
Bronisław WILUSZ „Ząbek", ur. 6 lutego 1920 r. w Godowej, syn Jana i 

Karoliny z d. Zamorska. Ukończył siedem klas szkoły powszechnej, z 

zawodu leśnik. W końcu 1941 r. lub na pocz. 1942 r. zaprzysiężony do AK 

przez Tadeusza Moskala „Tura". W 1943 r. ukończył tajną szkołę 

podoficerską i został mianowany starszym strzelcem. Został wówczas z-cą 

dowódcy drużyny. Uczestnik wielu akcji dywersyjnych, akcji „Burza" 

(gdzie walczył m.in. o tzw. żarnowskie mosty i tunel schronowy, za co 

został wyróżniony). Brał udział w akcji przeciwko milicji w Godowej 

wiosną 1945 r. oraz w zlikwidowaniu sekretarza gminnego PPR w 

Strzyżowie Jana Ziobry. Ujawnił się 25 kwietnia 1947 r. w PUBP w 

Rzeszowie. 29 lutego 1949 r. przeprowadzono u niego rewizję w związku 

ze sprawą Zbiory. 1 marca 1949 r. wojskowy prokurator rejonowy w 

Rzeszowie mjr Filip Barski postanowił zastosować wobec niego środek 

zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania i osadzić go w 

więzieniu przy PUBP w Rzeszowie. 10 marca 1949 r. oficer śledczy PUBP w Rzeszowie Kazimierz Wilik 

wszczął przeciwko niemu śledztwo. 16 marca 1949 r. oficer śledczy PUBP w Rzeszowie chor. Kazimierz 

Witek przedstawił mu postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej i w tym samym dniu 

zamknięto przeciw niemu śledztwo. 18 marca 1949 r. sporządzono akt oskarżenia, w którym zarzucono mu 

przestępstwa z art. 225 § 1 kk oraz z art. 9 Dekretu o Ochronie Państwa. 4 maja 1949 r. wyrokiem WSR w 

Rzeszowie w składzie: przewodniczący - kpt. K. Kluza, ławnicy - strz. I. Garlak, strz. J. Barczak, skazany 

na karę dwóch lat więzienia. Wniósł do Najwyższego Sądu Wojskowego skargę rewizyjną, którą NSW na 

posiedzeniu niejawnym 30 września 1949 r. uwzględnił i postanowił uchylić karę pozbawienia wolności. 

Wyjechał z Rzeszowszczyzny i zamieszkał w pow. Miastko, gdzie pracował w Dyrekcji Lasów 

Państwowych. Zmarł 05.09.1973r w Trzcinnie. 
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Od jesieni 1944 r. do kwietnia 1945 r. na terenie gminy Strzyżów działał oddział dowodzony przez Stanisława 

Markowicza (ps. Koń), w skład, którego wchodzili w głównej mierze żołnierze ze Strzyżowa i Godowej m.in.: 

Jan Gomółka, Kazimierz Koczela, Bronisław Kołodziej, Jan Moskal, Bronisław Wilusz. Oddział „Konia" 

wykonywał akcje, mające na celu kształtowanie postaw społecznych wobec nowego okupanta - m.in. za 

kontakty z Sowietami karano kobiety ostrzyżeniem włosów (w 1944 r. dokonano ostrzyżenia kobiety w 

Godowej). Jedną z większych akcji przeprowadzonych przez grupę Markowicza była wykonana 4 kwietnia 

1945 r. likwidacja gminnego sekretarza PPR w Strzyżowie Jana Ziobry, który w czasie okupacji był 

volksdeutschem, a po wojnie w ręce milicji wydawał ludzi, którzy należeli do partyzantki. Ponadto żołnierze 

podziemia wzięli udział w walce z milicją w Godowej. Kres działalności oddziału położyła śmierć jego 

dowódcy, który w czasie próby aresztowania we własnym sklepie został ranny, a następnie dosłownie 

zadeptany na śmierć przez milicję (skakano mu po klatce piersiowej i brzuchu). 
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