nami tymi słowami: „Niech was Bóg ma w swojej opiece, słuchajcie mamusi i uczcie się.” Były to ostatnie 
słowa Ojca. Wszyscy polscy policjanci, otoczeni radzieckimi żołnierzami zostali zabrani. Wraz z ojcem 
aresztowano p. Biernackiego, p. Bliskiego, p. Lewandowskiego, p. Mazurkiewicza, p.Wrońskiego i p. 
Zbroińskiego. Staliśmy z mamusią przed posterunkiem, który był naszym mieszkaniem, ale które musieliśmy 
opuścić, bo cały budynek został zamknięty. Zostaliśmy bez niczego.  
Wkrótce kierownik szkoły p. Strużyński zabrał nas do szkoły, gdzie przeczekaliśmy jeden dzień a potem 
wyruszyliśmy do Tok do dziadków bocznymi drogami, gdyż główna droga zajęta była przez wojska radzieckie. 
Zamieszkaliśmy u dziadków, codziennie przeżywając strach, bowiem we wsi następowały częste aresztowania 
Polaków i Ukraińców. 
Od tatusia dostaliśmy kartkę pocztową z przełomu 1939/1940 r. z Ostaszkowa,w której pytał mamusię jak 
żyjemy, jak dzieci się uczą i prosił o ciepłą bieliznę, skarpetki itp. Była to jedyna wiadomość. Mamusia starała się 
wysłać tatusiowi paczkę, ale poczta nie przyjęła przesyłki.  
Do mamusi stale dochodziły ostrzeżenia, że powinniśmy przygotować się na zsyłkę, suszyć suchary –ale później i 
tak okazało się, że czekała nas straszliwa bieda. Mamusia zadbała o to, aby przygotować nasze metryki. W 
strachu i niepewności żyliśmy do kwietnia 1940r. W nocy z 12 na 13 kwietnia 1940r. zapukano do drzwi, weszło 
trzech żołnierzy z bagnetami, odczytali rozkaz: na zsyłkę i oznajmiono, że można zabrać 100kg bagażu, ubrać się 
i wsiadać do wozu. Pod eskortą zawieziono nas do stacji na granicy polsko-radzieckiej, pełnej uzbrojonego 
wojska, po czym kazano wchodzić do wagonów wyczytując nazwiska. Po dwóch tygodniach podróży na wschód 
rozpoczęła się sześcioletnia mordęga na ziemi kazachskiej. 
 
Toki  – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie jasielskim, w gminie Nowy Żmigród. 
Zbrucz (ukr. Збруч) – rzeka w zachodniej Ukrainie, dopływ Dniestru o długości 247km. Jej źródła leżą na 
Wołyniu, płynie w głębokim jarze. Nad rzeką leżą: Podwołoczyska, Wołoczyska, Husiatyn, Skała Podolska, 
Okopy Świętej Trójcy. 
Niegdyś wyznaczała granice państwowe: od 1772 do 1793 przebiegała po niej granica pomiędzy I 
Rzecząpospolitą a Austrią, od 1793 do 1809 oraz od 1815 do 1914 między Rosją a Austrią, a w latach 1921-
1939 między Polską a Związkiem Sowieckim. 
Nowe Sioło – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, nad rzeką Brusienka . 
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ZZbbiiggnniieeww  DDoommoossłłaawwsskkii   
  

WWRRZZEESSIIEEŃŃ  11993399  ––  WWSSPPOOMMNNIIEENNIIAA  ZZ  DDZZIIEECCIIŃŃSSTTWWAA  WW  CCZZAASSAACCHH  WWOOJJNNYY  ––  
OOKKUUPPAACCJJII  RRAADDZZIIEECCKKIIEEJJ  II    TTEERRRROORRUU  NNKKWWDD  

 
   Rok przed wybuchem wojny w 1939 r. nasza rodzina mieszkała w Drohobyczu. Rodzice mojego ojca, 
Józefa Domosławskiego i rodzice mojej matki, Franciszki z domu Ryguckiej, pochodzili z Sambora.  
Ojciec ukończył Wydział Rolnictwa Politechniki Lwowskiej w Dublanach. Po okresie pracy w organizacjach 
rolniczych przeszedł do służby więziennej, otrzymując przydział do służby w Więzieniu w Drohobyczu na 
stanowisko kierownika administratora majątku ziemskiego przy zakładzie karno – wychowawczym.  
W gospodarstwie rolnym w więzieniu w Drohobyczu realizowano program nauki zawodu związany z produkcją 
rolną i przetwórstwem rolniczym dla młodych pensjonariuszy, odbywających karę pozbawienia wolności.  
Ojciec wcześniej ukończył kurs szkoleniowy dla funkcjonariuszy mundurowych służby więziennej i uzyskał  
stopień aspiranta. 

  
Kadra  Więzienia w Drohobyczu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z relacji członków rodziny wiem, że ojciec był pasjonatem swojego zawodu i bardzo dobrze czuł się w 
służbie mundurowej, gdyż cechowała go szczególna atencja do munduru. Jako młodzieniec myślał o karierze 
oficera zawodowego w armii. Był oficerem rezerwy, miał przydział mobilizacyjny w Samborze na dowódcę 
plutonu CKM i w tym charakterze walczył w czasie kampanii wrześniowej.  

 

                                                 
 
Ojciec w ubraniu cywilnym,                                         Ojciec w mundurze, 1939r. 
Drohobycz 1938r.                     
 
Byliśmy szczęśliwą rodziną, tak jak tysiące rodzin polskiej inteligencji w czasach II RP. Pamiętam obrazy 

z tamtego okresu. Mieszkaliśmy: tata, mama, siostra Halina i ja w pięknym, jasnym i dużym mieszkaniu w 
budynku dla kadry obok zakładu karnego - miejsca służby naszego ojca. W pobliżu osiedla mieszkaniowego 
przebiegała droga prowadząca do uzdrowiska Truskawiec. Wystarczyło przejść przez tę drogę, by znaleźć się w 
lesie, do którego często chodziliśmy na spacery. Zapamiętałem wiele zdarzeń i przeżywanych uczuć mimo, że 
byłem małym, czteroletnim chłopcem. Bardzo dobrze zapamiętałem tatę, zwłaszcza jego postać w zielonym 
mundurze. Był szczupłym mężczyzną, o ciemnych włosach i piwnych oczach. Mama była ładną zgrabną kobietą, 
jasną szatynką o szaro-niebieskich oczach. Mama miała 27 lat, ojciec był starszy o trzy lata. Ojciec dobrze 
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zarabiał, w domu był dostatek. Mama miała do pomocy dziewczynę, która pochodziła z okolic Drohobycza, 
chyba była Ukrainką. W domu panowała miła atmosfera, wszyscy byli zdrowi. Ojciec miał wesołe usposobienie, 
cechowało go poczucie humoru, lubił bawić się i żartować z dziećmi. Otrzymał wykształcenie muzyczne i 
posiadał doskonale opanowaną umiejętność gry na skrzypcach. Ja takich zdolności nie miałem, co, jak myślę, 
sprawiło ojcu niekłamany zawód.  

 
 

 
 

  
Ojciec i ja na podwórzu naszej kamienicy w 
Drohobyczu, 1939r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dobrze pamiętam budynek i mieszkanie, w którym mieszkaliśmy, bliższe i dalsze otoczenie domu, 

podwórze, ogród i przyległe ulice. Było tam spokojnie. Wychodziłem poza ogrodzenie posesji i dochodziłem do 
bramy więzienia, potem na podwórze willi naczelnika więzienia. Nazywał się chyba Surmiński, miał dwie córki, 
kilkunastoletnie panienki, które chętnie zabawiły się ze mną, siostrą i innymi dziećmi.  

Pamiętam pana naczelnika Surminskiego. Rodzice byli gośćmi w jego willi podczas spotkań 
towarzyskich. Wiem, że ojciec cieszył się jego sympatią i był partnerem do brydża. Naczelnik w 1939 r. odszedł 
ze stanowiska albo z powodu przejścia w stan spoczynku, albo został przeniesiony służbowo. Z tej okazji 
wykonano pamiątkowe tableau, na którym było zdjęcie starego i nowego naczelnika. Tableau przez długi czas 
zachowało się mimo przeprowadzek. Niestety po śmierci mamy i likwidacji domu, w którym mieszkała do końca 
życia tableau gdzieś się zagubiło. Z naszego mieszkania w Drohobyczu zachowało się sporo pamiątek: obrazów, 
bibelotów, zdjęć portretowych i cieszę się nimi, mając je w swoim krakowskim mieszkaniu. 

 Z perspektywy minionego czasu można najlepiej ocenić, jaki to był dom: kochająca się rodzina, dostatek, 
stabilizacja, było dobrze, radośnie, spokojnie. Atmosfera zaczynała się jednak zmieniać, co musiało wyczuć 
nawet małe dziecko. Rozmowy rodziców coraz częściej zawierały dziwne słowo „wojna”, Niemcy, bomba, ojciec 
przymierzał mundur oficerski przechowywany w domu. Miały miejsce dziwne przygotowania, wszystkie szyby 
okienne zostały oklejone pasami papierowymi skrzyżowanymi w kształcie litery X, pojawiły się maski 
przeciwgazowe, także małe dla dzieci. Maski były proste, miały łódkowaty kształt, w kolorze popielatym, 
wewnątrz zawierały granulki węgla retortowego. Maska przykrywała nos i usta.  
Pewnego dnia ojca już nie było w domu – gdzieś wyszedł i zostaliśmy z mamą. 

Lato 1939 roku było piękne, słońce, błękitne niebo. Na błękitnym niebie zaczęły pojawiać się samoloty, 
jak srebrzyste ptaki – to były myśliwce. Huk wybuchów bomb usłyszeliśmy niebawem, rozpoczęły się naloty na 
pobliską rafinerię, widać było płomienie i czarny dym. Mieszkańcy osiedla kryli się w pobliskim lesie. Mama 
razem z nami też opuściła mieszkanie i furmanką udaliśmy się poza miasto. Wydaje mi się, że schronienia 
udzieliła nam rodzina ukraińska dziewczyny, zatrudnianej u nas w domu. Pamiętam jakieś nieporozumienia, 
chyba chodziło o zapłatę. Ponieważ, tak jak inne rodziny pracowników więzienia otrzymaliśmy przed wybuchem 
wojny zapasy prowiantu z magazynów więziennych (mąka, kasza, cukier, słonina solona), mama płakała, gdyż 
być może gospodarz udzielający schronienia, sam sobie ustalił zapłatę w formie żywności i dużą część zatrzymał. 
Kiedy wróciliśmy do naszego mieszkania, Niemcy już zajęli miasto, zakwaterowali się budynkach więziennych, 
stanowiących doskonałe miejsce na koszary. W chwilę po wybuchu wojny więzienie zostało opróżnione, 
więźniowie rozbili magazyny i zaopatrzyli się w to, co dla nich było przydatne. Ojciec wrócił – kiedy? – 
dokładnie nie pamiętam, chyba pod osłoną nocy, był ubrany w ubranie cywilne. Z danych archiwalnych i różnych 
źródeł mogę przyjąć, że walczył, zachowując szczęśliwie życie. Zgodnie z przydziałem mobilizacyjnym był 
dowódcą plutonu CKM w batalionie marszowym.. Na jego szlaku bojowym były Glinice nad Sanem, Zagórz nad 
Osławą, Ustrzyki Dolne, Chyrów, Turka. 19 września część oddziałów polskiego wojska przekroczyła granicę 
węgierską. Ojciec chciał uniknąć internowania lub niewoli i zdecydował się wrócić po cywilnemu z miejscowości 
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Sianki do Drohobycza. Za tę decyzję zapłacił życiem. Gdyby, tak jak koledzy z jego pododdziału, przeszedł 
granicę węgierską, uniknąłby losu ofiary NKWD, a my mielibyśmy  nadzieję, że żyje i po wojnie wróci. 

Niemcy w Drohobyczu byli krótko, kilkanaście dni. Jako małe dziecko nie rozumiałem dziejących się 
wówczas zdarzeń. Mama zachowywała spokój, nie odczuwało się lęku i obaw o życie. Podglądaliśmy żołnierzy 
niemieckich z bliska, kwaterowali tuż obok w budynkach więziennych, gdzie stacjonował jakiś sztab. Przed 
bramą główną więzienia był stale ruch. Zapamiętałem taki epizod: kręciliśmy się w pobliżu bram, gapiąc się na 
Niemców w zielono-szarych mundurach, to byli może podoficerowie. Na chodniku stał wojskowy motocykl 
podparty na podnóżku, ale mocno przechylony. Nie wiem czy starsi koledzy mnie namówili, czy ja sam chciałem 
coś pokazać. Wskoczyłem na siodełko, motocykl się przechylił i upadł wraz ze mną. Niemcy coś krzyknęli, jeden 
doskoczył do mnie i pomógł mi wstać, podniósł motocykl, a ja przestraszony odbiegłem. Nie krzyczał i nie złościł 
się, może po prostu widział tylko niemądre dziecko w niebezpieczeństwie. Nic mi się nie stało, lecz Mamie się 
nie przyznałem .. 

Ojciec po powrocie do domu po zakończeniu walk obronnych z Niemcami był ostrzegany przez kolegów 
o zagrożeniu aresztowaniem i wywózką do niewoli. Od mamy wiem, że w czasie ostatniej rozmowy 
ostrzegawczej, ojciec miał odpowiedzieć, że nie wierzy w represje ze strony Rosjan „czasy się zmieniły, to nie 
jest carska Rosja zsyłająca Polaków na Sybir”. Jakże się mylił! Nowa Rosja radziecka była rządzona przez reżim 
zbrodniczy. Mam  pretensje do ojca, że nie ratował życia i że postanowił zostać z rodziną. Jest tu miejsce na 
szerszą refleksję, ale ograniczam się tylko do pytania o dramat całej zbrodni katyńskiej: czyżby odpowiedzialne 
władze II Rzeczpospolitej, jej służby, zwłaszcza wywiad wojskowy pozbawiony był informacji o zbrodniach, 
jakie dokonywano w Związku Radzieckim i o zagrożeniach dla polskich jeńców wojennych, na wypadek napaści 
na Polskę bez wypowiedzenia wojny ????  

Zajęte terytoria Polski południowo – wschodniej Niemcy oddali zgodnie z tajnym układem Związkowi 
Radzieckiemu, w następstwie czego wkroczyły wojska radzieckie „wyzwalając” Ukrainę Zachodnią 

Rosjan w Drohobyczu nie zapamiętałem, poza parą enkawudzistów, którzy przyszli do naszego 
mieszkania w dniu 8 października 1939 (datę zapamiętałem z opowiadań mamy). 

Ojciec został ujęty w następujących okolicznościach.  
Zakład więzienny w Drohobyczu wprawdzie przestał istnieć, ale zostało gospodarstwo rolne, którym 

wcześniej ojciec kierował. Wszystko, co można był zagrabić z majątku więziennego zostało już zagrabione, 
zostały pasieki z pszczołami, które należało zabezpieczyć na zimę. Podziwiam poczucie obowiązku ojca, ludzki 
odruch, aby uratować te pożyteczne owady. Ojciec własnoręcznie zaopatrywał ule w cukier (cukier zalegał 
rozsypany na posadzkach rozbitych magazynów żywnościowych ) i zamykał je na okres zimowy. W dniu 7 
października zabrał mnie z sobą, co dobrze pamiętam. Ojciec pracował, ja bawiłem się pod jego okiem. Na drugi 
dzień, czyli 8 października 1939 ojciec poszedł sam, ja nie chciałem z nim iść, gdyż wynudziłem się trochę 
poprzedniego dnia.  

NKWD zatrzymało ojca na terenie pasieki. Skąd oni wiedzieli, gdzie go znaleźć? Jak potraktowali ojca i 
jak wyglądało samo zatrzymanie, tego mama nigdy się nie dowiedziała. Była pora obiadowa  i stół w kuchni był 
nakryty do obiadu, gdy ojciec wszedł do mieszkania z dwoma uzbrojonymi mundurowymi, którzy przyprowadzili 
go, aby wziąć dokumenty  do przesłuchania. Enkawudziści zachowywali się spokojnie, grzecznie odmówili na 
propozycję mamy, aby wszyscy razem zjedli obiad. Odpowiedzieli, że ojciec zje jak wróci!. Ojciec był spokojny, 
zdążył zdjąć złoty sygnet z czarnym kamieniem, wyjął zegarek kieszonkowy - srebrną Omegę i wyszedł, aby już 
nie wrócić. Dostaliśmy jeden list od ojca z Ostaszkowa, którego treść wskazywała na nadzieję powrotu i była 
nacechowana wielką troską o dzieci i mamę. Wkrótce musieliśmy opuścić mieszkanie, ponieważ na mamę 
naciskała administracja wojskowa i niebawem wyprowadziliśmy się. Mama zorganizowała przeprowadzkę - cały 
ruchomy dobytek oraz bardziej wartościowe meble zostały załadowane na platon meblowy ciągniony parą koni i 
w ciągu kilku godzin dotarliśmy do Sambora. W Samborze zatrzymaliśmy się w domu zmarłego ojca mamy, 
gdzie przyjęła nas jego druga żona zamieszkująca z dwojgiem dzieci, synem Kazikiem i córką Zosią. Kazik był 
studentem ostatniej maturalnej klasy w gimnazjum i będąc prawie dorosłym mężczyzną pomagał nam w 
przeprowadzce. Zaczął się bardzo trudny okres w życiu mamy i nas małych dzieci, tak małych, że nie zdawały 
sobie sprawy, iż nadchodzą lata niedostatku.  

Czas wojny miał trwać długo, ponad pięć długich lat, ale najgorzej było pod władzą radziecką. Represje 
dosięgły rodziny osób aresztowanych przez NKWD i dla setek oznaczały wywiezienie w głąb Rosji jako wrogów 
ustroju radzieckiego. Mama bała się wywózki, bywało, że nie spała w domu. Strach docierał jednak i do 
dziecięcej świadomości. Baliśmy się ludzi w mundurach. Pamiętam taką sytuację, było to w 1940 roku, gdy do 
izdebki w domu babci Marii weszło kilku żołnierzy radzieckich. W tej grupie była jedna albo dwie kobiety. Ja i 
siostra mieliśmy jednoznaczne skojarzenie: przyszli po nas, aby nas aresztować, wydaliśmy wielki krzyk strachu. 
Niebawem sprawa się wyjaśniła: to przyszli agitatorzy w sprawie udziału w plebiscycie dotyczącym przyłączenia 
terenów „Ukrainy Zachodniej” do Związku Radzieckiego i wyborów przedstawicieli do miejscowych 
„sowietów”. Żołnierz wziął mnie na kolana, a siostrę przytuliła kobieta, zaczęli nas uspokajać, głaszcząc po 



 - 60 - 

głowach i żartując. Strach przed Rosjanami był jednak obecny tak długo, jak długo byli na tamtych polskich 
ziemiach.  

 
 
Mama, siostra i ja, Wieliczka, 1949r.  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Moja siostra Halina, jest emerytowaną nauczycielką, mieszka w Tychach, ma dwóch synów. Podziwiam 

ją, gdyż kultywuje pomięć po ojcu. Była trzy razy prywatnie w Rosji w Ostaszkowie, Twerze i Miednoje. Ona 
nigdy nie pogodzi się ze śmierci ojca i jest mi żal, że stale cierpi. Nie widziała jeszcze nowego cmentarza w 
Miednoje i uważam, że powinna podjąć starania o udział w następnych uroczystościach w ramach oficjalnego 
wyjazdu do Miednoje delegacji „Rodziny Policyjnej 1939”. Przekazuję jej wszystkie informacje i dokumenty 
związane ze sprawą ojca. List, sygnet i zegarek zachowały się i są materialnymi śladami po najbliższym mi 
człowieku. Z sygnetem prawie się nie rozstawałem w dorosłym życiu i teraz powinien być szczególnie 
pieczołowicie przechowywany przez moje dzieci i wnuki. 

Pośmiertnie awansowanie ojca do stopnia komisarza sprawiło nam wielką radość i dało prawdziwą 
satysfakcję. Nazwisko ojca zostało odczytane podczas centralnej uroczystości w Warszawie w dniu 9 listopada 
2007 roku. Mogliśmy usłyszeć i zobaczyć to podczas transmisji telewizyjnej. Zdobyłem się na inicjatywę 
podziękowania za ten fakt bezpośrednio korzystając z udostępnionego mi telefonu do wysokiego funkcjonariusza 
odczytującego nazwiska. 

Pamięć ojca utrwalona jest na tablicach w Kościele Garnizonowym pod wezwaniem Św. Agnieszki w 
Krakowie oraz w kościele Św. Kazimierza w Nowym Sączu. Ojciec otrzymał pośmiertnie medal za udział w 
wojnie w 1939 roku oraz krzyż wrześniowy nadany przez rząd emigracyjny w Londynie. 

 
Ja, w czasie służby w WP, Wieliczka,1963r. 

 
 
Jak chodzi o mnie, to zawdzięczam ojcu głęboki patriotyzm, dumę z mojej 

polskości, wszak to on uczył swoje dzieci wiersza: „ Kto ty jesteś? – Polak mały...”. 
Jest też  jeszcze coś „męskiego”, szczególny stosunek do polskiego munduru. Trudno 
to określić, ale po tym, w jaki sposób nosi się mundur, można sądzić o człowieku. 
Byłem w wojsku w służbie okresowej, wcielony jako inżynier budownictwa, (po 
studiach na Politechnice Krakowskiej), do służby okresowej w jednostkach 
inżynieryjno – saperskiej. Mundur oficerski dystynkcjami kapitana miałem uszyty na 
miarę i przechowuję go w domu. Mam również mundur galowy i służbowy 
generalnego dyrektora górniczego z generalskimi dystynkcjami. Nie zawiodłem ojca, 
jeśli chodzi o moją służbę i pracę dla kraju. To była nasza ojczyzna Polska, 
nazywaliśmy ją PRL, III i IV RP. Ale Polska jest jedna, to wszystko, co można 
powiedzieć. Cieszę się, że mogłem być na Polskim Wojennym Cmentarzu w 
Miednoje i zapalić znicz w miejscu gdzie jest tabliczka z imieniem, nazwiskiem, 
stopniem i miejscem służby mojego ojca, Józefa Domosławskiego. 
 
Wspomnienia dedykuję pamięci mojej Matki. 
 
Zbigniew Domosławski, Kraków, wrzesień – grudzień 2007. 
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Drohobycz leży na pogórzu karpackim, około 60 km na południowy zachód od Lwowa i w takiej samej odległości od 
obecnej polskiej granicy. 
Druga wojna przetoczyła się przez miasto oszczędzając część zabudowy, ale niszcząc bezpowrotnie żydowski Drohobycz. 
Jego obraz utrwalony został na kartach powieści Brunona Schulza, autora Sklepów cynamonowych, najsłynniejszego w 
świecie obywatela miasta. 
 
Sambor, Sambir, miasto na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, nad rzeką Dniestr. 
 
Jedną z wyższych szkół rolniczych w przedwojennej Polsce była Akademia Rolnicza w Dublanach, włączona w 
1919 r. do Politechniki Lwowskiej jako Oddział Rolniczy Wydziału Rolniczo- Lasowego. Na początku XX wieku na 
Akademię w Dublanach zapisywało się blisko 1500 studentów rocznie, w większości z Królestwa Kongresowego. Akademia 
Rolnicza w Dublanach, wyższa uczelnia o profilu rolniczym w dawnej Polsce, założona w 1858 roku. 
 
Truskawiec - miasto na Ukrainie w obwodzie lwowskim. Położone u stóp Gorganów, w odległości 90 km od Lwowa i 8 
km od Drohobycza. 
Najmłodsze i bardzo modne uzdrowisko w czasach II Rzeczypospolitej. Wypoczywał tu Józef Piłsudski. W uzdrowisku 
źródło wody mineralnej . 
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TTaaddeeuusszz  BBaajjwwoolluukk  
  

OOjjcciieecc    PPaawweełł     BBaajjwwoolluukk  
  
Ojciec mój Paweł Bajwoluk, syn Franciszka i Salomei, urodził się 22.06.1901r. w Kotlicach, pow. 
Zamość (ówczesny powiat Tomaszów Lubelski). Dziadek był rolnikiem, ojciec był najstarszy z 
rodzeństwa, miał jeszcze trzy siostry i dwóch braci. Cała rodzina przeniosła się z Kotlic do pobliskiej 
miejscowości Honiatycze, gdzie zakupiono większe gospodarstwo rolne. Po ukończeniu szkoły 
podstawowej i rzemieślniczej w zakresie stolarstwa, po krótkim okresie pracy w Hrubieszowie dla 
potrzeb wojska, Ojciec postanowił zgłosić się na ochotnika do legionów. Został przyjęty do wojska, a 
następnie brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. W czasie walk został ranny, potem 
odznaczony Krzyżem Walecznych, a po zakończeniu wojny razem ze swoją jednostką został 
przeniesiony do Dęblina, gdzie kontynuował służbę, ukończył szkołę wojskową i pozostał w strukturach 
wojskowych. 
W roku 1928 zawarł związek małżeński z Antoniną z domu Łukasiuk, a w 1930 roku urodziłem się ja. 
W 1929 roku Ojciec na własna prośbę został przeniesiony do Policji Państwowej i został skierowany do 
szkoły policyjnej w Mostach Wielkich koło Lwowa. Po ukończeniu szkoły pełnił służbę jako zastępca 
komendanta posterunku PP w Turlyczu ( powiat Skała Podolska, województwo Tarnopolskie ), gdzie 
zamieszkaliśmy. Po kilku latach służby Ojciec, już jako komendant posterunku, otrzymał awans na 
stopień starszego przodownika PP i został przeniesiony na stanowisko komendanta posterunku do 
Germatówki, miejscowości w powiecie Borszczowskim, położonej kilka kilometrów od granicy polsko-
rosyjskiej na rzece Zbrucz. Ojciec zaocznie uzupełnił wykształcenie w zakresie szkoły średniej.  
 

W międzyczasie nasza rodzina powiększyła się, w 1934r. urodziła się moja 
siostra. 
Byliśmy bardzo szczęśliwą rodziną, rodzice moi bardzo się kochali i 
szanowali, kochali również nas, dzieci. Dom rodzinny stanowił oazę spokoju i 
szczęścia. 
 
 
Antonina Bajwoluk z synem Tadeuszem w Turylczu, rok 1934 
 
        Ojciec nieprzypadkowo został przeniesiony w ten rejon kresów 
Wschodnich – znał te tereny z czasów wojny 1920 roku. Urodzony na 
Lubelszczyźnie zetknął się też z Ukraińcami, których znał, a którzy w 
powiecie Borszczowskim stanowili większość narodowościową.  
        Były to rubieże Rzeczpospolitej – jej „szańce” graniczne od wschodu i 

południa. Do granicy rumuńskiej na Dniestrze było zaledwie 15 kilometrów, do sowieckiej na Zbruczu – 
5 km. Życie na tych terenach wymagało wielkiego wysiłku od ludzi tu pracujących w gospodarce, 
handlu, rolnictwie, leśnictwie, oświacie, kulturze, jak tez i od tych, którym Ojczyzna powierzyła funkcje 
ochrony granic, bezpieczeństwa i spokoju jej obywateli. Ojciec mój doskonale rozumiał zakres swoich 
obowiązków służbowych. Był człowiekiem – jak go pamiętam- szlachetnym, mądrym, odważnym i 
pracowitym. Pełnił służbę w bardzo trudnym i niebezpiecznym pasie pogranicza. Był jednocześnie 
bardzo odpowiedzialny i szanowany przez miejscową społeczność: Polaków, Ukraińców i Żydów – 
obdarzano go zaufaniem i szacunkiem. Pamiętam, jak często wieczorem po kolacji ubierał mundur, 
przypasywał broń i całując nas na pożegnanie wychodził z domu w ciemną noc, by strzec pokoju i 
bezpieczeństwa ludzi. Razem z Ojcem pełnili służbę jego koledzy, policjanci, a także nieodłączny 
przyjaciel Ojca i nasz – pies Rex, ogromny wilczur. Pies był wytresowany i bardzo przydatny: łagodny 
dla swoich i zły dla obcych. Pewnego dnia uratował Ojcu życie. Złapany przez Ojca złodziej-przemytnik 
nie zdążył wyjąć broni by strzelić – pies wyprzedził jego ruch, skoczył i powalił na ziemię. 
Wiele było różnych niebezpiecznych sytuacji, które i my przeżywaliśmy mocno. Zwłaszcza moje 
Mama, bardzo dzielna kobieta, przezywała ogromnie głęboko wszystkie niebezpieczne sytuacje, które w 
tym rejonie często się zdarzały, i w których Ojciec uczestniczył. Kochałem Ojca bardzo, byłem z niego 
dumny.  
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W święto 11 listopada, Pamiętam, wieczorem, gdy uroczystym zwyczajem legionistów, przy słowach 
pieśni żołniersko-legionowych śpiewanych przez żołnierzy KOP-u : ”na stos rzuciliśmy swój życia los”, 
zapalano wielkie ognisko. Ojciec mój z szablą przy boku miał zaszczyt, jako były legionista, zapalać ten 
symboliczny stos-ognisko, wokół którego gromadziły się setki osób cywilnych i wojskowych z policją 
włącznie.  
Przypominam sobie znajomych policjantów, byli to wspaniali ludzie- współpracownicy i koledzy 
mojego Ojca. Zawsze elegancko ubrani w granatowe mundury, wyczyszczone do połysku czarne 
wysokie buty, zapięci pasem z bronią przy boku – stanowili wówczas dla mnie wzór porządku, 
dyscypliny, odwagi i spokoju. Nie pamiętam, aby Ojciec kiedykolwiek był zdenerwowany. Umiał 
zachować spokój i opanowanie w domu i w pracy. Był człowiekiem pogodnego usposobienia, wesoły, 
lubił żartować, bawił się z nami, gdy tylko miał na to chwilę czasu. Pamiętam nasze rodzinne wyjazdy 
latem nad rzekę Zbrucz - kąpaliśmy się wszyscy - ileż było radości i wesela w tych beztroskich dniach 
naszego życia rodzinnego. 
Ojciec uprawiał sporty: świetnie pływał, brał udział w zawodach pływackich i strzeleckich, dobrze 
jeździł konno. Gromadził też książki, lubił czytać, choć czasu 
miał mało. W jego pokoju do późnych godzin nocnych paliła 
się lampa.  
Zabierał mnie na wycieczki rowerowe. Jeździliśmy do lasu 
na grzyby i poziomki. Do największych moich radości 
należał wyjazd na wakacje do naszych dziadków na wieś do 
rodzinnych Honiatycz koło Zamościa.  
Rodzice moi urodzeni na Ziemi Zamojskiej każdy urlop Ojca 
spędzali razem z nami u swoich rodziców i przebywaliśmy 
tam przez cały sierpień. Była to wielka swoboda i przygoda. 
Ojciec zamieniał się wtedy w cywila, mundur odpoczywał w 
szafie, a Ojciec w letnim ubraniu zajmował się 
sadownictwem i rolnictwem na własnej ziemi, która 
wspólnie uprawiali ze swoim bratem Ignacym( plutonowy 
rezerwy, dowódca grupowy AK, zginął w Oświęcimiu). 
Marzeniem mojego Ojca było, gdy już przejdzie na 
zasłużoną emeryturę, zajmować się sadownictwem i 
ogrodnictwem. Zawsze mawiał, że będzie chciał w 
przyszłości odpocząć po służbie wojskowo-policyjnej 
właśnie wśród przyrody i pejzażu wiejskiego. Lecz tego nie 
dane mu było doczekać. 
 
Paweł Bajwoluk, st.przodownik PP, komendant posterunku  
w Germantówce z żoną Antoniną, synem Tadeuszem i córką 
Adelą, czerwiec 1939r. 
 
Radosne nasze życie rodzinne dobiegało końca. Pamiętam dobrze rok 1938, gdyż były to ostatnie 
wakacje spędzone u moich dziadków. W 1939 roku złe wieści ze świata polityki uniemożliwiły wyjazd 
mojemu Ojcu na urlop w sierpniu, chciał natomiast, aby Mama wyjechała z nami, ale ona jednak nie 
chciała go opuścić. Pas pogranicza stawał się coraz bardziej niespokojny: kilkuosobowe grupy 
uciekinierów starały się przedostać przez granicę polsko-sowiecką. Pamiętam, że często żołnierze  
KOP-u prowadzili całe grupy na posterunek.  
W domu Ojciec bywał krótko, dzień i noc czuwano na posterunku. Rozkazy były jednoznaczne: 
uszczelnić granicę i strzec spokoju. Tymczasem w sierpniu 1939 roku było coraz więcej prowokacji na 
granicy ze strony sowieckich straży granicznych. To wszystko pamiętam z usłyszanych cichych rozmów 
Ojca i Mamy. Zdawało mi się, że Ojciec był bardzo zmartwiony rozwojem sytuacji, teraz wiem, ze tak 
było naprawdę. Ojciec miał coraz mniej czasu dla nas. Całymi godzinami przebywał w kancelarii 
posterunku lub na patrolu w terenie – mieli do dyspozycji motocykl z przyczepą, a patrol składał się z 
trzech policjantów. Komendantowi posterunku przydzielono do pomocy rezerwistów policji: byli 
umundurowani, nosili granatowe czapki i zielone mundury – kombinezony. 
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Nadszedł dzień wybuchu wojny polsko-niemieckiej, pierwszego września, kiedy poszedłem do szkoły 
do czwartej klasy. Wybuch wojny nastąpił nieoczekiwanie, zapanowało wrzenie wśród ludności 
ukraińskiej. Policja wraz z oddziałami zostali postawieni w stan najwyższej gotowości. Wojna 
błyskawicznie obejmowała cały nas kraj, ale my jednak nie odczuwaliśmy jeszcze jej bezpośrednich 
skutków: czasem zabłąkał się niemiecki samolot zwiadowczy – pędziliśmy wtedy do okopów w pobliżu 
budynku szkolnego. Ojciec usilnie nalegał, aby mam wyjechała z nami do rodziny na Lubelszczyznę. 
Mama nie chciała jednak Ojca zostawić, a i podróż stawała się coraz bardziej niebezpieczna -  kolejowe 
szlaki komunikacyjne były bombardowane przez lotnictwo niemieckie. Wojsko Polskie cofało się na 
wschód, komunikaty radiowe były coraz bardziej lakoniczne i złe, mijały dni grozy, byliśmy przerażeni, 
ale wierzyliśmy w zwycięstwo – naród polski i Wojsko Polskie jednak nadal walczyli bohatersko. 
W nocy z 16 na 17 września usłyszeliśmy huk i szum motorów od strony sowieckiej. Pamiętam jak 
Ojciec mówił do Mamy z niepokojem, że Sowieci coś knują przeciwko Polsce, był przerażony. Podszedł 
do mnie tego wieczora i powiedział, abym zawsze był dzielny i abym pamiętał jak nazywają się 
dziadkowie i gdzie mieszkają. Przeczuwał zapewne to najgorsze, co wkrótce stać się musiało. 
O świcie 17 września obudziła nas gwałtowna kanonada z dział artyleryjskich i karabinów 
maszynowych. Pociski przelatywały nad domem i posterunkiem PP. Ojciec, pełniący dyżur w swojej 
kancelarii, wbiegł do sypialni i kazał nam natychmiast ubrać się i uciekać do schronu, który był w 
sąsiedztwie u dyrektora szkoły, pana Galera. Szybko wybiegliśmy z domu chwytając pospiesznie w ręce 
odzież, koc, małą poduszkę. Gdy wychodziliśmy z domu Ojciec wybiegł z posterunku już w pełni 
uzbrojony, w hełmie na głowie, z karabinem w ręku, ucałował Mamę i mnie z siostrą, oddał Mamie 
pieniądze – ostatnie, jakie mu zostały z pensji i kazał nam szybko uciekać, gdyż na posterunek zaczęły 
spadać pociski z karabinów maszynowych. Wbiegliśmy do schronu, gdzie było już kilkanaście osób. Ze 
zgrozą w sercach i strachem w czasie kanonady artylerii odmawialiśmy głośno „Pod Twoja obronę”. 
Oddział policji i rezerwiści PP pod dowództwem mojego Ojca utworzyli drugi pas obrony. Pierwszy pas 
obrony tworzyły strażnice KOP-u, które jednakże po dwóch godzinach padły i Armia Radziecka 
wtargnęła w obszar naszej Ojczyzny. Posterunek PP w Germantówce przez pół godziny powstrzymywał 
nacierający oddział kawalerii sowieckiej. Słyszałem wyraźnie od strony posterunku strzały z broni 
maszynowej. Kilkudziesięciu policjantów i rezerwistów PP zatrzymało na szosie przeważające siły 
najeźdźcy – opór jednak nie mógł trwać długo, widocznie zabrakło amunicji. Zapanowała złowroga 
cisza po obu stronach. Policjanci opuścili linie obrony i wycofali się w kierunku szosy biegnącej do 
granicy rumuńskiej. Kiedy wyszedłem ze schronu panowała przez chwilę martwa cisza, ale za chwilę 
przednie konne oddziały Armii Czerwonej ruszyły do natarcia szosą od wschodu na zachód. Pędzili na 
koniach z szablami w ręku, za nimi jechały taczanki pancerne, później samochody z wojskiem i czołgi. 
Staliśmy przy ogrodzeniu domu państwa Gayerów nieruchomo jakby martwi. Nikt nie był w stanie 
wypowiedzieć słowa. Około dziesiątej przed południem oddziały sowieckie usunęły się z szosy na 
pobocze, a od zachodu szosa na wschód do granicy na Zbruczu jechały ciężarowe samochody sowieckie 
pełne polskich żołnierzy i policjantów siedzących w środku, pilnowanych przez czerwonoarmistów z 
bagnetami na karabinach, siedzących po bokach. W jednej z ciężarówek był mój Ojciec, zobaczyłem go, 
on także mnie dojrzał, był bez czapki, bez pasa, był dystynkcji i naramienników. Wstał nagle, 
wyprostował się i wyciągnął do mnie rękę w ostatnim pożegnalnym geście. Zrobił kilka ruchów ręką, 
tak, jakby mnie przeżegnał krzyżem świętym. Chciał mi cos powiedzieć – zauważyłem tylko ruch ust. 
Krzyknąłem głośno: ”Tatusiu” – skurcz chwycił mnie za gardło. Czerwonoarmiejec ( kilku z karabinami 
siedziało siedzieli wokół Ojca i jego kolegów) chwycił Ojca za ramie i kazał mu usiąść. Trwało to 
wszystko bardzo krótko.  Samochód pojechał dalej, Już nie widziałem Ojca, bo nadjechały inne 
samochody pełne policji i wojska, konwojowanych przez wojsko sowieckie. To było moje ostatnie 
pożegnanie z Ojcem i tylko ja sam tego doświadczyłem. Mama, przerażona i zapłakana była wtedy z 
moją siostrą w schronie. Po wejściu do schronu powiedziałem cicho: „Mamusiu, widziałem Tatusia - 
zabrali go Sowieci do niewoli". Matka po tych słowach zemdlała i upadła na podłogę. Przeraziłem się 
bardzo, bo nie wiedziałem, co z nami będzie. Przy pomocy pani Gayerowej ocuciliśmy Mamę. 
Siedzieliśmy przytuleni do siebie przerażeni, zrozpaczeni, w tym dniu „świat się nam zawalił". Był to 
dzień 17 września 1939 roku. Polsce wbito bagnet w plecy. Dokonał tego Stalin i jego Armia Czerwona. 

Nigdy nie zapomnę tego dnia, w którym straciłem Ojca, a Polska - niepodległość. Następnego dnia 
w Germakówce władza sowiecka - NKWD - rozpoczęła swoje rządy. 19.09.1939 roku zostaliśmy 
wyrzuceni z naszego mieszkania. Pozwolono nam zabrać tylko niewiele rzeczy, reszta została do 
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dyspozycji NKWD. Mama, dzięki znajomym, wynajęła mieszkanie - mały pokoik z kuchenką u pani 
Dobrzańskiej. To musiało nam wystarczyć. Nastąpiła wegetacja i prześladowanie przez NKWD. Mama 
co pewien czas była wzywana do urzędu, gdzie swoją siedzibę miało NKWD - na nieustające prze-
słuchania. Było to maltretowanie i psychiczne i fizyczne mojej Matki tylko za to, że była Polką i żoną 
komendanta posterunku Policji Państwowej. W grudniu 1939 roku przed samymi świętami Bożego 
Narodzenia przyszła od Ojca wiadomość - kartka pocztowa z obozu w Ostaszkowie. Pisał, że żyje i jest 
zdrów, chociaż przedtem chorował. Była to dla nas radość wielka, że żyje, ale też i smutek, że w niewoli 
i tak bardzo od nas daleko. Następnie napisał bardzo krótki list i jeszcze w styczniu 1940 roku 
otrzymaliśmy od Ojca ostatnią już kartkę. Pisał bardzo serdecznie - sercem całym - taki był mój Ojciec - 
pełen niepokoju i troski o nasze losy. Nasz los ułożył się tragicznie. Trzynastego kwietnia 1940 roku, 
świtem - było jeszcze ciemno - wtargnęło do naszego mieszkania trzech funkcjonariuszy NKWD. Kazali 
nam się szybko ubierać i nie pozwolili nic zabrać oprócz kilku rzeczy osobistych z ubrania i trochę 
pościeli. Przed domem stał wóz. Zawieźli nas na stację Iwonie Puste koło Germakówki, załadowali nas 
do bydlęcych wagonów, gdzie byli już inni Polacy: Rodziny policyjne i wojskowe, drzwi zaryglowano i 
pociąg ruszył w nieznane. W nocy przekroczyliśmy granicę polską - wjechaliśmy do ZSRR.  
Podróż w nieludzkich warunkach trwała miesiąc. W wagonie jechały matki z małymi dziećmi. Moja 
Matka miała wtedy 33 lata, ja dziewięć, a siostra pięć lat. Jechaliśmy o głodzie, chłodzie i pragnieniu. 
Od czasu do czasu strielok - żołnierz wartownik otwierał zaryglowane drzwi wagonu i podawał wiadro 
gorącej wody do picia, tzw. czaj (herbaty nie było), kawałek czarnego suchego chleba. W południe co 
drugi dzień dawano dla całego wagonu wiadro lury, która miała być zupą. Tej „ceremonii" towarzyszyły 
przekleństwa. Pamiętam, kiedy na Uralu pociąg się zatrzymał. Był to już drugi tydzień podróży. Do 
wagonu podeszła stara Rosjanka z butelką koziego mleka, które chciała podać do wagonu. Została 
brutalnie odepchnięta przez żołnierza-wartownika - nawet ten gest obcej kobiety dla sowieckiego 
konwojenta był niedopuszczalny. Co przeżyliśmy w czasie tej miesięcznej podróży - trudno opisać. 
Dzieci i starsi ludzie umierali. Trupy wynoszono z wagonów, zostawiano w nieludzkiej ziemi, a 
transport jechał dalej. Wreszcie w połowie maja 1940 roku dojechaliśmy do stacji Dzangistobe w 
Kazachstanie. Dookoła step, upał, głód i brud. Po kilku dniach koczowania pod gołym niebem -
zostaliśmy załadowani na zupełnie zdezelowane samochody ciężarowe i przewiezieni 250 km w step do 
sowchozu Biegacz. Tam w lepiankach żyliśmy i pracowaliśmy ciężko przez półtora roku. Ja z Mamą 
również wychodziłem do pracy. Przeżyliśmy ten makabryczny okres aż nastąpiło ocalenie. Za-
wdzięczamy to Rządowi Polskiemu w Londynie  i generałowi Władysławowi Sikorskiemu. Ten mąż 
stanu, Premier Rządu i Naczelny Wódz Wojska Polskiego – wyjednał dla matek, żon i dzieci - rodzin 
wojskowych i policyjnych u rządu sowieckiego amnestię. Pozwolono nam opuścić miejsce odosobnienia 
- łagier w Biegaczu. Byliśmy już bliżej tzw. cywilizacji rosyjsko-kazachskiej, kiedy przyjechaliśmy do 
miasta Ajaguz w Kazachstanie. O naszym Ojcu nie było potem żadnej wiadomości. Z kartek napisanych 
do nas jeszcze do Polski wiedzieliśmy tylko, że był w obozie w Ostaszkowie. Po wybuchu wojny 
niemiecko-sowieckiej utworzono armię polską generała Andersa na terenie ZSRR. Z łagrów i obozów 
jechali do Wojska Polskiego polscy żołnierze i policjanci, którzy byli w innych obozach, do których 
trafili w innych okolicznościach. Sądziliśmy, że nasz Ojciec odezwie się, że może przeżył. Nadzieja ta 
nigdy nas nie opuszczała. Moja Mama zawsze nam mówiła, że Tatuś na pewno żyje, tylko nie wie, 
gdzie nas szukać. Pisaliśmy do różnych władz. Trwała cisza. O naszym Ojcu nie było żadnej 
wiadomości. W 1946 roku na mocy zezwolenia na repatriację ludności polskiej z ZSRR, powróciliśmy 
do kraju. Przez długi okres aż do końca siedemdziesiątych lat byliśmy okłamywani, że to Niemcy 
zamordowali naszych Ojców. Dopiero ostatnie latach (osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte) ujawniły całą 
prawdę. Otrzymałem odbitkę pisma - rozkazu NKWD z dnia 1.04.1940 roku z Moskwy do komendanta 
obozu w Ostaszkowie - lista-rozkaz zawierał kilkanaście nazwisk, a pod numerem 11 widniało 
nazwisko, imię oraz data urodzenia mojego Ojca. Wiemy teraz, że tym rozkazem nakazano oddać 
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jeńców wojennych - policjantów -będących w obozie „Ostaszków" do dyspozycji NKWD w Twerze. 
Wiemy też ostatecznie, że w budynku NKWD w piwnicach rozstrzeliwano jeńców - policjantów 
polskich. Tam też rozstrzelano mojego Ojca. Miał wówczas 39 lat. Był w pełni sił. Mógł jeszcze żyć, 
cieszyć się życiem, być mężem i Ojcem. Wroga kula pozbawiła go życia. Śmierć zadano mu wbrew 
istniejącej konwencji międzynarodowej chroniącej żołnierzy - jeńców wojennych. Zginął tylko za to, że 
był prawdziwym patriotą - Polakiem. My wspólnie, jako jego rodzina, zostaliśmy wyrzuceni z domu i 
deportowani do nieludzkiej ziemi. To, że ocaleliśmy zawdzięczamy tylko zmianie, jaka zaszła w 
sytuacji międzynarodowej oraz staraniom rządu gen. Sikorskiego. Ciało mojego Ojca wrzucono jak setki 
innych do wspólnego grobu w Miednoje. Kości jego spoczywają w nieludzkiej i niechcianej, wrogiej 
nam ziemi. Przeżyłem wielkie wzruszenie, gdy z delegacją Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia Polski 
Południowej, uczestniczyłem w ceremonii poświęcenia grobów Cmentarza Wojennego w Miednoje oraz 
w mszy świętej - przywiozłem zdjęcia z tych uroczystości. Zaciągnięta warta honorowa policji i wojska 
przy grobach rozstrzelanych naszych Ojców była dla mnie wzruszającym przykładem tej czci, na którą 
zasłużyli pomordowani. Oddano Im po wielu, wielu latach cześć i honory wojskowe. Doczekałem się i 
ja wreszcie prawdy o losie tragicznego końca życia mojego Ojca. Jest to smutna prawda. Nikt nie może 
wrócić mu życia. Może jeszcze żyłby do tej pory -miałby obecnie 92 lata. Są ludzie, którym życie 
układa się normalnie, dożywają późnego wieku. Mój Ojciec, o którym zawsze myślę z wielką miłością, 
nie doczekał tego. Był prawdziwym Polakiem, patriotą - za Polskę oddał życie. 

Cześć Jego pamięci! 

syn Tadeusz Bajwoluk 

                                                                                                                                                                 Kraków 1993r. 
Ojciec: Paweł Bajwoluk 
st. przodownik PP jeniec Ostaszkowa, zamordowany w Twerze 
 
Kotlice – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim,  
Honiatycze – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie hrubieszowskim,..W 1944                                                                 

r.wieś została doszczętnie spalona przez UPA (bandy ukraińskie). Nie oszczędzono też kościoła. Po wojennej 
pożodze ocalali mieszkańcy Honiatycz zabrali się do odbudowy domostw i świątyni.                   
Władysław Sikorski herbu Kopaszyna (ur. 20 maja 1881, zm. 4 lipca 1943 w Gibraltarze) – generał broni Wojska Polskiego, Wódz 
Naczelny, premier Rządu na Uchodźstwie. 
Przed I wojną światową był jednym ze współzałożycieli i członków kilku nielegalnych polskich organizacji niepodległościowych. Walczył w Legionach 
Polskich w trakcie I wojny światowej, potem w nowo utworzonej armii polskiej podczas wojny polsko-bolszewickiej (1919-1921). Odegrał w niej znaczącą 
rolę, zwłaszcza podczas bitwy warszawskiej 1920 roku. W pierwszych latach II Rzeczypospolitej Sikorski pełnił najważniejsze funkcje rządowe, włączając 
w to stanowisko premiera (1922-1923) i ministra spraw wojskowych (1923-1924). Wkrótce potem jednak, po przewrocie majowym Józefa Piłsudskiego w 
1926 roku został odsunięty od pełnienia eksponowanych stanowisk. Pozostawał w opozycji do rządów Sanacji. W tym czasie napisał kilka książek 
dotyczących sztuki wojennej i stosunków międzynarodowych państwa polskiego. 
W trakcie II wojny światowej został premierem rządu RP na uchodźstwie, Naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnych i niestrudzonym "adwokatem" 
sprawy polskiej na europejskiej i światowej scenie dyplomatycznej. Był zwolennikiem ponownego nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy 
Polską a ZSRR, które zostały zerwane po wspólnej z Niemcami inwazji Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku. Jednak w kwietniu 1943 roku Józef 
Stalin zerwał stosunki dyplomatyczne z polskim rządem na uchodźstwie. Zostało to spowodowane przez żądanie Sikorskiego, aby Międzynarodowy 
Czerwony Krzyż zbadał sprawę zbrodni katyńskiej. W lipcu 1943 roku Sikorski zginął w katastrofie samolotu, który rozbił się zaraz po starcie z lotniska na 
Gibraltarze. Szczegółowe okoliczności śmierci generała pozostają nieznane.  
Władysław Anders (ur. 11 sierpnia 1892 w Błoniu, zm. 12 maja 1970 w Londynie) – generał broni Wojska Polskiego, Naczelny Wódz Polskich Sił 
Zbrojnych w latach 1944-1945. 
 29 września w 1939r. w okolicach Sambora, generał Anders, dwukrotnie ranny, dostał się do niewoli sowieckiej. 
Przetrzymywany w lwowskim szpitalu przy ul. Kurkowej, następnie w więzieniu (Brygidki) we Lwowie, 29 lutego 1940 wywieziony przez NKWD do 
Moskwy i osadzony w centralnym więzieniu NKWD na Łubiance. Podczas 22-miesięcznego pobytu w więzieniu był wielokrotnie przesłuchiwany i 
bezskutecznie namawiany do wstąpienia do Armii Czerwonej. Został uwolniony po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej i podpisaniu układu Sikorski-
Majski. Od 4 sierpnia 1941 r. twórca i dowódca Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, a po ewakuacji latem 1942 wojska i ponad 20 tys. cywilów (uratowanych z 
więzień i łagrów) do Iranu - dowódca Armii Polskiej na Wschodzie (Irak, Palestyna) i 2 Korpusu Polskiego, którym dowodził w kampanii włoskiej (Bitwa o 
Monte Cassino). Od 2 października 1944 do 5 maja 1945 r. pełniący obowiązki (wobec wzięcia do niewoli gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego) 
Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych i Generalny Inspektor Sił Zbrojnych. Ostro skrytykował ustalenia konferencji w Jałcie. 
Władze komunistyczne Polski w 1946 roku odebrały mu stopień generała i polskie obywatelstwo, które przywrócono mu pośmiertnie w 1989r. 
Do końca życia pozostał na emigracji, zmarł dokładnie w 26. rocznicę bitwy pod Monte Cassino. Pochowany został, zgodnie z jego wolą wśród swoich 
żołnierzy na Polskim Cmentarzu Wojennym pod Monte Cassino, we Włoszech. 
Korpus Ochrony Pogranicza, KOP – formacja wojskowa czasu pokoju utworzona w 1924 do ochrony wschodniej granicy II Rzeczypospolitej przed 
penetracją agentów i terrorystów ze wschodu.  
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Rozdział V 
                          
 
                                  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  



 - 68 - 

AAnnttoonnii   JJaanniikk  
  

  FFrraaggmmeennttyy  wwssppoommnniieeńń  
  

 
Jestem synem Ofiary Katynia. Mój ojciec, Antoni Janik, rocznik 
1892, był w 1939r  kierownikiem Szkoły Powszechnej nr 1 w 
Rybniku, ul. Cmentarna 1.Miał przydział jako podporucznik 
rezerwy do 75 pułku piechoty z miejscem postoju w Tarnowskich 
Górach. Krótko przed wojną zmieniono mu przydział do 
jednostki Żandarmerii Polowej w Tarnowie. W tym charakterze – 
przypuszczam- po zmobilizowaniu powierzono mu zwalczanie 
dywersji w powiecie pszczyńskim, Świadczy o tym list wysłany 
przez ojca 31 sierpnia 1939r. z Pszczyny do matki. List ten 
zawiera informację: 
” Dywersantów  łapie się. Wczoraj objechałem cały powiat” oraz 
adres: Komenda Powiatowa Policji Województwa Śląskiego w 
Pszczynie. Ojciec nie był jednak funkcjonariuszem Policji, w 
polskim mundurze wojskowym został ekshumowany w Katyniu –  
nr ew. AM-720.  
 
 
 

 
Szczęśliwe życie skończyło się dla nas wszystkich 25 sierpnia, gdy- jeszcze w cywilu - na rynku w 
Rybniku pożegnałeś uściskiem i pocałunkiem naszą matkę a Twoją żonę i ośmioletnią wtedy córeczkę, 
Helenkę. Ty zaś ojcze, z kartą  powołania poszedłeś na Twoją ostatnią, męczeńską drogę. Tylko 
dwadzieścia lat małżeńskiego i rodzinnego szczęścia dało Ci życie. Pożegnałeś na zawsze swoją 
Hildeńkę i nas, czwórkę waszych dzieci. Wtedy zawalił się Wasz świat, szczególnie świat naszej matki, 
dla której jedyną ostoją w jej trudnej sytuacji byłeś ty ojcze, 
bardzo kochany i bardzo kochający.                                                                          
Byliśmy nieświadomi Twojej tragedii wtedy w kwietniu 
1940r., kiedy z różańcem naszej matki w kieszeni 
żołnierskiego płaszcza, z myślami przy nas i żegnający nas, 
stanąłeś na miejscu kaźni, nad grobem w Katyniu. Są rany, 
których czas nie leczy. Taka jest pamięć Twej śmierci. 
                                                                                          
W twym krótkim życiu Bóg był dla Ciebie łaskaw. Przeżyłeś 
całą I wojnę Światową w austriackim mundurze od jej dnia 
piątego (1.08.1914r.) aż do ostatniego ( 11 listopada 1918 
roku). Walczyłeś na froncie rosyjskim i na dramatycznym 
froncie włoskim. W ostatnim roku wojny, prawdopodobnie 
w czasie urlopu w lecie 1918 roku pojechałeś w mundurze 
austriackiego podporucznika do posiadłości niemieckiego 
ojca Twej ukochanej Hildeńki Peter, w austriackich (dzisiaj 
czeskich )Sudetach, aby prosić o zgodę na Wasz ślub i 
błogosławieństwo. Przeżyliście jednak dramat. Ojciec mojej 
przyszłej matki najpierw nie chciał Ciebie przyjąć, a potem 
nie zgodził się na to, żeby mężem jego córki został Polak. 
Zapowiedział wydziedziczenie. Kończyła się wojna, 
zmieniały się granice państw, przyszłość była niewiadoma. 
 Wasza siła uczucia, determinacja i odwaga decyzji wzrusza mnie głęboko jeszcze dzisiaj do łez. 
Pobraliście się w Cieszynie, samotni. Miłość Twoja ojcze do Polski, poczucie patriotyzmu, honoru i 
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lojalności było także w pełni udziałem naszej Matki, pełnej najlepszych uczuć dla Ciebie i dla nas, 
dzieci. Przyjętym obowiązkom Matka nasza pozostała wierna aż do śmierci w Krakowie w roku 1970.  
  
W roku 1944 zmarł nasz niemiecki dziadek. Udział w pogrzebie był dla naszej matki jej pierwszym, 
dramatycznym kontaktem z ojcem od czasu Jej zamążpójścia. Tragedia Katania była już wtedy ogólnie 
znana, szczególnie w Niemczech. Mimo to Sąd Spadkowy Rzeszy w Weidenau w lutym 1944r. przysłał 
Matce decyzję o wydziedziczeniu z następującym uzasadnieniem: „Była żoną wysokiego urzędnika 
byłego państwa polskiego. Dzieci SĄ Polakami. Nie można dopuścić do tego, żeby własność niemiecka 
dostała się w ręce obcego elementu.( tu stempel ze swastyką). 
 
   Gdy Ojciec szedł na wojnę, ja byłem we Lwowie. Zgodnie z zaleceniem władz uciekaliśmy przed 
Niemcami na wschód „ do koncentrującej się tam armii”. Doszedłem do granicy z ZSRR i wkraczające 
wojsko sowieckie wzięło mnie do niewoli. Jako „ poddany niemiecki” zostałem  po pięciu dniach 
zwolniony i z przygodami wróciłem do Krakowa, do domu, który Rodzice jeszcze w r. 1934 – dzięki 
zadziwiającej intuicji i decyzji matki ( daleko od granicy) tam wybudowali. Ta decyzja uratowała 
wówczas naszą rodzinę. 
 
Antoni Janik, Kraków, 01.10.2008r.  
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ALINA  SALCZY ŃSKA 
 
Z  WOŁYNIA  NA ZIEMIĘ  ŚLĄSKĄ 
 
„To był dla mnie okres najbardziej intensywnego czytania książek, kiedy czekaliśmy trzy tygodnie na 
torach kolejowych przed Głogowem, w roku 1945, podczas naszej podróży pociągiem z Wołynia do 
rodzinnych stron mojego ojca koło Lublina. Przeczytałam wtedy wszystkie książki, które zdołałam 
zabrać z domu. Koczowaliśmy pod gołym niebem, zmuszeni przez sowieckich żołnierzy do opuszczenia 
pociągu w szczerym polu – w pobliżu nie było żadnej stacji kolejowej. Sowieci weszli do pociągu w 
nocy, o drugiej, padał wtedy deszcz. Nikt nie chciał wysiadać, niestety, nie mieliśmy nic do 
powiedzenia. Strzelano – wprawdzie tylko w powietrze, ale wszyscy byliśmy przerażeni. Niektórzy z 
podróżujących przesiedleńców wieźli ze sobą zwierzęta domowe, ale nie było rampy i nie wszystkie 
opuściły wagony - w pociągu jechały krowy, świnie, prosięta – dobytek uratowany z ociekającej polską 
krwią ziemi wołyńskiej. Pociąg jechał dalej, razem z pozostawionym wygłodniałym bydłem.” – 
opowiada pani Alina Salczyńska, córka podoficera WP II RP z jednostki wojskowej  w Żytyniu - 
Cukrowni, koło miasta Równe, miasta powiatowego w województwie  wołyńskim.  
 
Pani Alina pamięta, że żołnierze tworzący jednostkę wojskową w latach trzydziestych organizowali w 
Żytyniu życie towarzyskie dla swoich rodzin, spotkania i zabawy. Zbudowali nawet w Żytyniu kościół, 

poświęcony przez biskupa Józefa Gawlinę. 
Pan Stanisław Salczyński, który specjalizował się w dziedzinie łączności, 
został w 1938 roku skierowany na posterunek Korpusu Ochrony Pogranicza do 
kolonii Krąglik k. Korca.                                                                                   
 

        Pani Alinka z rodzicami 
Pan Stanisław Salczyński. 
 
 W pierwszych dniach od napaści Niemców hitlerowskich na Polskę 
przydzielono  mu zadania w ramach zaopatrzenia w umundurowanie nowo 
zmobilizowanych polskich żołnierzy. 
 Siedemnastego września 1939 roku nocą wkroczyli Sowieci. Informację o 
wkroczeniu wschodniego agresora podano na posterunek telefonicznie. 

Żołnierze opuścili strażnicę, likwidując połączenia telefoniczne i wczesnym rankiem uciekali przez 
pola. Za nimi biegli, strzelając, żołnierze sowieccy.  
„ Moja mama, z domu Ejsmond, przeżyła pierwszą wojnę światową i rewolucję rosyjską i dobrze 
wiedziała, co może grozić Polakom pod okupacją sowiecką. Wszyscy mieli świeżo w pamięci Polaków, 
którzy zamieszkiwali wschodni Wołyń, pozostawiony  w granicach ZSSR - zostali oni zesłani na daleki 
wschód. Byliśmy przeświadczeni, że i nas czeka  wywózka” - wspomina dramatyczne dni przełomu 
1939-1940 r. pani Alina.  
I dodaje: „Tatuś szczęśliwie wrócił do domu w październiku 1939r. Przyszedł w bieliźnie, bo uciekł z 
niewoli, ale nie wiem z jakiej. Wiem tylko tyle, że walczył pod Lwowem.”   
Pan Salczyński musiał się ukrywać. Dla policji ukraińskiej, która co tydzień robiła w ich domu  rewizję, 
był nieobecny- był na wojnie. Miary niebezpieczeństwa i strachu dopełniała obawa, czy pracująca w ich 
domu Ukrainka nic nie wyda. Poza tym w domu była broń ( pistolet i strzelba myśliwska) oraz dwa 
radia ( jedno zrobione przez pana Stanisława). Zgodnie z nakazem władz broń i radia należało zdać, ale 
pistolet mama skrupulatnie ukryła i zatrzymała jedno radio. Polacy spotykali się w domu byłego 
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polskiego sołtysa ( wujka pani Aliny), aby tego radia wspólnie słuchać! Wujek też  ukrywał się przed 
Ukraińcami od pierwszych dni września 1939r., ale w 1941 roku w kwietniu  Sowieci zdołali wujka 
złapać i posadzili go w więzieniu w Równym, a jego żonę i dzieci wywieźli do Kazachstanu. Losy 
powrotu tej rodziny ze wschodu przez Palestynę wraz z Armią gen. Andersa to kolejny niesamowity 
dramat i cud ocalenia. 
Latem 1941 roku wkroczyli do Wołynia Niemcy. 
Oddziały Armii Krajowej zaczęły powstawać w 1943 roku. Pan Stanisław Salczyński był zaangażowany 
w ich tworzenie i późniejsze działania. Jednakże już w sierpniu 1943 roku grupa 19 osób z oddziału AK 
( w tym jedna dziewczyna) została przez Niemców aresztowana, prawdopodobnie na skutek zdrady, i 
osadzona w więzieniu w Równym.  
Tymczasem polskie rodziny przeżywały horror, kryjąc się w lasach w obawie przed morderczymi 
ukraińskimi bandami. Ludobójstwo w powiecie rówieńskim rozpoczęło się od rozstrzeliwań Żydów, 
których przed wojną na przykład w Korcu, było wielu - prawie wszystkie sklepy w tym mieście były 
żydowskie. 
W czerwcu 1943r. spalono wszystkie domy w osadzie, w której mieszkała rodzina mamy pani Aliny. 
Bracia mamy, ukrywający się w tym czasie w lasach, opowiadali, że słyszeli ryk palonych żywcem 
zwierząt domowych. Dom pani Aliny Ukraińcy spalili w lipcu.  
„ Ojciec był romantyczny i kochał moją mamę. Co rok z okazji rocznicy ślubu kupował jej złoty 
pierścionek. Mama ukryła słoik z biżuterią w ogrodzie.” mówi moja sąsiadka z Wołynia. 
 Przez tę spaloną ziemię przeszedł potem znowu front, a bombardowania zryły okolice. Misterne 
wytwory złotnika i symbole uczucia zostały unicestwione przez walec śmierci, który przetoczył się 
przez wołyńską ziemię.  
Pani Salczyńska z córką zamieszkały u rodziny w Korcu i stamtąd jeździły do więzienia do Równego, 
aby przekazać ubrania i jedzenie panu Stanisławowi. Uwięzieni Polacy rozważali wprawdzie plany 
ucieczki, jednakże pan Stanisław obawiał się, że ucieczka spowoduje represje na jego rodzinę. Tak 
myślał szlachetny, normalny człowiek. Kaci jednak kierowali się odruchami prymitywnej zemsty i 
bestialstwa. W odwecie za zabicie przez oddział AK kilku Niemców, zastrzelono i spalono w lesie pod 
Równym 300 więźniów, których przed śmiercią rozebrano do bielizny. Jedną z ofiar był Stanisław 
Salczyński. 
Dla jego żony i córki nastał okres ciągłego przenoszenia się od jednego domu, do drugiego i tułaczki  
między Korcem a Równym. Kiedy drugiego lutego 1944 roku wojska sowieckie wkroczyły ponownie 
do Równego , nastąpił okres ciągłego bombardowania – to Niemcy usiłowali unieszkodliwi ć sowieckie 
transporty. Pozostali przy życiu mieszkańcy chronili się w piwnicach. 
W 1945 można było – w ramach repatriacji- opuścić Wołyń, zajęty przez Sowietów i w maju obie 
wyjechały z zamiarem dotarcia do rodziny pana Salczyńskiego, mieszkającej w województwie 
lubelskim.  
Podróż, którą polscy przesiedleńcy odbywali w otwartych wagonach towarowych, przebiegała po trasie 
dowolnie odbiegającej od planowanych miejsc przeznaczenia. Pociąg jechał przez Lwów, Kraków, 
Katowice, gdzie zatrzymał się na jedną godzinę, po czym stanął w Bytomiu na 3 dni („strumienie 
deszczu lały się nam na głowy”- wspomina pani Alina i dodaje: „ Na każdej stacji prosiłam mamę, 
żebyśmy wysiadły i rozpoczęły normalne życie – bardzo chciałam zacząć chodzić do szkoły”. 
 Po drodze wiele osób wysiadało, ludzie szukali wolnych mieszkań i starali się je zająć.  
Dalsza trasa pociągu wiodła przez Poznań, Leszno, aż nastąpił trzytygodniowy, przymusowy przystanek 
przed Głogowem.  
Zanim pani Salczyńska z córką osiadły na stałe w Siemianowicach, przemierzyły z kartą ewakuacyjną w 
ręku jeszcze wiele kilometrów, podejmując kilka prób znalezienia nowego rodzinnego gniazda 
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                                           .  S 

                              Stanisław Salczyński ( siedzący po lewej stronie) z kolegami. 
 

        
 
                             Żołnierze z jednostki wojskowej w Żytyniu-Cukrowni. 
 
 
Władysław Anders (ur. 11.08. 1892, zm. 12.05. 1970 w Londynie) – generał broni Wojska Polskiego, Naczelny Wódz 
Polskich Sił Zbrojnych w latach 1944-1945. 
W pierwszych dniach wojny w czasie przebijania się Armii Poznań i Pomorze przez Kampinos do Warszawy odmówił gen. 
Tadeuszowi Kutrzebie wykonania rozkazu obrony skraju Puszczy Kampinoskiej motywując to przewidywanymi zbyt dużymi 
stratami swojej brygady. Od 12 września 1939 r. dowódca Grupy Operacyjnej Kawalerii. Po ciężkich walkach przeciwko 
Niemcom w okolicach Mińska Mazowieckiego i Tomaszowa Lubelskiego udało się mu przebić na południe. Wobec 
zaciskającego się pierścienia niemiecko-sowieckiego generał Anders zdecydował rozformować Grupę Kawalerii na mniejsze 
grupy, które miały przedostać się na Węgry. Przebijając się w jednej z takich grup, 29 września w okolicach Sambora, 
generał Anders, dwukrotnie ranny, dostał się do niewoli sowieckiej. 
Przetrzymywany w lwowskim szpitalu, następnie w więzieniu (Brygidki) we Lwowie, 29 lutego 1940 wywieziony przez NKWD 
do Moskwy i osadzony w centralnym więzieniu NKWD na Łubiance. Podczas 22-miesięcznego pobytu w więzieniu był 
wielokrotnie przesłuchiwany i bezskutecznie namawiany (jeszcze w lwowskim szpitalu) do wstąpienia do Armii Czerwonej. 
Został uwolniony po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej i podpisaniu układu Sikorski-Majski. Od 4 sierpnia 1941 r. twórca 
i dowódca Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, a po ewakuacji latem 1942 wojska i ponad 20 tys. cywilów (uratowanych z 
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więzień i łagrów) do Iranu - dowódca Armii Polskiej na Wschodzie (Irak, Palestyna) i 2 Korpusu Polskiego, którym dowodził 
w kampanii włoskiej (Bitwa o Monte Cassino). Od 2 października 1944 do 5 maja 1945 r. pełniący obowiązki (wobec wzięcia 
do niewoli gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego) Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych i Generalny Inspektor Sił 
Zbrojnych. Ostro skrytykował ustalenia konferencji w Jałcie. 
Pierwsza repatriacja 1944-1946 (w rzeczywistości depatriacja) – pierwsza fala przesiedleń ludności polskiej z terenów II 
Rzeczypospolitej utraconych w wyniku porozumień jałtańskich na rzecz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na 
tereny Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzona w latach 1944-1946 po podpisaniu układów republikańskich(określono je 
w dwustronnych układach z trzema republikami radzieckimi: białoruską, ukraińską i litewską). 
Wołyń - kraina historyczna w dorzeczu górnego Bugu.  
W 1921 na mocy traktatu ryskiego podzielony między Polskę (większa część) oraz Ukraińską SRR. 
Józef Gawlina (ur. 18.11. 1892r., zm. 21.09. 1964r. w Rzymie), biskup polowy Wojska Polskiego. 
Aż do zakończenia II wojny światowej był związany z Wojskiem Polskim, a w kampanii wrześniowej został ciężko ranny. Po 
pakcie polsko-rosyjskim w 1941 r. bp Gawlina udał się do ZSRR, by objąć opiekę nad żołnierzami polskimi i deportowaną z 
Polski ludnością. Po przymusowym opuszczeniu Rosji udał się do Persji, Mezopotamii i Palestyny, a w 1943 r. - do Stanów 
Zjednoczonych. W 1944 r. bp Gawlina pojechał na front włoski, został ranny pod Monte Cassino. Po wojnie, w 1945 r. został 
ordynariuszem Polaków w Niemczech, a w 1949 r. papież Pius XII mianował go opiekunem polskich uchodźców w świecie. 
Pochowano go na Monte Cassino. 
 

                 
 
Biskup Gawlina przyjechał do Żytynia poświęcić kościół zbudowany przez polskich żołnierzy 
stacjonujących w tym regionie w latach trzydziestych.  
 
Poniżej fragmenty zachowanych przez Alinę Salczyńską dokumentów. 
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          Misja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rod zina Policyjna 1939r. „ 
 
           
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Awers (z lewej) i rewers (z prawej) sztandaru Stowarzyszenia  „Rodzina Policyjna 1939r." 
 

Określeniem  Zbrodnia Katyńska  obejmujemy  mord  polskich  oficerów  i  
policjantów   II RP dokonany  przez  NKWD  wiosną  1940r.  Nazwa  
związana  jest  z  faktem  odkrycia  przez  Niemców  w  1943  r. masowych  
grobów  zamordowanych  polskich  oficerów  w  Katyniu.  
Masowe  groby  pomordowanych  oficerów  w  Charkowie  i  policjantów  
w  Miednoje  zostały  ujawnione  dopiero  na  początku  lat  
dziewięćdziesiątych. 
 5  listopada  1990  roku  na  spotkaniu  rodzin zamordowanych  
policjantów  II  RP  w  Komendzie  Wojewódzkiej  Policji  w  Katowicach,    
powstało  Ogólnopolskie  Stowarzyszenie  „ Rodzina  Policyjna  1939 r”. 
Stowarzyszenie  zrzesza  potomków i  krewnych 6300  polskich  
policjantów  II  RP  pochowanych  na  cmentarzu  wojennym  w  Miednoje  
w  25  zbiorowych mogiłach.  
Stowarzyszenie  zrzesza  tych,  którzy  odczuli  na sobie wojenne  
sieroctwo,  niedolę  i  prześladowania. 
W  ramach  Stowarzyszenia  Rodziny  Policyjnej  funkcjonują  oddziały  w  
wielu  miastach  całego  kraju:  w  Opolu,  Kielcach,  Krakowie,  
Częstochowie,  Bielsku  Białej,  Łodzi,  Poznaniu,  Legnicy,  Rzeszowie,        

                                               Tarnowie  i  Katowicach.   
 
Misja Stowarzyszenia zawiera się w stwierdzeniu, że: 
Stowarzyszenie  będzie  prowadzić  działalność  zmierzającą  do  uhonorowania  tych  wszystkich,  
którzy  służąc w  Policji  Państwowej  II RP  i  wykazując  wielki  patriotyzm,  nie  znaleźli  za  życia  ani  
po  śmierci  należnego  im  miejsca  w  historii  Polski.   

CCeelleemm  ddzziiaałłaańń  jjeesstt   uujjaawwnniieenniiee    pprraawwddyy  oo    ::   
        -     Policji  Państwowej  Rzeczpospolitej  Polskiej  do  1939  roku, 

-     patriotycznym  udziale  policjantów  II  Rzeczpospolitej  w  wojnie  1939 r 

-     losach  policjantów  i  ich  rodzin  w  okresie  II  Wojny  Światowej 

-     represjonowaniu  policjantów  i  ich  rodzin  po  wyzwoleniu  kraju   z  okupacji  niemieckiej. 
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              Pan Witold Bana ś.  Założyciel i Pierwszy Prezes  

   Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna  1939r. „ 

                                     w Katowicach. 
 

Do  dojrzałej  oceny  dziedzictwa  znaczących  osobowości  zwykle  dochodzimy  z  chwilą  ich śmierci. 

Wcześniej  rzadko  doceniamy  kogoś  w  pełni,  skłonni  jesteśmy  raczej  kontestować  czyjeś  
poczynania,  sądząc, iż  my  niejedno  zrobilibyśmy  lepiej. 
Ogólnopolskie  Stowarzyszenie  „Rodzina  Policyjna 1939r.” w Katowicach  wraz  ze  śmiercią  swego 
prezesa, Witolda Banasia, w dniu 3.02.2005r. straciło twórcę, inspiratora  i  głównego  autora  
wszystkich  osiągnięć  organizacji  od  początku  jej  istnienia.  
W  wyniku  spotkania  zorganizowanego  na  wniosek  Witolda  Banasia  8 kwietnia.1991 roku w  
sprawie  powołania  stowarzyszenia  skupiającego  członków  rodzin  policjantów  II  RP  
zamordowanych  przez  NKWD  wiosną  1940r.,  ustalono  treść  misji  stowarzyszenia  zaproponowaną  
przez  Witolda  Banasia : 
  Stowarzyszenie  będzie  prowadzić  działalność  zmierzającą  do  uhonorowania  tych  wszystkich,  
którzy  służąc w  Policji  Państwowej  II RP  i  wykazując  wielki  patriotyzm,  nie  znaleźli  za  życia  ani  
po  śmierci  należnego  im  miejsca  w  historii  Polski.   
 Odszedł   nie  tylko  jako  założyciel  naszego  Stowarzyszenia,  ale  przede  wszystkim  jako  twórca  
wszystkich  inicjatyw  służących  upamiętnieniu  policjantów  II  RP  zamordowanych  w  Rosji  w  
czasie  II  Wojny Światowej.    

Jego  pionierski  trud,  rozpoczęty  o  świcie  budzącej  się  demokracji  po  1989r., w zwalczaniu  
kłamliwych  stereotypów  i  przywracaniu    prawdy  historycznej  o  losach  polskich  policjantów  II  
RP,  haniebnie  i  skrycie  zamordowanych  przez  NKWD   zaowocował  trwałymi  pomnikami  
historycznymi  w  postaci : 

-    Izby  Pamięci  w  budynku  Komendy  Wojewódzkiej Policji  w  Katowicach 
- zwycięskiej  walki  o  ustawienie  krzyży  na  Cmentarzu  Wojennym  w  Miednoje 
-  Pomnika  Policjanta  Polskiego  i  Małego  Miednoje  na  dziedzińcu  Komendy  Wojewódzkiej  
Policji  w   Katowicach 
- Tablicy  upamiętniającej  policjantów  polskich  zamordowanych  na  rosyjskiej  ziemi  w  czasie  II  

Wojny  Światowej,  umieszczonej  w  Kaplicy  Matki  Boskiej  w  częstochowskim  Sanktuarium  
gdzie  odbywa  się  coroczna  uroczystość    w  dzień  Patrona  Policji 

- wprowadzenia  tradycji  organizowania  uroczystości  młodzieżowych  przy  grobie  Policjanta  
Polskiego  dwukrotnie  w  ciągu  roku   

- publikacji  Albumu  „Rodzina  Policyjna 1939r.” 
Wieczorem  18  sierpnia  2002r. na  dziedzińcu  Kurii  Biskupiej  w  Krakowie  Jan  Paweł  II  
dwukrotnie  pobłogosławił  klęczącego  Prezesa  Banasia, prezentującego  dar  od   członków  
Stowarzyszenia  i   Policji  III  RP  -  marmurową  miniaturę  Grobu  Nieznanego  Policjanta  w  
Katowicach. Na  mosiężnej  podstawie  umieszczono  również  Krzyż ,  a  z  boku  widnieje  napis: 
Kopię  przekazano  Janowi  Pawłowi  II  w  sierpniu  2002 roku. 
Przedstawiciele  „Stowarzyszenia  Rodzina  Policyjna  1939 r.”  uzyskali  ponadto  w  tym  bogatym  w  
religijne  wydarzenia  dniu  sierpniowym  poświęcenie  przez  Polskiego Papieża w  czasie  mszy  
świętej  na  Błoniach  Tablicy  upamiętniającej   trzynaście  tysięcy  polskich  policjantów  
zamordowanych  na  rosyjskiej ziemi  przez  NKWD  po  17  września  1939  roku.    
29  września  2002r. na  Jasnej  Górze   Prezes  Witold  Banaś dokonał  zawierzenia  opiece  Matki  
Bożej  pamięci  o  męczeństwie  Policjantów  II RP   w   obecności  księdza  Kardynała  Józefa  Glempa  
Prymasa  Polski. 
Efektywność  współpracy  Prezesa   Stowarzyszenia  z  Komendą  Główną  Policji , Komendami 
Wojewódzkimi  Śląska  i  Małopolski, Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa  oraz  z  instytucjami  
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samorządów  Województwa Śląskiego  stanowiła  wzorowy  przykład  możliwości,  jakie   stwarzają  
ludzie  oddani  dobru  spraw  publicznych.  
Najbardziej  zależało mu   na  tym,  aby  włączyć  w    działania  Stowarzyszenia młodych  ludzi.  
Młodzież    powinna  uczyć  się  od  nas  przeszłości  Polski,  aby  utrwalić  w  swojej  świadomości  
wartości  patriotyzmu  i   wierności .Patriotyczne  wychowanie  młodzieży  stanowi  ważne  zadanie  dla  
wszystkich  organizacji  i  instytucji,  które  mają  świadomość,  że  losy  naszego  kraju  będą  zależeć  
od  tych,  którym  my  teraz  poświęcamy  swój  czas  i  troskę.          
Uroczystość  młodzieżowa  przy  Grobie  Policjanta  Polskiego,  położonego  na  dziedzińcu  Komendy  
Wojewódzkiej  Policji  w  Katowicach,   odbywa  się  corocznie  w  kwietniu,  w  rocznicę  likwidacji  
obozu  jeńców  NKWD  w  Ostaszkowie.  Ten  szczególny  pomnik,  pod  którym  spoczywają  szczątki  
Policjanta  II RP -  ofiary  zbrodni  „Katyńskiej”,  wygrzebanego  z  braterskiej  mogiły  na  cmentarzu  
wojennym  w  Miednoje  stanowi  miejsce  zadumy  nad  historią  Polaków,  nad  historią  tragedii  
ludzkiej.   Miejsce  to ,  nazywane   - „  Małym  Miednoje” ,  czeka  na  dzieci,  wnuków  i  prawnuków  
wszystkich ofiar zamordowanych  w zbrodni  katyńskiej, czeka  także na  młodzież  szkolną.  
Uroczystość,  tradycyjnie  organizowana  przy  Grobie  Policjanta  Polskiego  przez  uczennice  i  
uczniów  szkół  średnich  Województwa  Śląskiego  jest  lekcją  historii, potrzebną  i  pomocną  w  
uzupełnieniu  wiadomości  na  temat  zbrodni  popełnionych  przez  NKWD  na  wschodnich  terenach  
Rzeczpospolitej  i  w  Rosji w  czasie  Drugiej  Wojny  Światowej. W  związku   z  dużymi  brakami  
wiadomości  w  tym  zakresie  - do  uroczystości  młodzież była  przygotowywana  podczas  prelekcji  
prowadzonych  w  Izbie  Pamięci  Stowarzyszenia  przez  Witolda  Banasia, pomysłodawcy  
przedsięwzięcia.  

Nie ustawał  w  pracy,   nie  bacząc  na  przeszkody  i  nadwyrężając  swoje  zdrowie,  całkowicie  
oddany  realizacji  swojej  misji,  wykazując z  wielką  determinacją  niezłomność  i  odwagę.  

Zostawił  członkom  Stowarzyszenia   bogactwo  swoich  osiągnięć  i  ideałów, z których  jesteśmy  
dumni. Dał   przykład,   z  jaką  godnością  należy  je  przekuwać   w  czyn.  Zapalał  nasze  serca  do  
pracy  w  imieniu  tych  naszych  bliskich,  którzy   zginęli  z  rąk  rosyjskich  oprawców,  na  rzecz  
przyszłych  pokoleń. ( 2005r.)  

 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
       
                  Prezes Witold Banaś z Marią Nowak na Cmentarzu Wojennym w Miednoje 2001r. 
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Andrzej Przewo źnik,  
Sekretarz Rady Ochrony Pami ęci Walk i M ęczeństwa .  
Przyjaciel i długoletni współpracownik Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939r.” w Katowicach. 
Człowiek, któremu nasze Stowarzyszenie zawdzięcza wiele. 
Odwiedzał Grób Nieznanego Policjanta w Katowicach.  
Rokrocznie był obecny 1 września na uroczystościach na 
Cmentarzu Wojennym w Miednoje. Wygłosił prelekcję  
w dniu 4 kwietnia 2008r. na  konferencji naukowej pt. "Pamięć 
wyzwalająca ze śmierci", współorganizowanej ze 
Stowarzyszeniem, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w 
Katowicach, kiedy to odbyły się, po raz ósmy, uroczystości  
z okazji obchodów 68 rocznicy 
likwidacji obozu jenieckiego  
 polskich policjantów II RP  
w Ostaszkowie.  
 
 

Finansował wiele przedsięwzięć Stowarzyszenia, w tym modernizacji 
Izby Pamięci. 
Przewodniczył Społecznemu Komitetowi Fundacji Sztandaru 
Stowarzyszenia. Poświęcenie sztandaru nastąpiło na Jasnej Górze  
30 września 2007r.  
Zapraszał do siedziby Rady Ochrony prezesa Stowarzyszenia i 
członków Zarządu na spotkania i konferencje, w tym roku aż 
dwukrotnie, gdyż w tym roku - 2010, przypada 60 –ta rocznica 
Zbrodni Katyńskiej. Spotkania te odbyły się 11 stycznia i 26 lutego. 
Omawiano na nich harmonogram i organizację wydarzeń 
upamiętniających tę rocznicę. Nie zdążył dokończyć wielu dzieł. 
Zginął 10 kwietnia 2010 w katastrofie lotniczej w Smoleńsku.  
27 kwietnia został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie 

 
W 1988 ukończył studia historyczne na Wydziale 
Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie. W 2002 został absolwentem studiów 
podyplomowych z dziedziny z obronności państwa na 
Wydziale Strategiczno-Obronnym Akademii Obrony 
Narodowej w Warszawie. 
W latach 1981–1989 zaangażowany w działalność NSZZ 
"Solidarność". W 1990 uzyskał mandat radnego Rady 
Dzielnicy Zwierzyniec w Krakowie z ramienia Komitetu 
Obywatelskiego. W tym samym roku rozpoczął pracę w 
Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Od 1 września 1992 

do 10 kwietnia 2010 pełnił funkcję sekretarza generalnego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. 
Pełniąc tę funkcję odniósł liczne sukcesy, m.in. w sprawie cmentarza i pomnika ofiar zbrodni w 
Jedwabnem czy wieloletniej skutecznej batalii o odbudowę i ponowne uroczyste otwarcie Cmentarza 
Obrońców Lwowa. Był Wiceprzewodniczącym i Sekretarzem Komisji ds. Upamiętnienia Ofiar Zbrodni 
Katyńskiej przy Prezesie Rady Ministrów (1994–1998).  Zasłużony dla uczczenia pamięci polskich 
oficerów pomordowanych w Katyniu , Charkowiei policjantów w Twerze, doprowadził do 
wybudowania Cmentarzy wojennych w Miednoje, Katyniu i Charkowie oraz brał udział w wywalczeniu 
odbudowy i ponownego otwarcia Cmentarza Obrońców Lwowa.  
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W latach 90. był wiceprzewodniczącym i sekretarzem komisji ds. Upamiętnienia Zbrodni 
Katyńskiej.Członek Rady Muzealnej Państwowego Muzeum KL Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu-
Brzezince, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w 
Łambinowicach-Opolu, wiceprzewodniczący Rady Muzeum Wojska Polskiego, członek Rady 
Programowej Muzeum Powstania Warszawskiego. W dniu 30 kwietnia 2009 został powołany przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na członka pierwszej kadencji (2009–2013) Rady Muzeum 
II Wojny Światowej w Gdańsku oraz wybrany na jej sekretarza. Redaktor naczelny czasopisma 
historycznego "Niepodległość". 
 


