
JÓZEF WIĄCEK – „KLESZCZ”, „SOWA”

Urodził się 21 kwietnia 1912 r. w Trzciance (gmina Tursko Wielkie, powiat
Sandomierz, parafia Niekrasów), syn Pawła i Zofii z Podsiadłych. Miał sześcioro rodzeństwa:
Antoniego, Wincentego, Jana, Franciszka (zginął jako uczeń w lutym 1919 r. w wojnie
polsko-bolszewickiej), Józefa, Stanisława (partyzanta „Jędrusiów”, ps. „Inspektor”) i siostrę
Eleonorę.

Do szkoły powszechnej uczęszczał w Tursku Wielkim, a następnie do Gimnazjum im.
St. Konarskiego w Mielcu. Średnią szkołę rolniczą ukończył w Bojanowie Poznańskim.
Służył w randze kaprala w 20 pułku ułanów w Rzeszowie. W tym czasie ukończył szkołę
podoficerską w Kadrze 6 Kompanii Szkolnej Łączności w Jarosławiu (20.09.1935 r. –
15.02.1936). Po odbyciu służby wojskowej zamieszkał w Trzciance i zajmował się
gospodarstwem rolnym. W dniu 13 marca 1939 r. został zmobilizowany i przydzielony do 10
Zmotoryzowanej Brygady Kawalerii gen. dywizji WP Stanisława Maczka. Przeszedł z nią
wrześniowy szlak bojowy i w październiku powrócił do rodzinnego domu. W 1940 r.
zaangażował się w pracy organizacji konspiracyjnej Odwet, która wydawała tajne pismo
„Odwet”. Współpracował z Władysławem Jasińskim, którego znał z mieleckiego gimnazjum.

W dniu 25 maja 1942 r. na zjeździe „Jędrusiów” u Marcina Kozłowskiego „Łysy”
podczas odpustu w Sulisławicach został zastępcą szefa Władysława Jasińskiego. Po jego
śmierci 9 stycznia 1943 r. został szefem – dowódcą oddziału. Do słynnych akcji „Jędrusiów”
pod jego dowództwem należało rozbicie więzień w Opatowie 12 marca 1943 r. (uwolniono
ok. 80 więźniów) i w Mielcu 29 marca 1943 r. (uwolniono ok. 180 osób). Oddział „Jędrusie”
prowadził różnorodną działalność, podejmował liczne akcje przeciwko Niemcom. Karał
złodziei i zdrajców ojczyzny oraz wspomagał ludzi pozbawionych pracy.

W listopadzie 1943 r. nastąpiło włączenie „Jędrusiów” do AK, przy czym zachowali
oni swoją odrębność na podstawie umowy scaleniowej. Józef Wiącek jako dowódca brał
udział w walkach na równi ze swymi żołnierzami. W potyczce w Osieku stoczonej 1 lipca
1944 r. z niemiecką żandarmerią został ranny.

Okres tzw. II okupacji sowieckiej, od powstania Przyczółka Sandomierskiego w dniu
29 lipca 1944 r., zapisał się tragicznie w życiu żołnierzy AK. Oddział „Jędrusie” 30 lipca
1944 r. przemianowano na 4 kompanię II batalionu 2 pułku piechoty Leg. AK. W ramach tej
formacji „Jędrusie” uczestniczyli w akcji „Burza”. Józef Wiącek był na koncentracji oddziału
w Rybnicy. Jednak 12 sierpnia 1944 r. wybrał się do Połańca po umundurowanie dla
żołnierzy i 16 sierpnia został aresztowany przez NKWD. Gdy był konwojowany, zdołał zbiec,
ale nie udało mu się wrócić do oddziału. Drugi raz był aresztowany w listopadzie 1944 r. i po
dwóch przesłuchaniach został zwolniony przez kpt. Hipolita Duliasza. Trzeci raz wezwany do
Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Sandomierzu został zatrzymany. Zbiegł 8 lutego
1945 r. przeskakując mur. Ukrywał się w rejonie Trzcianki. Podczas czwartego aresztowania
3 lipca 1945 r. bezbronnego postrzelili ubowcy w obie nogi z pepeszy. Obecni przy tym
Rosjanie wybronili go i został później wypuszczony. Jednak z powodu odniesionych ran i
złego traktowania w więzieniu leczył się na nogi w Radomiu do lipca 1946 r. Kolejne
aresztowanie było konsekwencją fałszywego donosu z września 1946 r. Na pokazowej
rozprawie 16 marca 1948 r. został uniewinniony.

Po zakończeniu wojny ożenił się z Heleną Chołocińską, córką rządcy majątku
Radziwiłłów w Szwagrowie. Osiadł na rodzinnym gospodarstwie rolnym. Jednak władze
bezpieczeństwa nie dały mu spokoju. Został zmuszony do opuszczenia rodzinnej wsi.
Wyjechał na Pomorze, gdzie urodziło mu się czworo dzieci. W latach 1953-1976 był
dyrektorem gospodarstwa szkolnego w Oborach przy Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa
imienia Mikołaja Kopernika (wcześniej Technikum Mechanizacji Rolnictwa) w Kwidzynie.



Później do 1978 r. pracował w wymienionej szkole. Zmarł 20 listopada 1990 r. i został
pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Kwidzynie.

Współpracował z członkami dawnej grupy, utrwalając pamięć o dokonaniach
„Jędrusiów”. Za działalność partyzancką został uhonorowany Krzyżem Virtuti Militari i
Krzyżem Walecznych, nadawanymi przez Kapitułę Polskich Sił Zbrojnych w Londynie.
Nominowany na stopień podporucznika.


