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Lista policjantów z Bielska:
1. (30) Banaś Jakub, ur. 1890r., syn Walentego, żona Maria, policjant w bielskiej
Komendzie Policji (przodownik), zam. przy ul. Kościuszki – internowany
22.09.1939r. na Litwie, następnie 15.07.1940r. przewieziony do obozu w
Kozielsku w ZSRR, od 16.05.1941r. do 27.07.1941r. w obozie w Ponoj
(Murmańsk), a od 04.09.1941r. w armii Andersa.
2. (76) Borowski Kazimierz, ur. 04.03.1897r. w Kalinówce gm. Wyszki, syn
Kamila i Katarzyny, żona Zofia, policjant, zam. w Bielsku Podlaskim ul.
Białostocka Nr 2 – w 1939r. aresztowany przez Sowietów i osadzony w
więzieniu w Białymstoku (razem z D. Łukaszukiem w jednej celi), wywieziony
w 1940r. do ZSRR, zaginął; jego żona i dzieci zostały wywiezione w kwietniu
1940r. do Kazachstanu.
3. (84) Bosy Wojciech, ur. 1894r., syn Antoniego, policjant, zam. ul. 11 Listopada
– internowany w 1939r. na Litwie, aresztowany w 1940 roku przez Rosjan,
więziony w Kozielsku, Griazowcu i Trockoje, w armii Andersa.
4. (124) Chobrzyński Józef Adam, ur. 15.09.1888r. w Warszawie, (żona: Józefa,
2 synów: Stefan i NN oraz córka: Hanna), od 1919r. w Policji Państwowej,
starszy przodownik, przed wojną komendant Posterunku Policji w Hajnówce, od
29.03.1938r. komendant Posterunku Policji w Bielsku – we wrześniu 1939r.
zmobilizowany, wyjechał z Bielska razem z całą Komendą, wywieziony po 18
września 1939r. do ZSRR, gdzie zaginął.
5. (189) Fijałkowski Kazimierz, ur. 1893r., policjant, zam. majątek Hołowiesk
(Hołowieska Nr 12) – aresztowany w latach 1940 – czerwiec 1941 przez Rosjan,
więziony w Brześciu, uwolniony w wyniku ucieczki strażników przed
Niemcami.
6. (197) Funk Henryk, ur. 1883r. w Łomży, syn Tadeusza i Marianny, żona
Balbina (Malwina), [policjant], zam. ul. Ogrodowa – aresztowany 15 marca
1940r. przez Sowietów, do 15 maja 1940r. był więziony w areszcie w Bielsku,
wywieziony do Rosji, gdzie zaginął.
7. (219) Graczyk Józef, ur. ok. 01897r., syn Michała, żona Maria, policjant, zam.
w Bielsku ul. Kryniczna oraz ul. Mickiewicza Nr 142– po zajęciu Bielska przez
Sowietów, musiał uciekać przed aresztowaniem do Generalnej Guberni.
8. (225) Gruszka NN, [prawdopodobnie Jan Gruszka ur. 1888r., posterunkowy],
policjant - zginął zamordowany przez Sowietów.
9. (228) Gruszkiewicz NN, żona Eleonora, policjant, zam. w Bielsku ul. Batorego
Nr 14 [24] – po zajęciu Bielska przez Sowietów, musiał uciekać przed
aresztowaniem do Generalnej Guberni.
10. (238) Guzowski Michał, ur. 18.06.1893r. w Odessie, syn Józefa i Zuzanny z
Borowskich, żona Bolesława, w policji od 1922r., przodownik Policji
Państwowej w Bielsku, w 1938r. odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, zam.
ul. Batorego Nr 5 (Nr 37) – we wrześniu 1939r. zmobilizowany, wyjechał z
Bielska razem z całą Komendą, w 1940r. aresztowany i więziony przez
Sowietów, zginął w obozie NKWD.

11. (299) Klarowa – krawcowa?, może jej mężem był policjant aspirant Stanisław
Marian Klara?, (zam. może ul. Mickiewicza?) – w 1940r. wywieziona do
Kazachstanu.
12. (341) Kowalska Maria, z domu Zwolińska, ur. ok. 1914r., żona policjanta
Stanisława Kowalskiego, zam. w Bielsku ul. Ogrodowa – 20 czerwca 1941r.
Sowieci wywieźli ją wraz z synem Bogusławem do Ałtajskiego Kraju.
13. (346) Krakowski Kazimierz, ur. 09.01.1913r. w Słomowie, s. Jana i Heleny,
żona Zofia, policjant w Komendzie Powiatowej w Bielsku w stopniu
posterunkowego, zam. ul. Orzeszkowej – więziony w obozie w Ostaszkowie,
zamordowany przez Sowietów w kwietniu 1940 roku w Twerze, pochowany w
zbiorowej mogile w Miednoje.
14. (368) Kubaszyk [też: Kubasik, Kubrak] Konstanty, ur. 1890r., syn Jana,
komisarz Policji Państwowej, zam. Bielsk ul. Sportowa – zamordowany w
1940r. [ujęty na tzw. Liście Ukraińskiej].
15. (381) Kwiatkowski Teofil, ur. 20 lub 22.12.1892r. w Warszawie/Jadowie, syn
Józefa (powstańca z 1863r.) i Zofii, w młodości za działalność polityczną
zesłany na Sybir, żona Antonina, od 15.05.1919r. do września 1939r. sekretarz
Komendy Powiatowej Policji w Bielsku w stopniu starszy przodownik [starszy
sierżant], (mianowany w czasie wojny na stopień aspiranta), w 1930r.
odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, zam. ul. Orzeszkowej Nr 18 – we
wrześniu 1939r. ewakuowany razem z rodziną na wschód, w dniu 17.09.1939r.
wraz z Komendą Policji Państwowej z Bielska internowany na Litwie, więziony
w Ostaszkowie, zamordowany w Twerze w kwietniu 1940r., pogrzebany w
zbiorowej mogile koło Miednoje.
16. (440) Malewski Jan, ur. 1894r., syn Stefana, żona Leontyna, policjantposterunkowy w Bielsku od co najmniej 1928r., zam. ul. Torowa – aresztowany
przez Sowietów w 1940r., osadzony w więzieniu w Mińsku, uwolniony dzięki
wybuchowi wojny niemiecko-sowieckiej w czerwcu 1941r., przeżył.
17. (448) Marchel Stanisław, ur. 06.11.1896r., żona Maria, w Policji Państwowej
od 01.06.1920r., był on policjantem w Bielsku (w budynku piekarni PSS
„Społem” przy ul. Mickiewicza mieścił się posterunek policji – może był
zastępcą komendanta tego posterunku?), zam. w Bielsku ul. Poświętna – we
wrześniu 1939r. ewakuował się razem z Komendą Policji z Bielska na wschód,
gdzie zaginął.
18. (468) Mieszko Franciszek, ur. 07.12.1900r. w m. Netreb pow. Zbaraż, syn
Szczepana [Stefana] i Anny, żona Franciszka, starszy posterunkowy (kancelista),
Wydział Śledczy Komendy Policji Państwowej w Bielsku – 10 września 1939r.
zmobilizowany do Wojska Polskiego, internowany w 1939r. na Litwie
(informacja z XII 1939r.), po zajęciu Litwy przez Sowietów wywieziony do
ZSRR, więziony w obozie w Ostaszkowie, zamordowany w kwietniu 1940r. w
Twerze – pogrzebany w Miednoje.
19. (489) Molenda Jakub, lat 41, prawdopodobnie przed wojną był policjantem –
zabity przez Niemców w 1944r. (lub w 1943r.).
20. (496) Musiński NN, policjant – zginął w czasie wojny.

21. (501) Myśliński Marian, ur. 02.02.1900r. (lub w 1901r.) w Piotrkowie Tryb.,
syn Józefa, policjant - starszy posterunkowy w Komendzie Powiatowej Policji w
Bielsku Podl. – zamordowany przez Sowietów w kwietniu 1940r. w Twerze.
22. (560) Ostapczuk Jan, funkcjonariusz Policji Państwowej [może były?], kowal,
zam. Bielsk Podlaski – wywieziony przez Sowietów do ZSRR, ewakuował się z
armią Andersa na Bliski Wschód.
23. (586) Potocki Jan, ur. 1894r. w Dzikiem, syn Antoniego i Marianny, policjant
Komendy Powiatowej w Bielsku w stopniu starszego posterunkowego, zam. ul.
Batorego - we wrześniu 1939r. internowany na Litwie, od grudnia 1939r.
przejęty przez NKWD, więziony w Ostaszkowie, zabity w Twerze w kwietniu
1940 r.
24. (599) Radulski Aleksander, ur. 24.02.1881r. w Rudawce, syn Konstantego i
Franciszki, w Policji Państwowej od 01.03.1921r., przodownik służby śledczej
[wywiadowca] Komendy Powiatowej Policji Państwowej w Bielsku, w 1938r.
odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, zam. ul. Torowa – ewakuowany we
wrześniu 1939r. razem z Komendą Policji z Bielska w okolice Słonimia,
aresztowany w 1939r. przez Sowietów, więziony w więzieniu w Mińsku (jego
kolega Jan Malewski, także były policjant - widział go ostatni raz w styczniu
1941r. w więzieniu w Mińsku, gdzie razem przebywali od marca 1940 roku),
najprawdopodobniej został zamordowany w Kuropatach.
25. (696) Wicherkiewicz Józef, ur. 11.03.1893r., syn Hipolita i Stanisławy ze
Zbychowskich, kawaler, starszy posterunkowy i kierowca w Powiatowej
Komendzie Policji w Bielsku Podl., zam. w Bielsku ul. Mickiewicza (pod
koniec) – Niemcy uciekając z Bielska w dn. 19 lipca 1944r. zabili go przy jego
domu.

Policjanci z okolic Bielska:
1. (31) Gadzinnik Aleksander, ur. 22.04.1895r., syn Szczepana i Apolonii, policjant pracował w Orli, zam. w Orli – aresztowany 5 stycznia 1940r. przez Sowietów,
więziony w Białymstoku, wywieziony do Rosji zaginął bez wieści.
2. (45 i 46) Grzybek Henryk i Grzybek Edmund, synowie Jana [ojciec może był
policjantem?], zam. w Orli – deportowani w IV 1940r. do Kazachstanu.
3. (158 i 159) Roszczyc Aleksander, ur. 1930r., syn Dominika (policjanta) i Zuzanny,
zam. w Pilikach – wywieziony z bratem Włodzimierzem i prawdopodobnie matką w
kwietniu 1940r. do Kazachstanu do obłasti Kokczetawskiej, do Polski powrócił w
maju 1946r.
4. (210) Wieczorek Józef, ur. 1901r., starszy posterunkowy, policjant z Czeremchy –
internowany 22.09.1939r. na Litwie, 15.07.1940r. aresztowany i więziony przez
Sowietów w Kozielsku, 04.09.1941 dostał się do armii Andersa, lotnik, zmarł
24.04.1944r. w Perth w Australii.
5. (221) Wszeborowski Wincenty, ur.1900r., syn Adolfa, przodownik Policji
Państwowej – Komendant Posterunku Policji w Wyszkach – aresztowany przez
Sowietów w 1941r.

