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STANISŁAW RUSAK (1947-2020) 
historyk, nauczyciel, pracownik administracji oświatowej

Urodził się 27 kwietnia 1947 roku w Biadaszkach koło Wieruszowa. Ukończył Liceum 
Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie, a następnie Wyższą Szkołę  
Pedagogiczną w Opolu; w roku 1996 na podstawie pracy „Obóz jeńców alianckich 
w Ostrzeszowie” (napisanej pod opieką prof. Jerzego Pietrzaka) uzyskał w Uniwersy-
tecie Wrocławskim tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii (specjalność 
– historia najnowsza). 

Od 1968 roku związany był z oświatą – pracował jako nauczyciel w szkołach pod-
stawowych w Mielcuchach, Kraszewicach i Kobylej Górze oraz w szkołach średnich 
w Ostrzeszowie i Kaliszu; od 1973 roku pracował w administracji oświatowej w Ostrze-
szowie, a od 1975 roku w Kuratorium Oświaty w Kaliszu, a następnie Wielkopolskim 
Kuratorium Oświaty w Poznaniu (Wydział Nadzoru Pedagogicznego w Kaliszu). Przez 
wiele lat pracował na stanowisku starszego wizytatora, (w międzyczasie pełnił także 
funkcję wicedyrektora).

Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół historii regionu ostrzeszow-
skiego. Jest współautorem pracy zbiorowej pod red. Stanisława Nawrockiego Dzieje 
Ostrzeszowa (1990) i autorem książek Jeńcy alianccy w okupowanym Ostrzeszowie. Sta-
lag XXIA – Oflag XXIC Schildberg (2002), oraz Jeńcy norwescy w niemieckich obozach na 
ziemiach polskich w latach 1942 – 1945 (2010). Interesował się też historią gospodarczą, 
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redagując 7. tom „Zeszytów Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” pt. Z zagadnień 
społeczno- gospodarczych. Był również autorem kilku artykułów, recenzji i biogramów, 
które ukazały się w „Zeszytach Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, „Roczniku 
Kaliskim”, „Łambinowickim Roczniku Muzealnym” (nr 34 pt. Jeńcy wojenni w latach  
II wojny światowej), Słowniku biograficznym Wielkopolski południowo- wschodniej (zie-
mi kaliskiej) – t. 2- 3(2003, 2007).

Był członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego (1975) i Kaliskiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Nauk (1990), w którym w latach 1992-2016 pełnił funkcję członka za-
rządu. Współpracował z Muzeum Regionalnym w Ostrzeszowie (m.in. był konsultantem 
merytorycznym projektu „Ostrzeszów – miasto za drutami 1939-1945. Notacje filmo-
we”), a także uczestniczył w spotkaniu w Ostrzeszowie z premierem Norwegii Jensem 
Stoltenbergiem, którego ojciec Thorvald był jednym z jeńców przetrzymywanych w opi-
sywanym przez S. Rusaka obozie.

Zmarł 7 listopada 2020 r. w Kaliszu, został pochowany na Cmentarzu Komunalnym 
przy ul. Poznańskiej.

W swoich działaniach naukowych przejawiał niezwykłą pracowitość, rzetelność 
dociekań twórczych, a zarazem skromność w ocenie swoich niewątpliwych sukcesów. 
Pozostawił po sobie wspomnienie człowieka życzliwego ludziom, zawsze gotowego do 
pomocy, a zarazem człowieka wielkiego serca i kultury.

Nota biograficzna w zbiorach Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 

Krzysztof Walczak


