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"Praca w policji to nie jest praca. To jak wstąpienie do zakonu, gdzie 
wszystko trzeba poświęcić.

Trzeba oddać swój czas i zapomnieć, że jest inne, normalne życie. A 
wcześniej czy później zapłacić

za to rachunek."

Piotr Pochuro "Dziewięć milimetrów do nieba"Piotr Pochuro "Dziewięć milimetrów do nieba"



  

Starszy Posterunkowy Czesław PrzybyszewskiStarszy Posterunkowy Czesław Przybyszewski
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Dobrowolnie oddał swoje życie, Dobrowolnie oddał swoje życie, 
przyszłość oraz szczęście - dla przyszłość oraz szczęście - dla 

dobra ludzkości.dobra ludzkości.

Jego lojalność, oddanie i patriotyzm Jego lojalność, oddanie i patriotyzm 
zostały nagrodzone śmiercią zostały nagrodzone śmiercią 
niegodną psa, a co dopiero niegodną psa, a co dopiero 

człowieka - człowieka - brutalnym strzałem w tył brutalnym strzałem w tył 
głowygłowy..



  

Jego życie rozpoczęło się 1 sierpnia 1906 roku i trwało zaledwie Jego życie rozpoczęło się 1 sierpnia 1906 roku i trwało zaledwie 3434 lata. lata.

Koniec nadszedł zwykłego, majowego dnia roku 1940, Koniec nadszedł zwykłego, majowego dnia roku 1940, 

przyspieszony przez bezlitosnych radzieckich morderców.przyspieszony przez bezlitosnych radzieckich morderców.



  

Służył w 23 baonie Korpusu Służył w 23 baonie Korpusu 
Ochrony Pogranicza.Ochrony Pogranicza.

Ukończył szkołę policyjną w Ukończył szkołę policyjną w 
Mostach Wielkich.Mostach Wielkich.

Pracował na kilku posterunkach Pracował na kilku posterunkach 
w okolicy Tarnopola.w okolicy Tarnopola.

Był  Był  wzoremwzorem do naśladowania. do naśladowania.



  

Nie uciekł z ojczyzny, bo czuł, że służba aż do Nie uciekł z ojczyzny, bo czuł, że służba aż do 
samego końca jest jego świętym obowiązkiem.samego końca jest jego świętym obowiązkiem.



  

Został zmuszony zostawić rodzinę - żonę i Został zmuszony zostawić rodzinę - żonę i 

dwóch synów, po czym zabrany siłą przez dwóch synów, po czym zabrany siłą przez 

NKWD do Ostaszkowa.NKWD do Ostaszkowa.



  

"Siarczyste  mrozy dochodzące do minus 50 "Siarczyste  mrozy dochodzące do minus 50 
stopni, lodowata wilgoć, oblepiająca ciało, głstopni, lodowata wilgoć, oblepiająca ciało, głód, ód, 

wszy, choroby, tęsknota, niepewność..." wszy, choroby, tęsknota, niepewność..." 

Pomimo tego wszystkiego, wciąż miał nadzieję.Pomimo tego wszystkiego, wciąż miał nadzieję.



  

Listy wysyłane rodzinie, prośba o ciepłe Listy wysyłane rodzinie, prośba o ciepłe 
koce, ubrania, czekanie na odpowiedź...koce, ubrania, czekanie na odpowiedź...

Bezskutecznie.Bezskutecznie.

To wszystko to była jedynie manipulacja.To wszystko to była jedynie manipulacja.

Chora, okrutna gra.Chora, okrutna gra.



  



  

NIE POZWÓLMY, ABY ICH NIE POZWÓLMY, ABY ICH 
POŚWIĘCENIE POSZŁO NA POŚWIĘCENIE POSZŁO NA 

MARNE!MARNE!



  

W wywiadzie z panią Haliną Drachal w siedzibie W wywiadzie z panią Haliną Drachal w siedzibie 
Stowarzyszenia Rodziny Katyńskiej w Warszawie Stowarzyszenia Rodziny Katyńskiej w Warszawie 

dowiedzieliśmy się, żedowiedzieliśmy się, że

tam nie śpiewają ptaki.tam nie śpiewają ptaki.

Jedyne co można usłyszeć to wszechobecna Jedyne co można usłyszeć to wszechobecna ciszacisza..



  

Nie pozwólmy, aby nasze serca stały się Nie pozwólmy, aby nasze serca stały się 
bezczynne na minioną krzywdę.bezczynne na minioną krzywdę.

Nie dajmy się obojętności!Nie dajmy się obojętności!

Bowiem:Bowiem:
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