
„Włodawska Lista katyńska” 

Przedstawiamy dzisiaj ostatnie trzy nazwiska policjantów Policji Państwowej, którzy 

początkowo byli więźniami obozu w Ostaszkowie, a następnie na wiosnę 1940 r. na rozkaz 

Stalina zostali zamordowani w siedzibie NKWD w Kalininie (Twerze). Niestety, aktualnie nie 

dysponujemy zdjęciami tych policjantów.  

Oczywiście nie jest to lista zamknięta, stąd na pewno będzie uzupełniana o kolejne 

nazwiska funkcjonariuszy związanych pośrednio lub bezpośrednio z regionem włodawskim.  

Pierwszym z funkcjonariuszy jest aspirant Wacław Budzyński syn Wacława i 

Michaliny z Niczeskich ur. 15.02.1909 r. we Włodawie. Służbę w Policji Państwowej 

rozpoczął w dniu 1 października 1933 r. W marcu 1934 r. ukończył Szkołę w Mostach 

Wielkich w powiecie żółkiewskim, a następnie został skierowany do służby w województwie 

tarnopolskim. 

 

 

Mosty Wielkie. Centralna Szkoła Policji Państwowej. 

 

Kolejnym z funkcjonariuszy jest aspirant Adam Klikowicz ur. 22.12.1897r. syn 

Antoniego, ur. 1887 r., przy czym „Lista ostaszkowska, studia i materiały pod redakcją 



Andrzeja Misiuka, Szczytno 1993 podaje „przodownik PP Komendant Posterunku Tuczna, 

pow. bialski , ur. 22 grudnia 1987 r. 

Adam Klikowicz służbę pełnił w powiecie włodawskim. W październiku 1935 r. 

służył w Posterunku Policji w Sławatyczach, skąd został przeniesiony na Posterunek w Opolu 

na stanowisko komendanta. W dniu 25 sierpnia 1938 r. został z kolei komendantem 

Posterunku w Ostrowie. W dniu 30 września 1938 r. skierowany do Posterunku w Tucznej w 

powiecie bialskim, gdzie następnie został komendantem i pełnił to stanowisko również we 

wrześniu 1939 r.  

 

Rota przysięgi, którą składali  policjanci przyjmowani do służby w 1919 roku. 

 

Ostatnim z funkcjonariuszy Policji jest aspirant Henryk Wróblewski ur.02.07.1898 

r. we Włodawie syn Jana i Marianny. Służbę w Policji Państwowej pełnił w IV Okręgu w 

województwie lubelskim. Wrzesień 1939 r. zastał go w Komendzie Powiatowej Policji w 

Tomaszowie Lubelskim. Henryk Wróblewski odznaczony był Brązowym Krzyżem Zasługi.  

Wykorzystano: Miednoje Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego tom 1 i 2. ROPWiM Warszawa 2006. 



 

Dyplom nadania funkcjonariuszowi Policji Państwowej Brązowego Medalu za 

Długoletnią Służbę. 


