Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa jest jedyną instytucją udzielającą informacji na temat listy osób, których nazwiska
zostały zamieszczone na tzw. Liście Katyńskiej i Ukraińskiej Liście Katyńskiej.
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
00-926 Warszawa
ul. Wspólna 2
tel. 22 628 45 04
www.radaopwim.gov.pl
Polscy oficerowie i policjanci zamordowani przez NKWD i pochowani w
Katyniu, Miednoje i w Charkowie oraz obywatele RP z tzw. Ukraińskiej Listy
Katyńskiej

Por. Włodzimierz GAJEWSKI,
ur.1898-01-13,
miejsce urodzenia: Żychlin,
inżynier,
2 baon most. kolej.,
zm. 1940, Katyń.

Data ur. Czwartek 13.01.1898 rok.
Data śm. Wtorek 16.04.1940 rok.
Miejsce urodz. - Żychlin.
Miejsce pochówku - Katyń.

Por. rez. Włodzimierz Ryszard GAJEWSKI syn Franciszka i Kazimiery z
Mildów, ur. 13 I 1898 w Żychlinie. W 1918 uczestnik walk o Rawę
Ruską.
Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (1923) i Szkoły
Oficerskiej Wojsk Kolej. w Krakowie (1919). Por. od 2 I 1932. Inżynier
leśnik. Dyrektor Państwowej Agencji Drzewnej w Wilnie. Miał żonę
Mirosławę i syna Ryszarda.
CAW, AP 3314; Arch. SGGW, 680; MiD WIH, L.W. 035/1 z 16 IV 1940.

KATYŃ.

1906 r. - Powstaje pełne gimnazjum pod nazwą Ośmioklasowa filologiczna prywatna szkoła im. Staszica, która
zajmuje budynek przy ul. Bernardyńskiej 12. Gimnazjum zostaje założone w rezultacie strajku uczniów Lubelskiego
Gimnazjum Męskiego, żądających m. in. wprowadzenia do szkół j. polskiego oraz dzięki inicjatywie grupy ziemian i
inteligencji.

Włodzimierz Gajewski ukończył „Ośmioklasowy Męski Prywatny Filologiczny Zakład Naukowy Imienia „Staszica” w
Lublinie.

Maturę otrzymał w 1915 r.
W 1916 r. rozpoczął studia na Politechnice Warszawskiej (wydział Inżynierii Rolnej)

Wydział Rolniczy

KURSÓW PRZEMYSŁOWO-ROLNICZYCH PRZY MUZEUM
PRZEMYSŁU I ROLNICTWA W WARSZAWIE (1911-1916), później
WYŻSZA SZKOŁA ROLNICZA (1916-1918)
Kursy uzyskują w 1916 roku nazwę Wyższej Szkoły Rolniczej,
zatwierdzoną przez Wydział Oświecenia, przez co zostaje
oficjalnie stwierdzone powstanie w Królestwie wyższej polskiej
uczelni rolniczej. Program wykładów ulega tylko pewnym
drugorzędnym przekształceniom w porównaniu ze stanem
przedwojennym.

13 listopada 1918 r. po wybuchu we Lwowie walk polsko-ukraińskich porzucił studia i zaciągnął się do tworzonego oddziału „grupy
odsieczy Lwowa”, kierowanego przez majora Wieczorkiewicza.

1 listopada 1918 nad ranem Ukraiński Komitet Wojskowy przy pomocy żołnierzy z oddziałów ukraińskich opanował najważniejsze
gmachy publiczne we Lwowie, m.in. Namiestnictwo, Sejm, Dyrekcję Policji, Ratusz, Pocztę Główną. Wprawdzie Ukraińcy przejęli
władzę wojskową od austriackiej komendy wojskowej, a władzę cywilną od namiestnictwa, jednakże nie zdołali opanować całego
Lwowa. Już od rana 1 listopada spontanicznie powstały dwa polskie punkty oporu. Polacy stanowiący przeważającą większość
mieszkańców (60% Polaków, 30% Żydów, 10% Ukraińców) Lwowa (co przyznawali także Ukraińcy) nie mogli się pogodzić z myślą, że
stare polskie miasto zostanie opanowane przez mniejszość ukraińską. Po pierwszym szoku do walczących placówek zaczęła
napływać przede wszystkim młodzież. Żywiołowo i spontanicznie tworzono różne grupy i małe oddziały, które na własną rękę
prowadziły walkę partyzancką. Już w pierwszych dniach w zachodniej części miasta tworzono oddziały i pododdziały, dowodzone
przez młodszych oficerów i podchorążych, wywodzących się przede wszystkim z Legionów i POW, a także z armii austriackiej.

19 kompania, 52-go Baonu Wojsk Kolejowych Grupy Odsieczy Lwowa z mjr Wieczorkiewiczem. Fotografia
wykonana 1 lipca 1918 roku.
Zdjęcie zostało nadesłane przez rodzinę Pana Włodzimierza Gajewskiego.

Obrona Lwowa w listopadzie 1918 roku to przykład heroicznego poświęcenia Polaków dla idei utworzenia
niepodległej Polski. Upadek Austro – Węgier umożliwił wielu nacjom działania, które urealniały ich marzenia o
własnym państwie. Największe szanse na wyjście z niebytu miała właśnie Polska i tę okazję skrzętnie wykorzystała.
Niestety jej utworzenie kolidowało z planami choćby naszych wschodnich sąsiadów – Ukraińców. Postanowili oni
przejąć Lwów, na co żaden Polak nigdy nie mógł się zgodzić…

. Absolwent Szkoły Oficerskiej Wojsk Kolej. w Krakowie (1919). Porucznik od 2 I 1932.
W marcu 1920 r. otrzymał urlop akademicki i po powrocie do Warszawy rozpoczął studia na wydziale
leśnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie, które ukończył w 1924 r

.

W nowopowstającym mieście portowym – w Gdyni – zakupił działkę budowlaną i pracował jako dyrektor oddziału
Państwowej Agencji Drzewnej w Gdyni (Paged) przy ul. Świetojańskiej.

Pałac Radziwiłłów w Ołyce ( Ukraina).
Zarządca części lasów książąt Radziwiłłów w Ołyce - 1926 rok.

Ołyka, miasto i siedziba gminy, koniec lat 30-tych. Zamek
książąt Radziwiłłów z XVI wieku, pozostający w ich rękach aż
do wybuchu II wojny światowej, siedziba ordynacji
radziwiłłowskiej. Główna brama wjazdowa od strony
dziedzińca. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego

M

Przez jakiś czas był też zarządcą części lasów książąt
Radziwiłłów w Ołyce (obecnie na Białorusi).

W roku 1926 ożenił się z Mirosławą z Korzeniowskich
herbu Nałęcz (ur.6.11.1904 w Antonówce n/Horyniem –
Podole)
Mirosława Gajewska (Korzeniowska)(ślub 24-81926) ur.1904 – zm.1978 r.

ANTONÓWKA – PODOLE 1926 r.

RODZICE RYSZARDA GAJEWSKIEGO.

Matka Ryszarda Włodzimierza
Gajewskiego - Anna Kazimiera
Gajewska (Milde)

Franciszek Karol Gajewski 1872 – 1944 r.

Wspomnienie o: Franciszeku Karolu Gajewskim - ojcu Włodzimierza Gajewskiego.
"Urodzony w 1872 r. w majątku Leszno („w Leśnie” – wg dokumentów) powiatu
kutnowskiego. W 1893 r. mieszkał w Warszawie na ulicy Widok pod numerem 1567 litera a w
parafii Świętego Krzyża – i zajmował się kupiectwem (był kupcem). W listopadzie 1893
poślubił kasjerkę (przypuszczalnie z własnej firmy) Annę Natalię Milde, pannę lat 21,
mieszkającą w Warszawie na ulicy Złotej pod numerem 1440 litera A. Z tego małżeństwa
urodzili się: w Warszawie – Lucyna, w Żychlinie – Włodzimierz, w Nowym Dworze
Mazowieckim (lub w Pomiechówku) – Jerzy i Irena. Zmiany miejsca urodzeń spowodowane
były podjęciem przez Franciszka służby urzędnika kolejowego. (Za dywersję kolejową na
szkodę władz carskich ukarany zsyłką na sybir.). Żona Anna Kazimiera zmarła w N. Dworze
Maz. w 1906 r.
W 1908 roku Franciszek poślubił w Warszawie młodszą o 15 lat Jadwigę Stefanię ze sławnego
rodu Ponińskich herbu Łodzia. Z małżeństwa tego urodzili się: Adam, Bolesław i Czesław –
wszyscy w Lublinie.
Po powrocie z Syberii kupił kamienicę w Lublinie przy ul. Dolnej Panny Marii 25.
przy ul. Dolnej Panny Marii 25. Na emeryturę przeszedł ze stanowiska "pomocnika"
zawiadowcy stacji.
Wg obowiązującej na kolei nomenklatury wywodzącej się z nazewnictwa rosyjskiego –
pomocnik oznacza „upełnomocniony” tzn. sprawujący obowiązki."
Informacje zostały przesłane przez rodzinę Pana Franciszka.

„B’’

Ołyka - siedziba Radziwiłłów

„A”

Ośrodek zdrowia w Antonówce, przed wojną polska

szkoła. Rodzinna wieś żony Włodzimierza – Mirosławy
Korzeniewskiej. Ur.6.11.1904r.

Dawny zamek Radziwiłłów. Założony w XV w. przez wojewodę trockiego
Piotra Montygierdowicza. Odrestaurowny pod koniec XIX w.

Włodzimierz Gajewski był zarządcą części lasów książąt
Radziwiłłów w Ołyce.

Antonówka nad Horyniem (ukr. Антонівка)
wieś na Ukrainie w rejonie włodzimierzeckim
obwodu rówieńskiego. Liczy 1394
mieszkańców. Przez wieś przepływa rzeka
Horyń.

Włodzimierz Gajewski przeniósł się do Wilna, gdzie był dyrektorem Państwowej Agencji Drzewnej. Wilno ul. Wielka.
WILNO ul. Wielka – tu mieściła się Dyrekcja Lasów
Państwowych.

Tam też w 1935 roku urodził się ich syn Ryszard.

WILNO ul. Wielka.

W 1939 r. jako oficer rezerwy został zmobilizowany do jednego z pułków saperów stacjonującego w
garnizonie wileńskim, był to 3 Pułk Saperów Wileńskich.

Pierwsze dni wojny 1939 r. w Wilnie
Alarm poderwał wszystkich na nogi. Śpieszę się, pakuję do plecaka wszystko co
żołnierz ma i dopinając guziki z kolegami biegnę na plac koszarowy, ustawiamy
się dwójkami - na zbiórce.
W trzecim batalionie saperów wileńskich wstawał jasny, pogodny dzień 1-go
września 1939 roku . Na placu z całym "naczalstwem" czekał dowódca naszej
kompanii kpt. Wacław Głowacki. Padły krótkie komendy; "BACZNOŚC, KOLEJNO
ODLICZ" i wsłuchaliśmy się w słowa dowódcy; "Żołnierze dziś o godz. 4.45
rozpoczęła się wojna !"Niemcy napadli na Polskę". Wielu mechanicznie spojrzało
na zegarki, dochodziła 5.30.Od tej pory czas biegł szybko.
Jako kapral d-ca drużyny kompanii szkolnej zostałem włączony w tok
przyjmowania i mundurowania napływającej rezerwy. W trakcie tych czynności
zostałem wezwany do dowódcy batalionu ppłk. Wacława Damrosz , który
oświadczył iż wie, że jestem ze wsi i znam się na koniach dlatego kieruje mnie z
paroma saperami do miasteczka po zakup niezbędnych koni do taboru.
Otrzymałem kilka tysięcy złotych i po niemałych kłopotach kupując 16 koni rozkaz
wykonałem.
Mimo wielkiego chaosu cała akcja przyjęcia żołnierzy przebiegła dość sprawnie. Z
dniem 15 września mieliśmy odchodzić do cywila, a tu okazało się ,że nie
wiadomo kiedy to nastąpi. Oficjalnie przedłużono nam służbę wojskową do
niewiadomego okresu.. Nastrój panował dobry bo myśleliśmy, że wojna długo nie
potrwa. …………….
…………….wspomnienia wileńskiego sapera.

„UPADEK WILNA ‘’. Wilno, tak ważne dla polaków miasto, nie doświadczyło od początku września ciężkiego
wojennego losu. Nie było zresztą ku temu podstaw. Leżąca nad Wilią metropolia została ogołocona z
macierzystych oddziałów podczas sierpniowej mobilizacji i oprócz składnicy amunicyjnej nie pełniła
większej roli militarnej. Wileńskie arsenały były bogato wyposażone jednak również znacznie uszczuplone
przez odchodzące na zachód 1. Dywizję Piechoty Legionów, 19. Dywizję Piechoty i Wileńską Brygadę
Kawalerii. Na miejscu pozostały słabe siły z nieliczną bronią maszynową i przeciwlotniczą. Ogólny stan
wyszkolenia tych oddziałów również pozostawiał sporo do życzenia.

19 września 1939 r. Włodzimierz Gajewski wzięty do niewoli w okolicach Brześcia nad Bugiem.

17 września 1939 roku, Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę. Zgodnie z
radziecko-niemieckim porozumieniem zawartym w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow, Armia
Czerwona przekroczyła granice Polski. Związek Radziecki złamał pakt o nieagresji, który miał obowiązywać
do końca 1945 roku.
Rosjanie zaatakowali o 6.00 rano. Wprowadzili do Polski ponad 4 tysiące czołgów, 1800 samolotów i prawie 2
miliony żołnierzy, którym Polacy mogli przeciwstawić jedynie ponad 300 tysięcy żołnierzy.

Został umieszczony w budynkach poklasztornych w miejscowości Kozielsk wraz z grupą innych oficerów polskich.

XVIII-wieczna Pustelnia Optyńska niedaleko Kozielska to jedna z
najważniejszych świątyń prawosławnej Rosji. Ale budowla ta zapisała się
też w historii Polski. Niestety, historii tragicznej. Na terenie monasteru w
latach 1939-1940 funkcjonował sowiecki obóz jeniecki dla polskich
oficerów, których większość zgładzono później w Katyniu. Konkretna data
powstania monasteru nie jest znana. Według legendy, której odbiciem jest
popularna nazwa monasteru, jego twórcą był rozbójnik Opta, który
postanowił zmienić swoje życie i został prawosławnym mnichem.

Najprawdopodobniej 16.IV.1940r. został przewieziony pociągiem do stacji Gniezdowo skąd specjalnymi
samochodami przewieziony do lasów katyńskich i rozstrzelany.

Stacja Gniezdowo... tutaj wysiadali z wagonów. Las katyński jest w linii prostej 3 km stąd.
Więźniarki "czarne wrony" pokonywały ten dystans w 15 minut.
Stacja kolejowa w Gniezdowie znajdowała się ok. 3 km w linii prostej od miejsca egzekucji polskich oficerów z obozu jenieckiego w
Kozielsku, którzy w 1940 roku zostali zamordowani w Katyniu przez NKWD na polecenie Biura Politycznego KC WKP(b)[6]. Polaków
przywożono pociągami na stację kolejową w Gniezdowie i stąd transportowano na miejsce straceń karetkami więziennymi lub
autobusami o zamalowanych oknach[6]. Według relacji rosyjskich świadków zebranych w 1943 roku przez Józefa Mackiewicza, w
trakcie każdego transportu więźniów do Gniezdowa dwa lub trzy wagony z jeńcami podstawiano na krótki ślepy tor na północnej
stronie stacji, z boku; kiedy więźniowie przechodzili z wagonów do autobusów więziennych typu "czornyj woron", teren był
otoczony kordonem funkcjonariuszy NKWD z bronią gotową do strzału.

Z obozu w Kozielsku napisałeś jeden list. Krótki, lakoniczny bo
cenzurowany przez NKWD, że jesteś zdrów i Bóg da, że
niedługo się zobaczymy. Ja tak bardzo czekałem na Ciebie.
Wierzyłem że wrócisz do swej ukochanej rodziny - ale słowa
nie dotrzymałeś... Potem kontakt się urwał. Nikt wówczas nie
wiedział, że wiosną 1940 r. NKWD wywiozło Was do lasu w
miejscowości Katyń i tam strzałem w tył głowy bestialsko
zamordowało.
Pozostałyśmy z mamą bez środków do życia. Z pomocą przyszli
nam Twoi koledzy i przyjaciele, którzy do czasu podjęcia przez
mamę pracy pomogli nam przetrwać kilka miesięcy.
W 1943 r., kiedy Niemcy odkryli w Katyniu masowe groby
jeńców Kozielska, na liście zidentyfikowanych podczas
ekshumacji polskich oficerów mama odnalazła Twoje nazwisko,
Tato! Pamiętam jej rozpacz! Mój dziecięcy umysł nie mógł
pogodzić się z tym faktem, nie wierzyłem. Odchodząc od nas
miałeś zaledwie 42 lata i tyle życiowych planów.

Przedostatnia wiadomość wysłana 18 stycznia 1940 r . z obozu w Kozielsku.
(Mira – Mirosława Gajewska).

Życiorys własnoręcznie napisany przez Pana Włodzimierza Gajewskiego.

Zwycięska Królowa Różańca z Kozielska

Ks. Jan Twardowski napisał o Matce Boskiej Kozielskiej:

BEZ KAPLICY

jest taka Matka Boska
co nie ma kaplicy
na jednym miejscu pozostać nie umie
przeszła przez Katyń
chodzi po rozpaczy
spotyka niewierzących
nie płacze
rozumie.

por. Włodzimierz Ryszard Gajewski (1898-1940). Czł. I Parolu Skautowego w Lublinie 1911, zast. I LDS
przy Gimn. S. Staszica w Lublinie 1913-1915, czł. Związku Młodzieży Niepodległościowej,
współorganizator szpitala dla legionistów w 1915 r., druż. III LDS im. R. Traugutta 1915-1916, k-nt
drużyn lubelskich ZHP 1916-1918, z-ca k-nta Lubelskiej Komendy Skautowej 1916-1918. 7 XI 1918 r.
wstąpił ochotniczo do I batalionu 1. Pułku lubelskiego, w składzie którego wyruszył na front ukraiński,
uczestnicząc m.in. w walkach o Rawę Ruską. Z frontu został odkomenderowany w 1919 r. do szkoły
oficerskiej wojsk kolejowych w Krakowie. W kampanii 1920 r. walczył w składzie 5. Batalionu
kolejowego. Po zakończeniu działań wojennych otrzymał przydział mobilizacyjny do 2. pułku wojsk
kolejowych (przemianowany później na 2. pułk saperów kolejowych stacjonujący w Jabłonnej. W 1923
r. uzyskał dyplom inżyniera leśnika Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie. W l. 1923-1929 pracował w
Zarządzie Lasów Ordynacji Ołyckiej Janusza księcia Radziwiłła na Wołyniu, a następnie w Dyrekcji
Lasów Państwowych w Wilnie, dyrektora Agencji Drzewnej w Gdyni. 2 I 1932 r. awansowany do
stopnia por. W sierpniu 1939 r. zmobilizowany do 2. batalionu mostów kolejowych. 17 września
dostał się do niewoli sowieckiej. Przebywał w Kozielsku. 16 kwietnia 1940 r. został wywieziony do
Lasu Katyńskiego i tam zamordowany.

Ostatnią wiadomość przesłał rodzinie z datą 7 marca 1940 r.
W 2007 r. został pośmiertnie mianowany na stopień kapitana. (był porucznikiem rezerwy)."

