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Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

KONTAKT Z CZYTELNIKAMI:

b.przyborowska@warminsko-mazurska.policja.gov.pl

Stanisław Strzemecki

Franciszek Rybicki

Konstanty Wolski (trzeci z lewej)
w gronie kolegów z jednostki
Policji Państwowej

POLICJANCI ZAMORDOWANI PRZEZ NKWD
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Ku pamięci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
jego małżonki i wszystkich ofiar

Szanowni Państwo,
Z ogromnym bólem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość
o tragicznej śmierci Pan Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
i jego małżonki oraz wielu znanych i cenionych osób,
należących do elit życia politycznego i społecznego, którzy
zginęli 10 kwietnia 2010r. w wyniku katastrofy lotniczej
na wojskowym lotnisku w Smoleńsku.
Utrata najbliższych to jedno z najtrudniejszych doświadczeń,
jakie możemy przeżyć. To niewyobrażalna tragedia nie tylko
dla najbliższych, ale dla całego Narodu.
W imieniu kierownictwa warmińsko-mazurskiej Policji,
policjantów i pracowników cywilnych wszystkim rodzinom
oraz bliskim osób, które zginęły w tej katastrofie składam
najszczersze i najgłębsze wyrazy współczucia i żalu
z powodu śmierci ich bliskich.
insp. Sławomir MIERZWA
Komendant Wojewódzki Policji
w Olsztynie
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9 KWIETNIA 2010R., NA DZIEŃ PRZED KATASTROFĄ LOTNICZĄ, W KTÓREJ ZGINĄŁ PREZYDENT RP
LECH KACZYŃSKI, JEGO MAŁŻONKA, ORAZ WIELU WSPANIAŁYCH REPREZENTANTÓW NASZEGO NARODU,
ODBYŁA SIĘ W OLSZTYNIE UROCZYSTOŚCI POŚWIĘCENIA I POSADZENIA DĘBÓW PAMIĘCI, W KTÓREJ
BRAŁ UDZIAŁ ALEKSANDER SZCZYGŁO - SZEF BIURA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO.
BYŁO TO JEGO OSTATNIE PRZED TRAGICZNĄ ŚMIERCIĄ SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI WARMII I MAZUR….
W piątek, 9 kwietnia 2010r. były szef BBN minister
Aleksander Szczygło wziął udział w uroczystości poświęcenia
Dębów Pamięci w imię Ofiar Polaków pomordowanych
przez służby specjalne ZSRR w 1940r.
Podczas uroczystości, której jedna z części odbyła się
w Gimnazjum nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Olsztynie Aleksander Szczygło wręczał ordery państwowe
przyznane przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
zasłużonym mieszkańcom Olsztyna i okolic oraz brał udział
w części artystycznej przygotowanej przez uczniów tej szkoły.
W olsztyńskiej uroczystości z okazji upamiętnienia
70. rocznicy zbrodni katyńskiej wzięli udział policjanci kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Kompania
Honorowa z Pocztem Sztandarowym.
Meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości Aleksandrowi
Szczygle złożył mł.insp. Romuald Furgał - Zastępca Dowódcy OPP.
Jedną z osób, która przed rozpoczęciem uroczystości rozmawiała
z byłym szefem BBN był nadkom.Tomasz Stawarski
Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Olsztynie.
To on przekazał Panu Ministrowi informacje na temat organizacji
uroczystości, udziału warmińsko-mazurskiej Policji
w tym wydarzeniu.
Nie przypuszczał, że to spotkanie będzie ostatnim spotkaniem
Aleksandra Szczygło z mieszkańcami Warmii i Mazur...

Bożena Przyborowska

Tomasz Stawarski
W ramach obchodów 70 - lecia zbrodni katyńskiej Komenda
Wojewódzka Policji w Olsztynie wspierała Gimnazjum nr 14
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Olsztynie w organizacji
uroczystości poświęcenia i posadzenia Dębu Pamięci
na cześć przedwojennego policjanta
nadkomisarza Juliana Radoniewicza.
9 kwietnia 2010 roku w Olsztynie poświęcono w sumie 43
Dęby Pamięci, gdyż inicjatywę sadzenia Dębów Pamięci ofiar
zbrodni katyńskiej podjęły również inne szkoły województwa
warmińsko-mazurskiego.
W uroczystości wzięła udział Kompania Honorowa KWP
w Olsztynie wraz z Pocztem Sztandarowym.
Z informacji, które uzyskałem od pani dyrektor Gimnazjum
nr 14 Alicji Pogorzelskiej, policyjna oprawa uroczystości
uzyskała wielką aprobatę.
Piątkowa uroczystość nabrała dla mnie zupełnie innego charakteru, gdy dzień później dowiedzieliśmy się, że w katastrofie
lotniczej zginęła Para Prezydencka i cała delegacja zmierzająca na obchody upamiętniające pomordowanych w 1940r.
Wśród uczestników delegacji był Pan Aleksander Szczygło…
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego dzień przed katastrofą był w Olsztynie, brał udział w uroczystości poświęcenia
Dębów Pamięci, dekorował orderami
działaczy niepodległościowych.
9 kwietnia 2010r. Aleksander Szczygło Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego uczestnictwem w uroczystości poświęcenia
Dębów Pamięci pożegnał się z mieszkańcami Olsztyna…..

numer 13

Uhonorowanie pamięci pomordowanych przez NKWD poprzez posadzenie na 70. rocznicę zbrodni katyńskiej 21 tys.473 Dębów Pamięci, to główny cel programu pod nazwą
„Katyń….ocalić od zapomnienia”, który realizowany jest w Polsce od dwóch lat.
Głównym pomysłodawcą i wielkim orędownikiem akcji był Ojciec Józef Joniec
Prezes Stowarzyszenia „Parafiada”, który 10 kwietnia 2010r. zginął w wyniku
katastrofy lotniczej na wojskowym lotnisku w Smoleńsku.

Program realizowany był pod Honorowym patronatem
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
Lecha Kaczyńskiego.
Zadaniem uczestników programu jest
posadzenie Dębu Pamięci, opieka nad
Dębem oraz w miarę możliwości zbieranie i dokumentowanie życiorysów
ofiar katyńskich.
Do akcji włączyły się m.in. szkoły,
ośrodki wychowawcze, placówki opiekuńcze i edukacyjne, komendy Policji
i placówki straży granicznej, starostwa
powiatowe i urzędy gmin, parafie,
szpitale, drużyny harcerskie,

kluby sportowe, stowarzyszenia kombatantów, organizacje pozarządowe,
przedsiębiorstwa, media lokalne
i ogólnopolskie.
Aby wziąć udział w programie trzeba
wypełnić wniosek rejestracyjny dostępny na stronie
www.katyn-pamietam.pl.
Po rejestracji uczestnicy otrzymują
numer oraz nazwisko i imię z listy
katyńskiej. Osoby biorące udział
w programie we własnym zakresie
starają się o pozyskanie sadzonek
dębów i lokalizacji, gdzie Dąb Pamięci ma zostać posadzony.
Przy Dębie powinna być umieszczona

informacja - komu Dąb zastał poświęcony. Zgodnie z programem można
posadzić tylko jeden Dąb dla upamiętnienia jednej z ofiar zbrodni katyńskiej. O tym, że dana osoba jest upamiętniana po raz pierwszy świadczą
specjalne certyfikaty na których
oprócz nazwiska znajduje się numer
Dębu Pamięci.
Za sprawdzanie czy dla zgłaszanych
ofiar zbrodni katyńskiej nie posadzono
już wcześniej Dębów odpowiedzialne
jest Stowarzyszenie Parafiada – jeden
z organizatorów programu
„KATYŃ… ocalić od zapomnienia”.
Przygotowała Bożena Przyborowska

Posadzenie Dębu Pamięci i złożenie „kapsuły
czasu” z listem pamiątkowym to główne punkty
uroczystości, która z okazji 70-lecia zbrodni
katyńskiej odbyła się dziś na terenie policyjnego kompleksu przy ul. Pstrowskiego 3.
Z inicjatywy Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Olsztynie policjanci włączyli się
do akcji sadzenia Dębów Pamięci w ramach
programu „Katyń...ocalić od zapomnienia.”
W piątek, 16.04.2010r. poprzez posadzenie
Dębu i odsłonięcie pamiątkowej tablicy uczczono pamięć o aspirancie Konstantym Wolskim przedwojennym policjancie, który zginął
w 1940r. w Twerze z rąk NKWD.
Str. 4
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Stanisław Strzemecki - dziadek Ewy Łapińskiej, policjantki z KWP w Olsztynie - aresztowany i zamordowany przez NKWD.
Konstanty Wolski - dziadek Piotra Rafalskiego, policjanta z KWP w Olsztynie - aresztowany i zamordowany przez NKWD.
Franciszek Rybicki - dziadek Janusza Rybickiego, byłego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie aresztowany i zamordowany przez NKWD.

Stanisław Strzemecki urodził się 8 września
1898r. w Haliczanach na Wołyniu. Jako 19-latek
zgłosił się na ochotnika do wojska, służył w Legionach Józefa Piłsudskiego, potem uczestniczył
w wojnie polsko - bolszewickiej.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości
i zakończeniu działań wojennych,
Stanisław Strzemecki został skierowany do pracy
w Komendzie Powiatowej Policji Państwowej
w Równem na stanowisko przodownika służby
śledczej (zajmował się przestępstwami przeciwko
Polsce popełnianymi przez Ukraińców).
W 1924r. poznał Izabelę Waleniak (pracowała w
policji jako maszynistka) z którą się ożenił i miał
sześcioro dzieci – cztery córki i dwóch synów.
Wiosną 1939r. Stanisław Strzemecki został
przeniesiony z Komendy Powiatowej Policji
Państwowej w Równem do Kamieńca, a po ataku
ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 roku został
aresztowany przez NKWD i osadzony najpierw
w więzieniu w Dubnie, a potem w Ostaszkowie.
W kwietniu 1940r. przewieziono go do Kalinina
i zamordowano w siedzibie NKWD strzałem w tył
głowy, ciało pochowano we wspólnej mogile w
miednojskim lesie.

Przygotowała Bożena Przyborowska

Konstanty Wolski służył
w przedwojennej Policji
Państwowej na terenie
powiatu kartuskiego.
Ostatnim miejscem służby
była jednostka Policji
w Jabłonowie Pomorskim.
Rodzina przez wiele lat
myślała, że Konstanty
Wolski zginął z rąk Niemców. Nie wrócił bowiem
z ostatniego zadania służbowego, jakim było konwojowanie grupy Niemców
z terenu powiatu brodnickiego na wschodnie rubieże Polski.
O tym, że przedwojenny
policjant zginał z rąk
NKWD-zistów rodzina
dowiedziała się dopiero
w latach 80., kiedy opublikowano „Listę katyńską”.
Wcześniejsze pisma kierowane przez rodzinę Konstantego Wolskiego m.in.
do Czerwonego Krzyża
pozostawały bez odpowiedzi. Oficjalne zaświadczenie o przebywaniu policjanta w obozie dla jeńców
wojennych w Ostaszkowie rodzina otrzymała
dopiero we wrześniu 1996r. - „W odpowiedzi na
zgłoszenie w sprawie uzyskania zaświadczenia
potwierdzającego śmierć w obozie w Ostaszkowie
ojca Konstantego Ludwika Wolskiego
ur.20.IV.1891r. Radoszki s. Piotra i Aniel i zd.
Nowickiej, przekazujemy posiadane informacje:
Wolski Konstanty ur.1891r. s.Piotra, przebywający
w obozie dla jeńców wojennych w Ostaszkowie,
figuruje na wykazie nr 020/l sporządzonym przez
NKWD w Moskwie w dniu 9.IV.1940r. /str.104
poz.68/ z poleceniem przekazania do dyspozycji
szefa Zarządu NKWD Kalinińskiej obł.
Nr akt sprawy: 2293
Należy przyjąć, że Konstanty Ludwik Wolski został
zamordowany w 1940r.
Kierownik Biura Informacji i Poszukiwań - Elżbieta Rejf”.
We wrześniu 1999r. rodzina przedwojennego
policjanta otrzymała pismo z Centralnego Archiwum MSWiA , w którym Anna Lasek z Wydziału
ds. Dokumentacji Administracji Rządowej napisała: „ Konstanty Ludwik Wolski był jeńcem
obozu w Ostaszkowie, został zamordowany w
Twerze przez NKWD i pogrzebany w lesie opodal wsi Miednoje wśród pozostałych 6311
funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych
II Rzeczypospolitej”.

Franciszek Rybicki, syn Feliksa i Józefy z domu
Wróblewska urodził się 26 października 1898r. w
Łasku, woj. Łódzkie.
W 1918r., mając zaledwie 20 lat, wstąpił w szeregi
Wojska Polskiego i brał udział w wojnie polskobolszewickiej. Po jej zakończeniu został przyjęty
do służby w Policji Państwowej.
Pierwszym miejscem pracy młodego policjanta była
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Koninie.
W 1934r. na własną prośbę został przeniesiony
do pracy w Posterunku Policji w Rychwale (pow.
koniński). Trzy lata później, w 1937r. za długoletnią
służbę i wzorowe wykonywanie obowiązków został
mianowany na stanowisko Komendanta Posterunku
Policji w Lądku ( pow. koniński, potem słupecki).
Po wybuchu wojny, 3 września 1939r. nastąpiła
likwidacja posterunku i ewakuacja policjantów
z Lądku do Konina, a stamtąd na teren wschodniej
Polski, gdzie słuch o policjantach zaginął.
W 1945r. Franciszek Rybicki został uznany
za zmarłego. Dopiero pod koniec lat 80., kiedy do
Polski dotarły pierwsze dokumenty dotyczące ofiar
katyńskich, wśród zamordowanych przez NKDW
w 1940r. w Twerze ( wówczas Kalininie) znalazło się
nazwisko Franciszka Rybickiego, jako internowanego w ZSRR i osadzonego w jenieckim obozie w
Ostaszkowie. Następne dokumenty potwierdzały
fakt, że wraz z ponad 6 tysiącami funkcjonariuszy
Policji Państwowej, prokuratorów i sędziów został
rozstrzelany w 1940r. przez NKWD w Twerze.
Wszyscy zostali pochowani w zbiorowym grobie
położonym w Miednoje. Obecnie na polskim
cmentarzu wojskowym w Miednoje wśród płyt
z nazwiskami pomordowanych przez NKWD
znajduje się płyta z wyrytym napisem:
st.post. Franciszek RYBICKI ur. 1898 LAS
kmndt Posterunku PP Lądek, pow. słupecki 1940
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Przedwojenni policjanci przewożeni z obozu
w Ostaszkowie do Kalinina wierzyli, że wrócą do Polski.
Nie wrócili.
Zginęli zamordowani przez NKWD w 1940r. w Twerze.
Pamięć o zamordowanych i pochowanych
w głębokich dołach niedaleko Miednoje miała zginąć
na zawsze. Nie zginęła!
Od kilkudziesięciu lat poznajemy i kultywujemy pamięć
po zamordowanych policjantach Policji Państwowej.
Jedną z ofiar Zbrodni Katyńskiej jest Franciszek Rybicki przedwojenny policjant z Wielkopolski, którego wnuczek
Janusz Rybicki przez wiele lat służył
w warmińsko-mazurskiej Policji.
22 kwietnia 2010 roku o godzinie 12.00 w Słupcy
na ulicy Cmentarnej odbędzie się uroczystość
odsłonięcia pamiątkowych tablic i poświęcenia
Dębu Pamięci Franciszka Rybickiego.

- aspirant FRANCISZEK RYBICKI – s. Feliksa,
ur. 26.10.1898r. w Łasku; Komendant Posterunku Policji
Państwowej w Lądku (pow.słupecki);
zamordowany w 1940 roku w Twerze (Miednoje)

O historii przedwojennego policjanta
Bożena Przyborowska rozmawiała z Januszem Rybickim
– byłym Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie.
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Panie Komendancie, od kiedy wiedział
Pan, że Pana dziadek był przed wojną
policjantem i zginął z rąk NKWD?
Miałem jakieś 10-11 lat, jak już kojarzyłem
wszystkie te historie. Cała rodzina wiedziała, że dziadek był policjantem i zaginął
na początku wojny, tylko o tym się nie mówiło, bo wiadomo jakie to były lata. Katyń
się „przemykał” w rodzinie, ale wiadomo,
wtedy oficjalnie się o tym nie mówiło, tylko
w takich rozmowach wewnątrz rodziny.
A oficjalnie dowiedzieliśmy się w 1990r.,
jak przyszła ta pierwsza Lista Katyńska, gdy
Gorbaczow przekazał Jaruzelskiemu te
listy. Po jakimś czasie Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich przysłało ojcu informacje
o Franciszku Rybickim, bo ojciec był zarejestrowany jako „syn zaginionego gdzieś na
wschodzie”. I od tego czasu wiadomo było
oficjalnie, że mój dziadek był w Ostaszkowie
i zginął w Twerze.
Co rodzice mówili o Pana dziadku? Jak
go wspominali?
Ojciec miał 10 lat, kiedy się rozstali. Ostatni
raz widzieli się 3 września 1939r. W tamtym
czasie mój dziadek był Komendantem Posterunku Policji Państwowej w Lądku.
Lądek to miejscowość położona 10 km
od Słupcy (obecnie powiat słupecki, Wielkopolska). Granica polsko-niemiecka była
w tamtych czasach znacznie bliżej, tuż za
Poznaniem, a Słupca leży jakieś 70 km
na wschód od Poznania.
Po wybuchu wojny Niemcy przeszli przez
Poznań, szli w stronę Warszawy i zbliżali
się do terenu, gdzie pracował mój dziadek.
W związku z tym, wszyscy policjanci byli
ewakuowani na wschód. Z tego co mi mówił
ojciec, policjanci z Lądka byli ewakuowani
do Konina, potem do Łodzi, dalej na wschód
za Warszawę, później na nasze stare ziemie – Kresy Wschodnie. Przed ewakuacją
mój dziadek po raz ostatni spotkał się ze
swoją rodziną w Posterunku Policji w Lądku

właśnie 3 września 1939r. Tam się pożegnali. Moja babcia z dwójką dzieci i pozostałe rodziny policjantów, które się tam zebrały, zostali przewiezieni policyjnymi autobusami do Konina, a policjanci oddzielnie
wycofywali się do Konina z dokumentami,
bronią. I już od tej pory się nie widzieli.
Rodziny policjantów zostały z Konina przewiezione do Warszawy i tam przeżyły cały
okres walk o Warszawę, naloty, kapitulację.
W październiku babcia z synami wróciła do
Lądku, ale tam już nie mieli gdzie mieszkać,
bo Niemcy mieli tam swoją siedzibę, więc
wrócili do Łaska, do swojej dalszej rodziny.
Czy rodzice wspominali, co Pana dziadek
robił w Policji, gdzie służył?
Zanim dziadek wstąpił do Policji brał udział
w wojnie polsko-bolszewickiej. Po jej zakończeniu wstąpił do Policji, gdzie najpierw
służył w Komendzie Powiatowej Policji w
Koninie, potem w 1934r. na własną prośbę
przeniósł się do pracy w Posterunku Policji
w Rychwale. W 1937r. za długoletnią i wzorową służbę został mianowany na stanowisko Komendanta Posterunku Policji
w Lądku. Ojciec wspominał, że wtedy dobrze im się powodziło. W tamtych czasach
komendant jednostki Policji oraz policjanci,
to byli ludzie, którzy bardzo dobrze zarabiali. Z wspomnień rodziny wynika, że mój
dziadek był dobrym policjantem.

Po internowaniu polskich policjantów
w Ostaszkowie, niektórym udało się powiadomić rodzinę o tym, gdzie są, wysyłając kartki czy listy do rodzin w Polsce.
Czy Pana dziadkowi również udało się
przekazać rodzinie informację o tym,
gdzie jest przetrzymywany?
Rodzina nic nie wiedziała. W Posterunku
Policji w Lądku pracowało pięciu policjantów
plus Komendant, czyli mój dziadek. Późną
jesienią czy na początku roku 1940 rodzina
jednego z tych policjantów, którzy służyli
pod moim dziadkiem, dostała kartkę o treści
takiej, że jesteśmy w Ostaszkowie, żyjemy,
chyba niedługo wrócimy…
Taka krótka karteczka jakąś drogą dotarła
do tej rodziny. W związku z tym, cała moja
rodzina, czyli babcia, ojciec, uznali, że jak
na kartce było napisane – jesteśmy- to znaczy, że On też tam jest. I to było tylko tyle.
Tyle nasza rodzina wiedziała – żadnej
kartki, żadnej informacji bezpośrednio
od dziadka nie otrzymaliśmy.
Czy dowiedzieliście się w jakich
okolicznościach Franciszek Rybicki
trafił do niewoli?
Nie. Nie wiadomo jak doszło do zatrzymania. Nikt nic nie wie. Nikt nie przeżył z tego
grona osób, które znały mojego dziadka.
Nie ma żadnej wiedzy na ten temat.
Po wojnie osoby zaginione poszukiwane
były m.in. przez Czerwony Krzyż.
Czy docierały do Was jakieś informacje?
Moja babcia, czyli żona Franciszka Rybickiego, po wojnie podjęła starania odnalezienia swojego męża. Niestety, nie było żadnych informacji i po pewnym czasie dziadek
został sądownie uznany za zmarłego.
Babcia zmarła w latach 60. niedoczekawszy
się prawdy o śmierci swojego męża.
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Franciszek Rybicki ( pierwszy z prawej)
w gronie policjantów z Komendy Powiatowej Policji Państwowej w Koninie
(lata 1921-1930)
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Jest Pan emerytowanym policjantem.
Przepracował Pan ponad 30 lat
w służbach mundurowych.
Był Pan m.in. Naczelnikiem Wydziału
Dochodzeniowo-Śledczego, Zastępcą
Komendanta Wojewódzkiego Policji,
pełnił Pan również obowiązki
Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Olsztynie. Jak trafił Pan z Poznania
na Warmię i Mazury?
Moja żona pochodziła z tych stron.
Skończyłem studia w 1975r. w Poznaniu
i w tym samym roku ożeniłem się właśnie
tutaj, w Ostródzie. Potem, na rok poszedłem
do wojska i w 1977r. złożyłem „papiery”
do Milicji. Przez całe swoje zawodowe życie
związany byłem z pionem dochodzeniowośledczym.
Był taki okres w historii Polski, że piętnowano osoby, które miały w rodzinie policjantów służących w Policji Państwowej,
a za głoszenie prawdy o Katyniu można
było trafić do więzienia. Pan przepracował w resorcie 30 lat. Na pewno pytano
Pana o rodzinę, ojca, dziadka.

W tamtych czasach, jak wstępowałem do
Milicji, to była taka wielka ankieta do wypełnienia. W tej ankiecie sięgali właśnie do
dziadków. Ja również musiałem ją wypełnić.
Pytałem wtedy ojca - Co ja mam tam napisać? - a w ankiecie pytano o wszystko –
gdzie dziadek pracował, co robił…
Ojciec powiedział:- „Ty zrób tak jak ja.
Wpisuj we wszystkich swoich ankietach:
dziadek – urzędnik państwowy”. I ja tak
napisałem w tej ankiecie.

14 maja 2010, w 70 rocznicę zbrodni
katyńskiej, w Poznaniu odbędzie się
uroczystość odsłonięcia Pomnika
Pamięci Pomordowanych Policjantów
II RP Województwa Poznańskiego.
Wśród ofiar zbrodni jest Franciszek
Rybicki – dziadek Janusza Rybickiego, byłego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

Franciszek Rybicki (drugi z lewej)
i policjanci z Posterunku PP w Rychwale

Inicjatorem budowy pomnika jest
Stowarzyszenia Asekuracja,
z prezesem Zenonem Smolarkiem –
byłym Komendantem Głównym Policji
na czele.
Pomnik ma być formą oddania należnej czci ofiarom zbrodni katyńskiej.
Ma przypominać obecnym i przyszłym
pokoleniom o tej dramatycznej karcie
naszej historii.
Akt erekcyjny Pomnika Pamięci został
wmurowany przy kościele garnizonowym w Poznaniu przy ulicy Swoboda.
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Budowa pomnika została w całości
sfinansowana ze środków
Fundacji Asekuracja.

Wpisanie w ankiecie, że dziadek był przedwojennym policjantem i zginął w Katyniu
dyskwalifikowało osobę do służby
w Milicji czy gdziekolwiek.
Rodziny, które straciły bliskich w Katyniu starają się kultywować pamięć
o swoich przodkach. Czy Państwo
również zbierają pamiątki, informacje?
Mój ojciec się tym bardzo interesuje.
Zbiera zdjęcia, dokumenty, informacje.
Po otrzymaniu Listy Katyńskiej napisał
do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i otrzymał oficjalne potwierdzenie o pobycie
mojego dziadka w Ostaszkowie i śmierci
z rąk NKWDzistów w Twerze.
Mój ojciec dotarł m.in. do informacji o dokumentach dotyczących Franciszka Rybickiego, sporządzonych oczywiście w języku
rosyjskim, z których wynika, że NKWD wiedziało wszystko nie tylko o moim dziadku,
ale i jego rodzinie. W dokumencie obok
nazwiska dziadka zamieszczono np. informację o ilości dzieci, ich wieku, imionach.
Widocznie w trakcie przesłuchań zbierano
informacje również o rodzinach i takie dokumenty w archiwach rosyjskich się znalazły.
Nie tylko ojciec interesuje się przeszłością
naszej rodziny. Rodzina ze strony ojca działa np. w Stowarzyszeniu Rodzin Katyńskich.
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Gdy poznaliście prawdę o śmierci
Franciszka Rybickiego nie chcieliście
pojechać do Miednoje, gdzie
na wojskowym cmentarzu pochowane
jest jego ciało?
Mój ojciec jest bardzo chory, więc nie może
pojechać i „napiera”, abym ja tam pojechał.
Jak byłaby okazja, to oczywiście pojechałbym tam.
Dzięki kontaktom ojca z ludźmi z całego
świata wiemy już, jak ten cmentarz wojskowy ofiar NKWD wygląda. Wśród płytek na
których wyryto nazwiska pochowanych
znajduje się płyta z napisem:
st.post. FRANCISZEK RYBICKI
ur. 1898 LAS
kmndt Posterunku PP Lądek
pow. słupecki
1940
Mój ojciec, mimo że ma tyle lat i jest bardzo
chory, to często korzysta z Internetu, ze
Skypa, GG. Często rozmawia, pisze nie
tylko z ludźmi z Polski, ale również z innych
krajów. Jakiś czas temu „trafił” na Rosjankę
z Petersburga i nawiązał z nią kontakt.
Ona pisała po rosyjsku, a mój ojciec po
polsku. Po jakimś czasie ona zaczęła wypytywać ojca czy miał jakiś związek z Rosją.
Str. 9

Mój ojciec napisał jej
o przeszłości swojego
ojca, o tym, że służył
przed wojną w Policji Państwowej,
a po napaści ZSRR na Polskę 17 września
1939r. trafił do niewoli, był przetrzymywany
w obozie w Ostaszkowie i zginął od strzału
w tył głowy z rąk NKWD w Twerze w 1940r.
Napisał również, że nigdy nie był na grobie
swojego ojca, który został pochowany na
cmentarzu w Miednoje. Dla tej Rosjanki była
to zupełnie nieznana historia. Nigdy wcześniej nie słyszała o mordzie polskich policjantów. Wie Pani co ona zrobiła?
Miała urlop, poleciała samolotem z Petersburga do Moskwy, potem dotarła do Miednoje. Na cmentarzu znalazła tablicę
z nazwiskiem Franciszka Rybickiego,
położyła tam kwiatek, zrobiła zdjęcie
i przesłała je mojemu ojcu.
Dla niej było to odkrycie nowej, nieznanej
wcześniej historii.

Rzeczywiście, Dąb został posadzony pod
koniec marca. W tym roku czeka nas jeszcze jedno ważne wydarzenie.
14 maja w Poznaniu odbędzie się uroczystość odsłonięcia Pomnika Pamięci Pomordowanych Policjantów II RP Województwa
Poznańskiego. Mój ojciec został zaproszony
na tę uroczystość, i choć jest chory, to chce
wziąć udział w tym wydarzeniu. Nawet żartował: -„W razie co, to zawieziecie mnie do
jakiejś kliniki”, więc jadę do Poznania wraz
z ojcem i wspólnie weźmiemy udział w tych
uroczystościach.

Od dwóch lat w Polsce realizowany jest
program „Katyń …ocalić od zapomnienia”, który polega m.in. na sadzeniu Dębów Pamięci. W tym roku w miejscowości Słupca posadzono Dąb symbolizujący pamięć o Franciszku Rybickim.
Z Januszem Rybickim
byłym Komendantem Wojewódzkim Policji
w Olsztynie rozmawiała
Bo ż en a P r zyb o ro wsk a
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