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Sławomir Góźdź
Powrót

Pełna nazwa
szkoły

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii
Nałkowskiej w Lublinie

Dane zespołu

Nauczyciel –
Opiekun - imię i
nazwisko

Sławomir Góźdź

Pierwszy uczeń

Uczeń 1 – imię i
nazwisko

Jakub Bronisz

Drugi uczeń

Uczeń 2 – imię i
nazwisko

Katarzyna Rapa



Trzeci uczeń

Uczeń 3 – imię i
nazwisko

Karol Woźniak

Sylwetka policjanta

Imię i nazwisko
policjanta

Bolesław Rybczyński

Lata życia
1903-1940

Opis postaci
Przodownik Bolesław Rybczyński,
funkcjonariusz Policji Polskiej w latach
dwudziestolecia międzywojennego.
Urodzony 1903 roku w Łęcznej, swoje lata
młodości spędził w Łęcznej, w wieku 15 lat
wstąpił do wojska i brał udział w wojnie
Polsko-Bolszewickiej. Po zakończeniu wojny
wstąpił do Policji Polskiej w Lublinie na III
Komisariacie Policji w Lublinie przy ulicy
Bychawskiej (obecnie Kunickiego).
Bolesław Rybczyński był osobą bardzo
sympatyczną, miał dobry kontakt ze swoimi
współpracownikami. Zarówno w pracy jak i
w domu troszczył się o innych. Dla swoich
dzieci był ojcem idealnym. Co roku zabierał
swoją rodzinę na letniska do Głuska i
Krężnicy Jarej. Był osobą uzdolnioną
muzycznie, grał na gitarze oraz posługiwał
się piękną kaligrafią. Był przywiązany do
munduru, co przejawia się podczas
możliwości ucieczki z transportu do
Ostaszkowa. Bolesław Rybczyński mógł
zdjąć mundur i w cywilnych ubraniach
uciec z transportu tak jak jego koledzy,
jednak był on osobą wierną mundurowi i
nie chciał go zdjąć przez co trafił on do
obozu w Ostaszkowie, a następnie zginął w



Twerze.

Film o postaci
https://youtu.be/WkmAkIxUYq8

Wykorzystane
źródła

Zbiory rodzinne
wywiad z wnukiem

Miejsce pamięci

Nazwa miejsca
Pomnik Pamięci

Lokalizacja

https://youtu.be/WkmAkIxUYq8
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Zdjęcia

Dokładny opis
miejsc

Mieszkańcy dzielnicy Dziesiątej ufundowali
pomnik ku pamięci Bolesława
Rybczyńskiego, mieszkańca dzielnicy
Dziesiątej. Pomnik znajduje się przy VI
Liceum Ogólnokształcącym imienia Hugona
Kołłątaja w Lublinie. Pomnik został
postawiony 24 kwietnia 2012 roku. Pomnik
powstał w ramach upamiętnienia postaci
Bolesława Rybczyńskiego jako
przykładnego funkcjonariusza oraz
mieszkańca dzielnicy Dziesiątej.

Żywa lekcja historii

Opis
przeprowadzone
j żywej lekcji
historii

Dnia 17 maja bieżącego roku
przeprowadziliśmy lekcje żywej historii dla
uczniów klasy 7 Szkoły Podstawowej numer
31 imienia Lotników Polskich w Lublinie.
Warsztaty odbyły się o godzinie 9:15.
Przyszła grupa 20 uczniów. Nasi młodsi
koledzy mieli okazję bliższego poznania
historii Przodownika Bolesława
Rybczyńskiego, funkcjonariusza 3
komisariatu policji w Lublinie, który zginął
Twerze w kwietniu 1940 roku.
Opowiedzieliśmy o historii Bolesława
Rybczyńskiego od lat jego młodości do
śmierci. Uczniowie mogli dowiedzieć się nie
tylko o życiu służbowym ale także o życiu
prywatnym. Przedstawiliśmy im kilka
historii rodzinnych z życia Bolesława
Rybczyńskiego. Wśród nich znalazła się
historia o zaginięciu jego córki, która
zgubiła się na ulicach Lublina. Dziewczynka
została odnaleziona dzięki temu, że
poznała guziki od munduru swojego taty.
Uczniowie byli zaciekawieni postacią
Bolesława Rybczyńskiego i zadawali wiele
pytań na jego temat.
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