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Październik 1939 r.: Władysław Jasiński tworzy w Tarnobrzegu i okolicy
tajną organizację, która stawia sobie za cel walkę z niemieckim okupantem.
Organizacja przyjęła nazwę „Odwet”. W jej skład weszli członkowie przed-
wojennego Związku Młodej Polski, Młodej Wsi, „Wici”, młodzież harcerska
i gimnazjalna. Organizacja „Odwet” była apolityczna, współpracowała z in-
nymi podziemnymi organizacjami, głównie z ZWZ, AK oraz z ludowcami.

Październik-listopad 1939 r.: na terenie Tarnobrzega zawiązują się tajne
„piątki” harcerskie, które wkrótce podporządkują się Jasińskiemu.

Listopad-grudzień 1939 r.: Jasiński organizuje nocne wyprawy w poszuki-
waniu broni porzuconej przez wycofujące się we wrześniu oddziały Wojska
Polskiego. Odzyskaną broń zakonserwowano i ukryto.

Grudzień 1939 r.: Jasiński organizuje tajny nasłuch audycji radiowych z
Zachodu i wydaje „Biuletyn wiadomości radiowych”.
Marzec 1940 r.: Jasiński wraz z zespołem w składzie: Stanisław Jasiński,
Tadeusz i Eugeniusz Dąbrowscy, Karol Wojteczko i Zdzisław de Ville przy-
stępuje do wydawania cotygodniowej tajnej gazety pt. „Odwet”. Nasłuch ra-
diowy prowadzi kierownik szkoły w Dębie - Bronisław Zybura i jego syn
Bolesław.

Wiosna 1940 r.: przy „Odwecie” powstają dwa fundusze: prasowy i samopo-
mocowy, oba z dobrowolnych składek czytelników tajnej gazety.

Lato 1940 r.: „Odwet” obejmuje swym kolportażem powiaty: Tarnobrzeg,
Nisko, Leżajsk, Przeworsk, Jarosław, Przemyśl, Łańcut, Rzeszów, Kolbuszo-
wa, Mielec, Dębica, Tarnów, Dąbrowa Tarnowska. Częściowo dociera do
powiatów: Jasło, Nowy Sącz, Kraków, a także jest kolportowany w południo-
wych powiatach lubelskiego i niemal na całej Kielecczyźnie.
Wrzesień 1940 r.: pierwsze wpadki, m. in. na węzłowej stacji kolejowej w
Rozwadowie w ręce żandarmerii wpada walizka z „Odwetem” transportowa-
na przez Tadeusza Dąbrowskiego, pod koniec września obława na Władysła-
wa Jasińskiego na stacji kolejowej w Tarnobrzegu. Szczęśliwa ucieczka Ja-
sińskiego z pociągu koło Ocic.
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Październik 1940 r.: Władysław Jasiński przenosi centralę „Odwetu” z Tar-
nobrzega do Krzemienicy w powiecie mieleckim, a następnie na ziemię san-
domierską. Likwiduje centralny kolportaż i tworzy punkty przebitkowe; po-
wielarnie zostają uruchomione m.in. w punktach przebitkowych: w Tarno-
brzegu, Krzemienicy, Radomyślu Wielkim, Mielcu, Trzciance, Ruszczy, Su-
lisławicach, Sandomierzu, Opatowie, Opaleniskach i Lipniku, we Frysztaku;
w Bolesławiu i Otfinowie nad Dolnym Dunajcem. Gazeta osiąga nakład ok.
10 tys. i ukazuje się każdego tygodnia w sobotę lub niedzielę.
Luty 1941 r.: „Odwet” staje się „Biuletynem informacyjnym” Biura Infor-
macji i Propagandy Okręgu ZWZ w Krakowie.
Marzec-czerwiec 1941 r.: liczne aresztowania w Organizacji, m.in. w Roz-
wadowie, Nisku, Tarnobrzegu, Leżajsku i Grodzisku Górnym. Wielu człon-
ków dostaje się w ręce gestapo, wielu ukrywa się.  Jasiński tworzy z konspi-
ratorów oddział dywersyjno-bojowy, który przyjmuje nazwę „Jędrusie”.
Wiosna 1941 r.: pierwsza akcja dywersyjna na leśnictwo w Szczece, udział
wzięli: Władysław Jasiński, Franciszek i Józef Kasakowie, Franciszek Moty-
ka, Franciszek Stala, Antoni Toś i Stanisław Wiącek. W czasie akcji Jasiński
pokwitował zagarniętą gotówkę i służbowy rower, podpisując się po raz
pierwszy pseudonimem „Jędruś”. Było to zdrobniałe imię czteroletniego sy-
na Jasińskiego. Od pseudonimu dowódcy wzięła się nazwa „Jędrusie”.
Zdobyte środki finansowe i materialne przeznaczano na pomoc dla areszto-
wanych, ukrywających się i ich rodzin. Część środków przekazywano Ra-
dzie Głównej Opiekuńczej.
Czerwiec 1941 r.: akcja na gminę w Waśniowie i na Komunalną Kasę
Oszczędności w Bodzentynie.
Lipiec 1941 r.: akcja na mleczarnię w Klimontowie i na leśnictwo koło Ła-
gowa.

Sierpień 1941 r.: akcja na mleczarnię w Tursku Wielkim, pierwsza „lekcja
wychowania obywatelskiego” w Antoniówce.

Wrzesień 1941 r.: akcja na leśnictwo w Strużkach, połączona z „lekcją wy-
chowania obywatelskiego”.
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Jesień 1941 r.: Jasiński zakłada nowe kwatery centrali „Odwetu” w Józefo-
wie k. Wiśniowej.
Listopad-grudzień 1941 r.: akcja na mleczarnię w Gorzyczanach, Bank Rol-
ny w Mielcu, transport zboża koło Rytwian.
Grudzień 1941 r.: Zdzisław de Ville, wiozący transport „Odwetu”, zatrzyma-
ny przez granatowych policjantów w Bolesławiu (Dąbrowa Tarnowska). Jed-
nego z nich zabija, a drugiego ciężko rani. „Zdzich” uchodzi, ale transport
gazet wpada w ręce wroga.
Styczeń 1942 r.: w Bolesławiu zostaje aresztowany Stanisław Jasiński ps.
„Adam Sosna”, młodszy brat „Jędrusia”, a także Piotr Kozioł ps. „Filar”.
Styczeń 1942 r.: akcja na młyn w Wiązownicy, Komunalne Kasy Oszczędno-
ści w Staszowie i Mielcu.
Styczeń-luty 1942 r.: akcja na mleczarnię w Wójczy (pow. buski) i gminę
w Tuczępach (pow. buski).
Luty 1942 r.: akcja na gorzelnię w Wymysłowie i Ułanowicach oraz na mle-
czarnię w Oględowie.
Marzec 1942 r.: aresztowania w siatce „Odwetu” powiatu Dąbrowa Tarnow-
ska.

17 III 1942 r.: w Sandomierzu zostaje aresztowany Franciszek Bogdański
oraz jego żona Barbara. W swym mieszkaniu prowadzili punkt przebitko-
wy ,,Odwetu”. Liczne aresztowania w Sandomierzu.
17 III 1942 r.: w Wiśniówce po parogodzinnej walce Niemcy likwidują re-
dakcję „Odwetu”. Polegli: redaktor Bolesław Czub ps. „Antoni Szary”, sekre-
tarka red. Karolina Stawiarz ps. „Lala”, Jan Sobieraj i Longinus Zajączkow-
ski. „Odwet” przestaje ukazywać się na terenach lewobrzeżnej Wisły. Nadal
wychodzi w podcentrali „Wschód” (później zmienia tam nazwę na „Czyn”)
oraz nad Dolnym Dunajcem.
Marzec-maj 1942 r.: część członków oddziału przebywała w Warszawie na
kursach samochodowych.
Maj 1942 r.: akcja na majątek Orczki koło Szczucina i na transport masła z
Połańca do Sandomierza na szosie koło Zawidzy.
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Czerwiec 1942 r.: akcja na gminę w Kołaczkowicach (pow. buski) i majątek
w Glinach Wielkich (pow. mielecki).
Czerwiec i lipiec 1942 r.: „Jędrusie” kwaterowali w powiecie buskim
(wioski: Bosowice, Brzozówka, Kargów, Balice, Palonki).
Lipiec 1942 r.: akcja na magazyny cukru w Ratajach koło Szczucina i na
Komunalną Kasę Oszczędności w Opatowie.
Sierpień 1942 r.: rozbrojenie strażnika gorzelni w Wymysłowie, potyczka z
patrolem granatowej policji na szosie koło Zakrzowa, potyczka „Jędrusia” z
granatowym policjantem w Rybnicy.
Wrzesień 1942 r.: akcja na mleczarnię w Łubnicach.
Od września 1942 r.: „Jędruś” rozmieścił swój oddział na kwaterach w rejo-
nie gminy Iwaniska. Tu, w przysiółku Kolonii Grzybowskiej, powstała cen-
tralna kwatera „Jędrusiów” z podziemnym bunkrem, tzw. „Wygwizdów”.
Październik 1942 r.: akcja na majątek w Kurozwękach i na kolejkę wąsko-
torową w rejonie stacji Rakówek.

Październik-listopad 1942 r.: aresztowanie Wacława Podsiadłego ps.
„Wacek” z Jezior i rozstrzelanie go w Sandomierzu, akcja na majątek w Wi-
śniowej, wykonanie wyroku śmierci w Niekurzy, akcja na Centralę Rolniczo-
Handlową w Pacanowie, na mleczarnię w Bardo koło Łagowa, na bazę trans-
portową w Tarnobrzegu, młyn w Koprzywnicy, magazyn i bank „Społem”
w Mielcu - po tej akcji Niemcy rozplakatowali listy gończe za Jasińskim.
Grudzień 1942 r.: akcja na stacji kolejki wąskotorowej w Bogorii na trans-
port cukru z Włostowa do Niemiec (zarekwirowano trzy wagony cukru), na
majątki Radziwiłła pod zarządem niemieckim w Sichowie (zarekwirowano
samochód osobowy, kilka koni wierzchowych i ponad 30 wozów żywności),
wykonanie wyroków śmierci na Polakach współpracujących z okupantem w
Bogorii i Gołoszycach.
9 stycznia 1943 r.: w potyczce z niemiecką żandarmerią w Trzciance k. Po-
łańca poległ Władysław Jasiński, Marian Gorycki ps. „Polikier” i Antoni Toś
ps. „Antek”. 11 stycznia zostali pochowani we wspólnej mogile na cmentarzu
w Sulisławicach.



6

http://jedrusiesulislawice.pl

Styczeń 1943 r.: po śmierci „Jędrusia” dowództwo objął jego zastępca Józef
Wiącek ps. „Sowa”. W tym czasie oddział kwaterował na terenie gminy Iwa-
niska, w wioskach Ujazd, Toporów, Radwan, Kolonia Radwanówek i Kolonia
Grzybowska.
Styczeń 1943 r.: akcja na młyn w Sulisławicach i na niemieckie magazyny w
Klimontowie.
Luty 1943 r.: akcja na majątek i serownię w Łoniowie, na niemieckie maga-
zyny w klasztorze w Klimontowie, wykonanie wyroku śmierci w Wiśniowej,
„lekcja wychowania obywatelskiego” w Przyborowicach i Faliszewicach.
12 marca 1943 r.: rozbicie więzienia w Opatowie (uwolnienie 80 więźniów).
Ok. 20 marca 1943 r.: „Jędrusie” opuszczają „Wygwizdów”, przenosząc się
na przejściowe kwatery w Woli Małkowskiej.
29 marca 1943 r.: rozbicie więzienia w Mielcu (uwolniono 180 więźniów).
Marzec 1943 r.: akcja na magazyny niemieckie w Klimontowie, na gorzelnię
w Julianowie (zarekwirowano 5 tys. litrów spirytusu), wykonanie wyroku
śmierci w Bukowej, Turskiej Woli, w Rytwianach na zabójcy „Jędrusia”.
Kwiecień 1943 r.: rozbrojenie granatowych policjantów w Wiśniowej, akcja
na majątek Orczki, potyczka z żandarmami w Surowej (ranni Andrzej
Skowroński i Jan Mazur), zdobycie broni i amunicji na granatowych policjan-
tach w Wiśniowej.
Kwiecień 1943 r.: kwaterowanie w ziemiankach w golejowskim lesie.
Maj 1943 r.: akcja zagarnięcia części niemieckich baraków w Wiśniowej do
budowy leśnych kwater - „willi” w turskim lesie, akcja na mleczarnię w Ogłę-
dowie, na majątek w Łoniowie, likwidacja bandy Kozodoja i wykonanie wy-
roku śmierci na jej przywódcach, likwidacja ksiąg ewidencyjnych w gminach:
Samborzec, Koprzywnica, Osiek, Tursko Wielkie, Połaniec, Obrazów, Szy-
dłów, Kurozwęki, Koniemłoty, Tuczępy i Modliborzyce (śmierć Tadeusza
Czuba ps. „Tadek Inżynier”).
3 czerwca 1943 r.: po zasadzce na rytwiańskich żandarmów na trakcie w tur-
skim lesie 2 czerwca 1943r. Niemcy przeprowadzili pacyfikację wioski Struż-
ki; walka obronna „Jędrusiów”, dzięki której około połowa mieszkańców
przeżyła.
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29 czerwca 1943 r.: Niemcy urządzili obławy na leśne kwatery „Jędrusiów”,
którym udało się przebić przez pierścień okrążenia. Spaleniu uległy ich kwate-
ry w turskim lesie.
Czerwiec 1943 r.: rozbrojenie szefa bandy „Złotej Rączki” w Korytnicy, li-
kwidacja bandy w Piórach, wykonanie wyroku śmierci na zdrajcach w
Ostrówku i Lesisku Ossalskim.
Lipiec 1943 r.: na prośbę ludności okolicznych wiosek zlikwidowano uzbro-
jonego bandytę w Wólce Gieraszowskiej, śledztwo i „lekcja wychowania oby-
watelskiego” udzielona szajce złodziei w Antoniówce i Jeziorach, na Zgórsku
w czasie pełnienia warty przy kwaterach ciężko ranny Włodzimierz Różycki
„Włodek”, w Zarzeczu po potyczce z niemiecką żandarmerią ranny, a następ-
nie schwytany Władysław Hyjek „Lord”, po niedługim czasie rozstrzelany
prawdopodobnie w kleczanowskim lesie. W podcentrali „Wschód” zmiana
nazwy pisma „Odwet” na „Czyn”.
Sierpień 1943 r.: akcja na szosie Stopnica-Staszów na transport masła, obła-
wa na złodziei na terenie gminy Osiek; w ręce niemieckich żandarmów wpada
Zbigniew Różycki „Simek”, rozbicie posterunku żandarmerii w Łoniowie w
celu odbicia „Simka”, który został wcześniej rozstrzelany; 22 sierpnia „nalot”
Niemców na kwatery „Jędrusiów” w Sulisławicach i Zgórsku, ginie Zdzisław
de  Ville,  Wanda  Szcześniak  i  Bolesława  Kozłowska,  27  sierpnia  likwidacja
sprawców „nalotu” z 22 sierpnia.
Lato 1943 r.: „Jędrusie” w ścisłym zakonspirowaniu na wiejskich kwaterach
w rejonie Sulisławic (Zgórsko, Wojcieszyce-Piachy, Lipowiec).
Wrzesień 1943 r.: przeniesienie do Lesiska Ossalskiego, gdzie, z krótkim
przerwami, „Jędrusie” przetrwali aż do kolejnej obławy, w pierwszych dniach
lipca 1944 roku.
Wrzesień 1943 r.: wznowienie wydawania „Odwetu”. Uruchomienie powie-
larni w Ruszczy i Wojcieszycach-Piachach. Skład redakcji: Stefan Barański
ps. „Generał Pióro”, .Jerzy Bette ps. „Papcio”, Eugeniusz Dąbrowski ps.
„Genek”, Cecylia Heleniak-Gutry ps. „Wanda”, Zbigniew Kabata ps. „Bobo”,
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Jan Majka ps. „Magik”, Andrzej Skowroński' ps. „Andrzej” i Tadeusz Sze-
wera ps. „Łebek”; zespołem kieruje Aleksander Modzelewski ps. „Zbyszek
Warszawiak”.
Wrzesień 1943 r.: akcja na majątek w Szumsku, obława na szajkę złodziei w
wioskach: Skwirzowa, Beszyce i Zbigniewice, Niekrasów, Rudniki i okolicy
Rytwian; likwidacja szajki złodziei w Trzciance i Tursku Małym.
Październik 1943 r.: akcja na majątek w Rytwianach, obława na złodziei w
„Dołach” na Powiślu, w Miłoszowicach, Grzybowie i Szczeglicach, wykona-
nie wyroku śmierci na gestapowcu w Sandomierzu w czasie meczu, i w Po-
łańcu.
Październik 1943 r.: scalenie oddziału „Jędrusie” z Armią Krajową z podpo-
rządkowaniem na szczeblu Inspektoratu i zachowaniem własnej prasy
„Odwet”.
Listopad 1943 r.: po raz pierwszy „Odwet” zostaje odbity na drukarni Fran-
ciszka Patrasia w Opatowie, a później na drukarni „Jędrusiów”, umieszczonej
w podziemiach starego kościoła w Sulisławicach.
Listopad 1943 r.: udaremnienie napadu złodziejskiego w Sulisławicach, ob-
ława na złodziei w Zrębinie, Sieragach, Łubnicach, Suchej Woli, akcja na
leśnictwo w Budzie Stalowskiej
Jesień 1943 r.: grupka „Jędrusiów” zdaje „małą” maturę oraz rozpoczyna
tajną podchorążówkę.
Grudzień 1943 r.: akcja na kolejowy transport cukru w rejonie stacji Sieragi,
obława na złodziei w czasie jarmarku w Połańcu – „lekcja wychowania oby-
watelskiego”.
Styczeń 1944 r.: potyczka Stanisława Wiącka i Edwarda Kabaty z żandarme-
rią w Łubnicach; obaj ranni.
Luty 1944 r.: zdobycie broni na Niemcach w Rytwianach i Padwi, potyczka
Andrzeja Fijałkowskiego z żandarmerią w Jeziórku; zostaje ranny, ale zdoby-
wa broń i bryczkę.
Marzec 1944 r.: zespól redakcyjny „Odwetu” wydaje 100-stronicową bro-
szurę pt.: „Nie zdobi nas mundur, nie chwali nas sztab”.
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Kwiecień 1944 r.: zakończenie działalności wydawniczej „Jędrusiów”, ale
gazeta „Odwet” wydawana jest nadal w pow. Dąbrowa Tarnowska (do wkro-
czenia Armii Sowieckiej), a w podcentrali „Wschód” ukazuje się „Czyn”, za-
chowując ciągłość numeracji „Odwetu” (do X 1944 r.).
Kwiecień 1944 r.: rekwizycja niemieckiego samochodu osobowego.
Maj 1944 r.: wspólna akcja „Jędrusiów” i oddziału kpt. „Nurta” na majątek
Gliny Wielkie – walka z dużą niemiecką jednostką, spalenie niemieckiego
samochodu, akcja na majątek Szczucin.
Rok 1944: znaczne powiększenie się oddziału, m.in. dołączenie do
„Jędrusiów” grupy dywersyjnej „Lotna” Obwodu AK Sandomierz.
Czerwiec 1944 r.: opanowanie miasta Szczucin – zagarnięcie mienia ze
wszystkich sklepów zaopatrujących tylko Niemców, zdobycie broni, walka i
rozbrojenie niemieckiej żandarmerii koło Niekrasowa, bitwa w Osieku oraz
rozbicie sztabu niemieckiej dywizji na szosie koło Osieka.
Lipiec 1944 r.: bitwa z Niemcami w Osieku – ginie Mieczysław Gaj, ranni:
Józef i Stanisław Wiącek, Stanisław Kuraś, który umiera po kilku tygodniach,
śmierć Tadeusza Mittelstaedta, zasadzka na transport kolejowy w rejonie Dru-
gni, akcja na majątek w Skrzypaczowicach, zasadzka na niemiecką kolumnę
wojskową koło Osieka (ginie czterech oficerów sztabowych, brak strat wła-
snych, zdobyto broń i plany niemieckich umocnień), rozbicie taboru niemiec-
kiego w Koprzywnicy, akcja w Osieczku na transport ewakuującego się staro-
stwa z Biłgoraja (zagarnięto całe niemieckie mienie, w walce ranny Franci-
szek Rutyna). Rozbrojenie Niemców koło Wiązownicy, rozbicie kolumny
„Własowców” w rejonie Jurkowic, atak na niemieckie auta pancerne w Bogo-
rii.
Koniec lipca 1944 r.: koncentracja oddziału w Rybnicy. „Jędrusie” stają się 4
kompanią 2 pułku piechoty Legionów AK, przy czym ich kadrą uzupełniane
są i inne służby w batalionie i pułku. „Jędrusie” obsadzili żandarmerię polową
oraz różne funkcje 6 kompanii.
24 sierpnia 1944 r.: odwołanie marszu do powstańczej Warszawy.
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13 listopada 1944 r.: zgrupowanie „Jędrusiów” pod dowództwem mjr.
„Kaktusa” przeżywa obławę w lasach siekierzyńskich.
17 listopada 1944 r.: ciężka bitwa z Wehrmachtem w tyskim lesie.
Sierpień-grudzień 1944 r.: 4 kompania „Jędrusiów” w składzie 2 pułku pie-
choty Legionów AK uczestniczy w akcji „Burza”, staczając wiele ciężkich
bitew z Niemcami. W tym okresie poległo kilku żołnierzy z oddziału
(„Junak”, Jan Krala, Longin Bogusz, Marian Wiktorowski), kilkunastu było
rannych (Aleksander Modzelewski, Zdzisław Fijałkowski, Jerzy Rolski, Hen-
ryk  Kuksz,  Józef  Szelest,  Tadeusz  Szewera,  Edward  Ponikowski,  Bolesław
Szeląg, Ludwik Rutyna, Charles Roesch, Mieczysław Pawlikowski, Euge-
niusz Broda).

Koniec grudnia 1944 r.: „Jędrusie” wychodzą z siekierzyńskich lasów na
wiejskie kwatery w rejonie Bodzentyna, gdzie zastała ich styczniowa ofensy-
wa z przyczółka sandomierskiego.

Opracowano na podstawie: Eugeniusz Dąbrowski Krótki rys historycz-
ny tajnej organizacji „Odwet-Jędrusie”, tegoż, Kalendarium
„Jędrusiów”.

„A gdy dzieci zapomną, że miesz-
kały w schronach, że widziały dni

straszne, ponure i krwawe.
Niechaj tylko to jedno pamię-

tają o nas, żeśmy padli za
wolność. Aby była prawem”.

Tym, którzy tu leżą i tym, któ-
rzy wieczny spoczynek znaleźli

poza tym cmentarzem -
„Odweciarzom" i „Jędrusiom"
tę mogiłę wzniesiono dnia

5 maja 1959 r.
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Z b i g n i e w  K a b a t a p s .
„Bobo” (1924-2014), autor wierszy
upamiętniających żołnierzy oddzia-
łu „Jędrusie” oraz utworu „ARMIA
KRAJOWA”, który stał się nieofi-
cjalnym hymnem środowisk kom-
batanckich; po wojnie wybitny
uczony parazytolog.

Władysław Jasiński ps. „Jędruś”,
„Kmitas” (1909-1943), twórca
i dowódca Organizacji „Odwet”
i Oddzia łu Partyzanckiego
„Jędrusie”, magister prawa Uni-
wersytetu Józefa Piłsudskiego
w Warszawie (obecnego UW).

Józef Wiącek ps. „Sowa” (1912-
1990), zastępca Władysława
Jasińskiego,  a  po  jego  śmierci
d o w ó d c a  o d d z i a ł u
w latach 1943-44.



Eugeniusz Dąbrowski ps. „Genek”,
„Pliszka” (1923-1996). Harcerz, or-
ganizator tajnej drużyny harcerskiej.
„Odweciarz” (członek pierwszego
i ostatniego zespołu redakcyjnego).
Partyzant  oddziału „Jędrusie”, bliski
współpracownik Jasińskiego, ostatni
d-ca II plut. 4 komp. 2 pp. Leg. AK.
Po wojnie aresztowany przez UB
i skazany na 5 lat więzienia.

Izbę Pamięci Partyzantów „Jędrusie” w zakrystii starego kościoła w Suli-
sławicach organizował Pan Eugeniusz Dąbrowski, partyzant, pseudonim
„Genek”, dojeżdżając ze swego stałego zamieszkania z Wrocławia w latach
osiemdziesiątych wieku dwudziestego. W tym przedsięwzięciu wspomagali
Pana Eugeniusza duszpasterze parafii sulisławskiej ze Zgromadzenia Zmar-
twychwstania Pańskiego.
Z osób miejscowych należy wspomnieć skromnego artystę ludowego z Gie-
raszowic, Pana Edwarda Wyrzykowskiego, który będąc słabego zdrowia wy-
konał bezinteresownie rzeźby i gabloty.
W roku 1988 grupa niewidomych pielgrzymów ze Śląska zwiedzała Izbę Pa-
mięci i po usłyszeniu, że w piwnicy zakrystii w czasie wojny drukowano ga-
zetę „Odwet” niewidomi pielgrzymi poklękali na kolana i przez otwór do
piwnicy dotykiem badali warunki pracy w piwnicy.
To było bodźcem, że Pan Edward Wyrzykowski wykonał nakrycie wejścia
do piwnicy z desek i kraty żelaznej. Zamierzał wybudować drewniane bez-
pieczne wejście do piwnicy.

Ks. Stanisław Suwała CR, Gdańsk, wrzesień 2014 r.

Nakład i druk: Drukarnia Akcydensowa Marianna Pliżga - przy wsparciu firmy
P.H.U WILMAX Lidia Czerwiec

Skład: Aleksander Paszkowski Nakład:  200 szt.


