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Dyrektor Adam Loret (1884 – ok. 1940)

Nadleśniczy RUDOLF ZACHER
(1899-1940)

R

udolf Zacher urodził się 11 kwietnia 1899 roku w Jaworznie, powiat Chrzanów, województwo krakowskie, jako syn Józefa i Heleny z domu Adamskiej. Wcześnie osierocony przez ojca, szkołę średnią z maturą ukończył w Krakowie w 1918 roku. Od 1917
roku odbywał służbę wojskową w armii austriackiej w Nowym
Sączu i Ołomuńcu. W 1918 brał udział w walkach na froncie włoskim i w Albanii.
W listopadzie 1918 wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego, do 13 Pułku Piechoty
w Krakowie. Uczestniczył w walkach o Śląsk Cieszyński, później w wojnie z bolszewikami w obronie Modlina w czerwcu 1920 roku, a następnie w 15. Pułku Piechoty
w ofensywie przeciwko bolszewikom pod Ciechanowem i Pułtuskiem i w walkach
na Wołyniu. Kończył wojnę w stopniu podporucznika.
Odbył studia na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1921-1925. Napisał pracę inżynierską pt. „Zastosowanie i zapotrzebowanie
drewna kopalnianego w Polsce”. Posiadał dobrą znajomość języka niemieckiego
i francuskiego. Od 1926 roku pełnił służbę w państwowym gospodarstwie leśnym
w Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu na stanowisku adiunkta leśnego, najpierw w Dyrekcji, później w nadleśnictwach Rytel i Kartuzy. Od 1938 roku do wybuchu II wojny światowej był nadleśniczym Nadleśnictwa Mestwinowo.
Żonaty z Haliną z d. Marcinkowską (1908-1992), miał syna Ryszarda (19371941), który zmarł na tyfus w Krakowie i tam został pochowany na Cmentarzu
Rakowickim.
Zmobilizowany do Wojska Polskiego w sierpniu 1939 roku. Po 17 września dostał się do niewoli sowieckiej. Od 5 października przebywał w obozie jenieckim
w Starobielsku, skąd rodzina otrzymała kilka kartek pocztowych. Nie znaleziono
jednak jego nazwiska na listach wywozowych ze Starobielska. Istnieją niepotwierdzone informacje, ze mógł być przeniesiony do obozu jenieckiego w Kozielsku. Fakt
przebywania Rudolfa Zachera w obozach NKWD potwierdza również Jędrzej Tucholski w opracowaniu z 1991 roku. „Mord w Katyniu”. Nadleśniczy Zacher został
zamordowany przez NKWD, prawdopodobnie wiosną 1940. Jego nazwisko nie występuje jednak w Księgach Cmentarnych Katynia, Charkowa i Miednoje.
Rudolf Zacher miał dwóch braci, w tym księdza infułata Edwarda Zachera posługującego w Wadowicach, wychowawcę Karola Wojtyły. Ksiądz Zacher zmarł
w Wadowicach w 1987 roku w wieku 84 lat. Losy drugiego brata nie są znane.
Dąb Pamięci Rudolfa Zachera posadzono w Wierzchlesie na terenie Nadleśnictwa Zamrzenica 12 października 2013 roku.

Tadeusz Chrzanowski
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Rudolf Zacher i Halina Marcinkowska na zdjęciu ślubnym około 1935 roku.
Fot. archiwum p.p. Lisieckich
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Kartka pocztowa napisana i wysłana przez nadleśniczego Rudolfa Zachera 22 listopada 1939 roku
z obozu jenieckiego w Starobielsku do żony Haliny. Kartka z archiwum p.p. Lisieckich

Miejsce Pamięci Leśników Polskich - ofiar Zbrodni Katyńskiej, utworzone w 2013 roku na obrzeżach
rezerwatu przyrody „Cisy Staropolskie” w Wierzchlesie. Fot. Tadeusz Chrzanowski
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