
 

Żegnaj drogi przyjacielu, 

Januszku !!! 

„ Jakże skromną,                                                                                                     

a tak wielką byłeś Ty osobowością ,                                                                                                             

darzący ludzi dobrocią, szacunkiem i miłością,                                                                                                                    

ileż to przekazałeś nam wiedzy i mądrości,                                                                                                                                      

a dzisiaj bez Ciebie wielka pustka w nas gości.                                                                                                                                                      
***                                                                                                                                                                                     

Janusz,                                                                                                                                                                            
to był człowiek o  szlachetnej  osobowość i  wielkiej wrażliwości oraz kulturze 

osobistej , to był pięcioletni chłopiec pamiętający przez całe swoje życie  koszmar 

Powstania Warszawskiego,  a w tym pierwsze zrzucane bomby nieopodal Jego domu.                                                    

Te wydarzenia głęboko zapisały się w pamięci malutkiego Januszka , które  miały 

wielki wpływ na Jego życie dorosłe. Dowodem tego są wydane Jego opowiadania z 

okresu wojny  w książce pt. „Moja wojna  1939-1945”,                                                                                                          

natomiast wszechstronne utalentowanie a w tym  talent artysty pozwolił Jemu 

namalować kolekcję obrazów   przedstawiających  grozę  po bombardowaniu wielu 

miejsc – kamienic  Warszawy   w odniesieniu się do stanu dzisiejszego.                                                                                                                                                                       

Po wojnie kończąc studia i będąc inżynierem geodetą-kardiografem  a jednocześnie 

zapalonym modelarzem podjął się wykonania kolekcji  modeli nikomu nie znanych  

niemieckich  unikalnych maszyn bojowych  testowanych w Powstaniu Warszawskim.                                                                                                               

Te specjalne maszyny bojowe  w osobach oglądających  wzbudzają wielkie  

niedowierzenie, z czym musieli walczyć powstańcy.                                                                                 

***                                                                                                                                                                        

Uratował od zapomnienia bardzo interesująca  historię polskiego  uzbrojonego  

ciężkiego rzecznego  kutra z okresu międzywojennego i powojennego                                     

ORP „Nieuchwytny” wykonując  model tego kutra.                                                                                                           

Z racji  młodzieńczej pasji lotniczej  należał do Warszawskiego Klubu Seniorów 

Lotnictwa /WKSL/ podejmując się do założenia  wspólnie z Jackiem Kucharskim 

modelarni lotniczej  w Szkole   Podstawowej Nr 166 im. Żwirki  i Wigury                                   

w  Warszawie,   gdzie  zajęcia przyjaciele  razem prowadzili jako wolontariusze.                                                                              

Był wielkim propagatorem wiedzy o Powstaniu Warszawskim.   Uczestniczył                                            

w bardzo wielu spotkaniach  kombatanckich jak również na spotkaniach w szkołach              

z młodzieżą przybliżając im zanikającą  już  historie,  ku pamięci potomnym.                                                                                                                                           

***                                                                                                                                                                                                                  

Do niebios lotników odleciałeś, my to wiemy,                                                                                                                                                                                                                              

ale Ciebie Januszku zapomnieć  nigdy nie chcemy,                                                                                                                    

toteż niechaj anioły  hen tam wysoko Ci sprzyjają                                                                                            
i w opiece Boskiej duszę Twoją mają”.  

 

Ur. 30 stycznia 1934 r.   zm.1 marca 2019 r. 

 

Na pamiątkę uczestnikom ostatniej   drogi- pożegnania  Janusza Wałkuskiego.                                                                         

Rodzina i  przyjaciele . 

Cmentarz Bródnowski., Warszawa 15 marca 2019 r.  

żył 85 lat 

Fotokolaż Andrzej Szymczak 


