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KAŁEK STANISŁAW (1892-1940) 
 
 
 

Urodził się 25 kwietnia 1892 roku w Podrzewiu w powiecie szamotulskim, w rodzinie Stani-
sława i Antoniny. Ukończył 4 klasy szkoły powszechnej. Do służby w Policji Państwowej wojewódz-
twa poznańskiego został przyjęty 13 marca 1920 roku. Otrzymał przydział do posterunku w Gostyniu, 
w stopniu posterunkowego. Pełnił służbę zewnętrzną, cieszył się dobrą opinią przełożonych. Razem 
z innymi policjantami z Gostynia opuścił miasto 1 września 1939 roku. Jego dalsze losy we wrześniu 
są nieznane. Dostał się do niewoli sowieckiej i został osadzony w obozie w Ostaszkowie. Jego żona 
wraz z dziećmi została wysiedlona z Gostynia i przebywała podczas wojny w Czerniewcach w po-
wiecie Rawa Mazowiecka. Tutaj w 1940 roku dotarła do niej kartka z notesu policyjnego, pisana 
przez męża jesienią 1939 roku i adresowana do Gostynia. Dostarczył ją ktoś (nazwisko nieznane), 
kto przebywał w obozie, został z niego zwolniony i wymieniony z Niemcami. Kałek pisał w tej kartce, 
że jest zdrowy i że spotkał w obozie znajomych policjantów Stefana Lipińskiego i Jana Litkę z Go-
stynia oraz Jana Dybę z Krobi. Z obozu został wywieziony na podstawie listy NKWD nr 016/2 poz. 
57 z 7 kwietnia 1940 roku. Na dworcu w Kalininie (obecnie Twer) konwój przekazał go 8 kwietnia 
pracownikowi Wydziału Specjalnego Zarządu Obwodowego NKWD. Został zastrzelony w nocy                 
z 8 na 9 kwietnia w piwnicy więzienia wewnętrznego UNKWD, a jego ciało wrzucono do dołu we 
wsi Miednoje.  

Był żonaty i miał dwoje dzieci, mieszkał w Gostyniu przy ówczesnej ulicy 3 Maja 38. 
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