
II wojna światowa to wydarzenie odległe w czasie, a jednak tak nam bliskie. Żywe w 

pamięci pokolenia, które było jej uczestnikiem i świadkiem. Żywe również dla nas, którzy 

te straszne dni znamy jedynie z opowieści ojców i dziadków oraz z lekcji historii. To 1 

września 1939 roku losy naszego narodu zostały ponownie wystawione na bolesną próbę 

wymagającą ofiar. Tego dnia bowiem nasze państwo zostało zaatakowane przez 

Niemców. Pancernik " Schleswig - Holstein" rozpoczął ostrzeliwanie polskiej strażnicy na 

Westerplatte. Nieco wcześniej spadły bomby na Wieluń. To my, Polacy, jako pierwsi 

zbrojnie przeciwstawiliśmy się agresorowi. Samotni, opuszczeni przez sojuszników 

staraliśmy się ratować nasze państwo przed utratą wolności i niepodległości. Polski 

minister spraw zagranicznych i polski patriota powiedział, że w Polsce nie znamy pojęcia 

pokoju za wszelką cenę. W życiu ludzi, narodów i państw jest tylko jedna rzecz bezcenna -   

honor. Upadek Westerplatte to nie koniec kampanii wrześniowej. Pod Mokrą, pod Wizną, 

pod Mławą, w wielkiej bitwie nad Bzurą, w obronie Warszawy, w obronie Lwowa, pod 

Tomaszowem Mazowieckim i Krasnobrodem trwały ciężkie walki, żołnierz polski spisywał 

się dobrze i coraz lepiej. Przyszedł jednak 17 września. Dzień, w którym broniła się 

Warszawa i Modlin, w którym trwała jeszcze bitwa nad Bzurą, w którym odparto Niemców 

spod Lwowa, ale tego dnia Polska otrzymała cios nożem w plecy. Ten cios zadała 

bolszewicka Rosja, zgodnie z układem między Ribbentropem a Mołotowem. Walki w 

kampanii wrześniowej trwały do Kocka, do 6 października. Po tym przyszła noc okupacji. 

Noc, której istotą była zbrodnia, której istotą był Oświęcim, Holocaust  i Katyń. 

Gehenna, która trwała prawie 6 lat, doprowadziła do ogromnych strat materialnych, jak i 

milionowych ofiar w ludziach. Wojna stawiała przed człowiekiem pytanie: kim jesteś? 

Zbrodniarzem czy bohaterem? Stawiała człowieka w szeregu ekstremalnych sytuacji, 

które wymagały od niego bardzo wiele. Była również i tu, w naszej małej ojczyźnie, - 

Rudniku. To tutaj właśnie 5 września 1939 roku niemiecki Wehrmacht rozstrzelał ponad 20 

mieszkańców Rudnika. Niemcy wkroczyli do Sułkowic w nocy z czwartego na piątego 

września 1939 r. Gdy doszli do skrzyżowania dróg na Zielonej,  wysłali patrol do 

sąsiedniego Rudnika, gdzie doszło do wymiany strzałów pomiędzy żołnierzami 



niemieckimi a strażą tylną polskich oddziałów, wycofujących się w kierunku wschodnim. W 

wyniku zbrojnego starcia padło trzech Niemców i jeden Polak. Wehrmachtowcy, 

opanowawszy Rudnik, mszcząc się za poniesioną stratę, zebrali grupę mieszkańców, 

którzy uczestniczyli w porannej mszy oraz wywlekli z domu znajdującego się w pobliżu   

dwie młode dziewczyny, które obserwowały wydarzenia przez okno i natychmiast 

wszystkich, bez żadnego śledztwa i sądu, rozstrzelali, pod pretekstem rzekomego 

współudziału w zabiciu żołnierzy niemieckich. Dwóch młodych ludzi skazanych na 

rozstrzelanie spróbowało szczęścia w ucieczce – udało się tylko jednemu, Janowi Kalecie.  

W ten pamiętny, tragiczny wrześniowy dzień zginęło w Rudniku 21 osób. Był to bestialski 

mord dokonany na niewinnych ofiarach. II wojna światowa została wygrana. Dziś 

oddajemy hołd poległym  w obronie ojczyzny.  Należy im się  szacunek i  pamięć.  A 

historii należy się prawda... 

 


