
Wojciech Śmigielski 
 
 
 

RÓŻAŃSKI EDWARD (1906-1940) 
 
 
 
Urodził się 10 lutego 1906 roku w Wolance w powiecie drohobyckim, w rodzinie Jakuba                    

i Katarzyny z Jackowskich. W 1917 roku rozpoczął naukę w gimnazjum w Kołomyi i w 1925 roku 
uzyskał tu świadectwo dojrzałości. Potem studiował w ciągu dwóch semestrów na Wydziale Lekar-
skim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Nie wiadomo kiedy przeniósł się do Wielkopolski. 
Studiował na Wyższej Szkole Handlowej w Poznaniu i równocześnie pracował w administracji ma-
jątku Stanisława Fenrycha w Pudliszkach. Był kawalerem.  

Służbę wojskową odbył od 15 lipca 1928 roku do 22 kwietnia 1929 roku w Szkole Podchorą-
żych Rezerwy Sanitarnych w Warszawie, a po jej ukończeniu został przeniesiony do kadry 10. bata-
lionu sanitarnego w stopniu plutonowego podchorążego i wcielony do 10. Szpitala Okręgowego                     
w Przemyślu. Tutaj odbywał praktykę na oddziale dermatologicznym i chorób wenerycznych. 20 
września 1929 roku został przeniesiony do rezerwy w stopniu sierżanta podchorążego. W tym samym 
szpitalu odbywał ćwiczenia latem 1934 roku i po nich został awansowany na stopień starszego sier-
żanta podchorążego. Awans na stopień podporucznika w korpusie osobowym oficerów sanitarnych 
otrzymał ze starszeństwem od 1 stycznia 1935 roku. W 1938 roku odbył ćwiczenia na kursie oficerów 
żywnościowych w Składnicy Materiałów Intendenckich w Grodnie.  

Nic nie wiadomo o jego losach we wrześniu 1939 roku. Dostał się do niewoli sowieckiej                      
i osadzono go w obozie w  Starobielsku. Na wykazie NKWD akt osobowych oficerów z tego obozu 
ma nr 2777. Został zamordowany w kwietniu lub w pierwszej połowie maja 1940 roku w budynku 
Zarządu Obwodowego NKWD w Charkowie i wrzucony do zbiorowego dołu, oznaczonego przez 
ekspedycję ROPWiM nr 19/95 [4]. Odkryto w nim reklamową szklankę z grubego szkła z dookolnym 
napisem: Konserwy Pudliszki właśc. St. Fenrych”, najpewniej tę szklankę Edward Różański miał 
przy sobie, nie odebrano mu jej podczas kilkakrotnych rewizji. 
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