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Jeńcy obozu NKWD  w Kozielsku, zamordowani i pogrzebani w Katyniu 

 

Władysław Błaszczakiewicz  

Aptekarz  z Pińczowa. 

    

Władysław Błaszczakiewicz, s. Stefana i Julii  

z Koźlickich, ur. 9 kwietnia 1887 r. w m. Zabrodzie 

w pow. olkuskim. Porucznik rezerwy. W czasie  

I wojny światowej pełnił służbę wojskową w armii 

rosyjskiej. Absolwent Uniwersytetu w Charkowie w 

1915 r. Magister farmacji. W 1920 r. pełnił służbę 

wojskową w Centrum Szkolenia Sanitarnego  

w Warszawie, następnie w Ekspozyturze CSSan.  

w Krakowie i kolejno jako kierownik komisji 

odbiorczej CSSan. w Warszawie. Właściciel apteki 

w Pińczowie. Posiadał przydział mobilizacyjny do 

Szpitala Okręgowego nr 2 przy Dowództwie Okręgu 

Korpusu nr II w Lublinie. Po wybuchu II wojny 

światowej i po agresji z 17 września 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej. Osadzony  

w obozie specjalnym NKWD w Kozielsku. Zamordowany i pogrzebany w Katyniu. Jego 

nazwisko figuruje na liście wywozowej więźniów nr 040/3 z 20 kwietnia 1940 r., poz. 3. Ciało 

Władysława Błaszczakiewicza było ekshumowane w Lesie Katyńskim w 1943 r. i oznaczone 

numerem AM 2649. Pozostawił żonę Józefę z Wilanowskich oraz cztery córki – Mariannę, 

Annę, Barbarę i Janinę.  

Decyzją Ministra Obrony Narodowej RP z dnia 5 października 2007 r. Władysław 

Błaszczakiewicz mianowany został pośmiertnie na stopień kapitana Wojska Polskiego.  
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Władysław Dachowski    

Nauczyciel z Kaliny Wielkiej, kierownik Szkoły Powszechnej w Stepaniu. 

 

 

 

Władysław Dachowski, s. Ignacego i Marii z d. Zapart, 

ur. 24 lipca 1901 r. w  Kalinie Wielkiej, w pow. 

miechowskim. Podporucznik rezerwy, nauczyciel.  

W 1909 r. rozpoczął naukę w szkole na terenie Zagłębia 

Dąbrowskiego. Od 1 września 1917 r. kontynuował 

naukę  w Seminarium Nauczycielskim w  Jędrzejowie, 

a następnie w Kielcach. Uczestnik wojny polsko-

bolszewickiej. Dnia 14 lipca 1920 r. przerwał naukę  

i jako ochotnik wstąpił do WP. Służbę pełnił w III 

batalionie 4 Pułku Piechoty Legionów, przebywając 

cały czas na froncie. Walczył pod Hrubieszowem, 

Gródkiem n/Bugiem i pod Jankami. We wrześniu 1920 r. został przydzielony do kancelarii III 

batalionu 4 Pułku.  Jako uczeń został zwolniony z wojska 10 listopada 1920 r. celem 

kontynuowania przerwanej nauki. Absolwent Państwowego Seminarium Nauczycielskiego  

w  Kielcach, gdzie złożył egzamin dojrzałości 20 czerwca 1922 r. Wówczas też rozpoczął  pracę 

zawodową w Publicznej Szkole Powszechnej w Stepaniu, w pow. kostopolskim, w woj. 

wołyńskim. W 1924 r. zawarł związek małżeński z Wilhelminą  Pulkrabek. Dnia 14 listopada 

1925 r. złożył przed Państwową Komisją Egzaminacyjną we Lwowie egzamin nauczycielski 

na nauczyciela szkół powszechnych. W czasie pracy w Stepaniu pogłębiał swoje kwalifikacje 

zawodowe kończąc szereg kursów oraz podejmując studia specjalistyczne. W latach 1929-1930 

odbył m.in. studia z zakresu rysunków i robót ręcznych na Państwowym Wyższym Kursie 

Nauczycielskim w Warszawie. Wśród mieszkańców Stepania rozwijał szeroką działalność 

społeczną. Prowadził środowiskowe ośrodki zainteresowań z zakresu modelarstwa lotniczego, 

muzyki, malarstwa i robót ręcznych. Był organizatorem i komendantem Ligi Obrony 

Powietrznej i Przeciwgazowej oraz członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Brał 

czynny udział w organizowaniu uroczystych obchodów rocznic świąt państwowych i lokalnych 

uroczystości okolicznościowych, będąc na nich często głównym prelegentem. W dniu 30 

sierpnia 1925 r. został mianowany kierownikiem pięcioklasowej Szkoły Polskiej w Stepaniu. 

Uczestnik ćwiczeń rezerwy w 7 Pułku Piechoty Legionów w Chełmie w 1928 r. Absolwent 
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Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 7 w Śremie, do której uczęszczał między 1  lipca   

a 24 sierpnia 1929 r.   Podporucznik rezerwy ze starszeństwem od dnia 1 września 1929 r. 

Dwukrotnie w  okresie wakacji w latach 1932 i 1933 powoływany na ćwiczenia rezerwy do 50 

Pułku Strzelców Kresowych w Kowlu.  W lipcu 1935 r. ukończył kurs dowódców kompanii 

strzelców w Baonie Szkolnym Piechoty w Zambrowie  i szkolenie w 23 Puku Piechoty im. płk. 

Leopolda Lisa-Kuli stacjonującym w garnizonie we Włodzimierzu Wołyńskim. 31 sierpnia 

1939 r. został zmobilizowany do WP. Tego też dnia udał się ze Stepania do miejsca 

zgrupowania 23 Pułku Piechoty we Włodzimierzu Wołyńskim. Po 17 września dostał się do 

niewoli sowieckiej i został osadzony w obozie NKWD w Kozielsku. Stamtąd wysłał ostatni list 

do rodziny datowany na 3 i 4 marca 1940 r. Zamordowany i pogrzebany w Katyniu.   Jego 

nazwisko figuruje na liście wywozowej więźniów z obozu kozielskiego nr 022/1 z 9 kwietnia 

1940 r., poz. 94. Podczas ekshumacji zbiorowych mogił w Lesie Katyńskim w 1943 r. zwłoki 

Władysława Dachowskiego zostały zidentyfikowane i zarejestrowane pod numerem AM 545. 

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej 

Niepodległości i Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę. Pozostawił żone Wilhelminę oraz 

córkę Irenę i syna Piotra. Zostali oni w dniu 13 kwietnia 1940 r. wywiezieni do Kazachstanu  

i osadzeni w sowchozie Pokrowskim w rejonie ordżonikidzkim obwodu kustunajskiego. Na 

zesłaniu spędzili sześć ciężkich lat. Ich szczęśliwy powrót do Polski miał miejsce dopiero  

w czerwcu 1946 r.  Rodzina osiedliła się odtąd w Kielcach.   

Decyzją Ministra Obrony Narodowej RP z dnia 5 października 2007 r. Władysław Dachowski 

mianowany został pośmiertnie na stopień porucznika Wojska Polskiego.  

Z listu Władysława Dachowskiego  do rodziny, Kozielsk,  3 i 4 III 1940 r.: 

4 III [1940 r.]. Zbliża się wiosna; kończy się zimowy sen, prawdopodobnie nastąpi wędrówka 

w nieznane. Praca odciąży umysł… Tęsknię do Ciebie i Dzieci, lecz nie widzę na razie żadnych 

oznak, które by pozwoliły sądzić, iż pragnienie stanie się rzeczywistością… 

Prawdopodobnie napisałem wszystko co w moich warunkach jest możliwe.   
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Henryk Kącki   

Bankier, główny księgowy w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach  

 

 

 

Henryk Kącki, s. Feliksa i Aleksandry  

z Piekałkiewiczów, ur. 18 stycznia 1897 r.  

w Warszawie. Porucznik rezerwy. Członek Polskiej 

Organizacji Wojskowej. W 1918 r. wstąpił jako 

ochotnik do Wojska Polskiego. W 1919 r. słuchacz 

Szkoły Podchorążych Taborów. Następnie żołnierz  

w armii gen. Hallera. Awansowany na podporucznika 

w 1920 r. Absolwent Wyższej Szkoły Handlowej  

w Warszawie. Pracownik Oddziału Kieleckiego 

Banku Rolnego i główny księgowy w Banku 

Gospodarstwa Krajowego w Kielcach. W latach 1938-

1939 członek Związku Strzeleckiego Komendy 

Grodzkiej w Kielcach, w której pełnił funkcję kwatermistrza. Do 1938 r. posiadał przydział 

służbowy do 10 Dywizjonu Taborów w Radymnie. Przed wybuchem II wojny światowej został 

zmobilizowany do 4 Dywizjonu Taborów. Walczył w wojnie obronnej 1939 r. Po 17 września 

dostał się do niewoli sowieckiej. Osadzony został w obozie NKWD  

w Kozielsku, skąd przesłał do swojej żony Janiny list z wiadomościami. Zamordowany  

i pogrzebany w Katyniu. Jego nazwisko widnieje na liście wywozowej więźniów nr 032/2 z 14 

kwietnia 1940 r., poz. 1. Zwłoki Henryka Kąckiego były ekshumowane w Lesie Katyńskim 

wiosną 1943 r. i oznaczone numerem AM 2950.   

Decyzją Ministra Obrony Narodowej RP z dnia 5 października 2007 r. Henryk Kącki 

mianowany został pośmiertnie na stopień porucznika Wojska Polskiego.  

 

List Henryka Kąckiego do żony Janiny, Kozielsk – bez daty 

 

Najdroższa i Najukochańsza Janeczko! 

Bardzo się cieszę, że będziesz miała ode mnie wiadomość, że jestem zdrów i żyję myślami stale 

o Tobie. Martwię się  czy Ty jesteś zdrowa i czy dajesz sobie rade wraz z matką. Spragniony 

jestem wiadomości z kraju o mojej rodzinie i Twojej. Gdy będziesz odpisywała postaraj 
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skontaktować się  z moją siostrą Kazią – Warszawa Mokotów, ul. Willowa 8/10 jak również 

napisz do p.[ana] adwokata Kozłowskiego Stanisława – Warszawa, ul. Chmielna 27 że masz 

ode mnie wiadomość, a szczególnie nie krępuj się i pisz, że jesteś w krytycznym położeniu 

materialnym żeby p. Kozłowski i Kazia zaopiekowali się Tobą i pomogli materialnie nawet 

gdybyś  musiała jechać do Warszawy i to zrób.  Jeżeli nie masz pieniędzy  sprzedaj pierścionek 

i inne rzeczy…    

 

Bolesław Łącki   

Oficer WP w 2 Pułku Artylerii Lekkiej w Kielcach i wykładowca w Wołyńskiej Szkole 

Podchorążych Rezerwy we Włodzimierzu Wołyńskim 

 

 

Bolesław Łącki, s. Stanisława i Marianny z Łosinów, 

ur. 2 lipca 1910 r. w Janinie, w  gminie 

Kołaczkowice, w woj. kieleckim. Porucznik 

artylerii. Ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty  

w Ostrowi Mazowieckiej i Szkołę Podchorążych 

Artylerii w Toruniu. Dowódca 2 baterii w 2 Pułku 

Artylerii Lekkiej Legionów w Kielcach. Od sierpnia 

1938 r. wykładowca w Wołyńskiej Szkole 

Podchorążych Rezerwy we Włodzimierzu 

Wołyńskim. Awansowany do stopnia porucznika  

w 1938 r. Wielokrotny zwycięzca wyścigów 

konnych i zawodów hippicznych. W sierpniu 1939 r. przebywał po raz ostatni na urlopie  

w rodzinnej miejscowości. Wówczas też ostatni raz widział się z narzeczoną – Pelagią 

Byszewską, której brat służył również w 2 PAL Legionów w Kielcach. Kawaler. Ślub 

Bolesława Łąckiego z narzeczoną Pelagią Byszewską miał odbyć się w Boże Narodzenie 1939 

r. Po wybuchu II wojny światowej i agresji sowieckiej na Polskę, Bolesław Łącki dostał się do 

niewoli i osadzony został w obozie NKWD w Kozielsku. Stamtąd jego rodzice otrzymali kartę 

pocztową z wiadomością od syna. Zamordowany i pogrzebany w Katyniu. Jego nazwisko 

figuruje na liście wywozowej więźniów obozu kozielskiego 025/3 z 9 kwietnia 1940 r., poz. 

32. Zwłoki Bolesława Łąckiego ekshumowano w 1943 r. i oznaczono numerem AM 3151. 

Podczas ekshumacji odnaleziono świadectwo dojrzałości, metrykę urodzenia, legitymację 

oficerską, list, fotografię, scyzoryk, cygarniczkę oraz kawałek sukna  z monogramem ŁB.    
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Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.    

Decyzją Ministra Obrony Narodowej RP z dnia 5 października 2007 r. Bolesław Łącki 

mianowany został pośmiertnie na stopień kapitana Wojska Polskiego.  

 

Jan Bernard Rejecki   

Oficer WP z Końskich, pilot w 3 Pułku Lotniczym w Poznaniu – Ławicy  

 

Jan Bernard Rejecki, s. Bolesława i Natalii z Majewskich, 

ur. 20 sierpnia 1912 r. w Końskich, woj. kieleckie. 

Podporucznik, pilot rezerwy. Uczeń Państwowego 

Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Końskich, gdzie 

złożył egzamin maturalny w 1934 r. Od wczesnych lat 

wykazywał szczególne zamiłowanie do lotnictwa i sportu. 

W okresie gimnazjalnym zajmował się modelarstwem,  

a następnie działał w Kole Szybowcowym. W uznaniu 

zasług położonych na rzecz lotnictwa został wyróżniony 

Odznaką Honorową (Krzyżem Brązowym) Ligi Obrony 

Powietrznej i Przeciwgazowej, nadaną przez Zarząd 

Główny w Warszawie 13 maja 1933 r. Absolwent Kursu 

w Szkole Szybowcowej w Polichnie k. Chęcin, gdzie uzyskał dyplom pilota szybowcowego 

kat. „B” z uprawnieniami instruktora I stopnia w dniu 11 sierpnia 1933 r. Instruktor na 

szybowisku w Baryczy k. Końskich. Harcerz, redaktor pisma szkolnego „Młoda Myśl”  

i zastępca przewodniczącego Samorządu Szkolnego. Po maturze w 1934 r. przeszedł szkolenie 

wojskowe w Łodzi, a w roku następnym został na własną prośbę skierowany na szkolenie do 

Szkoły Podchorążych Rezerwy Lotnictwa w Dęblinie, którą ukończył w stopniu kaprala 

podchorążego rezerwy pilota w 1936 r. W dniu 1 stycznia 1937 r. mianowany do stopnia 

podporucznika pilota. W tym okresie zdobywał również medale i dyplomy w zawodach 

sportowych o mistrzostwo SPL. W 1936 r. rozpoczął naukę w Studium Wychowania 

Fizycznego Uniwersytetu Poznańskiego. Często startował wówczas w zawodach sportowych, 

wykazując się dużymi osiągnięciami. Był m.in. halowym mistrzem Polski w skoku w dal oraz 

wicemistrzem w biegu sztafetowym w 1937 r. Ogółem zdobył w różnych zawodach sportowych 

7 złotych medali oraz 12 dyplomów za zajęcie pierwszego miejsca. W 1939 r. ukończył studia 

i odbył ćwiczenia wojskowe. W dniu 1 lipca 1939 r. podjął pracę na stanowisku referenta 

Wychowania Fizycznego w 3 Pułku Lotniczym w Poznaniu - Ławicy. Tuż przed wybuchem II 
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wojny światowej, został zmobilizowany do tegoż pułku. We wrześniu 1939 r. brał udział  

w bitwie nad Bzurą. Latał bojowo w składzie 33 Eskadry Obserwacyjnej, pilotując samoloty 

RWD-14 „Czapla”, należące do lotnictwa Armii „Poznań”. Z rozkazu dowódcy 16 września 

1939 r. odleciał z ppor. Tomaszewskim z „kotła” nad Bzurą, lądując przymusowo z powodu 

braku paliwa w rejonie Lublina. Po 17 września i wkroczeniu Sowietów do Polski, kontynuując 

marsz ku granicy węgierskiej w rejonie Kowla na Wołyniu, został aresztowany przez NKWD. 

Więziony był w obozie w Kozielsku. Przesłał stamtąd kartę pocztową do rodziny i list do 

narzeczonej. Prosił w nich o przysłanie niezbędnych mu rzeczy, informował że czuje się dobrze, 

szyje rękawice z koca dla kolegów, pytał też jak płynie życie w Poznaniu i czy uniwersytet jest 

otwarty. Zamordowany i pogrzebany w Lesie Katyńskim. Nazwisko Jana Rejeckiego figuruje 

na liście wywozowej NKWD nr 036/3 z dnia 16 kwietnia 1940 r., poz. 57.  Podczas ekshumacji 

zbiorowych mogił w Katyniu w 1943 r. zwłoki Jana Rejeckiego zostały zidentyfikowane  

i zarejestrowane pod numerem AM 3694. Jego symboliczny grób z urną zawierającą ziemię  

z Katynia znajduje się na cmentarzu w Końskich.  

Decyzją Ministra Obrony Narodowej RP z dnia 5 października 2007 r. Jan Rejecki został 

pośmiertnie awansowany na stopień porucznika Wojska Polskiego. 

 

Bolesław Toporski  

Urzędnik z Kielc, kancelista Wydziału Administracyjnego w Zarządzie Miasta w Kielcach. 

 

 

Bolesław Toporski, s. Sylwestra i Teofili z d. 

Skubik, ur. 22 września 1902 r. w  Kielcach. 

Urzędnik. Uczeń Gimnazjum im. Jędrzeja 

Śniadeckiego w Kielcach. Członek ZHP. W lipcu 

1920 r. wstąpił ochotniczo do WP i został 

przydzielony do I kompanii 221 Pułku Piechoty 

stacjonującego w warszawskiej Cytadeli. Dnia 14 

sierpnia 1920 r. wraz z 12 kompanią 33 Pułku 

Piechoty wyruszył na front pod Ossowem. Wraz z 

oddziałem przebył szlak Ossowa  – Wyszków nad 

Bugiem. Po przerzuceniu oddziału w okolice 

Lwowa brał udział w ofensywie polskiej na 

północny-wschód na linii Tarnopol – Zasław – 
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Szepetówka. 15 września pułk stoczył krwawą bitwę forsując Gniłą Lipę pod Bursztynem, a 17 

października brał udział w zdobyciu Lubara nad Słuczą. Po zawieszeniu broni z Sowietami,  

w początkach listopada 1920 r. Bolesław Toporski został zwolniony z wojska. Po powrocie do 

Kielc kontynuował naukę i w 1924 r. ukończył gimnazjum. W tym samym roku wstąpił do 

wojska jako poborowy. W dniu 5 stycznia 1925 r. został skierowany przez 4 Pułk Piechoty 

Legionów w Kielcach do Szkoły Podchorążych Rezerwy w Zaleszczykach, którą ukończył 5 

lipca 1925 r. Po powrocie do macierzystej jednostki pełnił funkcję drużynowego instruktora 

 w I batalionie 4 Pułku Piechoty. Zwolniony do rezerwy w dniu 26 września 1925 r. Mianowany 

do stopnia podporucznika 1 września 1930 r. Formalnie zdemobilizowany został 21 kwietnia 

1931 r. W listopadzie 1925 r. rozpoczął pracę w Radzie Szkolnej Miejskiej w Kielcach. Od 1 

marca 1927 r. zatrudniony jako urzędnik w Zarządzie Miejskim w Kielcach, kierownik referatu 

ds. wojskowych. Od 1 kwietnia 1934 r. pełnił obowiązki starszego kancelisty Wydziału 

Administracyjnego w Zarządzie Miasta w Kielcach. Członek Związku Zawodowego 

Pracowników Miejskich RP oraz Ligi Morskiej i Kolonialnej. Po wybuchu II wojny światowej 

i agresji z 17 września 1939 r. znalazł się w niewoli sowieckiej. Osadzony został w obozie 

NKWD w Kozielsku, skąd  24 listopada 1939 r. wysłał list do najbliższej rodziny. 

Zamordowany i pogrzebany w Katyniu. Jego nazwisko figuruje na liście wywozowej więźniów 

nr 015/1 z 1940 r., poz. 54. Podczas ekshumacji zbiorowych mogił w Lesie Katyńskim w 1943 

r. zwłoki Bolesława Toporskiego zostały zidentyfikowane i zarejestrowane pod numerem AM 

3254.   

Odznaczony Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę i Odznaką Pamiątkową 25-lecia 

Harcerstwa Ziemi Kieleckiej.  Pozostawił żonę Halinę i syna Ryszarda.       

Decyzją Ministra Obrony Narodowej RP z dnia 5 października 2007 r. Bolesław Toporski 

mianowany został pośmiertnie na stopień porucznika Wojska Polskiego.  

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Jeńcy obozu NKWD  w Ostaszkowie, zamordowani w Kalininie i 

pogrzebani w Miednoje 

 

Marcin Banaśkiewicz   

Policjant z Posterunków Policji Państwowej w Chęcinach, Skarżysku-Kamiennej, Końskich, 

Przedborzu i w Stąporkowie.  

 

 

Marcin Banaśkiewicz, s. Jana i Walerii Wiktorii z d. 

Podgórska, ur. 26 października 1901 r. w m. Skoki, gm. 

Mniów, pow. kielecki. Przodownik PP. W grudniu 1918 

r. będąc uczniem trzeciej klasy szkoły zawodowej księży 

salezjanów, w której uczył się krawiectwa, wstąpił 

ochotniczo do Wojska Polskiego. Uczestnik wojny 

polsko-bolszewickiej. W Wojsku Polskim służył do 

listopada 1923 r. Posiadał stopień plutonowego. W 1923 

r. wstąpił do Policji Państwowej. Ukończył Normalną 

Szkołę Fachową dla Szeregowych Policji Państwowej w Sosnowcu-Piaskach. Służbę pełnił na 

posterunkach w Chęcinach, Skarżysku-Kamiennej, Końskich, Przedborzu i w Stąporkowie  

w woj. kieleckim. W 1939 r. posiadał stopień przodownika w służbie śledczej PP. Starszy 

posterunkowy mianowany w dniu 1 lutego 1937 r. Uczestnik wojny obronnej 1939 r. Wraz  

z innymi funkcjonariuszami PP z Końskich i Stąporkowa w dniu 3 września 1939 r., udał się  

w kierunku Warszawy, gdyż tam miała nastąpić koncentracja policji z województwa łódzkiego. 

(Od 1 kwietnia 1939 r. powiat opoczyński i konecki przeszły z woj. kieleckiego do woj. 

łódzkiego). Po 17 września 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej. Więzień obozu NKWD  

w Ostaszkowie. W połowie marca 1940 r. nadeszła karta pocztowa od Marcina Banaśkiewicza 

z Ostaszkowa adresowana do brata Walentego, napisana 16 grudnia 1939 r. i datowana przez 

pocztę w Ostaszkowie 31 grudnia 1939 r., ostemplowana następnie w Berlinie 13 lutego 1940 

r. Informował on rodzinę o swoim dobrym samopoczuciu i pytał o zdrowie. W końcu marca 

Jadwiga Banaśkiewicz napisała list do męża do Ostaszkowa, lecz odpowiedź nigdy nie 

nadeszła. Zamordowany w siedzibie NKWD w Kalininie/Twerze i pogrzebany w Miednoje. 

Jego nazwisko figuruje na liście dyspozycyjnej obozu ostaszkowskiego nr 05/5 z 5 kwietnia 

1940 r., pozycja 64. Akta sprawy NKWD nr 4673.    
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W czerwcu 1948 r. Jadwiga Banaśkiewicz wystąpiła do Sądu Grodzkiego w Końskich o 

uznanie Marcina Banaśkiewicza za zmarłego. Sąd wyrokiem z dnia 8 marca 1949 r. uznał go 

za zmarłego i wyznaczył datę jego śmierci na dzień 9 maja 1947 r. Po październiku 1956 r. 

Jadwiga Banaśkiewicz podjęła próbę wyjaśnienia losów męża. Napisała wówczas list do PCK 

w Warszawie z prośbą o wszczęcie poszukiwań męża w ZSRS. Po przeszło półtorarocznym 

oczekiwaniu otrzymała odpowiedź z Zarządu PCK w Warszawie, datowaną na 18 października 

1958 r., informującą, że Marcin Banaśkiewicz nie został odnaleziony na terenie Związku 

Sowieckiego.  

Odznaczony Medalem  1918-1921, Krzyżem Walecznych i Brązowym Krzyżem Zasługi. 

Pozostawił żonę  Jadwigę ze Szczepańskich oraz dwóch synów,  Kazimierza i Jana.  

Decyzją Prezydenta RP z dnia 5 października 2007 r. Marcin Banaśkiewicz mianowany został 

pośmiertnie na stopień aspiranta Policji Państwowej. 

 

Stanisław Przeradowski  

Policjant z Posterunku Policji Państwowej w Skórkowicach i komendant Komisariatu Policji 

Państwowej w Kielcach 

 

 

Stanisław Przeradowski, s. Władysława i Marii  

z  Moraczewskich, ur. 6 czerwca 1895 r. w Radomiu. 

Aspirant PP. Jako kilkunastoletni młodzieniec 

sympatyzował  z organizacja PPS. W czasie I wojny 

światowej został powołany do służby wojskowej w armii 

rosyjskiej. W listopadzie 1918 r. brał udział w rozbrajaniu 

żołnierzy niemieckich w Radomiu. Od 1919 r. rozpoczął 

służbę  w Policji Komunalnej powiatu radomskiego. Od 4 

kwietnia 1919 r.  służył w VIII Inspektoracie Wojskowej 

Straży Kolejowej Dyrekcji Radomskiej.  W policji od 10 

lutego 1920 r. Służbę pełnił w woj. kieleckim. Od 1932 r. 

w Komisariacie Kielcach, następnie pełnił obowiązki komendanta Posterunku  

w  Skórkowicach, w pow. opoczyńskim. We wrześniu 1939 r. ponownie służył w Komisariacie 

PP w Kielcach. Po wybuchu II wojny światowej zgodnie z rozkazami dowództwa ewakuowany 

na wschód. Po napaści Sowietów na Polskę 17 września 1939 r. dostał się do niewoli 
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sowieckiej. Osadzony został w obozie NKWD w Ostaszkowie. Zamordowany w siedzibie 

NKWD w Kalininie/Twerze i pogrzebany w Miednoje. Jego nazwisko figuruje na liście 

dyspozycyjnej więźniów obozu ostaszkowskiego nr 050/3 z 27 kwietnia 1940 r., pozycja 24. 

Akta sprawy NKWD nr 5373. Podczas pobytu  w Ostaszkowie przesłał do rodziny list 

datowany na 29 listopada 1939 r. W odpowiedzi córka Wiesława napisała 27 grudnia 1939 r.  

i 28 lutego 1940 r. do ojca dwa listy, które zostały odnalezione przy zwłokach Stanisława 

Przeradowskiego w czasie prac ekshumacyjnych w dołach śmierci w Miednoje w dniu 4 lipca 

1995 r. Ich oryginały znajdują się dziś  Muzeum Katyńskim w Warszawie. Oprócz tego podczas 

ekshumacji przy zwłokach odleziono medalik z żółtego metalu z napisem:  W dniu imienin 

kochanemu mężowi SP – 8 V 1930 wraz z łańcuszkiem z  białego metalu. Inicjały na inskrypcji 

oraz data imienin Stanisława wskazują, że biżuteria ta należała również do Stanisława 

Przeradowskiego. 11 listopada 1948 r. prawomocnym postanowieniem Sądu Grodzkiego  

w Kielcach uznano Stanisława Przeradowskiego za zmarłego. Mimo to rodzina nie traciła 

nadziei na jego powrót i poszukiwała go na terenie Związku Sowieckiego przez Polski 

Czerwony Krzyż. W odpowiedziach z 16 listopada 1959 r. i z 2 marca 1960 r. Zofia 

Przeradowska została jednak poinformowana, ze według informacji Radzieckiego Czerwonego 

Krzyża w  Moskwie, nie został on odnaleziony na terenie ZSRS.  

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, 

Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Brązowym Medalem za Długoletnią 

Służbę oraz odznakami Wojskowej Straży Kolejowej.   Pozostawił żonę Zofię oraz troje dzieci 

– córki Irenę i Wiesławę oraz syna Włodzimierza.  

Decyzją Prezydenta RP z dnia 5 października 2007 r. Stanisław Przeradowski mianowany 

został pośmiertnie na stopień komisarza Policji Państwowej.  
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Eliasz Szpilczak       

Policjant  z Urzędu Śledczego Policji Państwowej  w Kielcach i z Komisariatu Policji 

Państwowej w Kielcach   

 

 

Eliasz Szpilczak, s. Jerzego i Anny, ur. 8 sierpnia 1889  

w Jamnicy, pow. stanisławowski. Starszy przodownik 

PP. Absolwent powszechnej szkoły ludowej oraz 

osiemnastomiesięcznego kursu techniczno-

przemysłowego. Z zawodu elektrotechnik. Od  

1 października 1910 r. do 1 czerwca 1917 r. pełnił służbę 

wojskową w armii austriackiej, w tym od 1912 r.  

w żandarmerii. Kolejno żołnierz Legionów Polskich  

w randze starszego wachmistrza. Następnie od 1 

listopada 1918 r. do 1 października 1919 r. w Żandarmerii Polowej WP. Od 1 stycznia do 30 

września 1919 r. pełnił służbę jako inwigilator i daktyloskop przy Dowództwie Żandarmerii 

Wojskowej nr 3 w Kielcach. Absolwent Kursu Inwigilacji i Daktyloskopii przy Centrali 

Inwigilacyjnej Dowództwa Żandarmerii Generalnej Okręg w Lublinie w dniu 16 lutego 1919 

r. oraz  na przełomie października i listopada 1919 r. Kursu Daktyloskopii w Komendzie 

Głównej Policji Państwowej w Warszawie.  1 października 1919 r. rozpoczął służbę w policji, 

w Urzędzie Śledczym w  Kielcach.   Wykładowca na kursach daktyloskopii organizowanych 

przez Komendę Wojewódzka PP w Kielcach w 1921 r. Mianowany starszym przodownikiem 

7 grudnia 1922 r. Uczestnik Obozu Ćwiczebnego Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej 

w Gołczowicach w 1934 r. oraz Okręgowego Kursu Ratownictwa Ogólnego  

i Przeciwgazowego w Kielcach w kwietniu 1929 r. W 1930 r. specjalista daktyloskop  

w Urzędzie Śledczym w Kielcach. We wrześniu 1939 r. pełnił służbę w Komisariacie PP  

w Kielcach. Członek Kasy Samopomocy Szeregowych Policji Państwowej województwa 

kieleckiego, Ligi Morskiej i Kolonialnej oraz  PCK w Kielcach. Po wybuchu II wojny 

światowej ewakuowany na wschód gdzie po 17 września 1939 r. dostał się do niewoli 

sowieckiej. Osadzony w obozie NKWD  w Ostaszkowie. Zamordowany  w siedzibie NKWD  

w Kalininie/Twerze i pogrzebany w Miednoje. Jego nazwisko figuruje na liście dyspozycyjnej 

obozu ostaszkowskiego nr 027/1 z 13 kwietnia 1940 r., pozycja 95. Akta sprawy NKWD nr 

5374.  
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Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, 

Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Brązowym Medalem na  Długoletnią 

Służbę i Srebrnym Medalem na  Długoletnią Służbę.  Pozostawił żonę Mariannę  

z Krzemińskich, z którą zawarł związek małżeński w styczniu 1919 r. oraz syna Jerzego. 

Decyzją Prezydenta RP z dnia 5 października 2007 r. Eliasz Szpilczak mianowany został 

pośmiertnie na stopień aspiranta Policji Państwowej.  

 

Teofil Wojtas  

Policjant z Posterunku Policji Państwowej w Opatowie, komendant Posterunków Policji 

Państwowej w Waśniowie, Firleju i Przytyku oraz kierownik Komisariatu w Radomiu   

 

 

Teofil Wojtas, s. Franciszka, ur.  13 lutego 1900 r. w m. 

Potok, pow. stopnickim. Przodownik PP. Od lipca 1916 r. 

do września 1918 r. pracował jako pomocnik pisarza 

gminnego w Urzędzie Gminy Potok. Uczestnik wojny 

polsko-bolszewickiej. Wstąpił ochotniczo do WP i od 22 

sierpnia 1919 r. pełni służbę  w Ekspozyturze Żandarmerii 

Polowej w m. Dubno ma Wołyniu,  z funkcją zastępcy 

Komendanta posterunku w m. Sady. Następnie jako 

kancelista w Wydziale Śledczym w/w Ekspozytury  

i kancelista w 17 Szwadronie Żandarmerii Polowej. Po 

zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej wstąpił do 

policji. W 1925 r. ukończył Kurs Przodowników PP w Okręgowej Szkole Policyjnej  

w Kielcach, natomiast od 10 czerwca do 25 sierpnia 1933 r. przeszedł szkolenie na Kursie 

Specjalnym dla Komendantów Posterunków PP przy  Śledczej Szkole Fachowej dla 

Szeregowych w Warszawie. Służbę w PP pełnił w woj. kieleckim. Najpierw na Posterunku  

w Opatowie, następnie od 2 stycznia 1934 r. na stanowisku komendanta Posterunku  

w Waśniowie w pow. opatowskim. Dnia 2 września 1935 r. został przeniesiony do II 

Komisariatu w Radomiu, następnie w pow. radomskim – na stanowisku komendanta 

Posterunku w Przytyku (od 26 stycznia 1936 r.) i Firleju (od 1 października 1936 r.). W dniu 

14 listopada 1938 r. został  mianowany kierownikiem I Komisariatu w Radomiu i tam nadal 

pełnił służbę  we wrześniu 1939 r. Po wybuchu II wojny światowej Teofil Wojtas wraz   

z rodziną – żoną i dwójką dzieci udał się do wyznaczonego punktu koncentracji dla 
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funkcjonariuszy policji woj. kieleckiego w Puławach  a następnie do Lublina. Kolejno z Lublina 

udali się na wschód. W miejscowości Julianów (miedzy Kowlem a Włodzimierzem 

Wołyńskim)  z uwagi na uciążliwości drogi i rosnące niebezpieczeństwo, pozostała żona 

Genowefa wraz z dziećmi. Teofil Wojtas 16 września udał się  do Łucka gdzie wyznaczono 

kolejny punkt koncentracji. Dzień później po agresji sowieckiej został wzięty do niewoli przez 

żołnierzy Armii Czerwonej, którzy otoczyli Łuck i brali do niewoli tak policjantów jak  

i żołnierzy. Jeńcy najpierw zostali osadzeni w obozie koło Łucka. Przebywali tam inni 

funkcjonariusze - koledzy Wojtasa z Opatowa. Wśród nich Jan Kawka, Feliks Najmanowicz, 

Stefan Witkowski, Wojciech Kozłowski i Jan Lisowski. Żaden z nich nie wrócił do Polski. 

Następnie zatrzymanych osadzono w obozie przejściowym koło Kijowa, skąd 

przetransportowano ich do obozu NKWD w Ostaszkowie. Zamordowany w siedzibie NKWD 

w Kalininie/Twerze i pogrzebany w Miednoje.   Nazwisko Teofila Wojtasa widnieje na liście 

dyspozycyjnej więźniów obozu ostaszkowskiego nr 027/1 z 13 kwietnia 1940 r., pozycja 23. 

Akta sprawy NKWD nr 4246.   

Odznaczony Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, Medalem Dziesięciolecia 

Odzyskanej Niepodległości, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę oraz pośmiertnie 

Krzyżem Kampanii Wrześniowej 1939 r. i Medalem za Udział w Wojnie Obronnej 1939. 

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 5 października 2007 r. Teofil Wojtas mianowany został  

pośmiertnie do stopnia aspiranta Policji Państwowej.  
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Jeńcy obozu NKWD  w Starobielsku, zamordowani w Charkowie i 

pogrzebani w Charkowie-Piatichatkach 

 

Zygmunt Gajda  

Urzędnik - kancelista z Jędrzejowa 

 

Zygmunt Gajda, s. Józefa i Eleonory, ur. 8 grudnia 1900 r. 

w Jędrzejowie. Podporucznik piechoty, rezerwista. 

Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w 1923 r., po 

ukończeniu którego został  w dniu 8 grudnia 1923 r. 

wcielony do 50 Pułku Strzelców Kresowych im. Francesco 

Nullo w Kowlu. W okresie między 15 marca a 15 września 

1924 r. przeszedł szkolenie w Szkole Podchorążych 

Rezerwy Piechoty we Włodzimierzu Wołyńskim, którą 

ukończył z wynikiem dobrym. Po zakończeniu szkolenia 

powrócił do służby w  50 Pułku Strzelców Kresowych, 

najpierw jako plutonowy  a następnie sierżant podchorąży i zastępca dowódcy plutonu. W dniu 

25  grudnia 1924 r. został przeniesiony do rezerwy. Często odbywał ćwiczenia wojskowe. Na 

przełomie sierpnia i września 1929 r. oraz  w maju i czerwcu 1930 r. w 50 Pułku Strzelców 

Kresowych. Następnie w sierpniu i wrześniu  1932 r. w 4 Pułku Strzelców Podhalańskich  

w Cieszynie oraz  na przełomie kwietnia i maja 1937 r. w Składnicy Materiałów Intendentury 

nr 6 we Lwowie. Dnia 1  stycznia 1931 r. mianowany został na stopień podporucznika rezerwy. 

Od 1 marca 1926 r. aż do końcowych dni sierpnia 1939 r., kiedy to został zmobilizowany do 

wojska, pracował jako urzędnik – kancelista w kancelariach notarialnych w Jędrzejowie. 

Członek Związku Rezerwistów. Po wybuchu II wojny światowej walczył w wojnie obronnej 

1939 r. Po 17 września w dostał się do niewoli sowieckiej i został osadzony w obozie NKWD 

w Starobielsku. Przesłał stamtąd do żony Leokadii kartę pocztową z wiadomościami 

adresowaną 9 marca 1940 r. O jego pobycie w tym obozie wspomina również inny więzień 

Starobielska pochodzący z Jędrzejowa – Antoni Zajtz w korespondencji do swojej żony Walerii 

z dnia 21 marca 1940 r. Zamordowany w siedzibie NKWD w Charkowie i pogrzebany  

w Charkowie – Piatichatkach. Jego nazwisko figuruje na Liście Starobielskiej nr 708.   Sąd 

Powiatowy w Jędrzejowie postanowieniem z dnia 30 marca 1973 r. uznał Zygmunta Gajdę za 

zmarłego i wyznaczył datę jego śmierci na dzień 31 grudnia 1946 r. Pozostawił żonę Leokadię 

Łucję z d. Jeżewską oraz dwoje dzieci – córkę Alinę i syna Włodzimierza.  
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Decyzją Ministra Obrony Narodowej RP z dnia 5 października 2007 r. Zygmunt Gajda  

mianowany został pośmiertnie na stopień porucznika Wojska Polskiego.  

 

Fragment listu Zygmunta Gajdy do żony Leokadii, Starobielsk 9 marzec 1940 r. 

Kochana Lodziu ! 

…Proszę Cię bardzo odpisz mi natychmiast co się dzieje u Ciebie, gdyż bardzo tęsknię za Tobą 

, dziećmi i domem, gdzie mieszkasz i z czego żyjesz. Napisz jak duży Włodziu, Lalka czy chodzi 

do szkoły i czy wspomina o mnie. Życie moje beż Ciebie i domu jest jedynym pasmem cierpień. 

Śnisz mi się często ale cóż z tego – przestrzenią jesteśmy bardzo daleko. Mimo tego te sny  w 

moim życiu są najcudowniejsze, czuję dotyk Twych ust jak malin, wzroku Twego jako blasku 

słońca. Najdroższa Lodziu, da Bóg to się zobaczymy. Ucałuj dzieci ode mnie, niech Lala coś 

napisze, będę się bardzo cieszył. Co słychać u rodziców... Następne listy pisz proszę co najmniej 

co tydzień gdyż giną. Całuje Cię nieskończenie i życzę Wam Wesołych Świąt.   

 

Wincenty Liśkiewicz  

Lekarz weterynarii z Radoszyc 

 

 

Wincenty Liśkiewicz, s. Jana i Antoniny ze Stoińskich, 

ur. 15 maja 1906 r. w Radoszycach, pow. konecki. 

Podporucznik weterynarii, rezerwista. Maturę uzyskał 

Radomiu. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego  

w 1938 r., lekarz weterynarii. Ukończył kurs 

podchorążych rezerwy piechoty w Grudziądzu w 1930 r. 

W 1936 r. odbył ćwiczenia rezerwy w 13 Pułku Piechoty 

w Pułtusku i w 1937 r. w 72 Pułku Piechoty im. płk 

Dionizego Czachowskiego w Radomiu, jako dowódca 

plutonu. Po ukończeniu Szkoły Podchorążych Rezerwy, 

podjął pracę zawodową w Równem. Przed wybuchem II 

wojny światowej zmobilizowany do wojska. W trakcie wojny obronnej 1939 r. brał udział w 

walkach pod Janowem Lubelskim. Po rozbiciu oddziału udał się na wschód, gdzie po 17 

września 1939 r. został wzięty do niewoli przez wojska sowieckie. Więzień obozu NKWD  

w Starobielsku. Zamordowany w siedzibie NKWD w Charkowie i pogrzebany w Charkowie – 

Piatichatkach. Jego nazwisko figuruje ma Liście Starobielskiej nr 1932.   
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Decyzją Ministra Obrony Narodowej RP z dnia 5 października 2007 r. Wincenty Liśkiewicz 

mianowany został pośmiertnie na stopień porucznika Wojska Polskiego.  

 

Marian Matyszczak  

Lekarz w szpitalach w Skierniewicach, Białowieży, Piotrkowie Kujawskim, Jastarni oraz  

w Ostrowcu Świętokrzyskim  

 

 

Marian Matyszczak, s. Franciszka i Agnieszki z Guzów, ur. 

20 listopada 1908 r. w  Kosowicach, w pow. opatowskim. 

Porucznik służby zdrowia, rezerwista. Absolwent 

Gimnazjum Państwowego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu 

Świętokrzyskim, gdzie złożył egzamin dojrzałości w dniu 

23 maja 1930 r. Następnie powołany do służby wojskowej  

i skierowany na szkolenie w Szkole Podchorążych przy  

Batalionie Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 10 w Gródku 

Jagiellońskim, którą ukończył 31 czerwca 1931 r. Wówczas 

też otrzymał przydział do 2 Puku Piechoty Legionów  

w Sandomierzu. Kolejno w latach 1931–1937 studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 

Poznańskiego, gdzie 24 czerwca 1937 r. uzyskał dyplom lekarza medycyny. W trakcie studiów 

trzykrotnie w latach 1933, 1935 i 1937  był powoływany na ćwiczenia rezerwy do 2 Pułku 

Piechoty Legionów. Awansowany do stopnia podporucznika ze starszeństwem 1 stycznia 1934 

r.  W latach 1938-1939 pracował kolejno w Szpitalu Powiatowym Świętego Stanisława  

w Skierniewicach, następnie w szpitalach w Białowieży, w Piotrkowie  Kujawskim (w styczniu 

1939 r.), w Jastarni na Helu (od kwietnia do czerwca 1939 r.) i od lipca 1939 r. w Ostrowcu 

Świętokrzyskim. Przydzielony do kadry zapasowej 10 Szpitala Okręgowego przy Okręgu 

Korpusu nr 10 w garnizonie w Przemyślu. W końcu sierpnia 1939 r. zmobilizowany do Wojska 

Polskiego. Po wybuchu II wojny światowej i po agresji sowieckiej 17 września dostał się do 

niewoli. Osadzony został w obozie NKWD w Starobielsku. Stamtąd przesłał w listopadzie 1939 

r. jedyny list adresowany do matki Agnieszki, siostry Marii i szwagra Józefa. W grudniu 1939 

r. zamierzał zawrzeć związek małżeński z okulistką dr Anną Walczuk z d. Orłowską. 

Zamordowany w siedzibie NKWD w Charkowie i pogrzebany w zbiorowej mogile  

w Charkowie – Piatichatkach. Jego nazwisko figuruje na Liście Starobielskiej pod numerem 

2256.   
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Decyzją Ministra Obrony Narodowej RP z 5 października 2007 r. Marian Matyszczak 

mianowany został pośmiertnie na stopień kapitana Wojska Polskiego.  

 

Ignacy Szewczyk  

Mierniczy z Baryczy k. Końskich, pracownik Wojskowego Instytutu Geograficznego 

 

 

Ignacy Szewczyk, s. Antoniego i Antoniny  

z Chamczyków, ur. 16 stycznia 1902 r. w Baryczy k. 

Końskich, w woj. kieleckim.  Podporucznik piechoty, 

rezerwista. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. W dniu 

17 lipca 1920 r. jako ochotnik wstąpił do WP  

z przydziałem do 1 Pułku Szwoleżerów. Zwolniony do 

cywila 15 grudnia 1920 r. Następnie uczeń Państwowej 

Szkoły Mierniczej w Łomży,  w okresie od 10 września 

1921 r. do 10 lipca 1924 r. Po jej ukończeniu otrzymał 

stopień mierniczego (geometry klasy pierwszej), nadający 

prawo wstąpienia do państwowej służby mierniczej oraz do złożenia egzaminu na mierniczego 

przysięgłego (geometrę klasy drugiej) po odbyciu praktyki mierniczej. Między 12 sierpnia a 15 

października 1925 r. przydzielony do baonu Podchorążych Rezerwy Piechoty Nr IV. 

Absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w 1926 r. Odbył dwa sześciotygodniowe 

ćwiczenia rezerwy między 6 sierpnia a 15 września 1928 r. i 22 czerwca a 1 sierpnia 1931 r., 

jako dowódca plutonu. Mianowany podporucznikiem rezerwy 1 stycznia 1932 r. z przydziałem 

do 34 Pułku Piechoty, który stacjonował w garnizonie Biała Podlaska. Odbył tam 5-tygodniowe 

ćwiczenia rezerwy w okresie od 26 czerwca do 1 lipca 1933 r. Następnie przydzielony do 

Wojskowego Instytutu Geograficznego. Przed wybuchem II wojny światowej mieszkał  

w Siedlcach, gdzie pracował jako mierniczy. Po wybuchu II wojny światowej i agresji 

niemieckiej na Polskę, WIG ewakuował się przez Lwów do Francji. Jednak część oficerów 

instytutu po napaści sowieckiej z 17 września 1939 r. została wzięta przez Sowietów do niewoli 

i zamordowana. Wśród nich był ppor. Ignacy Tomczyk, który został osadzony w obozie NKWD 

w Starobielsku, następnie zamordowany w siedzibie NKWD w Charkowie i pogrzebany  

w zbiorowych mogiłach w Charkowie – Piatichatkach. Jego nazwisko figuruje na Liście 

Starobielskiej pod numerem 3783.  
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Decyzją Ministra Obrony Narodowej RP z dnia 5 października 2007 r. Ignacy Szewczyk 

mianowany został pośmiertnie na stopień porucznika Wojska Polskiego.  

 

Zamordowany z tzw. Ukraińskiej Listy Katyńskiej 

 

Jan Paweł Płoski  

Oficer łączności z Kielc  

 

 

Jan Paweł Płoski, s. Jana i Augustyny Whlgemuth, ur. 26 

czerwca w 1908 r. w Kielcach. Absolwent Korpusu 

Kadetów nr 1 we Lwowie w 1927 r. W okresie od 1 

sierpnia do 31 października 1927 r. odbywał praktykę  

w 23 Pułku Piechoty im. płk. Leopolda Lisa-Kuli we 

Włodzimierzu Wołyńskim. Kapitan łączności w kadrze 

kompanii szkolnej 6 Batalionu Telegraficznego  

w Jarosławiu. Awansowany na kapitana w dniu 19 marca 

1938 r. W latach trzydziestych XX wieku pełnił służbę  

w Krasnymstawie. Po wybuchu II wojny światowej i po 

agresji sowieckiej z 17 września 1939 r. przebywał na Kresach Wschodnich zajętych przez 

ZSRR. Aresztowany przez ukraińskie NKWD  obwodu rówieńskiego w dniu 18 września 1939 

r. Początkowo został osadzony w więzieniu w Równem, skąd 26 marca 1940 r. wywieziony 

został do więzienia w Charkowie. Nazwisko Jana Płoskiego figuruje na tzw. Ukraińskiej Liście 

Katyńskiej. Domniemanymi miejscami jego pochówku są Bykownia k. Kijowa, Chersoń lub  

z uwagi na ostatnie miejsce uwięzienia – Charków.    
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Zamordowany z tzw. Białoruskiej Listy Katyńskiej 

 

Leon Onyszkiewicz  

Nauczyciel  w Szkole Powszechnej w Stolinie i w gimnazjach w Żywcu i w Kielcach 

Prawdopodobna ofiara zbrodni z nieznanej Białoruskiej Listy Katyńskiej 

 

 

Leon Onyszkiewicz, s. Jana i Antoniny z d. Komarowska, 

ur. 28 lutego1903 r. we Lwowie. Do szkół powszechnych 

uczęszczał we Lwowie i w Przemyślu. Absolwent 

Państwowego Gimnazjum Realnego w Łańcucie  w 1922 

r., gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości. W latach 1922-

1923 pracował jako nauczyciel w Szkole Powszechnej  

w Stolinie, w  woj. poleskim. Od 1923 r. do 1927 r. 

odbywał studia na wydziale filozoficznym Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1924-25 był także 

uczniem zwyczajnym Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie. W latach 

szkolnych 1927/28 i 1928/29 pracował jako nauczyciel kontraktowy w państwowym 

Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Żywcu. Nauczał tam przyrodoznawstwa, geografii, 

matematyki oraz śpiewu. Nakładem dyrekcji tegoż gimnazjum w 1929 r. została wydana jego 

praca "Roślinność naczyniowa okolic Żywca ze szczególnym uwzględnieniem flory leśnej". 

Od 15 sierpnia 1929 r. do 28 czerwca 1930 r. odbył służbę wojskową w Baonie Podchorążych 

Rezerwy nr 10a (Kompanii Szkolnej) w Nisku, gdzie uzyskał uprawnienia do tytułu 

podchorążego rezerwy piechoty. W okresie między 1 stycznia a 30 czerwca 1931 r. pracował 

jako nauczyciel przyrody, fizykochemii, chemii oraz geografii w Gimnazjum Męskim Św. 

Stanisława Kostki w Kielcach. Od tego czasu do listopada 1932 r. przygotowywał się do 

egzaminu naukowego. W 1933 r. uzyskał dyplom nauczyciela szkół średnich oraz świadectwo 

potwierdzające kwalifikacje zawodowe do nauczania geografii, nauki o Polsce współczesnej, 

przyrodoznawstwa, fizyki z chemią i matematyki. Od 1933 r. do wybuchu II  wojny światowej 

pracował jako profesor gimnazjalny w Gimnazjum Męskim im. Św. Stanisława Kostki  

w Kielcach. Zgodnie z orzeczeniem komisji kwalifikacyjnej 3 Pułku Piechoty Legionów z 4 

sierpnia 1933 r. został awansowany do stopienia podporucznika rezerwy ze starszeństwem od 

1 stycznia 1934 r. Objął też wówczas funkcję dowódcy plutonu ciężkich karabinów 
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maszynowych. W latach trzydziestych kilkakrotnie odbywał ćwiczenia wojskowe. Między 26 

czerwca  a 5 lipca 1933 r. w 3 Pułku Piechoty Legionów, następnie w 4 Pułku Strzelców 

Podhalańskich między 21 czerwca a 16 lipca 1935 r. oraz w 2 Pułku Piechoty Legionów od 30 

czerwca do 25 lipca 1937 r. Po ogłoszeniu tzw. cichej mobilizacji został powołany 28 sierpnia 

1939 r. do 4 Pułku Piechoty Legionów w Kielcach. W nocy z 11 na 12 września 1939 r. udał 

się ze swoim plutonem do walki i od tej pory ślad po nim zaginął. Jego nazwisko figuruje na 

liście ofiar zbrodni katyńskiej w publikacji ks. Z. A. J. Peszkowskiego i S. Z. Zdrojewskiego 

"Świętokrzyskie w grobach Katynia" pod pozycją nr 1477. Ostatnim miejscem jego osadzenia 

przez sowieckie władze było jedno  z więzień NKWD w  Białoruskiej SRS. Domniemanym 

miejscem jego pochówku są Kuropaty k. Mińska. Prawomocnym postanowieniem Sądu 

Powiatowego w Kielcach z dnia 16 maja 1951 r. Leon Onyszkiewicz został uznany za 

zmarłego, a data jego śmierci została wyznaczona przez ówczesne władze na 9 maja 1946 r.  

W 1971 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego ufundował  pamiątkową tablicę poświęconą 

nauczycielom zamordowanym w okresie wojny i okupacji w latach 1939-1945 r. Została ona  

umieszczona na ścianie siedziby Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej przy ul. Jana Pawła 

II w Kielcach. Figuruje na niej nazwisko Leona Onyszkiewicza, niestety bez informacji, że 

został on zamordowany przez Sowietów. Pozostawił żonę Kazimierę z d. Brania oraz dwie 

córki – Irenę oraz Ewę.  

 

 

 

 

 

 

 

 


