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Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta
pod pozorem niczym nieograniczonej wolności, nie można
zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy,
która go przerasta, ale która jednocześnie czyni go
człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie.
Jan Paweł II
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podporucznik Wojska Polskiego Zenon Rymaszewski
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Zenon Rymaszewski, podporucznik rezerwy Wojska Polskiego, z wykształcenia
technik budowlany (dróg kolejowych). Urodził się 16 lipca 1910 r. w Niżnie – Dnieprowsku
na Ukrainie w rodzinie ziemiańskiej Jana i Zofii z Michałowskich. Od 1 września 1926 r.
uczęszczał do Państwowej Szkoły Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wilnie.
Tamże ukończył czteroletni kurs na Wydziale Budowlanym, odbył praktykę zawodową i w
czerwcu 1932 r. zdał egzamin końcowy. Pracował w Wilnie prowadząc własną firmę
budowlaną oraz wytwórnię materiałów budowlanych MASTEWAL. W Wilnie również
mieszkał przy ul. Nowogródzkiej 29 m. 2.
W 1931 r. odbył w 1 Dywizji Piechoty Legionów przeszkolenie wojskowe drugiego
stopnia. Od 15 września 1932 r. do 31 marca 1933 r. był słuchaczem Szkoły Podchorążych
Rezerwy Piechoty w Zambrowie, a od 1 kwietnia do 31 maja 1933 r. Dywizyjnego Kursu
Podchorążych Rezerwy w 5. pułku piechoty Legionów w Wilnie. Ukończył kurs z oceną
dobrą w stopniu plutonowego podchorążego. Zenon Rymaszewski został skierowany na
praktykę do 1. pułku piechoty Legionów w Wilnie, który był jego jednostką macierzystą. W
1935 i 1937 r. odbył w macierzystym pułku ćwiczenia, podczas których był szkolony jako
dowódca plutonu strzeleckiego. Po ćwiczeniach został mianowany podporucznikiem rezerwy
ze starszeństwem od 1 stycznia 1937 r. Rok później, już jako oficer rezerwy, był w 1. pułku
piechoty Legionów na ćwiczeniach, które wykazały dobre przygotowanie do dowodzenia
plutonem.
Zenona Rymaszewskiego zmobilizowano do macierzystego pułku w ramach
mobilizacji alarmowej w dniach 24 – 27 sierpnia 1939 r., po czym uczestniczył w wojnie
obronnej. W niewyjaśnionych dotąd okolicznościach dostał się 23 września 1939 r. do
niewoli sowieckiej i został przeniesiony do obozu w Kozielsku. Rodzina ppor. Zenona
Rymaszewskiego otrzymała jeden list z Kozielska z datą 25 listopada 1939r. Nazwisko
oficera znajduje się na liście jeńców wojennych, których NKWD ZSRR przekazało do
dyspozycji NKWD w Smoleńsku, co wskazuje lista wywozowa nr 032/3 z 14 kwietnia 1940
r., poz. 80, teczka personalna 687.
Zenon Rymaszewski, podporucznik rezerwy piechoty Wojska Polskiego 1. pułku
piechoty Legionów, został wywieziony z Kozielska transportem X (z 16 kwietnia) lub XI (z
17 kwietnia) do Lasu Katyńskiego i tam zamordowany. Ekshumowany z dołu śmierci do
mogiły bratniej, prawdopodobnie piątej, zidentyfikowany pod numerem 3258 (lista PCK
(AM) nr 3258).
Pan Zenon Rymaszewski z małżeństwa z Wandą z domu Lisowską miał dwoje dzieci,
Hannę i Antoniego Zbigniewa.
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Poniżej przedstawiono ocalałe listy Zenona Rymaszewskiego, które wysyłał do
rodziny tuż po aresztowaniu oraz przebywając w niewoli.1

Wyjechałem z Wilna nie przychodź. Kierunek Rosja. Ucałuj Dzieci.
Zeń.

Wiadomość przekazana przez Zenona Rymaszewskiego żonie Wandzie 23 września
1939 r. Kartkę z dworca wileńskiego przyniosła nieznajoma osoba.
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Listy przekazała na rzecz publikacji wnuczka Zenona Rymaszewskiego Agnieszka Trawińska.
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Kochana Wanduś! Jestem zdrów, żywy, cały, tęsknię mocno za wami wszystkimi, byłem już w
drodze do domu, lecz los pokierował inaczej, zobaczymy się potem, tęsknię za tobą i małymi
najwięcej. Wynagródź od siebie tego człowieka, który odda Ci ten list. Kochający was – Zeń.
Resztę opowie Ci ten człowiek. Datę piszę słowami, ażebyś wiedziała, że to ja naprawdę w
tym czasie pisałem ten list.
Zeń.
Wieś Windziuny koło Szumska – Stefan Dudzień
Wilno, Makowa 15 m 18 Wanda Rymaszewska jeśli nie ma to zapytać dozorcy.
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