
Roman Paszkowski (ur. 1914, zm. 1998)

W latach 1936–1939 służył jako podporucznik w 22

Pułku Piechoty w Siedlcach.

We wrześniu 19369 r. dwukrotnie ranny: 4 września

przypadkowym odłamkiem, oraz 19 września

podczas bombardowania szpitala polowego (Żychlin).

Jedynym szpitalem bombardowanym przez lotnictwo

niemieckie, był budynek dawnej ochronki

i późniejszy dom katechetyczny. Pan Ludwik

Zalewski: „Budynek choć miał na dachu z daleka

widoczne symbole Czerwonego Krzyża był

ostrzeliwany i bombardowany. Tylko jedna z nich

trafiła w północno-zachodni narożnik budynku nie

czyniąc większych szkód”.

We wspomnieniach lekarza i komendanta szpitala

polowego, w żychlińskim kościele por. Jana

Chomiczewskiego , padają słowa: „Sala

opatrunkowa” i równocześnie nasza „sypialnia”

w bocznej nawie. Na chórze, za organami, rezydowali

dwaj ranni oficerowie, wśród nich ppor. Roman

Paszkowski.

Pan Piotr Gołębiewski, wnuczek gen. Romana Paszkowskiego: „Dziadek opowiadał mi, że był

operowany na żywca w szpitalu w Dobrzelinie. Trzymało go czterech i dr Jan Chomiczewski wyjmował

kulę. Stąd się znali po wojnie”. Miejscem niewoli niemieckiej, był wiec już szpital polowy w

Dobrzelinie. W latach 1940-1945 został osadzony w Oflagu IIC w Woldenbergu (dziś Dobiegniew). W

styczniu 1945 obóz został przez Niemców stopniowo ewakuowany w kierunku Lubeki, gdzie ppor.

Roman Paszkowski doczekał wyzwolenia przez Brytyjczyków.

W 1945 po powrocie do kraju wstąpił do Ludowego Wojska

Polskiego. W 1951 został bezpodstawnie aresztowany przez

Informację Wojskową pod zarzutem szpiegostwa na rzecz

państw zachodnich. Przez 4 lata śledztwa przebywał w

pojedynczej celi, bez kontaktu z rodziną i możliwości

odbywania spacerów. W 1955 został zwolniony. W 1957

przyjęty ponownie do wojska. W 1960 ukończył kurs pilotażu

i uzyskał lotniczą "gapę".

Po utworzeniu Wojsk Obrony Powietrznej Kraju został

dowódcą tych wojsk.

W latach 1985-1990 przewodnicy Rady Ochrony Pamięci

Walk i Męczeństwa. W 1989 przewiózł urny z masowych

grobów w Katyniu.

W 1989 awansowany do stopnia generała broni. Zmarł 16

sierpnia 1998 w Katowicach. Pochowany z honorami na

Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.


