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Katyń 1940 - Pamiętamy

Kiedy opadł kurz na szlaku ubiegłorocznej Konnej Wyprawy – Wrześniowy Szlak, która po-
nownie jak dziesięć lat temu przemierzyła drogi i bezdroża Mazowsza, Podlasia i Lubelszczyzny 
idąc po śladach naszych poprzedników z 1939r., nadszedł czas na refleksje.

Jedną z nich było spostrzeżenie że w wielu miejscach na szlaku walk Pułku 3 Strzelców Kon-
nych trafialiśmy na tablice upamiętniające poległych w 1939 r, żołnierzy i oficerów Pułku. Kiedy 
poddaliśmy analizie nazwiska poległych coś się nam nie zgadzało. Znalazły się tam nazwiska 
oficerów, którzy nie zginęli w trakcie walk w 1939r. Kiedy zaczęliśmy studiować te nazwiska 
odkryliśmy, że są to nazwiska oficerów zamordowanych przez sowietów w 1940r., w Kozielsku, 
Katyniu, Bykowni i innych miejscach kaźni na „nieludzkiej ziemi”. Okazało się że w ten sposób 
oficerowie Koła Pułkowego w latach osiemdziesiątych starali się upamiętnić tych, których nazwisk 
nie wolno było wymawiać, którzy nie mieli nawet swojego grobu.

Postanowiliśmy w bieżącym roku – roku okrągłej 80 tej rocznicy mordu dokonanego przez 
sowietów, upamiętnić wszystkich zamordowanych oficerów naszego Pułku.

Nawiązaliśmy do akcji „Katyń … ocalić od zapomnienia” prowadzonej przez Stowarzyszenie 
Parafiada, i postanowilśmy utworzyć całe aleje dębów poświęconych zamordowanym oficerom. 
Pierwsza taka aleja powstaje w miejscu stacjonowania naszego szwadronu w Toporzysku. Mamy 
nadzieję że kolejne powstaną w miejscach związanych z naszm Pułkiem, w Giżycku, Śniadowie 
i Woli Gułowskiej. 

Zadanie nie było łatwe gdyż dotarcie do informacji o wszystkich zamordowanych oficerach 
naszego Pułku nie było łatwe. Przyjęliśmy jako „cezurę”, że w naszej Alei upamiętnimy tych 
oficerów, dla których przydział do naszego Pułku był przydziałem ostatnim.

Wierzymy że kolejne pokolenia przejmą po nas ciężar pielęgnacji drzew aby niezależnie od za-
wirowań historii były pomnikami tych, którzy oddali swoje życie za Najjaśniejszą Rzeczypospolitą.

Dowódca Szwadronu
rtm. kaw. och. Dariusz Waligórski
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Minęła właśnie kolejna, osiemdziesiąta rocznica ohydnego, bezprecedensowego w historii 
mordu, kiedy strzałem w tył głowy siepacze spod znaku czerwonej gwiazdy, pozbawiali życia 
polskich oficerów, podoficerów i szeregowych. Chociaż masowych mordów dokonywano w wielu 
miejscach, w lasach Charkoje, Miednoje i Twerze to jednak pamięć narodowa łączy je z jedną 
lokalizacją, sumującą w sobie ogół cierpień – Katyń. Ta nazwa poprzez samo skojarzenie słowne 
związana z bestialską zbrodnią wpisała się na stałe w historię Polaków pod sowiecką okupacją. 

Po kampanii jesiennej, gdy Związek Sowiecki przyłożył rękę do hitlerowskiej agresji zajmując 
wschodnie ziemie Rzeczypospolitej, w specjalnie utworzonych obozach w Starobielsku, Kozielsku 
i Ostaszkowie więziono 6 192 policjantów, funkcjonariuszy KOP i więziennictwa oraz 8 376 ofi-
cerów. Wśród uwięzionych znajdowała się duża grupa oficerów rezerwy, powołanych do wojska 
w chwili wybuchu wojny. Większość z nich reprezentowała polską inteligencję - lekarze, praw-
nicy, nauczyciele szkolni i akademiccy, inżynierowie, literaci, dziennikarze, działacze polityczni, 
urzędnicy państwowi i samorządowi, ziemianie, kapelani katoliccy, prawosławni, protestanccy 
oraz wyznania mojżeszowego – słowem kwiat narodu, elita, grupa społeczną, którą zamierzano 
eksterminować.

Decyzja o wymordowaniu polskich jeńców wojennych oraz Polaków przetrzymywanych 
w więzieniach NKWD na obszarze przedwojennych wschodnich województw Rzeczypospolitej 
zapadła na najwyższym szczeblu sowieckich władz. Dnia 5 marca 1940 r. zaakceptowało ją 
Biuro Polityczne KC WKP(b) na podstawie pisma, które ludowy komisarz spraw wewnętrznych 
Ławrientij Beria skierował do Stalina. Szef NKWD, oceniając w nim, że wszyscy wymienieni 
Polacy „są zatwardziałymi, nierokującymi poprawy wrogami władzy sowieckiej”, wnioskował 
o rozpatrzenie ich spraw w trybie specjalnym, „z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru 
kary - rozstrzelanie”. Dodawał, że sprawy należy rozpatrzyć bez wzywania aresztowanych i bez 
przedstawiania zarzutów, decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia.

Po trwających miesiąc przygotowaniach, 3 kwietnia 1940 r. rozpoczęto likwidację wymienio-
nych obozów a następne sześć tygodni wywożono naszych rodaków grupami do miejsc kaźni. Jak 
wyglądały egzekucje? Dzięki relacjom nielicznych ocalałych osób jesteśmy w stanie dokładnie ich 
przebieg opisać. Odbywały się one bowiem według jednego, wielokrotnie powtarzanego wzoru. 
Grupę szczególnie zaufanych pracowników wydziału bezpieczeństwa wysyłano do starannie wybranego 
miejsca w lesie, by wykopali dół. Tego dołu strzeżono aż do momentu egzekucji. Zaczynając w nocy i pracując 
aż do rana, urzędnicy więzienni transportowali skazańców w zamkniętych ciężarówkach w pobliże tego 
dołu. Poza funkcjonariuszami bezpieczeństwa i osobą, która nadzorowała przeprowadzenie egzekucji, pod 
ręką zawsze był także lekarz. Jego zadaniem było potwierdzenie śmierci i sporządzenie potrzebnych doku-
mentów. Jednego za drugim, więźniów wyprowadzano z ciężarówki na krawędź dołu. Tam 
skazańca zmuszano do uklęknięcia twarzą w stronę dziury w ziemi. Wówczas egzekutor strzelał mu 
w tył głowy, a zabity wpadał do środka. Od uderzenia w głowę ciało obracało się do góry i układało na 
wznak na dnie dołu. W końcu do wykopu schodził lekarz i potwierdzał, że więzień jest martwy. Następnie 
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z ciężarówki przyprowadzano kolejnego skazańca. Od czasu do czasu trafiał się więzień, który nie 
słuchał co się do niego mówi i nie chciał posłusznie podejść na krawędź dołu. W takich przypadkach 
z pomocą musieli przychodzić funkcjonariusze zajmujący się bezpieczeństwem i praca egzekutora stawała 
się bardziej pogmatwana. Kiedy „misja” została już wykonana, a dół zapełniony ciałami, zakrywano go 
ziemią i starano się by wyglądał tak niepozornie, jak to tylko możliwe.

Ten bezduszny schemat zbrodni powtarzano wciąż, wciąż i wciąż… Szacuje się, że w ten sposób pozba-
wiono życia co najmniej 21 768 obywateli Polski.

Świat dowiedział się o katyńskiej zbrodni trzy lata później, gdy tereny krwawej masakry zajęli 
Niemcy. Informację o odkryciu masowych grobów w Katyniu podali oni 13 kwietnia 1943 r. (to 
dziś symboliczna rocznica zbrodni). Dwa dni później Sowieckie Biuro Informacyjne ogłosiło, że 
polscy jeńcy byli zatrudnieni na robotach budowlanych na zachód od Smoleńska i „wpadli w ręce 
niemieckich katów faszystowskich w lecie 1941 r., po wycofaniu się wojsk sowieckich z rejonu 
Smoleńska”.

To kłamstwo katyńskie przetrwało całą wojnę. Polacy nie uzyskali niestety wsparcia ze strony 
przywódców mocarstw zachodnich, którzy w imię trwałości sojuszu ze Stalinem, okazywali mu 
pomoc w ukrywaniu prawdy o tej zbrodni.

Przez kolejnych pięćdziesiąt lat władze ZSRR zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię 
katyńską, dopiero 13 kwietnia 1990 roku oficjalnie przyznając, że była to „jedna z ciężkich zbrodni 
stalinizmu”. Zbrodnia ta, ze względu na jej ideologiczne umotywowanie względami klasowymi, 
a faktycznie narodowymi, masowość i ówczesny sojusz ZSRR z III Rzeszą, jest według oceny 
prawnej Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – pionu śledczego 
Instytutu Pamięci Narodowej – uznawana za ludobójstwo, zbrodnię przeciwko ludzkości i zbrod-
nię wojenną, w sprawie której od 30 listopada 2004 roku prowadzone jest śledztwo. A jednak 
Polska ocena prawna zbrodni, ocena słuszna i sprawiedliwa, nadal jest uparcie odrzucana przez 
Rosję, następcę prawnego ZSRR.

Od dziesiątków lat pomordowani Polacy czekają na sprawiedliwość, na właściwe upamiętnie-
nie. Ich mogiły, w większości bezimienne, zapomniane są i opuszczone. Nie pochyla się nad nimi 
krzyż, nie płonie przy nim wieczna lampka, tylko wyniosłe drzewa zdają się szeptać ich tragedię…

Bartek Czecha
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Lista oficerów P3SK 
pomordowanych przez sowietów na Wschodzie w latach 1940-1941

  1. płk dypl. st. sp. Rozwadowski Jan,
  2. płk st. sp. Tomaszewicz Władysław,
  3. ppłk st. sp. Mysłakowski Marek,
  4. mjr st. sp. Popławski Piotr,
  5. mjr st. sp. Sierżycki Zenon,
  6. mjr st. sp. Kozubski Władysław Stanisław,
  7. mjr st. sp. Janowicz – Czaiński Dawid,
  8. por. Biały Tadeusz,
  9. por. Sochocki Czesław,
10. por. st. sp. Gąsiewicz Henryk,
11. ppor. Sałaciński Maksymilian,
12. por. rez. Bisping Kazimierz,
13. por. rez. Dziedzicki Adam,
14. ppor. rez. Bitner Witold,
15. ppor. rez. Kurman Henryk,
16. ppor. rez. Krzywobłocki Leon,
17. chor. Koziej Franciszek.
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Płk w st. spocz. Jan Władysław ROZWADOWSKI

Płk dypl. w st. sp. Jan Władysław ROZWADOWSKI s. Bronisława i Wandy z Kamieniew-
skich, ur. 23.11.1889 r. w Majdanie Starym, pow. Kamionka Strumiłowa koło Lwowa, zm. wiosna 
1940 r. zamordowany przez NKWD w Kijowie na Ukrainie.    

Jego nazwisko jest na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej. Miejsce spoczynku Polski Cmentarz 
Wojenny w Kijowie-Bykowni. 

W 1899 r. rozpoczął naukę w Szkole Realnej w Koszycach, a od 1903 r. kontynuował ją 
w niższej i średniej Szkole Kadetów Kawalerii w Hranicach na Morawach. W sierpniu roku 1909 
kończy z bardzo dobrym wynikiem Terezjańską Akademię Wojskową armii austriackiej w Wiener 
Neustadt. Mianowany na podporucznika i zostaje przydzielony do 4 Pułku Ułanów w Żółkwi 
koło Lwowa.W latach 1913-1914 studiował w Szkole Wojennej w Wiedniu, po jej ukończeniu 
awansował do stopnia por. z tytułem oficera Sztabu Generalnego armii austriackiej.Z wybuchem 
I wojny światowej przydzielony do obrony twierdzy Przemyśl. W 1915 r., po upadku przemyskiej 
twierdzy, dostał się do niewoli rosyjskiej, po ucieczce z niewoli i rekonwalescencji służy (w stopniu 
kpt.) w sztabie 12 Brygady Piechoty armii austriackiej i walczy na froncie włoskim. 

Przebieg służby wojskowej:
– 29.11.1918 r. wstępuje do WP, przydział na stanowisko szefa sztabu Grupy Operacyjnej  

płk Minkiewicza, walczącej na froncie galicyjskim (wschodnim). 
– 10.1919-03.1920 r. w czasie wojny polsko-bolszewickiej pełni służbę  w Oddziale III 

Naczelnego Dowództwa WP, a następnie kolejno jako szef Oddziału IV   Dowództwa 6 
Armii,  szef sztabu 2 Dywizji Jazdy,  zastępca szefa sztabu Dowództwa Frontu Małopol-
skiego. Wojnę zakończył na stanowisku szefa sztabu 12 Dywizji Piechoty. W tym  czasie 
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współpracował też z ówczesnym majorem Charlesem de Gaulle’em, który przebywał   tu 
na misji wojskowej w czasie wojny polsko-bolszewickiej i był w sztabie generała  Wey-
ganda w 1920 roku.

– 1921, zastępca szefa sztabu DOK VI we Lwowie;
– 1922, zweryfikowany w stopniu majora, korpus oficerów jazdy (kawalerii);
– 1922-1923, zastępca dowódcy 8 Pułku Ułanów;
– 1924-1925, studia Ecole Superiere do Guerre (Wyższej Szkoły Wojennej) w Paryżu;
– 1926 r. służba w Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych;
– 01.01.1928, mianowany na stopień pułkownika;
– 1927-1931, dowódca Pułku 3 Strzelców Konnych w Wołkowysku, dn. 23.06.1931r.  

zwolniony ze stanowiska dowódcy P3SK i przydzielony do Wojskowego Biura Histo-
rycznego;

– 1931-1933, Wojskowe Biuro Historyczne w Warszawie;
– 1933-1934, w dyspozycji DOK I w Warszawie;
– 1934, przeniesiony w stan spoczynku. Zamieszkał we Lwowie. Zajmował się także swy-

mi dobrami: Dębiny, Łówcze oraz Zamczyska, które odziedziczył na kresach w powiecie  
radziechowskim.

Oznaczenia: Order Virtuti Militari 5 kl., Krzyż Walecznych dwukrotnie. 
We wrześniu 1939 r. bez przydziału mobilizacyjnego. Był organizatorem Straży Obywatelskiej 

we Lwowie. Aresztowany przez Rosjan 6.12.1939 r., więziony we lwowskich więzieniach Brygidki 
i na Zamarstynowie. W 1940 r. przewieziony do więzienia w Kijowie.

Jego nazwisko widnieje na tablicy na Polskim Cmentarzu Wojennym w Kijowie-Bykowni.
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Płk Władysław TOMASZEWICZ 

Płk Władysław TOMASZEWICZ ur. 21.09.1881 r. w Wilnie, syn Aleksandra i Anny z d. 
Podwińska, zm. brak danych.

W 1898 r. po ukończeniu 6 klas gimnazjum wstąpił w sierpniu 1898 r. na ochotnika do armii 
rosyjskiej. Służył w 106 pp, a następnie w 1901 t. został skierowany do Szkoły Junkrów Kawalerii 
w Twerze (obecnie Kalinin, Rosja), która kończy w 1905 r. w stopniu ppor. kaw. Otrzymuje przy-
dział do 8 Łubieńskiego Pułku Huzarów w Kiszyniowie (obecnie Mołdawia) 8 Dywizji Kawalerii. 
Służąc w 8 Pułku Huzarów w 1912 roku kończy kurs elektrotechniczny w Sankt Petersburgu. 
Służąc w ww. pułku, awansuje na kolejne stopnie wojskowe jako dowódca szwadronu w stopniu 
kapitana bierze udział w działaniach bojowych w I wojnie światowej do grudnia roku 1917 r. Za 
udział w walkach na froncie był kilkakrotnie odznaczany. 

Przebieg służby w Wojsku Polskim: 
– formowanie oddziałów polskich na wschodnich i południowych terenach dawnej Rosji   

carskiej stało się możliwe w skutek rewolucji bolszewickiej i upadku caratu. Z Polaków 
–  ochotników w grudniu 1917 formowany jest 6 pułk ułanów, który wchodzi w skład II 
Korpusu Polskiego na wschodzie;

– początek 1918, major, zastępca dowódcy 6 pułku ułanów;
– 12.05.1918, udział w bitwie z Niemcami pod Kaniowem, złożenie broni przez II Korpus 

Polski;
– II połowa 1918, zgłasza się do Wojska Polskiego;
– 12.1918, rotmistrz, dowódca 3 szwadronu 10 Pułku Ułanów Dywizji Litewsko-Biało-

ruskiej, bierze udział w walkach w wojnie polsko-bolszewickiej na froncie północnow-
schodnim; 
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– 2-5.1919, major, dowódca szwadronu zbiorowego Dywizji Litewsko-Białoruskiej, pro-
wadził z powodzeniem rozpoznanie i walki w rejonie Wołkowyska i Baranowicz (pod 
Mostami, Zelwą, Biteniem, Słonimem, Zurowicami, Podlasiejkami);

– 7.1919, przydział do 1 Pułku Szwoleżerów Armii gen. Hallera;
– 5.1920, Sekcja Jazdy Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie;
– 7-8.1920; dowodzi Pułkiem Jazdy Tatarskiej im. Mustafy Achmatowicza, krótko przed 

rozwiązaniem tego pułku;
– 2.1920, podpułkownik, szef Inspektoratu Jazdy Dowództwa Okręgu Generalnego 

„Kielce”;
– 7.10.1921, p.o. dowódcy 3 Pułku Strzelców Konnych w Białymstoku; 
– 1.7.1923 - 29.11.1927. dowódca 3 Pułku Strzelców Konnych w Wołkowysku; 
– 4-7.1926, kurs Oficerów Sztabowych Kawalerii w Grudziądzu;
– 11.1927, w dyspozycji Dowódcy Okręgu Korpusu III;
– 1928, Rejonowy Inspektor Koni w Łodzi;
– 1929, Rejonowy Inspektor Koni w Wilnie;
– 31.04.1929, przeniesiony w stan spoczynku;
– 1934, wymieniony w Roczniku oficerów Rezerwy (PKU Wilno).
Data zgonu i miejsce nieznane.
Odznaczony: Order Wojenny Virtuti Militari kl. 5; Krzyż Walecznych.
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Ppłk.  st. sp. Marek Stanisława MYSŁAKOWSKI 

Ppłk. st. spocz. Marek Stanisław MYSŁAKOWSKI-ŚWIESTA syn Adama i Marii z Du-
nin-Rzuchowskich, ur. 25.04.1890 r. w Mogielnicy, powiat trembowelski (obecnie Ukraina), 
zm. wiosna 1940 r. zamordowany w Charkowie, jego nazwisko jest na tzw. Ukraińskiej Liście 
Katyńskiej m. spoczynku Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu Polski Cmentarz Wojskowy w Charko-
wie-Piatichatkach (Ukraina).

Absolwent Gimnazjum Realnego w Koszycach oraz oficerskich kursów austriackich.
Przebieg służby wojskowej:
– od 1918 w Wojsku Polskim, Polska Misja Wojskowa w Wiedniu;
– mjr ze starszeństwem 01.04.1919 r., oficer DOK I;
– 1919-1920, w Generalnym Inspektoracie Jazdy;
– 1920-1922, 8 Pułku Ułanów, jako instruktor jazdy w Centrum Szkolenia Kawalerii;
– 1923, zastępca dowódcy 10 Pułku Strzelców Konnych;
– 1923-1924, dowódca szwadronu zapasowego 20 Pułku Ułanów;
– 11.04.1924-14.02.1929, zastępca dowódcy 3 Pułku Strzelców Konnych.
– 03.1929, przeniesiony z P3SK do kadry Oficerów Kawalerii do dyspozycji DOK III;
– 05.03.1929, wyróżniony pochwałą przez dowódcę P3SK płk. dypl. Jana Władysława 

Rozwadowskiego: 
(...) Rozkazem Pana Ministra Spraw Wojskowych został major Marek MYSLAKOWSKI z-ca 

d-cy pułku odesłany na inne stanowisko.
Opuszczając pułk może spojrzeć na obfity dorobek swej pracy. Jest to żołnierz całą swą duszą 

oddany służbie wojskowej. W pierwszym rzędzie twardy dla siebie, równocześnie jednak prze-
konany o konieczności stawiania surowych wymagań swym podkomendnym.

Srogie jego serce żołnierskie nie jest jednak niedostępne uczuciom ludzkim, ujmując się zawsze 
wówczas w charakterze dowódcy pułku, gdy widziałem, że mnie jako dowódcy nie były znane 
łagodzące okoliczności.
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Szczery orędownik młodzieży, widząc w niej właściwych budowniczych naszej przyszłości. Był 
lojalnym podkomendnym i również sprawiedliwym jak wymagającym zwierzchnikiem.

 Jest on wzorem pracownika nieszczędzącego swych sił, stawiając własne sumienie jako naj-
wyższy sprawdzian swej obowiązkowości.

Z jego szkoły wychodzą żołnierze zahartowani.
Tą właśnie pracą On dobrze przysłużył się naszej ojczystej armji, gdyż taka surowa szkoła żoł-

nierska najlepiej przysposabia do właściwego celu naszej służby jakim jest przygotowanie do wojny.
3 pułk strzelców konnych, któremu jest przeznaczona zaszczytna straż naszych wschodnich 

rubieży powinien o tem pamiętać szczególnie.
Nie jednemu zapewne ta twarda szkoła żołnierska zbyt ciężką się wydawała, lecz jestem 

przekonany, że żołnierze szczerze sprawie oddani w przyszłości z wdzięcznością wspominać będą 
pracę dokonaną pod kierownictwem majora MARKA MYSŁAKOWSKIEGO, który podczas 
niej kierował się moralnym nakazem przelania swych wiadomości wojskowych na tych, których 
szkolenie zostało Mu powierzone.

Odchodzącemu z pułku majorowi MYSŁAKOWSKIEMU jako dowódca wyrażam swoje 
uznanie i podziękowanie w IMIENIU SŁUŻBY”:

– od 31.06.1929, w stanie spoczynku;
– 01.1930, ofiarowuje 300 złotych na kościół garnizonowy w Wołkowysku; 
– 26.04.1930, otrzymuje Odznakę Pamiątkową Pułku 3 StrzelcówKonnych.
Bankowiec. Członek honorowy Towarzystwa Hodowli Koni w Grudziądzu i członek zarządu 

Przemyskiego Klubu Jazdy Konnej w Przemyślu.
 Aresztowany.  Zamordowany w Charkowie.
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Mjr Piotr POPŁAWSKI

Mjr Piotr POPŁAWSKI, ur. 24.12.1878  

W składzie 3 psk według Roczników oficerskich 1921 i 1924. 
Na obecną chwilę brak innych informacji o mjr. Piotrze Popławskim.
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Mjr Zenon SIERŻYCKI

Mjr w st. spocz. Zenon SIERŻYCKI, syn Witolda, ur.  22.06.1896 r., Dederkały gm. Szumsk 
pod Krzemieńcem na Wołyniu, zm. 28.06.1941 r., rozstrzelany, miejsce stracenia i pochówku 
nieznane.

Ukończył Szkołę Handlową w Krzemieńcu, następnie rozpoczął studia na Politechnice 
Kijowskiej. Działał w polskiej organizacji patriotycznej i chcąc pozbyć się uciążliwego nadzoru 
policji przerwał studia i wstąpił do Siergiejewskiej Szkoły Artylerii w Odessie którą, ukończy 
w czerwcu 1915 roku.

W stopniu chorążego otrzymuje przydział do 35. brygady artylerii armii rosyjskiej. Uczestniczy 
m.in. w walkach pod Przemyślem. Trzykrotnie ranny awansowany na podporucznika, a następnie 
na porucznika. W roku 1917 przeniesiony do artylerii konnej.

W czasie wojny domowej w Rosji por. Sierżycki w grudniu 1917 roku gromadzi wokół siebie 
grupę żołnierzy Polaków i wraz ze sformowaną przez siebie i w pełni wyposażoną baterią dołączył 
do II Korpusu Polskiego. Uczestnicząc w jego walkach dostaje się do niewoli, ucieka i w Kijowie 
nawiązuje kontakt z Polską Organizacją Wojskową, przez pewien czas dowodzi Legią Oficerską. 

Przebieg służby wojskowej:
– 1918, przedostaje się do Lublina, skierowany do Włodzimierza Wołyńskiego pod ko-

mendę rtm. Feliksa Jaworskiego
– 01.1919, w składzie powstałego „ Szwadronu rotmistrza Jaworskiego” walczy z dużymi  

sukcesami w wojnie polsko-bolszewickiej;
– 1920, bierze udział w walkach w składzie Jazdy Ochotniczej mjr. Jaworskiego; 
– 07.1920, dowodzi szwadronem 2. Lubelskiego Pułku Jazdy Ochotniczej, Brygady Jazdy 

Ochotniczej mjr. Feliksa Jaworskiego i w ramach operacji zwanej obecnie Bitwą War-
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szawską, której oddziały walczą i gromią bolszewików od Radzymina do rz. Bug i dalej 
w walkach pościgowych do Suwałk;

– 30.09.1920, rozkazem Naczelnego Wodza następuje rozwiązanie Jazdy Ochotniczej 
mjr. Feliksa Jaworskiego. Za walki z bolszewikami wyróżniony Krzyżem Virtuti Militari 
i Krzyżem Walecznych i Krzyżem walecznych. Dwukrotnie ranny, w tym raz ciężko.

– od 12.1920, rtm., w składzie powstałego 19 Pułku Ułanów Wołyńskich, dowódca pułku 
mjr. Feliks Jaworski;

– 1923, odbył szkolenie na Kursie Obserwatorów Lotniczych w Toruniu;
– 1924, kurs dla starszych oficerów kawalerii w Centralnej Szkole Kawalerii w Grudzią-

dzu;
– 1925-1927, mjr, of. szkoleniowy 19 pu, 1927 r. na kilkumiesięczny leczeniu szpitalnym; 
– 31.10.1927 - 1928, I oficer sztabu, 2 Samodzielnej Brygady Kawalerii; 
– 1928-1930, Komendant Szkoły Podoficerów Zawodowych K.O.P. w Niewirkowie;
– 08.04.1930, przybycie z K.O.P. do P3SK w Wołkowysku na stanowisko kwatermistrza;
– 11.06.1930, objęcie obowiązków kwatermistrza P3SK, szkolenie przygotowawcze do 

Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie; 
– 21.06.1930, przeniesiony z P3SK na staż do 24 Pułku Artylerii Polowej w Jarosławiu;
– 03.08.1930, przeniesiony z P3SK na staż do 62 Pułku Piechoty w Bydgoszczy;
– 14.10.1930, po miesięcznym urlopie wypoczynkowym nie wraca już do P3SK; 
– 12.1931, w dyspozycji dowódcy O.K. III;
– 1932 ze względu na zły stan zdrowia został przeniesiony w stan spoczynku, nie figuruje 

w spisie oficerów kawalerii WP z tego roku. 
Odznaczenia: Virtuti Militari, Krzyż Walecznych.
W 1939 r. aresztowany przez NKWD w swoim majątku w rejonie Wilna. Zaginiony. Praw-

dopodobnie osadzony w więzieniu w Wilnie i rozstrzelany 28.06.1941 r. (data na symbolicznej 
mogile). Miejsce stracenia i pochówku nieznane. Nie figuruje na żadnej z List Katyńskich.
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Mjr w st. spocz. Władysław Stanisław KOZUBSKI

Mjr w st. spocz. Władysław Stanisław KOZUBSKI s. Wacława i Stanisławy z d. Rudzińska, 
ur. 19.09.1886 r. w Warszawie, zm. 1940, dokładna data nieznana, może znajdować się na 
niedostępnej, tzw. „Białoruskiej Liście Katyńskiej”, jednak nie widnieje on na Liście obywateli 
polskich mogących figurować na tzw. białoruskiej liście katyńskiej, a opracowanej w 2012 r. przez 
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogui Porozumienia.    

Ukończył carską szkołę kawalerii w Elizawietgradzie. Brał udział w I wojnie światowej w skła-
dzie 3 Pułku Ułanów Smoleńskich. Jako porucznik został ranny. Za udział w walkach w dniu 
22.04.1915 r. odznaczony Orderem Św. Anny IV klasy „Za waleczność”. Był to jeden z pięciu 
nadanych mu odznaczeń armii carskiej.  W 1915 r. był w stopniu sztabskapitana. Do 11.1918 
walczył w rosyjskiej „białej armii” gen. Denikina, po zakończonej wojnie domowej w Rosji wraz 
z oddziałami Denikina przedostał się przez Odessę do Francji.

Przebieg służby wojskowej:
– 1919, zaciąga się do „Błękitnej Armii” gen. Hallera z którą wraca do Polski;
– 05.1920, w stopniu kapitana dowódca szwadronu zapasowego 5 Pułku Strzelców Gra-

nicznych w Lesznie; 
– służył w 10 PSK;
– 1924, p.o. dowódcy szwadronu zapasowego 3 PSK;
– 1926, w składzie Kapituły odznaki pamiątkowej 3 PSK;
– 1928, mjr, Rejonowy Inspektor Koni w Wołkowysku i w nim mieszka.
W czerwcu 1940 został aresztowany przez Rosjan. Jesienią 1940 był widziany w więzieniu 

wojskowym w Bobrujsku, od tej pory brak wieści o mjr. Władysławie S. Kozubskim.
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Mjr Dawid JANOWICZ-CZAIŃSKI

Mjr Dawid JANOWICZ-CZAIŃSKI, ur. 14.11.1887 Słonim woj. nowogródzkie, syn Ibra-
hima, narodowość tatarska.

Przebieg służby wojskowej:
– działacz Polskiej Organizacji Wojskowej;  
– od 23.02.1919, w Wojsku Polskim, rotmistrz, uczestnik wojny polsko-bolszewickie 

1918-1920;
– 1919, jeden z organizatorów Pułku Tatarskiego Ułanów im. Mustafy Achmatowicza; 
– dowódca szwadronu zapasowego Pułku Tatarskiego Ułanów im. Mustafy Achmatowicza;
– 1920-1921, w składzie Dowództwa 4 Armii;
– 6.1921, 3 Pułk Strzelców Konnych w Wołkowysku;
– 2.1928, mianowany majorem lokata 2;
– 5.1928, dowódca szwadronu zapasowego 3 PSK;
– 5-7.1928; czasowo oddelegowany do Rejonowego Inspektoratu Koni w Wołkowysku;
– 7.1928; dowódca szwadronu zapasowego 3 PSK;
– 4.1929, Rejonowy Inspektor Koni w Wołkowysku, otrzymuje Odznakę Pułkową P3SK; 
– 6.1929, zdaje obowiązki dowódcy szwadronu zapasowego i jego dok. mobilizacyjnych;
– 7.1929, zarządzeniem Min. Spraw Wojsk. przekazany do dyspozycji Dowódcy O.K. III;
– 31.12.1929, przeniesiony w stan spoczynku;
– pod koniec1939, aresztowany przez NKWD w Słonimie, zaginiony. 
Figuruje na tzw. Białoruskiej Liście Katyńskiej. 
Symboliczna mogiła Majora znajduje się na Muzułmańskim Cmentarzu w Warszawie.



20 Jednodniówka, czerwiec 2020 rok

Por. Tadeusz Janusz BIAŁY

Por. kaw. Tadeusz Janusz BIAŁY s. Bolesława i Eugenii z Dzieniszowskich, ur. 15.02.1910 r. 
w Kolnie, pow. Łomżyński, zm. wiosna 1940 r. zamordowany w Charkowie Charków, jego na-
zwisko jest na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej m. spoczynku Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu 
Polski Cmentarz Wojskowy w Charkowie-Piatichatkach (Ukraina).

W 1931r. kończy Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego w Warszawie.
Przebieg służby wojskowej:
– 1932, kończy szkolenie w Batalionie Podchorążych Rezerwy Piechoty Nr 5;
– 19.09.1933-15.08.1934, Szkoła Podchorążych Kawalerii CWK Grudziądzu (VIII rocz-

nik);
– mianowany ppor. ze starszeństwem 15.08.1934, 
– 15.08.1934, przydział do Pułku 3 Strzelców Konnych, dowódca plutonu 3 szwadronu;
– 04.1937, dowódca plutonu 4 szwadronu; 
– 29.11.1937, odkomenderowany na 2-letni kurs topograficzny do Wojskowego Instytutu 

Geograficznego w Warszawie;
– 1938, mianowany porucznikiem.
W kampanii wrześniowej 1939, WIG zostaje ewakuowany do Lwowa. Kilkunastu oficerów 

pozostało skierowanych w Równego i Choszczy.  Dnia 15 września rozpoczęła się kolejna ewakuacja 
WIG, ze Lwowa na Węgry. Prawdopodobnie większość stanu osobowego dostała się do niewoli 
sowieckiej. Wśród tych oficerów mógł być i por. Tadeusz Janusz Biały.

Osadzony w obozie w Starobielsku.  
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Por. Czesław SOCHOCKI

Por. Czesław SOCHOCKI, syn Jana i Malwiny z Jägermanów, ur. 08.03.1907 r. w Stanisła-
wowie, zm. wiosna 1940 r., zamordowany w Katyniu. 

W 1929 r. kończy gimnazjum we Lwowie.
Przebieg służby wojskowej:
– 15.08.1933, kończy Szkołę Podchorążych Kawalerii CWK w Grudziądzu, mianowany 

na stopień ppor. kawalerii;
– 1933 rozpoczyna służbę w 3Pułku 3 Strzelców Konnych w Wołkowysku; 
– 24.04.1936, otrzymuje pamiątkową odznakę P3SK;
– 11.1936, dowódca plutonu 2 szwadronu P3SK;
– 02.1937, skierowany na 9-miesięczny kurs aplikacyjny dla oficerów broni pancernej w 

Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych w Modlinie; 
 – 25.04.1937, melduje się w P3SK po odwołaniu go z kurs aplikacyjnego dla oficerów 

broni pancernej, mianowany na dowódcę plutonu w 2 szwadronie; 
– 11.1937, przeniesienie do 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w Lwów;
– 03.1939, p.o. dowódcy szwadronu k.m. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w Lwów;
– 05.1939, dowódca plutonu 9 szwadronu pionierów w Baranowiczach (Nowogródzka 

Brygada Kawalerii);
We wrześniu 1939 r. walczy w składzie Nowogródzkiej Brygady Kawalerii. Po jej rozbiciu 

przez Niemców 27.09.1939 r. i próbie przedostania się na Węgry lub do Rumunii dostaje się do 
niewoli sowieckiej.

W niewoli sowieckiej w obozie w Kozielsku.
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Por. Henryk GĄSIEWICZ

Por. st. sp. Henryk GĄSIEWICZ s. Feliksa i Józefy z Korycińskich, ur. 28.08.1900 r., War-
szawa, zm. wiosna 1940 r., zamordowany w Katyniu.

Przebieg służby wojskowej:
– według Roczników oficerskich Biura Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych 

z lat 1928-1930 figuruje na liście oficerów kawalerii w jako oficer 3 Pułku Strzelców 
konnych;

– 06.1930, dowódca plutonu 2 szwadronu;
– 08. 1930, dowódca plutonu 3 szwadronu;
– 26.09.1930, zarządzeniem Ministra Spraw Wojskowych zwolniony z zajmowanego sta-

nowiska i pozostawiony bez przynależności służbowej do dyspozycji Dowódcy Okręgu 
Korpusu Nr III w korpusie oficerów kawalerii;

– 30.01.1931, na polecenie dowódcy 3 Pułku Strzelców Konnych lekarz pułkowy prze-
prowadził formalności celem których było skierowanie w lutym 1931 r. por. Gąsiewicza 
Henryka na wojskową komisję lekarską.

W niewoli sowieckiej w obozie w Kozielsku.
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Ppor. rez. Maksymilian Tadeusz SAŁACIŃSKI

Ppor. rez. Maksymilian Tadeusz SAŁACIŃSKI s. Maksymiliana i Marianny ze Strzeleckich, 
ur. 30.06.1910 r. w Pabianicach, zm. wiosna 1940 r., zamordowany w Katyniu. 

W 1930 r. absolwent seminarium nauczycielskiego w Pabianicach. Pracuje jako nauczyciel 
w Bałuczu k. Łaska. 

Przebieg służby wojskowej:
– W lipcu 1932 r. ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu 

w stopniu plut. pchor. Rezerwy
– 09.07.1932 wcielony do P3SK w Wołkowysku do którego otrzymuje  przydział mobili-

zacyjny.  
– Mianowany na ppor. ze starszeństwem od 01.01.1934 r.
– Uczestniczy w 4-tygodniowym szkoleniu w Pułku w roku 1932 i 1933
– Rozkazem dzienny P3SK z dnia 24.04.1936 r. ppor. rez Maksymilianowi Sałacińskiemu 

zostaje nadana honorowa odznaka pułkowa. 
W niewoli sowieckiej w obozie w Kozielsku.
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Por. rez. Kazimierz BISPING 

Por. rez. Kazimierz BISPING syn Józefa i Heleny z Hołyńskich,  ur. 24.02.1887 r., w Strub-
nicy, pow. wołkowyski, zm. w sowieckim łagrze 24 lub 25.04.1941 w obozie Kiedrowyj Szor lub  
21.04.1941roku w obozie Kożwa (Koźwa) n. Peczorą (Siewżeldorłag).

Absolwent szkoły jezuitów w Feldkirch w Austrii i wydziału rolnego Uniwersytetu w Halle 
w Niemczech.  W czasie I wojny światowej do 1917 sekretarz Głównej Cenzury Wojskowej armii 
rosyjskiej w Moskwie. W latach 1917-1918 członek Naczelnego Polskiego Komitetu Wojskowego 
(Naczpol) w Moskwie i Bobrujsku; współorganizator I Korpusu Polskiego na Wschodzie. Był 
emisariuszem I Korpusu Polskiego gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego do Warszawy. Za udział 
w walkach o niepodległość odznaczony Krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości 
z Mieczami.  Po wojnie przedsiębiorca m.in. członek rady nadzorczej Powszechnych Zakładów 
Magazynowych i Transportowych S.A. „Pantarei” i ziemianin, gospodaruje w majątkach Strubnica, 
Wygoda, Teresin, Dylewszczyzna, Konobaje, Pacewicze i Piaski, których był właścicielem. W latach 
1934-1939 pełnił funkcję Senatora RP, 1935-1938 oraz 1938-1939, powołany przez prezydenta 
RP. Był też członkiem Rady Gminnej w Wołkowysku, Wydziału Powiatowego w Wołkowysku, 
Zarządu Głównego Kresowego Związku Ziemian, prezesem Wojewódzkiego Towarzystwa Orga-
nizacji i Kółek Rolniczych w Wołkowysku, a także radcą Izby Rolniczej w Białymstoku.  

Por. rez. kawalerii Kazimierz Bisping w planach mobilizacyjnych był przypisany do  Pułku 3 
Strzelców Konnych w Wołkowysku, Rocznik Oficerski 1924, oficerowie kawalerii:    

– 26.04.1930 r. por. rez. Bispingowi Kazimierzowi zostaje nadana odznaka pamiątkowa 
Pułku 3 Strzelców Konnych;

– 17-23.03.1932, uczestniczy w ćwiczenia aplikacyjnych oficerów rezerwy P3SK; 
W Roczniku Oficerów Rezerwy Kawalerii 1934, nie figuruje.
Po 17 września 1939 roku Kazimierz Bisping z najbliższą rodziną wyjechał z majątku Strubnica. 

Dnia 10 lub 12.10.1939 aresztowany przez NKWD w Wielkich Eysmontach w rej. Grodna (wy-
dany przez miejscowego proboszcza, u którego się schronił), więziony w Grodnie, od 10.11.1939 
w Wołkowysku, od 01.04.1940 w Mińsku (Białoruś), w sierpniu 1940 roku przewieziony do 
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Moskwy. Dnia 03.02.1941 skazany na 8 lat pozbawienia wolności; zesłany na teren Republiki 
Komi. Kazimierz Bisping zmarł 24 lub 25.04.1941 w obozie Kiedrowyj Szor lub 21.04.1941 
roku w obozie Kożwa (Koźwa) n. Peczorą (Siewżeldorłag).

Przedstawiając i wspominając osobę Kazimierza Bispinga nie sposób pominąć faktu, że jego 
rodzina wspaniałe zasłużyła się Pułkowi 3 Strzelców Konnych w latach II wojny światowej i latach 
80-tych ubiegłego wieku. Syn Kazimierza Bispinga,  Józef służył w kampanii wrześniowej jako 
ochotnik w 110 Pułku Ułanów BK Rezerwowej „Wołkowysk”. Po rozbiciu P3SK w Kalinowym 
Dole, to między innymi dzięki odwadze i poświęceniu rodziny Bispingów został ocalony z zawie-
ruchy wojennej i dnia 5 lipca 1980 roku mógł być odnaleziony sztandar Pułku.  

Odnalezienie sztandaru Pułku jest zasługą przede wszystkim syna oficera P3SK, Tadeusza 
Kwietnia. Poniżej fragment jego wspomnień dotyczący rodziny Bispingów i drugiego ukrycia 
sztandaru Pulku oraz jego odnalezienia po 40 latach. 

Relacja Tadeusza Kwietnia syna oficera P3SK:
(...) Odnalazłem w Żyrzynie gajowego Władysława Furtaka, który pracował w czasie wojny w Zagór-

kach. Dzieki niemu dowiedziałem się nazwisk ludzi, którzy tam przebywali i przypuszczalnych miejsc ich 
zamieszkania. Udało mi się odnaleźć p. Krzysztofa Bispinga  (wnuka Kazimierza), który z entuzjazmem 
pomagał mi w dalszych poszukiwaniach. Okazało się, że właścicielką majątku Zagórki była p. Maria Bi-
sping (żona Kazimierza), a jej syn Józef przejął w 1940 r. od wachm. Stasiewicza (więc nie Zielińskiego) 
sztandar i z narażeniem życia ukrył go w specjalnie w tym celu wykonanej tubie z czystej blachy cynkowej, 
w lesie na terenie majątku Zagórki. Krzysztof Bisping był w kontakcie z biorącym udział w ukryciu inż. 
Erazmem Zabiełłą i ppor. Konstantym Rafkowskim. Dorzucili kilka szczegółów, ale kluczem do ostatecznego 
rozwiązania zagadki okazała się dopiero relacja nadesłana z Kanady przez Józefa Bispinga. Podziwiałem 
genialną pamięć, która pozwoliła panu Bispingowi narysować plan lasu i rejon zakopania sztandaru, 
który w terenie dawał prostokąt 60 x 80 metrów. Plan ukrycia sztandaru wykonany podczas zakopywania 
zaginął w powstaniu warszawskim. Ten którym dysponowałem teraz został wykonany po 39 latach. Ze 
zrozumiałych względów nie mogłem brać pod uwagę przekopania tak dużego rejonu lasu. Jedyną szansą 
było użycie wykrywacza metali.

Zwróciłem się z tą sprawą do wojska, którego przedstawiciele bardzo poważnie podeszli do zagadnienia, 
delegując najlepszego sapera Dywizji (6. Dywizji Powietrzno-Desantowej, tzw. Czerwonych Beretów) wy-
posażonego w odpowiedni sprzęt. Wyjazd z Krakowa do Zagórek zorganizował od strony technicznej były 
oficer 3 PSK ppłk dr. Bronisław Lubieniecki. Przybył także zaproszony przeze mnie, również były oficer 3 
PSK PPOR. Zdzisław Bzowski. 5 lipca 1980 r. wspólnie z nadleśniczym z Puław inż. Ryszardem Płochą 
i byłym gajowym z Zagórek Władysławem Fyrtakiem wyznaczyliśmy w lesie prostokąt, w którym według 
planu nadesłanego przez Józefa Bispinga powinien znajdować się sztandar. Tylko doskonała znajomość 
saperskiego rzemiosła pozwoliła po dwóch godzinach poszukiwań, zwrócenie uwagi na minimalną zmianę 
sygnału w wykrywaczu. Po odgarnięciu ściółki sygnał stał się wyraźniejszy. Można było stwierdzać, że w tym 
miejscu został zakopany metalowy przedmiot o długości 1 metra.

Poszły w ruch łopaty i po przerąbaniu trzech grubych korzeni błysnęła srebrzyście blacha. Po chwili 
rękami wykopaliśmy butelkę zawierającą protokół zakopania sztandaru... 

Sztandar został fantastycznie zabezpieczony. Po 40 (zakopany został w Zagórkach 8 września 1940 
r.) zastaliśmy go w stanie jakby został zakopany wczoraj (...). 
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Por. Adam Ludwik DZIEDZICKI 

Por. rez. Adam Ludwik DZIEDZICKI, syn Adama i Janiny z Thuguttów, ur. 27.12.1886 r. 
w Warszawie, zm. wiosna 1940 r. zamordowany w Charkowie Charków, jego nazwisko jest na 
tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej m. spoczynku Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu Polski Cmentarz 
Wojskowy w Charkowie-Piatichatkach (Ukraina).

W 1911 kończy Wydział Prawa Uniwersytetu w Petersburgu, a w 1912 r. uzyskałw Paryżu 
tytuł doktora praw. W 1915 r. rozpoczął pracę jako pomocnik adwokata przysięgłego.  W 1918 
r. wpisany na listę adwokacką. Kancelarię prowadził w Warszawie. Był także radcą prawnym 
Ministerstwa Aprowizacji (1919). 

W Wojsku Polskim służył jako ochotnik w 8 Pułku Ułanów. Po odbyciu służby w 1920 r. 
został przeniesiony do rezerwy i przydzielony do PKU Warszawa w stopniu porucznika.

W wojnie obronnej we wrześniu 1939 r. otrzymał przydział mobilizacyjny do Pułku 3 Strzelców 
Konnych. Prawdopodobnie wszedł w skład BK Rezerwowej „Wołkowysk”.

Dostał się do sowieckiej niewoli. Więziony w obozie w Starobielsku
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Ppor. rez. Witold BITNER

Ppor. rez. Witold BITNER, syn Ryszarda i Aliny z Zatorskich, ur. 04.10.1887 r. w Wilnie, 
zm. 1940 r.  miejsce stracenie i pochówku nieznane.

Inżynier rolnik, absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Przebieg służby wojskowej:
– 14.05.1930, przeniesiony z 1 PSK do P3SK;
– 05.1932, kończy kurs gazowy w Warszawie;
– 06-07.1932, uczestniczy w 6-tygodniowych ćwiczeniach rezerwy w 3 szw. P3SK;
– 03.1933, uczestniczy w P3SK w ćwiczeniach wojskowych rezerwy.
Nie występujący na żadnej z tzw. list katyńskich - katyńskiej, ukraińskiej i białoruskiej.
Jego nazwisko zostało umieszczone na anglojęzycznej Liście Katyńskiej, opublikowanej 

w latach 50-tych w USA. 



28 Jednodniówka, czerwiec 2020 rok

Ppor. Henryk KURMAN 

Ppor. rez. Henryk KURMAN, syn Ludwika i Reginy z Harnissów, ur. 28.08.1906 r., Warszawa 
zm. wiosna 1940 r. zamordowany w Charkowie Charków, jego nazwisko jest na tzw. Ukraińskiej 
Liście Katyńskiej m. spoczynku Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu Polski Cmentarz Wojskowy 
w Charkowie-Piatichatkach (Ukraina).

Absolwent Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie.
Przebieg służby wojskowej:
– 1932, Szkoła Podchorążych Rezerwy Kawalerii CWK w Grudziądzu;
– 09.07.1932, wcielony do P3SK po ukończeniu SPRK CWK w Grudziądzu; 
– 05-06.1934, jako plut. pchor. rez. odbył w P3SK 6-tygodniowe ćwiczenia rezerwy;
– 05-06.1936, jako ppor. rez. uczestniczył w P3SK w 3-tygodniowym ćwiczeniu wojsko-

wym rezerwy; 
– 1938, odbył w P3SK ćwiczenia rezerwy;
– uczestnik kursu dowódców armat ppanc. w CWK w Grudziądzu;
Więziony w Starobielsku.
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Ppor. Leon KRZYWOBŁOCKI

Ppor. rez. Leon KRZYWOBŁOCKI syna Mariusza i Karoliny z Klimaszewskich, ur. 
06.04.1904 r., Warszawa, zm. wiosną 1940 roku zamordowany przez NKWD w piwnicach 
Obwodowego Zarządu NKWD w Kalininie (obecnie Twer, Rosja). 

Miejsce spoczynku Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje, Rosja.
Przebieg służby wojskowej:
– 06-07.1930, jako kpr. pchor. rez. odbył w P3SK 6-tygodniowe ćwiczenia rezerwy 

w szwadronie k.m.;
– 16.01.1932, wachm. pchor. Leon Krzywobłocki mianowany ppor. rez. kawalerii ze star-

szeństwem z dniem 01.01.1931 roku;
– według Rocznika oficerskiego rezerw 1934, ppor. w korpusie oficerów kawalerii ze star-

szeństwem z dniem 1-go stycznia 1931 r. poz. 91. Przydział do P3SK;
– 1937, przydział mobilizacyjny 4 Dywizjonu Żandarmerii;
– w okresie międzywojennym pracował jako urzędnik. 
We wrześniu 1939 r. zmobilizowany do żandarmerii w Piotrkowie Trybunalskim do składu 

4 Dywizjonu Żandarmerii w Łodzi, prawdopodobnie do jednego z wchodzących w jego skład 
Plutonów Żandarmerii – Częstochowa i Skierniewice. Zgodnie z planem mobilizacyjnym część 
wymienionych jednostek miały sformować dwanaście plutonów żandarmerii, w tym osiem pie-
szych, dwa konne i dwa krajowe. Kilka zmobilizowanych plutonów zostało skierowanych na 
wschodnią granicę Polski.

Ppor. rez. Leon Krzywobłocki dostał się do niewoli sowieckiej. Osadzony w obozie w Ostasz-
kowie.  
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Chor. Franciszek KOZIEJ

Chor. Franciszek KOZIEJ, Jana i Barbary z Przybyszewskich, ur. 10.12.1897 r. w Sobieno-
wicach, woj. lubelskie, zm. wiosna 1940 r., zamordowany w Katyniu. 

Przebieg służy wojskowej:
– 1915-1917, żołnierz 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich I Brygady Legionów, w wyniku 

kryzysu przysięgowego został internowany m.in. w Łomży;
– 1918-1919, 1 Pułku Szwoleżerów; 
– 1919-1921, 1 Pułk Strzelców Konnych;
– 1921-1930, Pułk 3 Strzelców Konnych;
– 1931, starszy sierżant, 8 baon KOP w Stołpcach;
– 1931-1938, Pułk 3 Strzelców Konnych, 04.07.1938 awans na chorążego;
– 21.12.1938, kierownik Rejonowej Składnicy Map WIG w Wołkowysku.
W kampanii wrześniowej w Baranowiczach wzięty do niewoli przez Sowietów z transportu 

ewakuacyjnego Rejonowej Składnicy Map Wojskowego Instytutu Geograficznego w Wołkowysku.


