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Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 22 czerwca ub. roku ustanowił rok 2017 rokiem pięciu patronów :  Tadeusza 

Kościuszki (w 200. rocznicę śmierci), Josepha Conrada Korzeniowskiego (w 160. rocznicę urodzin), Marszałka Józefa Piłsud-

skiego (w 150. rocznicę urodzin), św. Brata Alberta (w 130 rocznicę przywdziania habitu zakonnego)-z jego wciąż aktualnym  

przesłaniem o powinności życiowej każdego z nas : „Bądź dobry jak chleb” i bł. Honorata Koźmińskiego (w setną rocznicę 

śmierci). Mocą tejże Uchwały postanowiono, że w 550. rocznicę pierwszego wolnego flisu na Wiśle, rok 2017 będzie Rokiem 

Rzeki Wisły. 2017 rok będzie też Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej (w 300. rocznicę tego wydarzenia) , Rokiem 

100-lecia Objawień Matki Bożej w Fatimie i rokiem troski o trzeźwość narodu. Uchwałę w tej ostatniej sprawie podjął Sejm RP 

w marcu br. Zaapelowano w niej do rządu, samorządów, Kościoła katolickiego, związków wyznaniowych i organizacji poza-

rządowych o systematyczne działania na rzecz troski o trzeźwość narodu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                            A jaki rok 2017 będzie dla RTP ? Podsumowując krótko: niezwykle pracowity. Mimo dobrej perspektywy finansowej 

wynikającej z przystąpienia naszego Towarzystwa do konkursu ofert na realizację zadania publicznego, ogłoszonego przez 

Urząd Gminy w Wilkowie, niestety, nie uda nam się odrobić zaległości z początku roku i zamierzamy wydać tylko 3 numery 

naszego kwartalnika .W wyniku tego konkursu uzyskaliśmy finansowanie w wysokości 80%  kosztów wydruku dwóch nume-

rów naszego pisma. Zapewnienie dofinansowania naszych planów wydawniczych otrzymaliśmy ,jak zwykle, od niezawodnych 

od lat i sprzyjających nam władz Gminy Łaziska i Powiatu Opolskiego. Serdecznie za to dziękujemy.                                                    

Uzupełnieniem tych działań wydawniczych będzie publikacja Janusza Ogińskiego pt. „Wilków n. Wisłą, wieś, parafia i kościół 

pw. śś. Floriana i Urszuli” z ilustracjami krakowskiego grafika Romana Zielińskiego. Powinna ona ukazać się w  maju br.                                               

              W ramach realizacji naszych zadań statutowych zaplanowaliśmy na ten rok także uroczystości religijno-patriotyczne. 

W niedzielę 23 kwietnia 2017r. o godz.12.00 Mszą świętą w kościele parafialnym w Zagłobie rozpocznie się  uroczystość posa-

dzenia Dębu Pamięci poświęconego porucznikowi Stefanowi Zagozdonowi z Lasu Dębowego. Wpisuje się ona w ogólnopolski 

program „Katyń …Ocalić od zapomnienia”, którego celem jest uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem 

przywrócenie i zagwarantowanie im zbiorowej, pokoleniowej pamięci poprzez posadzenie 21.857 DĘBÓW PAMIĘCI . Kilka 

miesięcy później, 17 września o godz. 12.00 , w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę w 1939 r., podobne uroczystości odbędą 

się w Wilkowie. Mają upamiętnić  podpułkownika dyplomowanego kawalerii Adama Sołtana , który w czasie kampanii wrze-

śniowej był szefem sztabu Nowogródzkiej Brygady Kawalerii dowodzonej przez gen. Władysława Andersa. Tymi uroczysto-

ściami  zamkniemy na naszym terenie tę ogólnopolską akcję  i w ten sposób gmina Wilków z 4 posadzonymi „Dębami Pamięci” 

znajdzie się w ścisłej czołówce miejscowości wiejskich w Polsce pod względem ilości zasadzonych tych drzew-żywych pomni-

ków.     

         W tym roku przypada 70. rocznica śmierci wielce zasłużonej,nie tylko dla Powiśla ,nestorki rodu Kleniewskich - Marii z 

Jarocińskich Kleniewskiej. W niedzielę 10 września o godz. 12.00 w zagłobskim kościele, ufundowanym przez Jana i Marię 

Kleniewskich, będzie sprawowana uroczysta Msza św. w intencji fundatorki wraz z podziękowaniem za wszelkie dobro otrzy-

mane  przez naszych przodków od Marii Kleniewskiej i Jej rodziny. Już dzisiaj wszystkich naszych członków, sympatyków                 

i  Czytelników zapraszamy na powyższe uroczystości.                                       Władysław  Mądzik 

 
 
 

 
 
 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Ko%C5%9Bciuszko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Ko%C5%9Bciuszko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Conrad
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Chmielowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Honorat_Ko%C5%BAmi%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obraz_Matki_Boskiej_Cz%C4%99stochowskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fatima_%28miasto%29
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Wywiad z Panią Wójt Gminy Wilków - Joanną Kowalską . 

 

AS -Pani Wójt, zaczniemy tradycyjnie. Dlaczego zdecydowała 

się Pani zgłosić swoją kandydaturę na Wójta Gminy Wilków? 

 JK: To nie była pochopna decyzja, dosyć długo do niej doj-

rzewałam. Pochodzę z tej gminy, znam wielu ludzi. Przez 

wiele lat niemal  na bieżąco  uczestniczyłam w ich życiu co-

dziennym, wiedziałam ,jakie mają kłopoty, z jakimi proble-

mami się borykają. Dostrzegałam też błędy i niedociągnięcia 

poprzednich włodarzy gminy, wielokrotnie zastanawiałam się  

nad tym, co w tej gminie można zmienić, a co zrobić być może 

lepiej. Przed wyborami dużo rozmawiałam ze znajomymi i nie 

tylko; starałam się wysondować - poznać ich zdanie. Usłysza-

łam wiele słów zachęty i obietnic poparcia, więc wystartowa-

łam. Bez wiary w powodzenie, ale zgłosiłam swą kandydaturę. 

 
AS -Jak widać, skutecznie. Była Pani zaskoczona wynikiem ? 

JK: Tak,nawet bardzo. Wprawdzie w głębi duszy liczyłam na 

sukces, bo bez tego bym w ogóle nie zaczynała, ale miałam też 

świadomość tego, że moi przeciwnicy to tuzy lokalnej polityki, 

postacie na terenie gminy znane, popularne i doświadczone w 

tego rodzaju zmaganiach. Wiedziałam, że łatwo nie będzie. W 

dzień wyborów spotkaliśmy się z grupą przyjaciół, organizując 

coś w rodzaju wieczoru wyborczego. Kiedy zaczęły docierać 

do nas pierwsze informacje i okazało się , że w którymś z 

okręgów prawdopodobnie otrzymałam niewielką liczbę gło-

sów, padło pytanie – A jak przegrasz ?...Tłumaczyłam wszyst-

kim, że nie nastawiam się na totalne zwycięstwo, że zadecydu-

ją ludzie, a dla mnie będzie to kolejne życiowe doświadczenie. 

Jednak przyznam ,że w pewnym momencie zrobiło mi się   

przykro, iż mogę zawieść tych ,którzy we mnie wierzyli. 

AS  - „Razem zmienimy oblicze gminy ”– to jedno z Pani 

wyborczych haseł – udaje się je Pani realizować ? 

JK: Myślę ,że tak. Chociaż bywało trudno, nawet bardzo trud-

no.  Musiałam też podjąć kilka bardzo radykalnych i niepopu-

larnych decyzji (redukcja etatów, obniżki uposażeń, zmiany 

organizacji pracy urzędu) Nie wszyscy chcieli się z tym pogo-

dzić i nie przysporzyło mi to zwolenników, ale niestety ,było 

to konieczne. Trudno też było mi nawiązać nić porozumienia i 

efektywnej współpracy z niektórymi radnymi gminy. Jednak  z 

upływem czasu współpraca ta staje się coraz lepsza, bo prze-

cież wszyscy mamy na względzie dobro gminy. Jestem prze-

konana , że będzie się ona rozwijać i przyniesie pozytywne 

efekty. Po części są one już widoczne. Podjęliśmy duże zada-

nie : budowę hali sportowej. Wspólnie z sąsiednimi gminami 

przystąpiliśmy do projektu o nazwie „Geopark”,  chcemy kon-

tynuować utwardzanie i zabezpieczanie sieci lessowych 

wąwozów zlokalizowanych na naszym terenie, m.in. utwar-

dzono już wąwóz w Rogowie. Jesteśmy  w trakcie realizacji 

projektu  przystosowania koryta rzeki Chodelki do celów tury-

stycznych , czyli głównie spływów kajakowych. Otrzymaliśmy  

dofinansowanie dla mieszkańców gminy do montażu instalacji 

solarnych. Chcę też podjąć rozmowy z Polską Spółką Gazow-

nictwa  w Lublinie na temat zapewnienia dostaw gazu siecio-

wego na teren gminy Wilków. Jeśli uda nam się te projekty 

zrealizować, wtedy naprawdę w znaczącym stopniu zmienimy 

oblicze naszej gminy. 

AS -Trudno być Wójtem w rodzinnej gminie ? 

JK : Może nie  tyle to trudne , co absorbujące – szczególnie 

jeśli jest się od urodzenia członkiem społeczności ,w której 

sprawuje się taką funkcję. Ludzie wprawdzie traktują mnie 

życzliwie, ale jednocześnie podchodzą do mnie z większą 

śmiałością. Dla bardzo wielu z nich jestem po prostu koleżan-

ką ze szkoły, sąsiadką, czy bliską znajomą.  Dlatego często i 

bez skrępowania podchodzą do mnie w sklepie podczas zaku-

pów, czy w drodze do kościoła, chcąc porozmawiać o swoich 

sprawach.  Jest to nieco uciążliwe, ale jednocześnie sprawia mi 

to wielką satysfakcję. Przecież na spotkaniach przedwybor-

czych wielokrotnie powtarzałam: Jestem z Wami i dla Was. 

Chciałam przez to powiedzieć, że w sytuacji, gdy ktoś z 

mieszkańców zwraca się do mnie z jakąś sprawą poza urzę-

dem, czuję się w  obowiązku go wysłuchać, porozmawiać i co 

najczęściej się zdarza : zaprosić do złożenia wizyty w urzę-

dzie.  Moim zdaniem : jeśli pełni się funkcję publiczną, będąc 

jednocześnie członkiem lokalnej społeczności, to jej pełnienie 

nie powinno kończyć się wraz z zakończeniem godzin urzę-

dowania.   

AS -Czego do tej pory nie udało się Pani  zrobić ? 

JK: Jest kilka spraw i problemów, z którymi jeszcze sobie nie 

poradziłam, myślę jednak, że na rozmowę o tym przyjdzie czas 

pod koniec kadencji. Wtedy dopiero wiadomo będzie, na jakim 

polu odniosłam sukces , a które z moich działań zakończyło 

się porażką. 

AS-Odbieram to jako zaproszenie do rozmowy przed zakoń-

czeniem kadencji i mam nadzieję, że słowa porażka nie bę-

dziemy w niej używać ? 

JK: Zrobię wszystko, co możliwe ,aby tak się stało. 

       Na zakończenie chciałabym  Czytelnikom „ Powiśla Lu-

belskiego” złożyć życzenia : Spokojnych i radosnych Świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego. Niechaj upłyną wszystkim  w 

miłej i rodzinnej atmosferze. 
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z  Wójtem Gminy Wilków p. Joanną Kowalską 

rozmawiał Andrzej Sikora.
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Pamiętamy o swoich bohaterach . 
     Na nocny lot bojowy 20 października 1941r. z angielskiego 

lotniska Lindholme na bombardowanie niemieckiego ośrodka 

przemysłowego w Emden wystartowało 6 załóg polskiego 304 

Dywizjonu Bombowego „Ziemi Śląskiej” im. księcia Józefa 

Poniatowskiego. W składzie jednej z załóg bombowca Wel-

lington N2852 był Henryk Plis, urodzony 28 czerwca 1920r.w 

Wilkowie n/Wisłą. W drodze powrotnej, niedaleko niemiec-

kiej wyspy Helgoland z bazą wojskową, samolot został celnie 

ostrzelany przez obronę przeciwlotniczą. Plutonowy strzelec –

radiotelegrafista Plis zdążył jeszcze wysłać wiadomość „May-

day” z informacją o uszkodzeniu jednego z silników i zamel-

dował swoją pozycję. 6-osobowa załoga bombowca utonęła w 

Morzu Północnym. Wraku samolotu i ciał czterech lotników, 

w tym plut. Henryka Plisa nigdy nie odnaleziono.                                                                                                     

21 października 2016 roku , w 75 rocznicę Jego śmierci ,   na 

budynku miejscowego Gimnazjum Publicznego im. Jana Paw-

ła II odsłonięto  tablicę upamiętniającą tego 21- letniego lotni-

ka, który w tak młodym wieku był trzykrotnie odznaczony 

Krzyżem Walecznych. 

Młodzież gimnazjalna przygotowała bogaty program słowno-

muzyczny, w którym  m.in. odczytano szczególnie wzruszają-

cy ostatni list Henryka z 30 sierpnia 1939r.Zaledwie 19-letni 

absolwent Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w 

Krośnie na Podkarpaciu dzieli się z najbliższą rodziną swoimi 

refleksjami w obliczu narastającego zagrożenia wojennego. W 

tak młodym chłopcu  wyraźnie przebija patriotyczne wycho-

wanie i pogodzenie się z losem w razie ewentualnej potrzeby 

oddania życia w obronie umiłowanej Ojczyzny.                                                                                                                                           

Musimy bronić każdego skrawka ziemi ojczystej. O mnie się 

nie bójcie ,tak źle nie będzie, a o ile zajdzie potrzeba ,  każdy 

dobry żołnierz i Polak może złożyć największą ofiarę na ołta-

rzu Ojczyzny. To jest ofiara krwi . Jestem gotowy na wszystko. 

  
 

 Jak mocno były zakorzenione w tradycji rodzinnej przywią-

zanie do Boga i Ojczyzny świadczą odczytane  także przez 

uczniów fragmenty zapisków Henryka ,które prowadził w 

pierwszym kwartale 1940r. w trakcie jego żołnierskiej tułaczki 

przez Morze Śródziemne do Francji, a później podczas pobytu 

w Anglii( oryginały posiada rodzina w Poniatowej).                           

9 stycz. wtorek Wciąż płyniemy po tych bezbrzeżach wód Mo-

rza Śródziemnego. ... Wśród tej nudy przychodzą  myśli smutne 

i czarne jak noc. Co się dzieje w Ojczyźnie? Czy Rodzice żyją? 

Przecież nie miałem żadnego listu z domu. Łzy się cisną na 

myśl, że już może nigdy ich nie zobaczę.                                                                   

28 stycz. niedziela Boże!  Daj dożyć chwili powrotu do ojczy-

zny i znów dla niej pracować.  Spotkać rodziców i braci, to 

mój cel jedyny  .   

  16 marca sobota  Po kolacji poszedłem do kościoła na reko-

lekcje. Ubogi mały kościółek w cichej uliczce-tu nie dochodzi 

uliczny huk. Wieczór piękny, mała grupka młodzików podąża 

do tego skrawka Ojczyzny, jakim jest kościół polski w Londy-

nie. Usłyszę tu po polsku słowa otuchy na dalsze trudne życie, 

życie bez Ojczyzny. Po wysłuchaniu nauki z ust polskiego księ-

dza idę do spowiedzi. Spowiedź wielkanocna jest czymś tym, 

co mi Matka wszczepiła do duszy i serca. Po spowiedzi czuje 

się lekko ,jestem zadowolony z siebie.                                               

Potwierdzeniem tego religijnego wychowania w rodzinie może 

być także fakt, że najmłodszy brat Henryka to znany nie tylko 

w Kazimierzu Dolnym ,ojciec Cyryl Mieczysław Plis OFM z 

tamtejszego Sanktuarium Zwiastowania Najświętszej Maryi 

Panny , z którym był związany przez 29 lat(zmarł 14 kwietnia 

2016r.). 

  
Odsłonięcia tablicy wykonanej przez pana Tomasza Witczaka 

dokonała bratanica lotnika, pani Bożena Plis-Trojanowska 

wraz z Władysławem Mądzikiem-inicjatorem przedsięwzięcia. 

  

  Odczytano także „Kalendarium Katyńskie”, gdyż Regionalne 

Towarzystwo Powiślan  postanowiło przyłączyć się do ogól-

nopolskiej akcji „Katyń… Ocalić od zapomnienia” i w jej 

ramach posadzić Dąb Pamięci, upamiętniający por. Włady-

sława Lasotę , zamordowanego w Charkowie przez Sowietów 

strzałem w tył głowy wiosną 1940r. Urodzony 7 września 

1902r. w Kłodnicy k/Kazimierza Dolnego w rodzinie Józefa i 

Anny Lasotów. W lipcu 1920r., wobec zagrożenia nawałnicą 

bolszewicką, będąc uczniem ówczesnego lubelskiego Gimna-

zjum im.Jana Zamoyskiego, jako niespełna 18 letni młodzie-
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niec  wraz  grupą uczniów lubelskich szkół zgłosił się na 

ochotnika do Wojska Polskiego. Od lipca do września brał 

udział w wojnie polsko-bolszewickiej jako szeregowy  

II Lubelskiego Batalionu Etapowego. Po zakończeniu działań 

wojennych powrócił do Lublina i kontynuował naukę w szko-

le. Po ukończeniu 7 klas , wówczas 8 –klasowego gimnazjum, 

przenosi się do Warszawy ,gdzie na podstawie świadectwa 

szkolnego i egzaminu sprawdzającego został przyjęty do Pań-

stwowej Szkoły Mierniczej , którą ukończył w czerwcu 1927r. 

Po odbyciu 9-miesiecznej Szkoły Podchorążych Rezerwy 

Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej otrzymał stopień podpo-

rucznika rezerwy. Będąc mierniczym-geografem został cywil-

nym pracownikiem Wojskowego Instytutu Geograficznego w 

Warszawie, w którym pracował do wybuchu II wojny świato-

wej. Wtedy to Instytut otrzymał polecenie przeniesienia sprzę-

tu wraz z pracownikami do Lwowa. Po niespodziewanej napa-

ści Związku Sowieckiego na Polskę 17 września 1939r. Lwów 

był atakowany przez dwóch wrogów Polski : od zachodu na-

cierali Niemcy, od wschodu-Sowieci. Ppor. Władysław Lasota 

rozkazem Dowództwa Obrony Lwowa został skierowany do 

obrony Lwowa w sektorze wschodnim. 22 września wraz z 

liczną grupą oficerów i żołnierzy dostał się do niewoli sowiec-

kiej. Sowieci nie dotrzymali warunków kapitulacji obrońców 

Lwowa, które gwarantowało ,że po rozbrojeniu polskich od-

działów oficerowie i szeregowi mieli zostać zwolnieni do 

domów)  i wszystkich zatrzymanych oficerów pieszo pognano 

do Tarnopola, skąd po załadowaniu do bydlęcych wagonów  

wywieziono ich do Rosji, głównie do obozu w Starobielsku.                                                                                                                                                                 

Należy podkreślić, że tragiczne losy wojny i okupacji nie 

oszczędziły także najbliższej rodziny ppor. Lasoty. Jego żona , 

Antonina Lasota z d. Turemka zginęła w obozie koncentracyj-

nym w Ravensbruck  20 lutego  1945r. Ich jedyny syn, Jerzy 

Lasota jako gimnazjalista w 1942r. został aresztowany w War-

szawie przez Niemców i po długim pobycie w warszawskim 

więzieniu na Pawiaku , w październiku 1943r. znalazł się w 

obozie koncentracyjnym Auschwitz. Jeszcze w tym samym 

roku został przeniesiony do obozu koncentracyjnego w Mau-

thausen ( ok.20 km od Linzu w Austrii), gdzie był poddawany 

niebezpiecznym eksperymentom medycznym. Szczęśliwie 

udało mu się przeżyć koszmar obozowych dni i doczekać wy-

zwolenia przez wojska amerykańskie w dniu 5 maja 

1945r.Zmarł w 1997r. w Krakowie. 

 

 

 

 

Uroczystość posadzenia Dębu Pamięci odbyła się  w deszczo-

wej aurze . Dokonali tego Stanisław i Henryk Lasotowie , 

bratankowie por. Lasoty oraz Władysław Mądzik-koordynator 

regionalny akcji „Katyń… Ocalić od zapomnienia”. Jest to już 

drugi Dąb Pamięci rosnący na terenie wilkowskiej szkoły. W 

2009r. został posadzony Dąb Pamięci upamiętniający kapita-

na Stanisława Kołodziejczyka ,ur. w 1903 r. w Kępie Cho-

teckiej . Był on absolwentem Szkoły Podchorążych Lotnictwa 

Warszawie. Pracował w Państwowym Instytucie Meteorologii 

w Warszawie jako kierownik Wydziału Synoptycznego na 

Okęciu. We wrześniu 1939r. został dowódcą ruchomego parku 

lotniczego nr 1 Armii Poznań na lotnisku Ławica. Wzięty do 

niewoli 17 września w drodze do przejścia granicznego w 

Zaleszczykach. Najpierw przebywał w obozie Szepietówka, 

potem w Kozielsku. Zamordowany w Katyniu w kwietniu 

1940r. Należy także dodać, że w wilkowskiej parafii urodziło 

się jeszcze dwóch „katyńczyków”: ppłk Adam Sołtan                              

i por. rez. Stefan Zagozdon. Obaj zginęli w Charkowie. 

Podpułkownik dyplomowany Adam Lew Sołtan,   ur.w 

1898 r., syn długoletnich właścicieli ziemskich z Polanówki 

k/Kazimierza Dolnego. Kawaler Orderu Wojennego Virtuti 

Militari za udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. 

Odznaczony dwukrotnie Krzyżem  Walecznych. Podporucznik 

w 1 Pułku  Ułanów Krechowieckich. W 1921 r. ukończył Cen-

trum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, a w 1932 r. Wyż-

szą Szkołę Wojenną. Wykładowca historii i geografii w Cen-

trum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Od 1933 roku 

dyrektor nauk w Szkole Podchorążych Kawalerii. We wrze-

śniu 1939 roku szef sztabu Nowogródzkiej Brygady Kawalerii  

dowodzonej przez gen. Władysława Andersa . 28 września 

1939r. dostał się do niewoli sowieckiej w okolicach Starego 

Sambora. Przebywał w obozie jenieckim w Starobielsku, 

gdzie, jak wspominał Józef Czapski, był szczególną postacią 

życia kulturalnego.  

Por. Stefan Zagozdon urodził się w 1910r. w Niwie( dziś to 

trzon miejscowości Las Dębowy, obecnie gmina Łaziska, pow. 

opolski). Podobnie jak jego starszy kolega Władysław Lasota, 

on również ukończył  Państwowa Szkołę Mierniczą w War-

szawie (w 1930r.).Jako technik melioracji podjął pracę w 

Szczuczynie w ówczesnym obwodzie grodzieńskim(dziś Bia-

łoruś). W lipcu 1933 ukończył 9-miesięczny Dywizyjny Kurs 

Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 77 Pułku Piechoty , 

stacjonującym  w pobliskim garnizonie Lida. Po otrzymaniu 

wezwania mobilizacyjnego ,walczył w tej jednostce macierzy-

stej w czasie kampanii wrześniowej i 2 października dostał się 

do niewoli sowieckiej w okolicach Janowa Lubelskiego. Zna-

lazł się w obozie w Starobielsku, w którym oprócz naszych 

oficerów Sołtana i Lasoty, przebywało w sumie 3894 osób, w 

tym 9 generałów,55 pułkowników,127 podpułkowników,230 

majorów,ok.1000 kapitanów i rotmistrzów, ok. 2450 porucz-

ników i podporuczników, a ponadto ok. 50 cywilów. W wyni-

ku przeprowadzonej w kwietniu i maju 1940r. tzw. akcji roz-

ładowania obozu, zamordowano w Charkowie 4302 polskich 

żołnierzy i cywilów. Jeśli doliczyć ofiary zamordowane w 

Katyniu i Twerze ,lista zawiera łącznie 21.857 osób.                                    

W gronie tych patriotów- męczenników jest czterech bohate-

rów z Lubelskiego Powiśla .  
 

 

 

 

W  uroczystościach patriotycznych ,oprócz młodzieży gimna-

zjalnej wzięli także udział przedstawiciele władz państwowych 

i samorządowych. Wśród  zaproszonych gości obecni byli : 

Starosta Opolski -Zenon Rodzik , przedstawiciele lubelskiego 

oddziału Instytutu Pamięci Narodowej  , przedstawiciel posła  

Krzysztofa Szulowskiego- p. Michał Śmich, radni Rady Po-

wiatu w Opolu Lub.- panowie :Daniel Kuś i Andrzej Rozwód,   

wójt Gminy Wilków- Joanna Kowalska  i wójt Gminy Łaziska 

- Roman Radzikowski , zastępca komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej  w Opolu Lub - bryg. Mariusz 

Nowak i  przew. Rady Gminy Wilków-Jerzy Wójcik.  
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Naszych sponsorów i dobrodziejów reprezentowali panowie : 

Krzysztof Czajka z Domu Weselnego „Szczekarkówka” i dr 

Mieczysław Stasiak ze spółki  „Powiśle” z Kępy Choteckiej . 

Odczytano listy od wiceministra MON prof. Wojciecha Fał-

kowskiego i Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjo-

nowanych -Jana Józefa Kasprzyka. List od Wojewody Lubel-

skiego Przemysława Czarnka przekazał i odczytał pan Wal-

demar Podsiadły-sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony 

Pamięci Walk i Męczeństwa w Lublinie. List przysłał także 

pan senator Stanisław Gogacz , wielokrotny uczestnik naszych 

wcześniejszych uroczystości . Obecne były także poczty 

sztandarowe organizacji i stowarzyszeń kombatanckich z Beł-

życ, Poniatowej i Urzędowa. Przybyła także delegacja z pocz-

tem sztandarowym z II Liceum Ogólnokształcącego im. het-

mana Jana Zamoyskiego w Lublinie.  

 

 

 

 
 

 

 

 Zapewne w pamięci nie tylko uczniów, ale także wszystkich 

uczestników uroczystości  pozostanie spontanicznie zaśpiewa-

na pieśń „Marsz Zaporczyków” w wykonaniu 86-letniego 

Stanisława Gajewskiego z Urzędowa (zdjęcie powyżej ) , żoł-

nierza ps. „Staś” z oddziału AK  i WiN „Zapory” Hieronima 

Dekutowskiego .  

Przed tablicą i pod Dębem Pamięci odmówiono modlitwę pod 

przewodnictwem ks. Zbigniewa Szumiło- proboszcza parafii 

pw. św. Floriana i św. Urszuli . Złożono również kwiaty i 

zapalono znicze.  

Podsumowanie .Połączenie dwu uroczystości , to jest odsło-

nięcia tablicy poświęconej plutonowemu  H. Plisowi i posa-

dzenie Dębu Pamięci jako żywego pomnika  dla upamiętnienia 

por. Wł. Lasoty  wynikło nie tylko ze względów praktycznych, 

ale niosło ze sobą inny cel-ważniejszy- przywrócenie  społecz-

ności lokalnej ,a zwłaszcza młodzieży gimnazjalnej, pamięci o 

lokalnych bohaterach.   Tak jak sierpniowy pogrzeb w Gdań-

sku odkrytych przez IPN zwłok Danuty Siedzikówny „Inki” był 

ukoronowaniem wieloletnich działań w celu upamiętnienia tej 

niespełna 18-letniej młodej sanitariuszki z oddziału „Łupasz- 

ki”, tak wilkowskie uroczystości miały na celu wpisanie się w 

ogólnopolską , oddolną społeczną akcję przywracania pamięci 

i czci wielu polskim zapomnianym bohaterom . Dla wielu mło-

dych Polaków „Inka” stała się już symbolem niezłomnej walki 

o wolną i niepodległą Polskę.  Społeczność Lubelskiego Powi-

śla może być dumna ze swoich lokalnych bohaterów, 

     
 

 

 

 

których uczciła w trakcie uroczystości. Lotnik strzelec-

radiotelegrafista plutonowy Henryk Plis i por. rez. Władysław 

Lasota są godnymi  wzorami dla młodych ludzi z nadwiślań-

skiej ziemi. Zaangażowanie młodzieży wilkowskiego gimna-

zjum poprzez jej aktywne włączenie się w organizowanie uro-

czystości patriotycznej pozwala mieć nadzieję, że wyznaczony 

przez Regionalne Towarzystwo Powiślan  cel tj. przywracanie 

pamięci o lokalnych bohaterach i ukazywanie patriotycznych 

postaw wśród młodzieży, został osiągnięty .  
          

 

W imieniu Regionalnego Towarzystwa Powiślan dziękuję licz-

nym, pojedynczym darczyńcom, dzięki którym mogliśmy zreali-

zować zaplanowane uroczystości. Podziękowania składamy 

także  władzom Gminy Wilków za udzieloną wszelką pomoc .  

Dziękujemy niżej wymienionym uczniom za aktywny udział w 

programie słowno-muzycznym. Są to : Aleksandra Kuś, Nikola 

Pietras, Wioleta Kramek, Agnieszka Drąg, Kacper Głogowski, 

Dawid Czarnecki, Anna Czaja, Izabela Wosik, Kacper Bojar-

ski, Maciej Madej, Gabriela Grabowska, Urszula Kupisz, 

Julia Lasota, Natalia Lasota, Amelia Lasota, Monika Binięda, 

Martyna Maciejczak, Martyna Tadrian, Martyna Sochaj,  

Patrycja Sobka, Wiktoria Wesołowska, Anna Wicha, Angelika 

Śmiech, Natalia Dacka, Oliwia Jantoń, Emilia Lisowska,Rafał 

Charchuła, Przemysław Kopiński, Damian Wąsala.          

Dziękujemy paniom nauczycielkom : Renie Wicha, Monice 

Mędrek i  Ewie Czapla za trud włożony w ich przygotowanie. 

Składamy także podziękowania dla pana Dyrektora Lecha 

Łyjaka i dla pozostałych pracowników szkoły, którzy przyczy-

nili się do zorganizowania tej uroczystości patriotycznej.    

Jestem głęboko przekonany, że te dwie godziny „urwane”z 

zajęć szkolnych dla wilkowskich gimnazjalistów nie były stra-

cone. Mieli oni bowiem wyjątkową okazję uczestniczyć w wy-

jątkowej lekcji historii .To jednocześnie były dwie godziny 

wychowawcze z elementami patriotyzmu i mam nadzieję, że 

zapiszą się na trwale w ich  pamięci.                                                                                                                

                                                          Władysław Mądzik   

PS. 1.Zdjęcia w artykule autorstwa Janusza Ogińskiego  i An-

drzeja Sikory.  2. Reportaż  telewizyjny „Panoramy Lubel-

skiej” i relacje prasowe na naszej stronie :  

https://rtpwilkow.wordpress.com/aktualnosci/ 
 

https://rtpwilkow.wordpress.com/aktualnosci/
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Cztery listy, czyli rzecz o rodzinie, tęsknocie, pamięci i ukrywanej zbrodni.                
               Przystępując w kwietniu 2015r. do wstępnych prac przygotowawczych nad tematami, które miały być zamieszczone w 

książce „Okupacja niemiecka na Powiślu Lubelskim”, byłem przekonany, że mam ogólnie dobre  rozeznanie w zakresie najbar-

dziej dramatycznych wydarzeń z tamtego okresu . W miarę rozpowszechniania powyższej publikacji zaczęły do mnie jako 

współautora, docierać sygnały świadczące o tym, że tematu lat wojny i okupacji nie można zamykać. Nie sądziłem jednak, że 

jest jeszcze wiele tragedii ludzkich , które nie zostały przywrócone  pamięci  społeczności lokalnej tej nadwiślańskiej ziemi. 

Przechowywane i chronione przed zapomnieniem i zniszczeniem, na szczęście przetrwały w rodzinach, lecz nie dane im było 

dotychczas „przebić się ”do pamięci i świadomości publicznej . Niniejszy artykuł jest dobitnym przykładem i dowodem tego, że  

tak jak o naszej tożsamości narodowej decyduje najpierw tożsamość naszych rodzin, tak  nasza pamięć narodowa ma najwięk-

sze  oparcie  w pamięci przechowywanej w naszych rodzinach . To najcenniejsza rodzinna  szkatułka , w której zamiast złota i 

pereł odnajdujemy nie tylko stare ,podniszczone fotografie i archiwalne dokumenty , ale także często, nawet po upływie kilku-

dziesięciu lat, nie wyschnięte łzy i nie wyleczone rany. To po jej każdym otwarciu ciągle powracają wspomnienia o najbliższych, 

zaś tęsknota i brak odpowiedzi na niektóre stawiane pytania sprawiają ,że od czasu do czasu, w oderwaniu się od naszych   

codziennych spraw XXI wieku ,ponownie wracamy myślami  do ponurych i tragicznych  lat czterdziestych ubiegłego stulecia.                                                                                     

         Oto treść  czterech listów od pani Sylwii Brzozowskiej z Kamiennej Góry ,które otrzymałem przez internet w listopadzie 

2016 roku. Ich głównym wątkiem jest ukrywana zbrodnia z 1942r., która jednak  nie została zapomniana.                                                  

Nasza księga „Przywrócić pamięć” nadal pozostaje otwarta i czeka na kolejne zapisy.                                                                                                             

                                                                                                                                                Władysław Mądzik  

 

List  pierwszy. 

 

 

  Lubelszczyzna ,a szczególnie Wilków i okolice są mi bardzo 

bliskie . Jestem wnuczką Kazimierza Plisa z Wilkowa , za-

strzelonego na służbie 30 sierpnia 1942 r. w czasie zasadzki 

zorganizowanej przez bandę grasującą na Powiślu. Dziadek 

służył w Ochotniczej Straży Pożarnej. Dostali wezwanie do 

pożaru . Tragedia stała się w domu Czyżewskich , w tej części 

wynajmowanej przez policję. Nie będę szczegółowo opisywać 

teraz ,co się tam wydarzyło . Dziadek został tam zastrzelony, a 

jego kolega ,Józef Turczyn cudem uszedł z życiem i był na-

ocznym świadkiem. Dziadek zginął na miejscu. Zostawił żonę 

Stefanię Plis  (moją babcię) i 2 córki : Teresę i Annę , moją 

mamę. Ciekawa jestem czy ktoś jeszcze pamięta mojego 

dziadka ?  Z kolei Henryk Plis to mój wujek. Jestem bardzo 

dumna i szczęśliwa , że doczekał się takiego uhonorowania i 

cieszę się , że pamięć o nim będzie trwała przez następne po-

kolenia . Chciałabym też serdecznie podziękować Panu i To-

warzystwu za inicjatywę i zorganizowanie tej uroczystości. 

Historię swojej rodziny znam z opowiadań babci Stefy i mojej 

mamy. Mama bardzo tęskni za Wilkowem i często opowiada 

mi różne historie i wydarzenia z rodzinnego domu w Wilko-

wie i życia dawnego Wilkowa. Prawie na pamięć znam nazwi-

ska dawnych mieszkańców i wiem, gdzie kto mieszkał. Jako 

dziecko prawie każde wakacje spędzałam z babcią Stefą albo z 

mamą w Wilkowie i w Kazimierzu . Jeszcze wtedy żyła  stry-

jenka Józwowa -tak mówili- Helena Plis. Miała trzech synów: 

Stefana ,Czesława i Edwarda. Żył też jeszcze stryj Jaś, tato 

wujka Heńka. Obecnie nie mamy już nikogo w Wilkowie. 

Została tylko rodzina w Poniatowej i w Kazimierzu Dolnym. 

Właśnie od wujka z Poniatowej dowiedziałam się o Stowarzy-

szeniu , o uroczystości upamiętniających wujka Heńka i o 

książce. Może   w Pana książce jest wzmianka o moim  dzia-

dziusiu ? 

 

 
 

               List drugi . Tak jak obiecałam postaram się czę-

ściowo naświetlić panu okoliczności śmierci mojego dziadka.  

Tragedią, która miała miejsce w nocy 30 sierpnia 1942 r. w 

Wilkowie żyła cała wieś. Szczątkowe informacje ujęte w  

książeczce wydanej z okazji 120- lecia OSP są błędne *.   

 

          

                                          
Kazimierz Plis,26 stycznia 1927 r . Zakład fotograficzny          
W. Głowacki w Kazimierzu  Dolnym.  

 

Od lewej babcia Stefania Plis, moja mama Anna, stryjenka 

Helena Plis , stryjek Józef. Wyżej ciocia Teresa , siostra mamy 

i wujek Czesiek ,syn stryjenki Heleny i stryja Józefa.                    
Zdjęcie zrobione koło domu , w tle zabudowania gospodarcze 

u państwa Charchułów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 

 

 

 Niemożliwe, żeby ludzie pamiętający to wydarzenie nie pa-

miętali strażaków biorących w nim udział. Jedynym wytłuma-

czeniem milczenia był strach , gdyż wiedza o tym, kto zamor-

dował dziadka objęta była ogromną tajemnicą. Nie byli to 

niestety Niemcy. Była to banda składająca się z Polaków i 

Rosjan, a może Ukraińców , bo język ich podobny. 
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Babcia Stefania z dziadkiem Kazimierzem, najprawdopodob-
niej w Wilkowie lub w Zastowie. 

 

 

 

 

W jej szeregach znajdował się mieszkaniec jednej z miejsco-

wości sąsiedniej gminy  o nazwisku K . Nie wiem dokładnie, 

jak K. miał na imię , chyba J. albo M. ,ale tego nie jestem 

pewna. To on zastrzelił mojego dziadka. Ludzie bali się  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mówić ,bo prawdopodobnie była to bardzo mściwa rodzina. 

Wiedzę tę posiadamy ze sprawdzonych źródeł .W latach 80- 

tych wyjawiła nam tę skrywaną przez lata tajemnice pewna 

rodzina z tamtych stron. Potwierdził to także pan Turczyn , 

który powiedział, że jeżeli zajdzie taka potrzeba to w każdej 

chwili gotowy jest poświadczyć ,nawet przed sądem. Babcia 

Stefa jednak nie była już na tyle silna i sprawna ,żeby zakładać 

sprawę sądową i jechać tyle kilometrów. Po prostu odpuściła. 

Prawda wyszła podczas jakiegoś spotkania towarzyskiego przy 

wódce , w którym brał udział K. Osoba , która wyjawiła praw-

dę prosiła,  żeby tego tematu dalej nie poruszać ,bo mogą się 

mścić . Morderca dziadka zamieszkał później w większym 

mieście ,gdzie piastował wysokie stanowisko  i spokojnie z 

czystym sumieniem sobie żył. Babcia natomiast po śmierci 

dziadka została sama z 7- letnią Teresą i 16-miesięczną Anną ,  

moją mamą. Mieszkała ze stryjną Józwową w jednym domu , 

ale to nie było jej własnością , nie była na swoim. Nie miała 

właściwie żadnej pomocy oprócz  renty na dzieci ,którą póź-

niej i tak jej zabrali ,tłumacząc tym , że z OSP się nie należy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pogrzeb : przy wyjściu z kościoła. Zdjęcie zrobione z dzwonnicy , 2 września 1942 r.  

 

 

 

 

 

 W końcu za namową wujka Wicisłowskiego z Kazimierza 

Dolnego, z bólem serca opuściła ukochany Wilków i wyjecha-

ła na zachód Polski do Kamiennej Góry. Miało być tu pięknie  

i kolorowo , miała być praca i umeblowane mieszkania. 

Owszem, praca była , ale w 1948 r. kiedy przyjechała babcia , 

z mieszkaniami już tak łatwo nie było , bo co lepsze to były 

już zajęte. I tak właśnie znalazła się po drugiej stronie Polski , 

na tułaczce ,sama z dziećmi . Było jej bardzo ciężko . Z dala 

od bliskich  musiała układać swoje życie od nowa .  
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Pracowała, ale z jednej pensji utrzymanie domu i wychowanie 

dzieci było nie lada wyzwaniem. 

Wiedząc o tym ,co przeszła moja babcia i jej dzieci , wiedząc 

jak zginął dziadek czuję ogromny niesmak i żal ,że w środowi-

sku strażaków z Wilkowa zapomniano o tragicznych wydarze-

niach. Nie umniejszam zasług innym, lecz dziwi mnie to ,że o 

dziadku nie ma nawet najmniejszego śladu pamięci, a przecież 

zginął na służbie . Szkoda ,że nie ma już prawie nikogo, kto by 

mógł powiedzieć i potwierdzić ,a może dodać więcej szczegó-

łów dotyczących tej sprawy . Szkoda , że nie żyje pan Tur-

czyn, który był naocznym świadkiem i też posiadał wiedzę na 

temat tej tragedii i udziału w niej K. Myślę , że rodzina p. 

Turczyna powinna znać szczegóły tego zdarzenia . Wszystko o 

wiele za późno - ale nie ważne , dla nas dziadek Kazimierz jest 

naszym cichym bohaterem lat okupacji. Celebrujemy pamięć o 

Nim i przekazujemy ją naszym dzieciom. Mam nadzieję , że 

kiedy nas zabraknie ,one będą dbały o to ,aby pamięć o Nim i 

tragicznej okoliczności Jego śmierci  nie poszły w zapomnie-

nie. To przecież bardzo ważne ,to ogniwo splotu zdarzeń 

,które miały ogromny wpływ na dalsze życie mojej babci , jej 

dzieci i nasze- moje i mojej siostry. Nie raz zastanawiam się : 

jaki to plan miał Bóg?  Dlaczego? Po co?  Niestety, odpowie-

dzi nie znam.  

   

List trzeci.                                                                                                                                                            

Kazimierz Plis urodził się 8 października 1908 r. w Wilkowie 

jako syn Michała i Heleny z Kaniów. Miał żonę Stefanię i 

dwie córki, Annę i Teresę. Służył w OSP w Wilkowie. Pełnił 

funkcję zastępcy komendanta Juliana Kudlińskiego **.  Nie 

wiem ,czy jest to gdzieś udokumentowane ,ale w razie nie-

obecności pana Kudlińskiego to właśnie dziadek  miał podej-

mować decyzje. 

Dobry , sumienny, odważny, gotowy w każdej chwili bez 

względu na niebezpieczeństwo ruszać do akcji i nieść pomoc. 

Właśnie tej feralnej nocy na nim spoczęło podjęcie decyzji o 

wyjeździe do pożaru, ponieważ pana Kudlińskiego nie było. 

Paliły się stogi koło Dworu Wilkowskiego za cmentarzem. 

Dziadek próbował zebrać ludzi do wyjazdu , ale nikt nie chciał 

jechać Był między innymi u Stanisława D. ale ten odmówił. 

Zgodził się tylko pan Turczyn. Pojechali wozem strażackim . 

Na miejscu jednak okazało się, że wpadli w pułapkę zastawio-

ną przez bandę mieszanej narodowości (rozmawiali po polsku 

i chyba po rosyjsku ). Obcy byli pod wpływem alkoholu. 

Prawdopodobnie wcześniej mieli jakieś zatargi z policją, ale 

nie wiem dokładnie , w której wsi zginął tam jeden z nich i to 

był prawdopodobnie odwet z ich strony. Przypuszczalnie 

wzniecili pożar po to, żeby zwabić na miejsce policjantów, 

jednak pech chciał , że pierwsi pojawili się strażacy.  

Złapali dziadka i pana Turczyna , prowadzili ich przez rzekę w 

stronę policji w Wilkowie . Jak wcześniej pisałam ,policja 

znajdowała się w domu Czyżewskich . Po dotarciu na miejsce 

okazało się , że policjantów nie było, zostały tylko ich rowery. 

Najprawdopodobniej zostali wcześniej przez kogoś ostrzeżeni 

i uciekli. Bandyci byli rozwścieczeni. Jeden z nich , szukając 

policjantów  wpadł w rowery , które się przewróciły i narobiły 

hałasu. Było ciemno. Bandyci myśleli , że to może jeden z 

policjantów tam się ukrył i zaczęli strzelać. Zabili swojego 

kompana i wtedy wpadli w jeszcze większy szał. Bijąc dziadka 

i pana Turczyna kolbami, zaprowadzili ich  po schodach do 

pomieszczenia, gdzie miała siedzibę policja. Tam też o godzi-

nie 24 rozegrał się dramat . Wspomniany wcześniej przeze 

mnie K. strzelił do dziadka, zabijając go na miejscu ( kula 

przebiła mu gardło). Pan Turczyn miał więcej szczęścia ,gdyż 

 kula , dzięki Bogu , rozerwała mu tylko mundur  i szczęśliwie 

przeszła bokiem . Pan Turczyn był ogłuszony , ale nie ruszał 

się, więc bandyci  chyba uznali , że obaj nie żyją. O świcie, 

kiedy wszystko ucichło , pan Turczyn powstał  i pierwsze 

kroki skierował do stryja Jasia, aby powiadomić go o śmierci 

dziadka. Stryj Jaś przekazał tę wiadomość stryjowi  Józwowi i 

dopiero wtedy o całej tragedii dowiedziała się babcia Stefa. 

Strzelaninę słyszał 12-letni wówczas Józef Pałka, mieszkający 

opodal. Opowiadał on później, że z rodziną schowali się pod 

werandą ,gdyż  nie wiedzieli ,do czego jeszcze będą zdolni 

bandyci. Na pogrzebie dziadka była cała wieś.                                                        

Trudno mi powiedzieć, jaki był motyw tej zbrodni i czy można 

ją połączyć z wydarzeniami w Szczekarkowie z 23 lipca 

1942r.,które Pan opisał w książce i artykule.*** Może to ci 

sami bandyci ? W tym przypadku nie był to raczej napad ra-

bunkowy. Analizując przebieg wydarzeń wszystko sprowadza 

się do tego , że była to bandycka zbrodnia , a dziadek z panem 

Turczynem znaleźli się w złym miejscu i o złej godzinie. Swo-

ją sumienność i odwagę dziadek przepłacił życiem. Taki prze-

bieg wydarzeń znam z przekazów rodzinnych. Na pewno pan 

Turczyn zdradziłby  więcej szczegółów czy doprecyzowałby 

pewne rzeczy,  ale niestety - za późno. Zastanawia mnie tylko 

jedna rzecz: dlaczego nikt nie chciał jechać do gaszenia tego 

pożaru? Była noc, czasy niepewne , chyba się bali. Ale gdzie 

byli policjanci? Kto ich ostrzegł? Ktoś musiał wiedzieć o tej 

zasadzce. Jest mnóstwo pytań , które już chyba na zawsze 

pozostaną bez odpowiedzi.  
 

 

 

 

List czwarty.  W sprawie śmierci mojego dziadziusia nie było 

prowadzone  żadne oficjalne śledztwo. Na pewno policja wie-

działa ,kto to zrobił, ale mieli do czynienia z bezwzględną 

bandą ,więc każdy bał się o siebie i swoją rodzinę. Jeden z 

policjantów o nazwisku Partyka był kolegą dziadka. Mają 

nawet wspólne zdjęcie, wykonane koło domu pana Niedzieli. 

Jak się nie mylę , tam w pobliżu stała figurka Matki Boskiej . 

Dom , w którym zabili dziadka znajdował się na przeciwko 

rozwidlenia dróg prowadzących do Zastowa i na cmentarz- po 

drugiej stronie ulicy. Przed wojną mieszkała tam mama księ-

dza Czyżewskiego.**** Później był tam posterunek policji. W 

czasie wojny szkoła była spalona . Po wojnie właśnie w tym 

domu zorganizowano tymczasową szkołę do , której chodziła 

moja mama . Później znajdowała się tam stołówka-bar. Wiem , 

że jeszcze 12 lat temu ,gdy byłyśmy w Wilkowie, mieszkała 

tam siostra pana Zbigniewa Kusia, pani  Olszowa. Była tam 

kwiaciarnia. Po powodzi dom ten nie został już odbudowany , 

a rodzina wyprowadziła się prawdopodobnie do Karczmisk. 

Tak , że w tej chwili nie ma już śladu po tym domu ,gdyż zo-

stał zburzony. Żeby zobrazować jeszcze dokładniej miejsce -
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obok tego domu w stronę Urzędu Gminy mieszkała rodzina 

Wosiów , dalej były pola i dom państwa Pokraków . Natomiast 

w stronę Wilkowa - w głębi był dom, w którym po wojnie była 

tymczasowa przychodnia. Teraz jest tam posiadłość z ogrodem 

otoczona tujami. Dalej mieszkali państwo Mikoszowie - on 

był dyrektorem szkoły, a ona  nauczycielką. Po drugiej stronie 

ulicy mieszkała rodzina  Niedzielów i Pałków. Mam nadzieję, 

że dosyć precyzyjnie udało mi się określić lokalizację tego 

domu.   Co do członka bandy K. Skłaniałabym się do tego , że 

po wojnie mógł najpierw wstąpić do milicji lub UB ,ponieważ 

później mieliśmy taką informację ,że pracuje na dobrym sta-

nowisku w ważnych strukturach państwa i to by się zgadzało. 

Tłumaczyłoby to fakt , że  śmierć dziadka tak długo objęta 

była tajemnicą . To były takie czasy ,że ludzie bali się , gdyż 

doskonale wiedzieli ,jak daleko mogą sięgać macki służb. 

Niestety, nie były to sporadyczne przypadki , gdy osoby, które 

splamiły się podczas okupacji , po wojnie ukrywały się w 

różnych strukturach ówczesnej władzy , a szczególnie w UB i 

milicji. W Kamiennej Górze było wiele takich przypadków i 

najczęściej dotyczyło to ludzi ze wschodniej Polski. Uciekali 

tu , na zachód Polski  i udawali prawych obywateli. Zdarzało 

się też , że w tajemniczych okolicznościach byli likwidowani , 

gdyż nie udało im się do końca ukryć swojej przeszłości. Ale , 

tak jak przytaczał Pan słowa swojego taty , charakter jest cięż-

ko zmienić i to jest święta prawda . K. już nie żyje . Udało mu 

się uniknąć kary tu na ziemi, mam jednak nadzieję , że Bóg 

sprawiedliwie go osądzi i poniesie zasłużoną karę  za wszyst-

kie krzywdy , jakie wyrządził ludziom za swojego życia . 
 

 
 

 
 

 

 

              
Pogrzeb : przy wyjściu z kościoła.                                                    Przy grobie : babcia Stefania z moją Mamą na rekach                                                                                               

Zdjęcie zrobione z dzwonnicy, 2 września 1942 r.                           i ciocia Teresa. Po lewej stryjna Helena i stryj Józef Plis . 
 

 

 

 

Doprecyzowując mój opis dotyczący śmierci dziadka :zabity 

został na strychu tego domu , bo tam ich zaprowadzili. Policja 

miała posterunek niżej ,na tyłach budynku .                                                                                                                                                               

W sierpniu tego roku ( 2016 – przyp. WM ) byłam z mamą na 

Lubelszczyźnie. Odwiedziłyśmy Kazimierz Dolny , Poniatową 

i oczywiście Wilków . Byłyśmy na  grobie dziadziusia i pozo-

stałej rodziny pochowanej na cmentarzu .Spacerowałyśmy po 

Wilkowie odtwarzając w pamięci stary Wilków jeszcze z 

przed powodzi. Byłyśmy zaskoczone zmianami ,jakie nastąpi-

ły , chociaż wujek z Poniatowej mówił , że tamtego Wilkowa 

już nie ma . Smutno , chociaż na pewno ludziom żyje się teraz 

lepiej. Korzystając z okazji odwiedziłyśmy także kolegę ma-

my, pana Zdzisława Kobiałkę. Było to bardzo miłe spotkanie 

pełne wzruszeń i wspomnień.                                                    

Jednego tylko żałuję , że nie wiedziałam do tej pory nic  o 

Regionalnym Towarzystwie Powiślan ani o Panu. Dopiero w 

październiku dowiedziałyśmy się od wujka z Poniatowej o 

uroczystościach związanych z odsłonięciem tablicy na cześć 

wujka Henryka i o wydanej książce „Okupacja niemiecka na 

Powiślu Lubelskim”. Nikt nam wcześniej o tym nie wspomi-

nał . 

                        Sylwia Brzozowska                                                           

           Kamienna Góra , woj. dolnośląskie                                            

                             *  *  *                                                     

Wiadomość  z  ostatniej chwili :                                              

W ostatnich dniach lutego 2017r. decyzją Kolegium Instytutu 

Pamięci Narodowej i prezesa IPN Jarosława Szarka  dostępny  

na stronie www.inwentarz.ipn.gov.pl  , został zmieniony 

dotychczasowy sposób opisu dokumentacji osobowej. W in-

wentarzu znalazły się informacje o rodzaju akt osobowych.  

Na przykład o tym, czy ktoś był funkcjonariuszem komuni-

stycznego państwa czy osobą rozpracowywaną przez bezpiekę 

czy też tajnym agentem SB lub kto był osobą pokrzywdzoną 

przez system komunistyczny. W ocenie archiwistów i badaczy 

najnowszej historii Polski, to bardzo ważna zmiana w działal-

ności archiwalnej Instytutu.  Dokonując analizy poprzedniego 

zasobu i tego zmodyfikowanego, zostało ostatecznie potwier-        

dzone , że przytaczana w listach postać K.  po 1945r. była 

funkcjonariuszem Milicji Obywatelskiej w jednym z miast.    

Z przesłanego opisu tragicznych wydarzeń można także wysu-

nąć jeszcze jeden wniosek : analizując i porównując niektóre 

fakty przytoczone w powyższych listach  do tych podobnych, 

mających miejsce podczas napadu na dwór Kleniewskich w 

Szczekarkowie , kiedy to  zamordowana została pielęgniarka 

Agnieszka Mielcarek , można z wielkim prawdopodobień-

stwem przyjąć , że w zbrodni w Wilkowie i Szczekarkowie 

uczestniczyli ci sami sprawcy .                  Władysław Mądzik 

http://inwentarz.ipn.gov.pl/
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*  Hubert Włodarczyk „120 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Wilkowie nad Wisłą” RTP  2009. Strona 27 : …Mieszkaocy wsi 

wspominają jedną z akcji gaśniczych w czasie wojny, podczas 

której ostrzelano strażaków. Żołnierze walczący po stronie 

hitlerowców(prawdopodobnie jednak był to oddział innej na            

rodowości niż niemiecka ) stacjonujący w Chałupkach , podpa-

lili sterty słomy w PGR. Strażacy z Wilkowa wyruszyli do ga-

szenia pożaru, w trakcie akcji zostali zaatakowani. Bliższych 

szczegółów jednak nie znamy …                                                                                                                                                                                                                    

Wyjaśnienie błędu autora  : sterty słomy zostały podpalone w 

majątku Wilków , należącym do rodziny Kleniewskich. PGR 

powstał dopiero po wojnie – przyp. Wł. Mądzik                                                                                                                                                  

** rocznik 1910 ,syn Teofila i Florentyny z Maciejewskich – 

przyp. Wł. Mądzik                                                                                            

*** Władysław Mądzik „Zbrodnia w Szczekarkowie. Zapo-

mniana bohaterka”, Powiśle Lubelskie  nr 3/63/2015.                                                              
 

****  Ksiądz Feliks Czyżewski  , administrator parafii w Wil-

kowie w latach  1918-1919. Urodzony w Warszawie , syn 

Grzegorza i Karoliny z d. Mironkiewicz  (oboje pochodzili z 

Łosic), zmarł 11 marca 1919r. w wieku 44 lat( 22 lat w kapłao-

stwie) , pochowany na miejscowym cmentarzu –więcej :  „ 

Powiśle Lubelskie ” nr 1/47/2012 . Pani Czyżewska zmarła w 

Wilkowie w 1927r. -   przyp. Wł. Mądzik 

          

 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Co łączyło młodego kadeta od „Zapory”z  Marszałkiem  Piłsudskim ,                                                        
czyli nieznane losy lwowskiej rodziny  na Lubelskim Powiślu. 

87-letni pan Tadeusz Stankiewicz mieszka w Milanówku k/Warszawy, ale przed wojną i w czasie okupacji związany był z na-

szym Powiślem, gdzie jego ojciec Stanisław był leśniczym w nadleśnictwie Głodno, mającym swoją siedzibę w pobliżu Niedź-

wiady Dużej(okupacyjne wspomnienia pana Tadeusza zamieściliśmy w numerze 6/56/2013 „PL”). Podczas jednej z rozmów 
telefonicznych z wielką uwagą wysłuchałem jego kolejnych wspomnień dotyczących ludzi i zdarzeń ,które miały miejsce w cza-

sie okupacji na naszym terenie. Opowiadał o młodym kadecie ze Lwowa ,Januszu,  a właściwie Januarym Ruschu  ps. Kordian 

,który nie doczekał końca wojny i zginął 17 lipca 1944 r. w bitwie pod Kożuchówką. W pewnym momencie zauważyłem, że to 
zafascynowanie pana Tadeusza jednym z najmłodszych żołnierzy AK, który odwiedzał leśniczówkę jego ojca, w niewytłuma-

czalny sposób udzieliło się także i mi. Zacząłem  interesować się okolicznościami, w jakich młody chłopak urodzony we Lwowie 
,podchorąży tamtejszej elitarnej szkoły Kadetów KK-1  znalazł się na naszej nadwiślańskiej ziemi. Wiedziałem jedno, że tym 

głównym powodem była wojna. Zastanawiałem się jednak, jakie to inne okoliczności sprawiły, że ten niespełna 20-letni mężczy-

zna na zupełnie obcym mu terenie tak bezgranicznie zaangażował się w konspiracyjny ruch patriotyczny, walcząc z bronią w 

ręku  przeciwko niemieckiemu okupantowi. A przecież chłopak z wielkiego miasta, a takim był wtedy w II Rzeczypospolitej 

Lwów, mógł swobodnie „zacumować” gdzieś w nadwiślańskiej głuszy i spokojnie żyć, nie narażając siebie ani też swojej rodzi-
ny  na niebezpieczeństwa. Mógłby przecież pracować np. w pobliskiej Zagłobie, gdzie produkcję ówczesnego  zakładu Kleniew-

skich  Niemcy wykorzystywali dla własnych potrzeb wyżywieniowych: dla żołnierzy stacjonujących na terenie Generalnej Gu-

berni i tych walczących wówczas na wschodnim froncie. Otrzymałby wtedy niemiecką kenkartę , zapewniającą bezpieczeństwo 
poruszania się i zapewne doczekałby końca wojny. Przecież nie wszyscy Polacy w jego wieku aktywnie włączyli się do walki z 

wrogiem. W miarę, jak uzyskiwałem coraz więcej informacji od pana Tadeusza czy też z innych źródeł, narastało we mnie we-

wnętrzne silne przekonanie, że historię „Konrada” muszę koniecznie opisać i przedstawić je Czytelnikom naszego kwartalnika, 
aby przywrócić pamięć o Nim i o Jego Rodzinie.  

       

W pierwszych miesiącach okupacji niemieckiej, na Lubelskim 

Powiślu pojawili się liczni wysiedleni z różnych stron Polski, a 

zwłaszcza z Poznańskiego i Zamojszczyzny. Niemalże w tym 

samym czasie na nasze tereny przybyły pojedyncze osoby ,a 

nawet całe rodziny, które z terenów wschodniej II Rzeczypo-

spolitej  uciekając przed innym okupantem, tym sowieckim, 

znalazły schronienie w nadwiślańskich wioskach. Wśród nich 

przeważali oficerowie i podoficerowie Wojska Polskiego, 

którzy po kampanii wrześniowej i napaści ZSRR na Polskę 

szukali tu bezpiecznego schronienia. Później włączyli się ak-

tywnie w organizowanie podziemnych struktur konspiracyj-

nych .Przykładem jest tu m.in. kapitan  Mikołaj Komarewicz z 

Wołynia, późniejszy pierwszy komendant podobwodu „C” 

puławskiego obwodu Armii Krajowej, pochowany na cmenta-

rzu w Wilkowie. I tak  w Małej Niedźwiadzie pojawiła się 

trójka przybyszów : małżeństwo w średnim wieku wraz z do-

rastającym młodzieńcem. Tym młodym był January Rusch, 

znany później pod partyzanckim pseudonimem „Kordian”. 

Można o nim przeczytać zaledwie w kilku książkach dotyczą-

cych partyzanckich wspomnień z tamtego okresu. Najwięcej 

informacji o Nim przedstawia pani dr Ewa Kurek w swoich 

pozycjach o „Zaporczykach”, lecz dotyczą one zwłaszcza 

opisu walk i potyczek z Jego udziałem  . Wprawdzie  w wy-

szukiwarkach internetowych pojawia  się kilkadziesiąt wyni-

ków, lecz, niestety, zarówno w pierwszych, jak i w drugich 

źródłach, informacje o „Kordianie” są raczej bardzo skąpe i 

ograniczają się do podstawowego sformułowania :Urodzony w 

1922r.
1
  we Lwowie , kadet , w czasie okupacji wstąpił do 

ZWZ/AK, dowódca patrolu w ugrupowaniu „Zapory” cicho-

ciemnego Hieronima Dekutowskiego, zginął 17 lipca 1944r. w 

potyczce pod Kożuchówką  koło Chodla.                                                                                                                                                                                      

To zdecydowanie za mało , jak przystoi na trwałe zachowanie 

pamięci o młodym człowieku, który w wieku zaledwie 22 lat 

oddał swoje życie w walce z niemieckim okupantem. Zginął 

na polskiej ziemi, ale w zupełnie obcym mu regionie. Ale to 

właśnie Lubelskie i Powiśle stało się schronieniem dla Niego i 

Jego najbliższej rodziny. Rodzina Ruschów zamieszkała u 

pana Szczepana Kozaka w Małej Niedźwiadzie, w gospodar-

                                                 
1
 Niektóre źródła podają rok 1923 
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stwie leżącym tuż przy lesie ciągnącym się od Niedźwiady 

Dużej w kierunku Łazisk i Głodna. Janusz , tak na niego nie-

którzy mówili, zaangażował się w działalność konspiracyjną i 

wstąpił do ZWZ, przekształconego później w Armię Krajową. 

Początkowo przynależał do podobwodu „C” puławskiego 

obwodu ZWZ/AK , a później w ugrupowaniu „Zapory” po-

wierzono mu dowództwo patrolu, w którym było ok.30 mło-

dych partyzantów. Co spowodowało, że tak młody mężczyzna 

z taką żarliwością zaangażował się w walkę z nieprzyjacielem 

? Wychowywał się w rodzinie z wielkimi tradycjami wojsko-

wymi. Jego ojciec, Jan Władysław Rusch  urodził się 6 maja 

1894r. w miejscowości Ruda Guzowska (dziś Żyrardów). W 

czasie I wojny światowej został zmobilizowany do armii ro-

syjskiej .Na początku 1919r. zgłosił się do polskich władz 

wojskowych. Dekretem nr 913 z dn.5 marca 1919r. Wódz 

Naczelny Państwa ,Józef Piłsudski przyjął grupę 10 oficerów z 

byłych Korpusów Polskich i armii rosyjskiej, w tym m.in. 

podporucznika Jana Ruscha w szeregi WP  i powołał ich  do 

czynnej służby na czas wojny wraz z zachowaniem posiada-

nych stopni wojskowych.                                                           

W czasie wojny polsko-bolszewickiej Jan Rusch walczył w 2 

Pułku Piechoty Legionów. W walkach nad Berezyną (19 V-28 

V 1920r)  w miejscowości Murowa ( na północny wschód od 

Mińska- dziś Białoruś) został ranny. Rocznik Oficerski z 

1923r. podaje, że porucznik Rusch Jan Władysław przynależy 

do 38 Pułku Piechoty, zaś z 1928r. informuje, że jest już kapi-

tanem w 18 Pułku Piechoty, dwukrotnie odznaczonym  Krzy-

żem Walecznych i raz Medalem Międzysojuszniczym Mię-

dzynarodowym.
2
 Z kolei rocznik z 1932 r. początkowo podaje, 

że kpt. Rusch pozostaje nadal w 18 PP , lecz aneksem z końca 

czerwca 1932r. zostaje skierowany do KOP. Z  opracowania 

„Życie gospodarcze i społeczne, szkolnictwo oraz kultura 

wiejska na Wilejszczyźnie w okresie międzywojennym”- 

Franciszek Sielicki ,Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego, 

1991,dowiadujemy się ,że  kpt. Rusch został skierowany do 

Dołhiniowa, gdzie  dowódcą kompanii KOP-u był kpt. Dober-

ski, po nim Jan Rusch, Nakielski i Malik . 

Kompania z Dołhiniowa należała do Batalionu KOP „Bud-

sław” - pododdziału piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza . 

Nazwa jednostki pochodzi od leżącej na Wileńszczyźnie miej-

scowości Budsław znajdującej się wówczas na obszarze wo-

jewództwa wileńskiego i będącej macierzystym garnizonem 

batalionu. Zmobilizowany batalion został włączony w struktu-

ry rezerwowej 35 Dywizji Piechoty jako 1 batalion 207 pułku 

piechoty( pułk KOP „Wilejka” z miejscem postoju w Wilejce), 

dzieląc losy innych jednostek broniących Lwowa w 1939r. 

Fakt służby w KOP-ie  kapitana Ruscha potwierdził wiosną 

2015r. podczas rozmowy telefonicznej pan Zenon Malik z 

Krakowa ( ur. w 1920 r. w Krakowie, kadet lwowskiego Kor-

pusu Kadetów nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, podofi-

                                                 
2
 Médaille interalliée 1914-1918 -Medal weteranów wojny 1914-

1918, odznaczenie międzysojusznicze nadawane przez Anglię, 

Belgię, Francję, Japonię, Portugalię, Rumunię, Stany Zjednoczo-

ne i Włochy.  

 

cer wywiadu Armii Krajowej. ps. Muszka,): Kpt. Rusch służył 

razem z moim tatą, Stanisławem w Korpusie Ochrony Pogra-

nicza na wschodnich granicach Rzeczypospolitej na Wileńsz-

czyżnie w Dołhiniowie. To właśnie w tamtym okresie nasi 

ojcowie zaprzyjaźnili się , co przełożyło się  także na zacie-

śnienie moich koleżeńskich relacji z dwa lata młodszym synem 

kpt. Rusza,, Januszem, który tak jak ja był kadetem w szkole 

kadetów KK1.Przez cały czas szkoły naszym miejscem pobytu 

we Lwowie były koszary i nie przypominam sobie, aby rodzice 

Janusza mieszkali w tym mieście. Później mój tata został prze-

niesiony do  20 PP i nasi ojcowie chyba już nie spotykali się , 

a ja od września 1939 r.  nigdy więcej nie spotkałem się z 

moim młodszym kolegą. Dopiero po wielu latach po wojnie 

dowiedziałem się, że nie przeżył on wojny. Nie ma dokładnych 

informacji, jak długo kpt. Rusch przebywał w Dohiniowie, ale 

jak wynika z Rocznika Oficerskiego z 1939r. stan z 23 marca : 

kpt. Jan Rusch został przeniesiony do 7 Okręgowego Urzędu 

WFiPW w Toruniu na stanowisko kierownika referatu zaopa-

trzenia. Najprawdopodobniej miało to związek z tzw. niejawną  

mobilizacją ogłoszoną w Polsce w obliczu zagrożenia ze stro-

ny hitlerowskich Niemiec. Te działania osłonowe miały na 

celu zabezpieczenie granic Rzeczypospolitej przed inwazją 

przeciwnika. Nie są znane szczegóły ,w  jakiej formacji 

obronnej brał udział kpt. Rusch w czasie kampanii wrześnio-

wej i jak przebiegała jego żołnierska droga w tym okresie. 

Jedno jest pewne : szczęśliwie udało się kapitanowi Ruschowi 

przeżyć początkowy okres wojny i dołączyć do najbliższej 

rodziny, aby ostatecznie znaleźć bezpieczne schronienie na 

Lubelskim Powiślu. Ponieważ Niemcy  wobec byłych ofice-

rów i podoficerów, którzy nie zameldowali się  u władz oku-

pacyjnych ,stosowali  szczególne represje,  wielu z nich ukry-

wało swój właściwy zawód i fakt wcześniejszej służby w Woj-

sku Polskim .Tak też postąpił kapitan Rusch .         W momen-

cie przybycia do Niedźwiady Małej zmienił swój dotychcza-

sowy wizerunek . Pan Tadeusz Stankiewicz z Milanów-

ka(rocznik 1930,syn Stanisława, leśniczego z leśniczówki w 

Niedźwiadzie  Dużej, kwatermistrza  podobwodu ”C” puław-

skiego obwodu ZWZ/AK, zamordowanego w 1948r.przez 

warszawski UB ) zapamiętał kapitana  jako szczupłego męż-

czyznę z zapuszczoną brodą . Najprawdopodobniej za przy-

czyną  Marii Kleniewskiej, Jan Rusch znalazł zatrudnienie w 

przetwórni w Zagłobie , należącej do jej rodziny i otrzymał 

tzw. kenkartę. Jak wspomina dziś pan Tadeusz Stankiewicz : 

Po jakimś czasie mężczyźni opuścili Małą Niedźwiadę . Dopie-

ro później dowiedziałem się, że przez Słowację chcieli przedo-

stać się do Rumunii, aby stamtąd udać się na Zachód. Niestety, 

starszy z Ruschów na Słowacji wpadł w ręce Niemców zdra-

dzony prawdopodobnie przez Słowaka, miejscowego przewod-

nika i Janusz zmuszony tą okolicznością  powrócił do samotnej 

matki w Niedźwiadzie Małej.                                                                                                                                                                              

 

 

   

 

 

 

https://www.google.pl/search?hl=pl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Franciszek+Sielicki%22
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Eugenia Rusch – zdjecie z archiwum rodzinnego Tadeusza 

Stankiewicza . 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lwów ,1937r. January Rusch jako kadet na spacerze z Zeno-

nem Malikiem (pierwszy z prawej) i jego ojcem Stanisławem 

(w środku). 

 

 

 

 W pracy zbiorowej pod redakcją Z.Mańkowskiego  „ Hitle-

rowskie więzienie na Zamku w Lublinie 1939-1944” w Anek-

sie II  „Więźniowie Zamku Lubelskiego zamordowani i zmarli 

w obozach koncentracyjnych 1940-1945” na str.440  widnieje 

nazwisko Jana Ruscha, ur. 6V 1894 .W rubryce miejsce uro-

dzenia lub zamieszkania jest Warszawa. Gdzie , kiedy i co 

było powodem aresztowania kapitana Jana Ruscha tego nie 

ustalono, bowiem w dokumentach Archiwum  więzienia na 

Zamku nie zachowała się kartoteka więźnia . I wydawać by się 

mogło, że ta wersja aresztowania  kapitana Ruscha  podana 

przez pana Stankiewicza jest mało prawdopodobna, ale z po-

wyższej monografii   wynika, że zdarzały się przypadki do-

starczania więźniów z  poza obszaru dystryktu lubelskiego. 

Jeśli sprawa oskarżonego w jakiś sposób związana była z tere-

nem Lubelszczyzny, więźniów na przesłuchania sprowadzano 

z  całego obszaru III Rzeszy ,w tym  z przymusowych robót  i  

z obozów pracy, a  nawet z obozów koncentracyjnych.  Prze-

mawia za tym fakt umieszczenia Zagłoby jako ostatniego 

miejsca przebywania   w oryginalnym spisie więźniów obozu 

koncentracyjnego w Dachau . Ta „Zagłoba” przyczyniła się do 

tego, że kapitan Jan Władysław Rusch znalazł się w więzieniu 

na Zamku Lubelskim. Był to pobyt przejściowy i o dalszych 

jego losach decydowało gestapo. Trudno jest dziś ustalić, jaki 

zarzut mu przedstawiono, być może nielegalne przekroczenie 

granicy Generalnej Guberni. Jako więzień polityczny był po-

zbawiony jakiejkolwiek obrony prawnej .Wg wspomnianej już 

monografii, nie miało to nic wspólnego z pojęciem sądu w 

cywilizowanym kraju : wobec więźniów w okresie śledztwa 

stosowano wyrafinowany środki terroru, które pod pozorem 

ochrony bezpieczeństwa i porządku były zalegalizowane i 

powszechnie stosowane. Z reguły nie powiadamiano ani ska-

zanego ani też jego rodziny o podjętych decyzjach co do dal-

szych losów więźnia . Jedna jest tylko prawda w tym wszyst-

kim: i tych, którym udowodniono jakakolwiek winę wobec 

Wielkiej Rzeszy, i tych, którzy się przyznali ,i tych, którzy mil-

czeli, i tych, którzy mówili, i tych ,którym nic nie udowodnio-

no, i tych, którzy byli podejrzani, i tych wreszcie, których 

aresztowano na wszelki wypadek-czekał jednakowy los. Bez 

żadnego sądu, prokuratora, bez obrony, bez choćby odczytania 

wyroku, wszyscy byli skazani na karę śmierci. W drodze łaski 

pozwalano umierać w obozach-wspominał T. Czajka  w 

„Czerwone punkty” ,Lublin 1962 str.45.    Od początku paź-

dziernika 1939r. Zamek Lubelski pełnił funkcję śledczego 

więzienia dystryktu lubelskiego, podległego policji bezpie-

czeństwa (SIPO) i służbie bezpieczeństwa(SD), a w ich ra-

mach Tajnej Policji Państwa(Gestapo) i policji (Kripo). Było 

podległe SS i Policji. W mniejszej części Zamek pełnił funkcję 

więzienia karnego ,podległego sądowi. Tu decydowano osta-

tecznie o losach więźnia: egzekucja, deportacja do obozu kon-

centracyjnego lub wolność. W okresie przedwojennym wię-

zienie na Zamku przewidziane było na maksymalna liczbę 700 

osób. Średni stan dzienny w latach okupacji kształtował się od 

1900 do 2500 więźniów. Faktycznie czasami było jeszcze 

więcej, gdyż Niemcy nie ujmowali w swojej ewidencji  niektó-

rych aresztowanych i Żydów, których po kilku godzinach 
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szybko unicestwiali .  Wg niemieckich normatywów, więzień  

powinien przebywać w śledztwie do 3 miesięcy , jednak wię-

cej niż połowa więźniów przebywała tu dłużej, gdyż  prze-

trzymywano przez dłuższy okres tych więźniów, w stosunku 

do których wszczęte śledztwo mogło dostarczyć dodatkowych 

informacji. Prawie połowę społeczności więźniarskiej stanowi-

ły osoby wykonujące zawody inteligenckie (nauczyciele, księ-

ża, oficerowie ,lekarze, uczniowie i studenci), co potwierdza  

kierunek uderzenia niemieckiego okupanta w tę grupę społe-

czeństwa polskiego. Wystarczającym dla Niemców powodem 

skierowania nauczyciela wiejskiego do obozu koncentracyjne-

go  było np. znalezienie w sali lekcyjnej egzemplarza „Krzy-

żaków” H. Sienkiewicza lub godła państwowego Polski. Prze-

słuchiwania więźniów Zamku Lubelskiego były przeprowa-

dzane w siedzibie gestapo, która mieściła się przy ul. Uniwer-

syteckiej w tzw. Budynku  „Pod Zegarem”.                                                                                                                                                             

Z Zamku Lubelskiego Jan Rusch został  wywieziony transpor-

tem  z 18 lub 30 czerwca 1940 r. do obozu w Sachsenhausen 

k/Oranienburga, gdzie otrzymał nr obozowy 18693, a dopiero 

stamtąd 6 września 1940r. skierowano go do  Dachau , w któ-

rym  poniósł śmierć w dn.9 marca 1941 r. Nie jest więc praw-

dziwą informacja mjr Stanisława Wnuka „Opala” , zastępcy 

„Zapory”, zamieszczona  w „Zaporczycy. Relacje tom I” dr 

Ewy Kurek, jakoby ojciec „Konrada” ,  zawodowy oficer po-

legł  w czasie działań wojennych roku 1939. Być może ,że 

urzędowa informacja z obozu Dachau  o śmierci ojca jeszcze 

bardziej zmotywowała młodego syna do walki z nieprzyjacie-

lem.  

  
 

                         

Fragment oryginalnej księgi więźniów niemieckiego obozu zagłady Dachau z zapiskami dotyczącymi Jana Ruscha . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

January Rusch w 1939 r. był uczniem-kadetem 4 kompanii 

lwowskiej Szkoły Kadetów, zwanej w skrócie KK-1. Po agre-

sji Sowietów na Polskę 17 Września 1939 r. i zajęciu przez 

nich Lwowa , opuścił Lwów i razem z matką udał się na Lu-

belszczyznę. Prawdopodobnie tu do nich dołączył Jan Rusch, 

który w czasie kampanii wrześniowej brał udział w obronie  

granic Rzeczypospolitej  najprawdopodobniej jako żołnierz 

Korpusu Ochrony Pogranicza. W początkowym okresie poby-

tu w Małej Niedźwiadzie  mężczyźni  widocznie nie wykazy-

wali wielkiego zaangażowania w budowę podziemnych struk-

tur patriotycznych, skoro nie wspomniał o nich Tadeusz Gier-

czak w swoich wspomnieniach „W podobwodzie C AK”. Star-

szy Rusch wzorem wielu innych  oficerów swoją dalszą   kon-

tynuację drogi  wojskowej widział w polskich strukturach 

zbrojnych tworzących się  we Francji ( Niemcy zaatakowali 

Francję dopiero 10 maja 1940r.).Wszystko wskazuje na to, że 

młodszy z Ruschów  zdecydowanie mocniej zaangażował się  

w walkę podziemną dopiero po powrocie z nieudanej wypra-

wy do Rumunii i w 1940 r. wstąpił  do lokalnych struktur 

Związku Walki Zbrojnej  w obwodzie Puławy, powstających  

 

w rejonie Opola Lubelskiego i Powiśla. Po ukończeniu kursu 

dywersyjnego został dowódcą lokalnej  drużyny dywersyjnej 

.Jak wspominał w „Zaporczycy. Relacje tom IV” Wacław 

Nieleszczuk z Opola Lubelskiego, ps.”Sokół” : Po złożeniu 

przysięgi w dniu 1 maja 1942r.wstapiłem do drużyny dywer-

syjnej „Kordiana”,który był przedwojennym kadetem ze Lwo-

wa, synem majora. ”Kordian” pracował w biurze w Opolu 

Lubelskim i tam nawiązałem z nim kontakt. Był niewysoki, 

krepy i miał czarne włosy; był człowiekiem stanowczym , 

zrównoważonym, wojskowym z wyglądu i zachowania.                                                                                                                                                              

Stanisław Wnuk  „Opal” w w/w książce wspominał : Patrol 

„Kordiana” wywodził się ze sztabowej grupy dywersyjnej 

podobwodu Opole lubelskie w obwodzie AK Puławy. Drużyna 

ta złożona początkowo z kilku, potem kilkunastu osób, zawią-

zała się na początku 1943roku na terenie Opola Lubelskiego. 

Była odpowiednikiem organizowanych w tym czasie ,w ramach 

siatki terytorialnej AK, Oddziałów Dywersji Bojowej .Drużyna 

dywersyjna „Kordiana” była jednostką dyspozycyjną komen-

danta podobwodu i na jego polecenie wykonywała akcje 

zbrojne. Od dnia 6 czerwca 1944 r. pluton pod dowództwem 



______________             PPOOWWIIŚŚLLEE  LLUUBBEELLSSKKIIEE – nr 1(66), kwiecień 2017___________________________ 

15 

 

„Kordiana” wszedł w skład pododdziału pod dowództwem 

„Zapory”. Po śmierci dowódcy plutonu w walce z Niemcami 

pod Kożuchówką w dniu 17 lipca 1944 roku dowództwo nad 

plutonem przejął plut. Kazimierz Frankiewicz- „Muszka”.          

Po wkroczeniu Armii Czerwonej i utworzeniu strefy przyfron-

towej ,żołnierze byłego plutonu ”Kordiana” opuścili miejsca 

zamieszkania i ukrywali się ,aby uniknąć aresztowania przez 

NKWD. Mimo to kilku z nich wywiezionych zostało w głąb 

ZSRR, inni wstąpili do oddziału ROAK pod dowództwem „Za-

pory”. 
3
  Z kolei pan Marian Pawełczak „Morwa” tak dziś 

wspomina : Pierwszy raz z „Kordianem”i jego patrolem spo-

tkałem się jeszcze przed bitwą pod krężnickim lasem (24 maja 

1944r.),kiedy to w kwietniu 1944 przeszedłem do patrolu „Du-

cha”. Kordian zawsze był schludny, sprężysty. Był u niego  

rygor wojskowy, ale z pewną osłoną koleżeństwa. Do plutonu 

należeli chłopcy przeważnie z Opola i okolic. To byli wszyscy 

koledzy - „Kordianowcy” byli jak rodzina. Z „Kordianami” 

byliśmy związani nie tylko wspólnymi walkami , ale także po-

przez chór, który powstał z potrzeby chwili. Otóż zdarzało się 

tak, że odwiedzały nas „ciocie” z dziedziczką Krężnicką z 

Krężnicy Okrągłej, przeważnie z jakimś poczęstunkiem, a naj-

bardziej smakowały nam ciasta. Wtedy to komendant „Zapo-

ra” w dowód wdzięczności podawał komendę : „Duchy wy-

stąp” , a następnie „Duchy śpiew”. Chórem kierował „Ce-

dur”, który był uzdolniony muzycznie.                                                                                                                           

Pan Przemysław Kocoń z Opola Lub., jedyny dziś żyjący z 

patrolu „Kordiana”  potwierdza wcześniejsze opinie o swoim 

dowódcy i dodaje : Nie tylko „ Kordianowcom” z Opola, ale 

nam wszystkim od „Zapory” bardzo zależało na tym, aby Ja-

nusz spoczął na opolskim cmentarzu. Po wojnie ciało Janusza 

przenieśliśmy z partyzanckich mogił w lesie w Godowie na 

cmentarz parafialny w Opolu  Lub. Jest pochowany razem z 

wcześniejszym swoim dowódcą, cichociemnym Janem Poznań-

skim „Ewą”. Byliśmy tak mocno z Nim związani, że chcieliśmy 

mieć Go blisko, u siebie, był przecież jednym z nas, z Opola. 

Tu mieszkał tylko parę lat, ale na trwale zapisał się w naszej 

pamięci. Był  jeszcze jeden, może nawet najważniejszy powód, 

aby Janusz na zawsze pozostał w Opolu : tu przecież razem z 

Nim mieszkała wśród nas Jego Mama.  Po zakończeniu wojny 

na stałe zamieszkała w Opolu ,tutaj pracowała, tutaj zmarła i  

jest pochowana na opolskim cmentarzu .Byliśmy przekonani, 

że musimy to zrobić także dla Niej, dla Matki, która na pewno 

chciałaby mieć swojego jedynego syna jak najbliżej siebie . 

Czuliśmy, że jesteśmy to winni Matce, która wychowała swoje-

go  syna na prawdziwego patriotę .Leżą na opolskim cmenta-

rzu jakieś 150-170 metrów od siebie, ale to przecież blisko.    

A jakie to było ważne dla Matki, potwierdziła w 2015r.jeszcze 

wtedy żyjąca pani Mirosława Rybaczek z Opola Lub., która w 

latach pięćdziesiątych pracowała razem z panią Rusch w biu-

rze opolskiej spółdzielni PZGS . Eugenia Rusch urodziła się 

22 października 1900 r., zmarła  zaś 16 marca 1970 r.  Jej 

rodzicami byli Władysław Świderski i Ludwika z domu Kań- 

kowska. Okazuje się ,że na opolskim cmentarzu spoczywa 

                                                 
3
 „Ewa Kurek „Zaporczycy. Relacje. tom IV” 

także babcia Janusza, Ludwika Świderska , mama pani Euge-

nii, która zmarła w Opolu 5 grudnia 1942r.  w wieku lat 69              

( na nagrobku błędny napis : lat 67). Z aktu zgonu nr 303 z 6 

grudnia wynika, że zgłaszającym śmierć Ludwiki oprócz ów-

czesnego organisty opolskiego , Wincentego Kozieja , był sam 

January Rusch, urzędnik ,który złożył stosowny podpis w 

dokumencie : 

     

 
Opolanie z „Zaporą” wiosną 1944r. Stoją od lewej: Przemy-

sław Kocoń”Alembik”, jego starszy brat Jan „Ryś”, Hieronim 

Dekutowski „Zapora”, January Rusch „Kordian ”  i Wacław 

Nieleszczuk „Sokół”.W środku siedzi sanitariuszka z patrolu 

„Kordiana”  Bogda Balak „Myszka”. 

       
Nagrobek Eugenii Rusch i jej matki Ludwiki na opolskim 

cmentarzu, po prawej stronie od kaplicy Kleniewskich.             
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Córka i matka leżą we wspólnej mogile, a sto kilkadziesiąt 

metrów dalej leży Ich Januszek. Też nie leży sam, lecz ze 

swym dowódcą , „Ewą” ,jakby ze starszym bratem ze  wspól-

nej walki z okupantem . Obaj pochodzili z różnych stron Pol-

ski, ale poprzez śmierć połączyła ich opolska, lubelska ziemia.   

Wspólny grób „Kordiana” i cichociemnego „Ewy” Jana Po-

znańskiego na opolskiej kwaterze partyzanckiej .  

 

 

 

 

 

I w tym miejscu miało być zakończenie artykułu, ale miałem 

to szczęście ,że …  Poszukując w internecie zdjęć z przedwo-

jennej Gdyni, które zamierzałem wykorzystać w innym arty-

kule, na stronie Narodowego Archiwum Cyfrowego znalazłem 

kilka fotografii z pogrzebu Gen .”Orlicz-Dreszera z 1936r. 

Podpis pod jednym ze zdjęć dotyczący  Emilii z Ruschów 

ukierunkował mnie na poszukiwanie jej powiązań  z  rodziną 

kapitana Jana Władysława Ruscha.  
 

Ponadto pierwsze zdanie z informacji  zamieszczonej w inter-

netowej Wikipedii : Gustaw Konstanty Orlicz-Dreszer, syn 

Jana Augusta (adwokata) i Emilii z Ruschów, brat generała 

Wojska Polskiego Rudolfa  Eugeniusza Dreszera oraz polityka 

PPS Zygmunta Dreszera”i ostatnie z jego biografii : „Oba 

małżeństwa generała pozostały bezdzietne” uprawdopodobnia-

ły  moją tezę, że twarz jedynego na tych zdjęciach młodzieńca 

może należeć do Januarego Ruscha, późniejszego partyzanta 

AK o pseudonimie „Kordian”.  Jego fotografie  znałem z al-

bumu Ewy Kurek „Zaporczycy w fotografii 1943-1963”. 

Chcąc  wykluczyć moje  emocjonalne podejście przy ocenie 

rysów twarzy,   na ogólnopolskim forum internetowym 

www.Genealodzy.pl     poprosiłem o pomoc innych, zamiesz-

czając zdjęcie z 1936 i 1944r. w celu wskazania ewentualnego 

podobieństwa . Przesłane opinie potwierdziły moje wcześniej-

sze przypuszczenia.  Podobną opinię przekazał mi także 

wspomniany wcześniej pan Tadeusz Stankiewicz, który osobi-

ście znał Janusza.  Teraz przede mną stanęło trudniejsze zada-

nie : udokumentowanie powiązań rodzinnych  „Kordiana” z  

Emilią Dreszer. Najpierw odnaleziony akt ślubu  Gustawa 

Dreszera i Emilii z Ruschów z 1887r., potem akt urodzenia 

Jana Ruscha i wreszcie jego ojca Rudolfa, dają jednoznaczne 

wnioski : Emilia Dreszer to siostra Rudolfa Ruscha, więc kapi-

tan Jan Władysław Rusch był ciotecznym bratem dwóch gene-

rałów Dreszerów: Gustawa i Rudolfa. Nadmienię, że w akcie 

urodzin Jana Władysława , jednym z dwu zgłaszających wraz 

z Rudolfem Ruschem narodziny jego syna był adwokat Jan 

Dreszer, ojciec generałów. Być może dlatego też po nim to  

imię Jan , zaś Władysław to po bracie Emilii i Rudolfa. 

                                        
Ze zbiorów NAC. Zdjęcie rodzinny przy grobie. Po lewej Emilia Dreszer podtrzymywana przez synów Juliana i Zygmunta, 

dalej w środku w stroju żałobnym Elwira –żona gen. Orlicza -Dreszera , obok niej gen. Rudolf Dreszer. Po jego lewej ręce, w 

marynarskim mundurku młody January Rusch. 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Adwokat
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Partia_Socjalistyczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Dreszer
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Ze zbiorów NAC. Pogrzeb gen. Orlicz- Dreszera ,Gdynia ,lipiec 1936r.Pierwszy z lewej stoi młody January. W środku jego                   

ojciec Jan obok gen. Rudolfa Dreszera. Wśród klęczących przy trumnie matka generała , Emilia Dreszer. 
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Ze zbiorów NAC: Gdynia, lipiec 1936r.Msza żałobna. Od 

prawej:   prezydent Ignacy Mościcki,gen.Edward Rydz-

Śmigły,marszałek sejmu Stanisław Car. Stoi kpt. Józef Hart-

man.W głębi w marynarskim mundurku młody January Rusch. 
 

 

 

 

 

 

Gustaw Konstanty Dreszer-Orlicz ( 1889-1936) - wielce 

zasłużony dla Polski i jej obronności żołnierz  i najbliższy 

współpracownik Józefa Piłsudskiego , rycerz nad rycerzami, 

zwany przez niektórych  Pretorianinem  Marszałka ("Orlicz" 

to pseudonim, który został dodany do pierwotnego nazwiska i 

był używany w okresie konspiracji niepodległościowej) . W  

czasie nauki w gimnazjum w Częstochowie  aresztowany i 

więziony przez władze carskie za działalność patriotyczną . 

Studiował prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwo-

wie, a następnie handel na uniwersytecie w Leodium w Belgii 

oraz w Akademii Eksportowej w Hawrze we Francji.  Żołnierz 

Legionów Polskich, członek Polskiej Organizacji Wojskowej, 

kawalerzysta, generał dywizji Wojska Polskiego, uczestnik I 

wojny światowej oraz walk o niepodległość Polski w wojnie z 

bolszewikami. 15 listopada 1925 przewodził delegacji kilku-

dziesięciu wojskowych wyższej rangi, składającej marszałko-

wi Józefowi Piłsudskiemu propozycję zaprowadzenia w kraju 

politycznego porządku. Podczas zamachu majowego dowodził 

wojskami zbuntowanymi. On także prowadził kondukt po-

grzebowy Marszałka w Warszawie w 1935. Zginął śmiercią 

tragiczną 16 lipca 1936 w katastrofie lotniczej samolotu 

RWD-9 nad Gdynią. W uroczystościach pogrzebowych , które 

odbyły się w poniedziałek 20 lipca, uczestniczyli najwyżsi 

przedstawiciele władz cywilnych i wojskowych na czele z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezydentem RP Ignacym Mościckim i Marszałkiem Rydzem 

– Śmigłym. Ciało generała złożono na nowo otwartym cmen-

tarzu wojskowym na oksywskim urwisku. W trzecią rocznicę 

śmierci Generała jego zwłoki przeniesiono do krypty znajdu-

jącej się u podnóża monumentalnego mauzoleum, zlokalizo-

wanego nieopodal dotychczasowego miejsca pochówku.  

  
 

 
 

 

 
 

 Po zdobyciu przez hitlerowców Kępy Oksywskiej, mauzo-

leum Generała zostało zdewastowane  przez Niemców, a jego 

trumna usunięta. Do dziś nie wiadomo, jakie były dalsze losy 

jego  zwłok .  

.  
Ze zbiorów NAC. Najbliższa rodzina nad grobem : m.in. żona 

Elwira i matka Emilia. Po prawej gen. Janusz Głuchowski . 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

           
Gen. Gustaw Orlicz –Dreszer    Gen. Rudolf Dreszer 

http://www.astrolog.org.pl/baza-horoskopow/Pi%C5%82sudski_J%C3%B3zef
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Rudolf Eugeniusz Dreszer ( 1891 – 1958 ) ,studiował na 

uniwersytecie w Legie ( Belgia ). W latach 1914 – 17 służył w 

armii rosyjskiej, później w I korpusie Polskim w Rosji. Od 

1918 roku w Wojsku Polskim. Walczył w wojnie polsko – 

bolszewickiej. Jako oficer zawodowy doszedł do stopnia gene-

rała brygady. W kampanii 1939 roku dowodził między innymi 

grupa operacyjną Armii „ Prusy ”. Później przedostał się do 

Francji. Dowodził tam IV Dywizją Piechoty . Po wojnie osie-

dlił się w Kanadzie. Zmarł  w Waszyngtonie.  

 

 

 Najstarsze źródło genealogiczne dotyczące rodziny  Rusch w 

Polsce znalazłem w Kielcach,  w archiwum tamtejszej parafii 

ewangelicko-augsburskiej w akcie nr 4 małżeństwa zawartego 

w 1844r. przez Bernarda  z Joanną Teofilą Zielińską. Wszyst-

kie fakty wskazują na to, że Bernard Rusch przybył do Kielc 

na początku XIX w. wraz z innymi kolonistami z ziem pru-

skich .Jego rodzicami byli Jan Jakub Rusch i Margaretha 

Trappel (małżeństwo to potwierdzają też stosowne zapisy na 

internetowej stronie : https://familysearch.org/ ),  zamieszkują-

cy w  Neckargemünde  w ówczesnym Księstwie Badenii . 

Dziś to prawie 14-tysięczne  miasteczko w Niemczech, w 

kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w rejencji Karlsru-

he i w regionie Rhein-Neckar.                                                                                                                                                                                        

Tu, w  Kielcach przychodziły na świat dzieci piekarza Bernar-

da i Joanny. Chłopcy przeważnie byli chrzczeni w parafii 

ewangelickiej, dziewczynki w rzymsko-katolickiej Katedrze 

kieleckiej. Najstarszym dzieckiem był Karol ur. w 1845r.akt nr 

1. Następne dzieci to: Jan Henryk( ur.1846/23), Jakub 

(1849/10) , Ludwik (1850/24) , Rudolf (1855/36), Józef Woj-

ciech (1860/50) Emilia Franciszka Józefa ( 1861/529 ), Józef ( 

1863/25), Marianna Joanna (1864/639)  i najmłodsza Broni-

sława (ur.1869r., akt z 1880/558) . Ochrzczonym w Katedrze 

był też Władysław –akt nr 158  z 1863r. o jego urodzeniu się 4 

października 1858r. Według przekazów rodzinnych  Ruscho-

wie mieli szesnaścioro dzieci –wspomina pani Monika Dędys 

z Warszawy, prawnuczka Bronisławy . Emilia urodzona w 

1861r.,wychodząc za mąż za Jana Augusta Dreszera  stała się 

w ten sposób najbardziej znanym przedstawicielem niezbyt 

licznej rodziny Rusch w Polsce. Matkę dwóch generałów pod 

koniec wojny nie ominęły na starość trudy popowstańczej 

tułaczki, które dosięgły kilkusettysięczną grupę mieszkańców 

Warszawy. To, co się naokoło mnie działo w warunkach oku-

pacyjnych, uważałam za coś... zupełnie normalnego. Godzina 

policyjna - wiadomo, nie wolno być na ulicy, bo za to grozi 

kara śmierci. Za nie zaciemnianie okien - kara śmierci. Za 

pomoc Żydom - kara śmierci. Za naukę na tajnych kompletach 

- kara śmierci. Trzeba oddać radio - kto nie odda, ten będzie 

rozstrzelany. Mamusia nie ma Ausweisu, bo nie pracuje - nie 

powinna wychodzić z domu, bo może być łapanka, a wtedy z 

pewnością zostanie wywieziona do obozu koncentracyjnego 

lub do Niemiec na roboty[…] Dopiero potem zaczęły się nie-

codzienne przeżycia. W ostatnich dniach sierpnia 1944 r. wy-

dano rozkaz opuszczenia domów-za pozostanie w domu grozi-

ła kara śmierci. Wyszliśmy na plac przed „Naszym Domem", 

rodzice, ja, siostra, ciocia Stasia, siostra mamusi oraz osiem-

dziesięcioletnia babcia Dreszerowa, matka dwóch generałów 

(Gustawa Orlicz-Dreszera i Rudolfa Dreszera). Na placu tłu-

my wynędzniałych ludzi i dobrze odżywieni esesmani z wiel-

kimi wilczurami na smyczach. Tu odbyła się wstępna selekcja. 

Starcy i chorzy zostali brutalnie oddzieleni od nas. I choć 

Niemcy mówili, że zostaną przewiezieni ciężarówkami, bo nie 

mają sił iść, nie wierzyliśmy im. Pamiętam, że patrzyłam ze 

zgrozą, jak zabierają od nas babcię, która nie miała przy sobie 

prawie nic, bo nie miała siły nic nieść. Byłam wtedy pewna, że 

nie zobaczę jej więcej. I tak się stało. Nie zabili jej jednak już 

wtedy. Musiała samotnie przeżyć głód i poniewierkę, umarła w 

kilka miesięcy później w jakimś naprędce zorganizowanym 

domu starców, gdzieś daleko od Warszawy. Dowiedzieliśmy 

się o tym już po jej śmierci- tak wspominała ostatnie warszaw-

skie chwile Emilii  Halina  Gajkowicz , wnuczka Bronisławy 

Rusch ,w zbiorowej publikacji „Dzieciństwo i wojna”  [War-

szawa 1983, wyd. Czytelnik].  Miejsce śmierci i pochówku 

Emilii Rusch- Dreszer  nie jest znane.                                                                                                                                                                              

 

 

 

Druga córka ,Bronisława, wyszła za mąż za Józefa Bolesława 

Kuczyńskiego , którego wnuk Mariusz Jerzy Kuczyński jest 

dziś cenionym i znanym  operatorem dźwięku, członkiem 

Polskiej Akademii Filmowej oraz Stowarzyszenia Filmowców 

Polskich., twórcą wielu innowacji i nowych technologii w 

polskiej kinematografii oraz  laureatem wielu nagród filmo-

wych.                                                                                                                                                              

Władysław Rusch (1858-1926) ożenił się  w 1897 r. w War-

szawie ze Stefanią Bokiewicz (1863-1938) . Z aktu ślubu  nr 

116 wynika, że był agronomem w miejscowości Nakryszki, 

leżącej ok.20 km na północny zachód od Słonima w ówczesnej 

guberni nowogrodzkiej na Litwie –dziś przynależnej do Biało-

rusi. Pochowany na warszawskim cmentarzu Stare Powązki 

razem z żoną i córką Haliną Marcinkowską(1898-1981) .                                                                                                                                                                                               

O  pozostałych dzieciach Ruschów ,niestety, nie udało się 

zebrać szczegółowych informacji.                                                                                                                                                                                  

 

   

 

 

 

 

 

 ★    Patrząc na tak skomplikowane  i jednocześnie drama-

tyczne losy rodziny Rusch ,warto postawić jedno nurtujące 

pytanie : co spowodowało, że  Ruschowie ,urodzeni na pol-

skiej ziemi tak bardzo Ją pokochali, że oddali dla Niej nawet 

swoje życie? Najmłodszy, January w pobliżu Chodla, starszy 

Jan w Dachau, w niemieckiej ,dawnej pruskiej ziemi. Przecież 

tam w Badenii, nad Renem, ziemie dawnego wolnego Księ-

stwa Badenii przed II wojną światową należały do III Rzeszy. 

Do dziś w Badenii- Winterbergii żyją jeszcze mieszkańcy 

noszący nazwisko Rusch . Być może niektórzy z nich są w 

jakiś sposób spokrewnieni z Jakubem z Neckergemunde. Jed-

nego tylko nie wiemy: jak zachowywali się i co robili , 

zwłaszcza mężczyźni  ,w czasie II wojny światowej? W naj-

gorszym przypadku można bowiem sobie wyobrazić , wpraw-

dzie hipotetyczną,  ale jakże możliwą sytuację : oto w Dachau 

naprzeciwko siebie stanęli Jan Rusch w pasiakach i jakiś Jo-

han  Rusch w mundurze niemieckim strażnika SS.                                                                                                                                                                                                           

W przypadku Jana i Januarego Ruschów , ich miłość do pol-

skiej ziemi okazała się znacznie mocniejsza aniżeli ich więzy 

krwi z nacją swoich przodków. Zapewne tak bardzo czuli się 

Polakami, że identyfikowali się z Polską i z Jej 1000-letnią

http://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Badenia-Wirtembergia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rejencja_Karlsruhe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rejencja_Karlsruhe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Region_Rhein-Neckar
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Kadr zdjęcia ze zbiorów NAC. January Rusch ze swym            

ojcem Janem na pogrzebie gen.Gustawa Orlicz-Dreszera. 

 

 

 
 

 

historią i tradycją oraz dziedzictwem narodowym. To poczucie 

patriotyzmu i wspólnoty narodowej stanowiło o ich wewnętrz-             

nej sile, pozwalającej walczyć nie tylko z przeciwnościami  

 losu, ale także walczyć i nawet zginąć dla Polski.  Dla wła-

snego wygodnictwa i własnych interesów mogliby przecież 

nie angażować się i narażać swojego życia , i  w miarę bez- 

                 

                                     

piecznie i spokojnie przeżyć okupację . Ale  „Brak patrioty-

zmu jest cechą zdrajców”, a dla Nich patriotyzm nie był aż tak 

trudny , nawet w tak ciężkich i tragicznych warunkach , w 

jakich przyszło Im potwierdzać swoją polskość .W dzisiej-

szych czasach, taka postawa zasługuje na najwyższe uznanie i 

może być wzorem dla wielu współcześnie żyjących Polaków, 

w tym głównie dla niektórych polityków i „ medialnych auto-

rytetów”, głoszących ,że polskość to nienormalność (to stwier- 

dzenie jednego z byłych polskich premierów), że patriotyzm to 

przeżytek prowadzący do nacjonalizmu , a nawet  faszyzmu. 

To tacy „nowocześni ”, którzy z ideałów „Bóg, Honor i Oj-

czyzna” odrzucili te wartości  i dwie pierwsze zastąpili tole-

rancją i prywatą, a zapominając o interesie narodowym  o 

Unię Europejską troszczą się bardziej niż o dobro Polski, którą 

unikając słowa Ojczyzna nazywają „tym krajem”. Dla Jana i 

Januarego Ruschów polskość to była normalność,   a nawet 

Świętość , i za tę świętą sprawę, której na imię Polska, oddali 

swoje życie.  

I zapewne o takiej Polsce i takich Polakach pisał poeta :   

 

 

 

Jedna jest Polska, jak Bóg jeden w niebie,  

Wszystkie me siły jej składam w ofierze.  

Na całe życie, które wziąłem z Ciebie,  

Cały do Ciebie, Ojczyzno, należę.                                                                                                                                                                                         

…                                                                                                                                                                                                                                

Wiem, że nie ucisk i chciwe podboje,  

Lecz wolność ludów szła pod Twoim znakiem,  

Że  nie ma dziejów piękniejszych niż Twoje                                                                                                                                                                     

i większej chluby niźli być POLAKIEM.  
  

 

 

           Jan Lechoń- „Hymn Polaków zza granicy” (1936) 
                            

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Władysław Mądzik 
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w  ramach realizacji zadania publicznego :  „ Wspieranie zadań z  zakresu  kultury, 

sztuki, ochrony dóbr  kultury  i  dziedzictwa narodowego” oraz przez  Powiat Opolski .   DZIĘKUJEMY . 
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