
WŁADYSŁAW JAN JASIŃSKI – „JĘDRUŚ”, „KMITAS”

Urodził się 18 sierpnia 1909 r. w Sadkowej Górze (gmina i parafia Borowa, powiat
Mielec), syn nauczyciela Piotra i Marii z Halardzińskich. Miał czworo rodzeństwa:
Bronisława, Kazimierza, Elżbietę Annę i Stanisława – „Kiemlicz”, „Adam Sosna”
współtwórca i redaktor „Odwetu”, zginął w Oświęcimiu. W Mielcu, gdzie zamieszkali jego
rodzice, ukończył Szkołę Ludową Męską (1915-1920) i Gimnazjum im. St. Konarskiego, w
którym złożył egzamin dojrzałości w 1929 r. W 1930 r. podjął studia w Uniwersytecie
Warszawskim na Wydziale Humanistycznym, następnie przeniósł się na prawo. Z powodów
finansowych przerwał studia i w 1933 r. podjął pracę nauczyciela w szkole w Albinówce na
Wileńszczyźnie. W 1934 r. wznowił studia prawnicze w Uniwersytecie Warszawskim.
Ukończył je, uzyskując tytuł magistra prawa w 1939 r. Należał do Związku Harcerstwa
Polskiego oraz Związku Strzeleckiego. Uprawiał sport wioślarski w ramach Akademickiego
Związku Sportowego.

19 lutego 1936 r. poślubił Stefanię Antosz, a w 1937 r. urodził się im syn Andrzej. W
1938 r. osiedli się w Tarnobrzegu, dokąd przenieśli się również rodzice Władysława
Jasińskiego z Mielca. On sam podjął pracę w kancelarii prawnej dra Leonarda Madeja.
Równolegle uczył w miejscowym Gimnazjum im. hetmana J. Tarnowskiego, pełniąc
jednocześnie funkcję komendanta Związku Młodej Polski.

We wrześniu 1939 r. wziął udział w obronie Tarnobrzega, po czym, wraz z wojskiem,
wycofał się za San. Po kampanii wrześniowej wrócił do Tarnobrzega. Włączył się do
tworzenia konspiracji niepodległościowej. Początkowo zorganizował akcję zbierania,
konserwacji i ukrywania broni porzuconej przez Wojsko Polskie.

W grudniu 1939 r. rozpoczął wydawanie „Wiadomości Radiowych”, które od 10
marca 1940 r. zaczęły się ukazywać pod nazwą „Odwet”. Czasopisma te przekazywały
czytelnikom nie tylko niedostępne dla Polaków informacje pochodzące z nasłuchu radiowego
o rzeczywistej sytuacji na frontach wojennych, ale również podtrzymywały na duchu
mieszkańców żyjących pod okupacją.

W tym okresie W. Jasiński zaczął tworzyć własną organizację „Związek Odwetu”,
która grupowała młodzież gimnazjalną, harcerzy i członków Związku Młodej Polski z
Tarnobrzega i okolicznych miejscowości. Jego najważniejszym zadaniem był druk i kolportaż
pisma „Odwet”. Organizacja gromadziła broń, zbierała informacje o Niemcach, podejmowała
pierwsze próby sabotażu.

W 1940 r. działalność konspiracyjna organizacji utworzonej przez W. Jasińskiego
rozszerzała się i było o niej coraz głośniej. On sam był poszukiwany przez gestapo. Wśród
członków organizacji Niemcy dokonali aresztowań od marca do czerwca 1941 r. W kwietniu
1941 r. W. Jasiński utworzył leśny oddział dywersyjno-bojowy o nazwie „Jędrusie”, którego
został szefem. Nazwa pochodziła od jego pseudonimu „Jędruś” przybranego od imienia jego
syna.

Oddział „Jędrusie” prowadził różnorodną działalność, podejmował liczne akcje
przeciwko Niemcom. Karał złodziei i zdrajców ojczyzny oraz wspomagał ludzi
pozbawionych pracy. „Jędrusie” przeprowadzili wiele udanych akcji, które przyniosły im nie
tylko lokalny rozgłos, ale i otoczyły ich swoistą legendą, jaka wyróżniała organizację spośród
wielu innych ugrupowań polskiego podziemia. Warto wspomnieć, że od nazwy tej organizacji
wszystkich polskich partyzantów na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej nazywano
„Jędrusiami”.

Władysław Jasiński zginął 9 stycznia 1943 r. w starciu z Niemcami pod Trzcianką
wraz z dwoma innymi „Jędrusiami” – Marianem Goryckim „Polikier” i Antonim Tosiem
„Antek”. Pochowany został w nocy 11 stycznia 1943 r. w zbiorowej mogile „Jędrusiów” na
cmentarzu parafialnym w Sulisławicach. Podczas pogrzebu nad ich mogiłą przemawiał



Franciszek Stala „Kuwaka”. Na zbiorowej mogile „Jędrusiów” w maju 1959 r. został
postawiony pomnik.

Rozkazem Naczelnego Wodza z 11 listopada 1943 r. został awansowany do stopnia
podporucznika, zaś 2 października 1944 r. pośmiertnie odznaczony Krzyżem Virtuti Militari
V klasy.


