
                                               Stanisław Lepszy (1898 – 1940) 
 

Aspirant PP Stanisław Lepszy urodził się 30 

sierpnia 1898 roku w Rokietnicy w rodzinie chłopskiej. 

Rodzice, Regina                   i Michał, posiadali niewielkie 

gospodarstwo rolne, z którego się utrzymywali. 

Wychowali ośmioro dzieci, Stanisław urodził się jako ich 

drugie dziecko. Uczęszczał do czteroklasowej Szkoły 

Podstawowej w Rokietnicy. Po jej ukończeniu pomagał 

rodzicom w pracach domowych    i gospodarczych.  

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 

Stanisław, jako młody człowiek odbywa służbę wojskową. 

Po jej zakończeniu wstępuje do Policji Państwowej, skąd 

został skierowany do szkoły policyjnej w Mostach 

Wielkich nieopodal Żółkwi. Po jej ukończeniu został 

skierowany do Stanisławowa, gdzie pełnił służbę przez 

kilka lat.  

Pod koniec lat dwudziestych został przeniesiony służbowo na szefa posterunku                    

w Kamionce Wielkiej niedaleko Kołomyi. Tam poznał swoją przyszłą żonę Stanisławę.                      

W 1938 roku rodzina przeniosła się do Kołomyi, gdzie Stanisław został zatrudniony                              

w Komendzie Powiatowej Policji jako pisarz.  

Po wybuchu drugiej wojny światowej zmieniają się losy Polski. W czasie działań 

wojennych we wrześniu 1939 roku Stanisław zostaje zmilitaryzowany jak wszyscy policjanci 

w tym rejonie. Zostaje skierowany do utrzymania porządku przy przekraczaniu granicy polsko-

rumuńskiej    w miejscowości Kut nad Czeremoszem.  

W październiku 1939 roku na podstawie donosu miejscowych Ukraińców został 

aresztowany i zesłany do obozu przejściowego w Kijowie a następnie do Ostaszkowa. 

Zamordowany przez NKWD 20 kwietnia 1940 roku, w Twerze a pochowany w lesie,                         

w miejscowości Miednoje.  

Rodzinę pozostałą w Kołomyi NKWD wywiozło w kwietniu do północnego 

Kazachstanu, skąd wraz z Armią generała Andersa przedostała się do Persji a następnie do 

Libanu. W Libanie rodzina przebywała dłużej, tu też dzieci uczęszczały do polskiej szkoły, po 

ukończeniu której wyjechali całą rodziną w 1947 roku do Wielkiej Brytanii. W 1953 roku 

wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. Żona Stanisława zmarła w Chicago w 2005 roku, 

natomiast syn i córka żyją tam do dzisiaj.  

 

,,Dąb Katyński” poświecony aspirantowi PP Stanisławowi Lepszemu został posadzony                     

11 listopada 2009 roku przed budynkiem Zespołu Szkół w Rokietnicy. 

Opiekę nad zasadzonym dębem przejęli uczniowie Zespołu Szkół w Rokietnicy.  

 


