Wojciech Śmigielski

NADSTAWEK FRANCISZEK (1888-1940)

Urodził się 30 marca 1888 roku w Jankowie Przygodzkim, w powiecie ostrowskim, w rodzinie Jana i Zofii z domu Śmigiel. W czasie I wojny światowej służył w armii niemieckiej. Od 15 marca
1919 roku był w dowództwie Żandarmerii Krajowej w Poznaniu. Tu otrzymał awans na stopień wachmistrza. 1 lipca 1920 roku znalazł się w Policji byłej Dzielnicy Pruskiej, a po jej ostatecznym włączeniu do Policji Państwowej (25 maja 1921 roku) przeniesiony do posterunku Policji Państwowej
w województwie poznańskim. Otrzymał awans na starszego posterunkowego. Kolejno służył w Komendzie Powiatowej w Lesznie, na posterunku w Pępowie, na XIII posterunku w Poznaniu jako komendant, w Komendzie Powiatowej w Szamotułach, na posterunku we Wronkach, na stanowisku
komendanta XII posterunku w Poznaniu, Od 1 września 1927 roku do 7 września 1933 roku służył
w Komendzie Powiatowej oraz na posterunku w Lesznie. 8 września 1933 roku przeniesiono go do
województwa poleskiego i przydzielono do posterunku w Prużanie, Od 21 października 1936 roku
był w Komendzie Powiatowej w Prużanie, gdzie służył do września 1939 roku.
Jego losy we wrześniu są nieznane. Prużana została zajęta przez wojska Frontu Białoruskiego
20 września 1939 roku i zapewne wówczas wszyscy dostał się do niewoli. Był osadzony w obozie
w Ostaszkowie. Stąd został wywieziony na podstawie listy NKWD nr 037/3 poz. 3 z 16 kwietnia
1940 roku i zastrzelony w nocy z 19 na 20 kwietnia 1940 roku w więzieniu wewnętrznym UNKWD
w Kalininie (obecnie Twer), zaś jego ciało wrzucono do zbiorowego dołu we wsi Miednoje. Odznaczony Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921 („Polska Swemu Obrońcy”), Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości oraz medalami brązowym i srebrnym „Za Długoletnią Służbę”.
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