
Prezentujemy kolejny tekst przygotowany przez Pana Stanis∏awa Zajàca przypominajàcy sylwetki polskich
oficerów zamordowanych w 1940 roku przez NKWD, którzy zapisali si´ w historii naszego miasta.

Pu∏kownik dr n.med. Boles∏aw B∏a˝ejewski
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„Energiczny, pe∏en inicjatywy na zajmowanym
stanowisku.

Wybitne poczucie honoru, godnoÊci i ambicji.
Charakter spokojny, bardzo du˝a si∏a woli. StanowczoÊç
i opanowanie. Wybitnie obowiàzkowy i pilny. Bardzo
du˝a ambicja pracy. Bardzo du˝a ideowoÊç. Wybitnie
zdyscyplinowany. Posiada du˝e wiadomoÊci fachowe.
Bardzo dobry kierownik i  wychowawca”

W ten sposób ocenia∏ w 1928 roku w opinii s∏u˝-
bowej Dowódca Okr´gu Korpusu Nr VIII w Toruniu
gen. bryg. Stefan Pas∏awski podpu∏kownika Boles∏awa
B∏a˝ejewskiego, Komendanta filii 8. Wojskowego
Szpitala Okr´gowego w Toruniu, która to filia znajdo-
wa∏a si´ we W∏oc∏awku. W 1940 roku ju˝ pu∏kownik
Boles∏aw B∏a˝ejewski jako jeniec sowieckiego obozu
w Kozielsku zamordowany zosta∏ przez NKWD w Ka-
tyniu.

Boles∏aw B∏a˝ejewski, syn Hipolita i Adeli, urodzi∏
si´ w dniu 21 stycznia 1890 roku w Ilince ko∏o Kijowa
n a Ukrainie. Po ukoƒczeniu szko∏y powszechnej w
rodzinnej miejscowoÊci rozpoczyna nauk´ w gimna-
zjum klasycznym w Kamieƒcu Podolskim, które koƒczy
w 1908 roku. W tym samym roku rozpoczyna studia
na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Kijowie, które
koƒczy w 1914 roku.

W lipcu 1914 roku, tu˝ przed wybuchem I wojny
Êwiatowej, powo∏any zostaje do s∏u˝by w armii rosyjs-
kiej i jako lekarz przydzielony zostaje do 44. Dywizji
Piechoty. Po kilku miesiàcach przeniesiony zostaje
s∏u˝bowo do 21. Dywizji  Kawalerii i zostaje komendan-
tem szpitali polowych na froncie. Na poczàtku 1918
roku zabrany zostaje do niemieckiej niewoli i osadzony
w obozie w Dorpot. Trwa∏a jeszcze I wojna Êwiatowa,
kiedy w paêdzierniku 1918 roku wychodzi z niewoli
i naznaczony zostaje na stanowisko lekarza w szpitalu
powszechnym w Lackoronie, gdzie pracuje do sierpnia
1919 roku.

W dniu 28 sierpnia 1919 roku wst´puje ochotniczo
do Wojska Polskiego w stopniu porucznika i przydzie-
lony zostaje do szpitali polowych, i bierze udzia∏ w
wojnie polsko-sowieckiej. Na froncie w 1920 roku jest
awansowany na kapitana. Po zakoƒczeniu wojny pols-
ko-sowieckiej w 1921 roku naznaczony zostaje na szefa
sanitarnego 21. Dywizji Piechoty, a w 1922 roku zostaje
naczelnym lekarzem Dowództwa Okr´gu Korpusu Nr
VIII w Toruniu. W 1923 roku koƒczy kurs w szkole
aplikacyjnej i awansowany jest majorem. W latach
1922-1926 jest naczelnym lekarzem 15. Pu∏ku Artylerii
Polowej w Bydgoszczy. W 1927 roku zostaje komendan-
tem filii we W∏oc∏awku Szpitala Okr´gowego w Byd-

goszczy, gdzie w 1926 roku awansowany jest na pod-
pu∏kownika. B´dàc komendantem filii szpitala we
W∏oc∏awku bardzo aktywnie wspó∏pracuje z nieetato-
wym sanatorium wojskowym w Ciechocinku, nadzoru-
jàc dzia∏alnoÊç tego sanatorium oraz wspiera je podleg∏à
mu kadrà lekarskà. W 1929 roku w stopniu podpu∏ko-
wnika naznaczony zostaje na komendanta szpitala-
sanatorium wojskowego w Ciechocinku. Jako komen-
dant tego szpitala-sanatorium obok sezonu letniego
trwajàcego od maja do paêdziernika wprowadza do-
datkowy sezon trwajàcy cztery miesiàce (od grudnia
do koƒca marca). Powi´ksza nadto mo˝liwoÊci tego
sanatorium do oko∏o 300 ∏ó˝ek. Personel lekarski w
okresie kierowania przez niego sanatorium w Ciecho-
cinku stanowili przewa˝nie lekarze z filii Szpitala Okr´-
gowego we W∏oc∏awku, której to fillii by∏ wczeÊniej
komendantem. Wzorowa s∏u˝ba i praca w ciechociƒ-
skim sanatorium przynosi mu w koƒcu 1930 roku
awans na Komendanta 8. Wojskowego Szpitala Okr´-
gowego w Toruniu, gdzie w 1933 roku awansowany
jest na pu∏kownika. W 1934 roku przeniesiony zostaje
s∏u˝bowo na stanowisko Komendanta 5. Wojskowego
Szpitala Okr´gowego w Krakowie.

W 1938 roku zostaje komendantem Okr´gowego
Szpitala Wojskowego w Dowództwie Okr´gu Korpusu
II w Lublinie. Na tym stanowisku zasta∏ go wybuch II
wojny Êwiatowej. Prac´ jego w lubelskim Szpitalu
Okr´gowym tak oto oceni∏ Szef Departamentu Zdrowia
Ministerstwa Spraw Wojskowych gen. bryg. dr Ruppert:

„Sumienny i pilny oficer. Pe∏en najlepszych ch´ci,
ideowy, bardzo zdolny jako Szef Sanitarny Dowództwa
Okr´gu Korpusu II”.

W pierwszych dniach wrzeÊnia 1939 roku Dowódz-
two i Sztab Okr´gu z jego dowódcà gen. bryg. Mieczys-
∏awem Smorawiƒskim opuszcza Lublin i przegrupowuje
si´ w kierunku wschodnim celem rozwijania szpitali
polowych. W nocy z 20/21 wrzeÊnia ca∏a kolumna
dowództwa i sztabu okr´gu zosta∏a zabrana w rejonie
W∏odzimierza Wo∏yƒskiego do sowieckiej niewoli. P∏k
Boles∏aw B∏a˝ejewski osadzony zosta∏ wraz z grupà
oficerów sztabu, w tym z dowódcà okr´gu gen. Smo-
rawiƒskim w obozie w Kozielsku. Wiosnà 1940 roku
zosta∏ on zamordowany przez NKWD w lesie katyƒskim.
Nazwisko jego figuruje na liÊcie wywozowej NKWD
polskich oficerów z obozu w Kozielsku do lasu katyƒ-
skiego. Nr listy 015/2 pozycja 58.

Idàc na wojn´ pozostawi∏ w domu, w Lublinie ˝o-
n´ Mari´ i dwie córki, Ann´ lat 16 i Krystyn´ lat 8.

Stanis∏aw Zajàc


