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Wstęp
Jesteśmy grupą młodych ludzi, których połączyło wspólne miejsce zamieszkania oraz

pasja historyczna. Na terenie naszej miejscowości podczas II wojny światowej działała

organizacja partyzancka „Jędrusie” o charakterze dywersyjno-bojowym. Jej założycie-

lem i pierwszym dowódcą był Władysław Jasiński „Jędruś”. Nazwa organizacji pocho-

dziła od pseudonimu jego dowódcy, a ten od zdrobnienia imienia jego czteroletniego

syna Andrzeja. Oddział prowadził przede wszystkim akcje na majątki zarządzane przez

Niemców oraz kolportaż podziemnego pisma „Odwet”.

Historia oddziału partyzanckiego „Jędrusiów” jest na tyle ciekawa, że pobudziła nas do

czynnego działania. Postanowiliśmy podjąć starania, które spowodują, że pamięć o lu-

dziach, którzy walczyli za naszą wolność nie zginie. Nie było to jednak proste zadanie.

Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że nasz pomysł nie jest łatwy do zrealizowania. Wte-

dy na naszej drodze pojawił się program „Działaj lokalnie”, który dawał nam możli-

wość śmielszego wprowadzenia młodzieńczych ideałów w życie. W dniu 29 sierpnia

2014 roku powołany został Komitet Społeczny Odnowienia Izby Pamięci „Jędrusiów”.

Naszym głównym celem jest próba odnowienia muzeum poświęconego wspomniane-

mu oddziałowi partyzanckiemu. W związku z tym spotykamy się z byłymi partyzanta-

mi i ich rodzinami. Gromadzimy nie tylko pamiątki z tamtych lat, ale przede wszyst-

kim wspomnienia, które wydają się być tymi najcenniejszymi. Staramy się również

przypominać wszystkim o bohaterstwie ludzi, którzy potrafili udowodnić, czym tak na-

prawdę jest prawdziwy patriotyzm.

Nasze ostatnie przedsięwzięcie to konkurs literacko-artystyczny pt. „Jędrusiów my

spadkobiercy”. Ku naszemu zaskoczeniu, ale także ogromnej radości, cieszył się on du-

żym zainteresowaniem. Otrzymaliśmy 85 prac plastycznych i 30 literackich. Nadesłały

je osoby ze szkół i innych organizacji w Gawłuszowicach, Mielcu, Połańcu, Smerdy-

nie, Łoniowie, Sandomierzu, Gieraszowicach, Klimontowie, Nawodzicach, Tarnobrze-

gu i Sulisławicach. Niemałym zaskoczeniem było to, że dotarły do nas również prace

wykonane przez osoby dorosłe. Konkurs był rozpatrywany w 4 kategoriach wieko-

wych: 6-10; 11-14; 15-19 lat oraz powyżej 20 roku życia.
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Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie tej twórczości, z którą mieliśmy możli-

wość obcowania podczas przebiegu konkursu. Zawiera ona prace, które zostały wy-

różnione. Każda z nich jest na swój sposób szczególna i niepowtarzalna. Wszystkie

razem są dowodem na to, że temat dotyczący oddziału partyzanckiego „Jędrusie”

nadal wzbudza wiele emocji i jest szczególnie ważny. Każde takie pozytywne do-

świadczenie sprawia, że w naszych sercach gromadzi się energia do dalszego działa-

nia i ciągle pojawiają się nowe pomysły. Dziękujemy wszystkim uczestnikom kon-

kursu za trud włożony w przygotowanie prac. Pragniemy również złożyć szczególne

podziękowania ludziom dobrej woli, którzy udzielili nam bezinteresownej pomocy

w organizacji, a także rozstrzygnięciu konkursu. Ta część projektu stała się dla nas

szczególnie ważna. Przekonaliśmy się o tym, że patriotyczna działalność „Jędrusiów”

do dziś wzbudza podziw i warto o niej przypominać.

Komitet Społeczny Odnowienia Izby Pamięci „Jędrusiów”
Inicjatywa DL „Młodzi w działaniu”
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Konkurs plastyczny
 „Jędrusiów my spadkobiercy”

W niedzielne popołudnie 21 grudnia 2014 r. w pomieszczeniu nowej plebani Sanktu-

arium Maryjnego w Sulisławicach o godz. 14:30 rozpoczęło się posiedzenie jury roz-

strzygające konkurs literacko-plastyczny „Jędrusiów my spadkobiercy”, który zrodził

się z inicjatywy Komitetu Społecznego Odnowienia Izby Pamięci „Jędrusiów”, na

którego czele stoją Tomasz Kowal z Sulisławic i Paulina Stefaniak z Gieraszowic.

W komisji oceniającej prace obydwu konkursów zasiedli członkowie: historyk –

dr Piotr Sławiński z Sandomierza, szef Polskich Drużyn Strzeleckich w Staszowie –

mjr Wiesław Kuca, członek Polskich Drużyn Strzeleckich w Staszowie – por. Henryk

Wójtowicz, Katarzyna Rzepecka z Beszyc, Paulina Stefaniak z Gieraszowic

i ks. Wincenty Suwała z Sulisławic. Przewodniczącą jury literackiego konkursu była

dr Danuta Paszkowska – polonista, pedagog, literaturoznawca, a także członek jury

konkursu plastycznego. Przewodniczącym jury konkursu plastycznego oraz człon-

kiem jury konkursu literackiego był piszący te słowa. Nadesłane na konkurs prace

podzielono na kategorie wiekowe. Oto wyniki z posiedzenia komisji dotyczące prac

plastyki.

I kat. wiekowa (6-10 lat)

I miejsce zajęła Julia Dąbrowska z kl. Ib ze Szkoły Podstawowej z Gawłuszowic

k. Mielca. Praca autorki wykonana w całości pastelą olejną o żywych, zharmonizo-

wanych barwach i pełnym życia rysunku przedstawia siedzącego na tle munduru

dziadka snującego partyzanckie opowieści. Realizacja pełna wyrazu w nastroju cie-

pła i optymizmu.

II miejsce zdobyła Katarzyna Ślusarz kl. III Szkoła Podstawowa w Sulisławicach

pracą malowaną na szkle. Uproszczona kompozycja z grobem „Jędrusiów” i proste

formy działają na siłę wyrazu.

III miejsce uzyskała Julia Kuduk ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Mielcu. Praca wy-

konana w technice mieszanej przedstawia popiersie Władysława Jasińskiego ukazane

niby na ekranie i ożywione ekspresyjnym rysunkiem. Kompozycja rozegrana w tona-

cji zimnej z ciepłymi akcentami czerwieni.
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Równoległe III miejsce zdobył Bartosz Cibicki ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Miel-

cu. Obraz wykonany plakatówką ma pomysłową kompozycję i przedstawia zdoby-

wanie przez partyzantów więzienia w Mielcu. Cała powierzchnia kartki jest biało-

czerwoną flagą, na którą naniesiono dwie olbrzymie, czarne litery AK. Na literach

namalowano brązową czerwienią budynek więzienia, a na pierwszym i drugim planie

sylwetki atakujących patriotów. Dwa rodzaje czerwieni i czerń harmonizują z sobą,

natomiast zielenie roślin i mundurów wnoszą akcent kontrastowy.

Wyróżnienie zdobyła Natalia Zygarlicka ze Szkoły Podstawowej w Mielcu. Wizeru-

nek ze stojącą postacią Władysława Jasińskiego wykonany został w technice miesza-

nej. Przyciąga wyrazem uzyskanym zdecydowanymi i energicznymi maźnięciami

kredką oraz deformacji wynikłej z ujmującej szczerości w odruchu wykonania.

Następne wyróżnienie otrzymała Julia Wąż ze Szkoły Podstawowej nr 9

im. Władysława Jasińskiego w Mielcu. Wykonała ona obraz ulepiony z plasteliny

z popiersiem Władysława Jasińskiego na tle biało-czerwonego sztandaru. Wszystko

to tworzy pełną wyrazu kompozycję.

Wyróżnienie otrzymała także Martyna Grudzień z  kl.  III  PZS z  Sulisławic.  Praca

przedstawia „Jędrusiów” odpoczywających przed starym kościołem w Sulisławicach.

Technika mieszana, spontaniczny sposób wykonania.

II kat. wiekowa (11-14 lat)

I miejsce zdobyła realizacja na dużym formacie papieru pt. „Jędruś wyrusza do akcji”

Wiktorii Miłoś z kl. IVc Szkoły Podstawowej nr 9 w Mielcu. Swobodny rysunek

harmonizuje ze stanowczą postawą partyzanta z karabinem w rękach na tle leśnych

drzew. Oprócz ekspresyjnego konturu działa śmiała i urozmaicona faktura plakatowej

farby. Zimnym zielono-błękitnym tonom przeciwstawia się ciepły koloryt żółci

i czerwonych brązów.

II miejsce otrzymała praca zrobiona w technice mieszanej pt. „Portret Jędrusia” au-

torstwa Natalii Miki z kl. VIb Szkoły Podstawowej nr 9 w Mielcu. Temat działa uży-

ciem czarnych płaszczyzn wśród żywych kolorów, dekoracyjnością ujęcia i wykona-

niem przypominającym odbitkę barwnej grafiki.
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Na III miejscu uplasował się rysunek węglem pt. „Portret Władysława Jasińskiego”

Alicji Stobierskiej z kl. IVc Szkoły Podstawowej nr 9 w Mielcu. Postać nauczyciela

i partyzanckiego dowódcy ujęta została monumentalnie. Działanie powiększa fakt, że

drzewa w tle, choć bez konturów, mają formy niepozbawione pewnej agresywności.

Harmonizują one z rysunkiem ubrania.

III miejsce równoległe zajęła Małgorzata Wrona z  kl.  VI  Szkoły  Podstawowej  w

Sulisławicach. Kompozycja wykonana w technice mieszanej zwraca uwagę bujną,

barwną i ruchliwą fakturą.

Oprócz miejsc przyznano także trzy równoległe wyróżnienia:

Karolina Wójcik kl. VIb Szkoły Podstawowej nr 9 im. Władysława Jasińskiego w

Mielcu za pracę pt. „Atak na leśniczówkę”. Duży format papieru z wymownie i ma-

larsko namalowanymi płomieniami – pożaru i wybuchu granatów. Na pierwszym pla-

nie w lewym dolnym rogu przedstawiono Władysława Jasińskiego z synem Jędru-

siem na rękach, a obok sanitariuszkę z gazetą „Odwet”. Kontrastem wobec stojących

postaci i drzew są ruchy atakujących partyzantów.

Adam Kramarz lat 12 ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Mielcu namalował w

pasteli olejnej moment po opanowaniu przez partyzantów więzienia. Jasne akcenty

żywych kolorów, widok z góry i uporządkowane płaszczyzny wytyczone prostymi

liniami oddają radość i spokój po zwycięstwie.

Natalia Stolarz z kl. V ze Szkoły Podstawowej w Gawłuszowicach k. Mielca nary-

sowała ołówkiem partyzanta opartego o drzewo. Oprócz postaci wszystko jest barw-

ne, w żywych fakturach, wykonane w technice mieszanej.

III kat. wiekowa (15-19 lat)

I miejsce otrzymał Jakub Drach z kl. IIb Gimnazjum w Łoniowie za pracę pomysło-

wo wykonaną w technice mieszanej o charakterze plakatu. Arkusz wypełnia biało-

czerwona flaga. Na niej umieszczono kotwicę – symbol Walczącej Polski z napisem

„Jędrusie”. W części białej niby na dalszym planie widać w kolorze szarym sylwetki

partyzantów. Do obrazu przyklejono wyrwaną kartkę z nadrukowanym pismem hym-

nu „Jędrusiów”. Całość działa mocno i wymownie.
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II miejsce zajęła Urszula Jędryka z Zespołu Szkół w Połańcu. Obraz w technice

mieszanej przedstawia groby partyzantów z brzozowymi krzyżami u stóp drzew. Na

konarach powiewa biało-czerwona flaga ze znakiem „Jędrusiów”. Na dole przylepio-

na kartka z nakreślonym rejonem działania oddziału partyzanckiego „Jędrusie”.

O tym oddziale napisano piórem wiersz na namalowanej części kompozycji. Praca

działa wymienionymi symbolami oraz akcentami śnieżnej bieli wśród żywych braw.

III miejsce uzyskała Weronika Lasota z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kli-

montowie. Jest to rysunek ołówkowy przedstawiający maszerujących z karabinem na

ramieniu partyzantów wśród wiejskich zabudowań. Działa rytmika pionów i linii

ukośnych.

IV kat. wiekowa (dorośli powyżej 20 lat)

I miejsce przyznano grafice na czerwonym tle Jana Ekierta z Tarnobrzega

(organizacja wspierająca – Środowiskowy Dom Samopomocy). Praca zatytułowana

„Partyzanckie gniazdo” przedstawia partyzantów wśród liściastych drzew. Odprzed-

miotowione formy postaci harmonizują z wysokimi pniami.

Wszystkie realizacje nadesłane na konkurs są ładne, zasługują na uwagę ze względu

na wrażliwość, pomysły kompozycyjne, użycie różnych technik, wkład pracy i zain-

teresowanie tematem. Należy tu przyklasnąć Komitetowi Społecznemu Odnowienia

Izby Pamięci „Jędrusiów” za zainicjowanie tego tak pożytecznego w wychowaniu

patriotycznym i w krzewieniu idei regionalizmu konkursu.

Tomasz Staszewski
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Kim są i jacy są „Jędrusiów spadkobiercy”. Rozstrzygnięcie konkursu literac-
kiego.

Konkursy literackie znajdują zwykle wąski krąg odbiorców. Lecz ta zasada, jak się
okazało, nie dotyczy konkursu ogłoszonego przez Komitet Społeczny Odnowienia
Izby Pamięci „Jędrusiów”, który skupia młodzież pielęgnującą tradycje patriotyczne
swojej „małej ojczyzny”. Propozycja konkursowa została skierowana głównie do
dzieci i młodzieży, ale swe prace mogli nadsyłać również dorośli. Organizatorzy
ustanowili cztery kategorie wiekowe uczestników:

I – dzieci do klasy V szkoły podstawowej; II – uczniowie klas VI i gimnazjum; III –
szkoły ponadgimnazjalne; IV – dorośli.

Ogółem na konkurs odpowiedziało 30 osób: 10 – w I kategorii, 15 – w II, 4 – w III i
jeden uczestnik w kategorii IV. Jury w pełnym składzie zapoznało się z wszystkimi
pracami i postanowiło nagrodzić:

w kategorii I: przyznano dwa pierwsze miejsca – dla Alicji Garas ze Szkoły Podsta-
wowej w Sulisławicach za wiersz „Jędrusiowa dola” oraz dla Kacpra Bryły ze
Szkoły Podstawowej w Smerdynie za „Wiersz dla mojego Dziadka partyzanta”;

w kategorii II: pierwsze miejsce przyznano Wiktorowi Abramczykowi ze Szkoły
Podstawowej z Sulisławic za wiersz „Modlitewne wspomnienie Jędrusiów”, miejsce
drugie zdobył Norbert Świerczek ze Szkoły Podstawowej w Gawłuszowicach za
tekst prozatorski „Jędrusiów my spadkobiercy”, miejsce trzecie – Karolina Wójcik
ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Mielcu za wiersz „Jędrusiom”;

w kategorii trzeciej zwyciężyła Weronika Lasota z Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Klimontowie (wiersz bez tytułu);

w kategorii czwartej nagrody nie przyznano.

Wszystkie nagrodzone prace cechują się oryginalnością i autentyzmem przeżycia.
Ich poziom artystyczny także budzi uznanie. Młodzi Autorzy wykazali się dużą
wrażliwością w użyciu słowa oraz wyobraźnią. Tacy są młodzi spadkobiercy
„Jędrusiów” – chcą poznawać historię, szanują bohaterów, których często mają
wśród bliskich, a przez to dzieje narodowe nie są dla nich martwą literą zapisaną w
podręczniku, lecz żywą treścią codziennego życia. I to wyrazili w swych utworach.

dr Danuta Paszkowska
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Miejsce I
Alicja Garas kl. IV

PZS im. Oddziału Partyzanckiego
„Jędrusie” w Sulisławicach

„Jędrusiowa dola”

Tu, w Sulisławicach
„Jędrusiów” mogiła.
Nad tą mogiłą
Każdy głowę pochyla.

Tutaj dziadek z babcią
Wnukom opowiadali,
Że w zniewolonej Ojczyźnie
Żyli i mieszkali.

Wojna rzecz okrutna,
Głód, zimno, niewola!
I orzeł, symbol Polski
Do walki wciąż woła.

W kościele sulisławskim
Słychać drukowanie,
„Odwet” będzie gotowy,
Nim nowy świt wstanie.

Bronili wsi naszych,
Ojczyzny, kościoła.
Taka to już była
„Jędrusiowa” dola.

My Im za to dzisiaj
Znicze zapalamy,
„Bóg, Honor, Ojczyzna”
Wciąż w pamięci mamy!

Miejsce I
Kacper Bryła kl. IV

PSP im. Oddziału Partyzanckiego AK
„Jędrusie” w Smerdynie

Wiersz dla mojego
Dziadka partyzanta

Choć Cię Dziadku nie poznałem,
lecz od zawsze podziwiałem.
Wiem, że odwagi Ci nie brakowało.
Trzy wyroki mogą
o tym świadczyć śmiało.
Patrzę na Twoje zdjęcie
z pistoletem w dłoni.
Kto tę chwilę teraz dogoni?
Wiem, że wojna to dla mnie
rzecz niepojęta.
Ale czy Ty rozumiałeś
jej zawiłe pęta?
Miałeś przecież lat niewiele,
a przeżyłeś aż tak wiele.
Dziadku „Chmuro”
czy ja kiedyś to zrozumiem
ile siły, wiary, dumy
Trzeba mieć, by takie
drogi życia przejść...

Nagrodzone prace - kategoria I (6-10 lat)
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Kategoria II (11-14 lat)
I miejsce  Wiktor Abramczyk kl. Ib Gimnazjum
PZS im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie”  w Sulisławicach

Pani Święta co bronisz
sulisławskiej ziemi.
Opiekunko Jędrusiów-bohaterów walki.
Oni Ci zawierzyli,
pod Twój płaszcz schronili,
a Ty byłaś Im Matką.
Twój kościół sulisławski
za swój „dom” obrali
i gazetę „Odwet” tutaj drukowali.
Tu Władysław Jasiński
ze swymi druhami,
pod osłoną nocy,
szedł ciemnymi ścieżkami.
Wypełniali swą powinność,
z Niemcami walczyli,
sandomierskiej ziemi i domów bronili.
Wielu młodych sulisławian
swe życie oddało,
u Twych stóp teraz leżą,
na naszym cmentarzu.

Modlitewne wspomnienie Jędrusiów

My, którzy tu obecnie
w naszej wsi żyjemy,
jesteśmy z nich tak dumni!
Cześć Im oddajemy!
Naszą wiejską szkołę
Ich imieniem nazwano,
by ślad po Nich nie zginął...
Aby pamiętano o Tych,
co dzielnie walczyli
i Naszej Sulisławskiej Matce
zawsze wierni byli.
O Ich mogiły dbamy.
Zawsze dbać będziemy!
Pamięć o Was nie minie!
My nie zapomnimy,
że byliście wielcy,
bo Jędrusiów my spadkobiercy!
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II miejsce Norbert Świerczek kl. VI Szkoła Podstawowa im. W. Jasińskiego

w Gawłuszowicach

„Jędrusiów my spadkobiercy”

Spadkobierca to człowiek, który odziedziczył majątek. Czuję się spadkobiercą

„Jędrusiów”, dlatego chciałbym się skupić na dokonaniach trzech ważnych i bliskich

dla mnie osób z oddziału. Są to: Władysław Jasiński, Zbigniew Kabata oraz Stefan

Świerczek. Ludzie Ci żyli w czasach II wojny światowej, w czasie, który odebrał im

młodość, przyniósł szybką dojrzałość oraz ból i śmierć. Byli to ludzie czynu, którzy

wcielali w życie wyznawane przez siebie wartości i prawdy.

Jednym z nich jest Władysław Jasiński - patron mojej szkoły, który formował swój

oddział partyzancki, nazwany później „Jędrusie” od imienia jego syna Andrzeja.

Uczynił to w okresie okupacji i terroru, kiedy wielu straciło nadzieję na wolność

i niepodległą Polskę. Wymagało to ogromnego zaangażowania, wewnętrznej siły

i wiary w zwycięstwo. Jasiński wydawał także gazetkę „Odwet”, która dawała na-

dzieję na lepsze jutro, a którą na tym terenie rozwozili ludzie „Jędrusia”. Z redago-

waniem tejże gazetki związany był również Zbigniew Kabata. Był on współredakto-

rem, drukarzem i kolporterem cotygodniowego pisma „odweciarzy”. To drugi ważny

człowiek, poeta oddziału, twórca hymnu naszej szkoły, kolega Władysława Jasińskie-

go. W szeregach Jędrusiów walczyli bardzo młodzi chłopcy, między innymi Zbi-

gniew Kabata pseudonim „Bobo”, który miał 15 lat, kiedy wybuchła wojna, a mimo

to stał się jednym z najbardziej znanych żołnierzy konspiracyjnego podziemia.

Kabata uczestniczył w większości najbardziej spektakularnych akcji, m.in. odbiciu

aresztantów z więzień niemieckich w Opatowie i Mielcu, a także w głośnym i brawu-

rowym wyczynie podczas meczu piłkarskiego w Sandomierzu.  „Bobo” był oddziało-

wym poetą, tworzył poezję, która dodawała wiary, otuchy i siły w tym trudnym cza-

sie. Jego utwory zostały wydane wiele, wiele lat później. Jeden z jego wierszy  stał

się nieoficjalnym hymnem Armii Krajowej. Zbigniew Kabata zmarł 4 lipca tego ro-

ku,  w wieku 90 lat.  Pochowany został w Nanaimo na wyspie Vancouver,  ale w tym

samym czasie w Sulisławicach odbyły się uroczystości pożegnalne ku jego czci. Dla-

tego chciałbym przy tej okazji przytoczyć fragment jego wiersza:
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Tak bardzo tego pragnę
ażeby moje słowa,
ażeby wiersz choć jeden,
ktoś w pamięci zachował,

(…) Tak bardzo tego pragnę,
aby słowami mymi

Ktoś do życia przywołał
choćby na okamgnienie,
w historię odchodzące
wojenne pokolenie,

pokolenie Kolumbów
pokolenie bojowców,
za nawias wyrzucone,
pokolenie akowców,

Nie aby mnie, z nazwiska
ktoś w pamięci zachował
chcę by mymi słowami
wołał: ARMIO KRAJOWA.”

Trzeci ważny  „Jędruś” to Stefan Świerczek - partyzant, żołnierz tego oddziału, który

jako jeden z nielicznych jeszcze żyje. Jestem wnuczkiem Stefana Świerczka

ps. „Lew”. Czuję się dumny, że znam osobiście człowieka z takimi zasługami. Dzię-

ki niemu mogłem od najmłodszych lat słuchać o faktach historycznych, wydarze-

niach wojennych, o akcjach, w których brał udział wraz z innymi członkami oddzia-

łu  „Jędrusie”.

Dziś już pozostało niewielu z tych, którzy walczyli, ale trzeba pamiętać o ich zasłu-

gach dla ojczyzny, o ich poświęceniu i wartościach: BÓG - HONOR - OJCZYZNA.

To właśnie dzięki tym ideałom „Jędrusie” nie zginęli, lecz żyją w pamięci społeczeń-

stwa. Za te ideały często płacili cenę swojej wolności, a nawet cenę życia. Mimo

wielu lat, jakie minęły od tamtych wydarzeń, mimo że zmieniły się czasy, ludzie

i świat, wartości, jakie wyznawali nie zmieniły się, są ponadczasowe. Swoją postawą

dali przykład patriotyzmu, poświęcenia i waleczności dla nas, spadkobierców. Pomi-

mo iż teraz pozostają nam tylko wspomnienia z tamtych historycznych czasów, ob-

chody kolejnych rocznic i wizyty na akademiach szkolnych nielicznych już

„Jędrusiów”, to dzięki takim chwilom moi koledzy z ławki szkolnej oraz uczniowie

szkół patronackich mają świadomość patriotyzmu i ogromnych zasług, jakich party-

zanci dokonali, walcząc o wolną Polskę. Te wspomnienia i spotkania na lekcjach hi-

storii zbudowały w nas postawę, jakiej oczekują od nas przodkowie. Pokazali nam,

jak dobrze żyć i uświadomili, że historia, choć trudna, jest ważna, bo naród, który

nie zna swojej historii, ginie. Wiem, że nie możemy ich zawieść i zmarnować tego,

czego dokonali w tamtych niełatwych czasach.
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Jestem bardzo dumny z tego, że taka osoba jest moim dziadkiem, bo dzięki niemu

i  jego  kolegom,  mówię po  polsku,  żyję w  wolnym,  chrześcijańskim  kraju.  Cieszę

się, że mogę byś spadkobiercą jego historii. Wszystko to pozostanie w mojej pamię-

ci, będzie pielęgnowane, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Mam nadzieję, że

dzięki mnie i tradycji patriotycznej przekazywanej w naszej szkole, młode pokolenia

będą nadal poznawały historię „Jędrusiów”. Warto wiedzieć, że wartości, które wy-

znawali „Jędrusie” nie znają kompromisów, a nasze życie jest warte tyle, ile potrafi-

my innym dać z siebie. Chciałbym przywołać ku przestrodze słowa Ryszarda Kier-

snowskiego umieszczone na mogile „Jędrusiów” w Sulisławicach:

„A gdy dzieci zapomną, że mieszkały w schronach,

Że widziały dnia straszne, ponure i krwawe,

Niech tylko to jedno pamiętają o nas,

Żeśmy padli za wolność, aby była prawem”
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III miejsce Karolina Wójcik kl. VI b

Szkoła Podstawowa nr 9
im. Władysława Jasińskiego w Mielcu

Jędrusiom -

Zbieram rozsypane po polskich lasach,
iskierki miłości do ojczystej ziemi,
usuwam „czasu kurz”,
patrzę na zmarłych dwudziestodwuletnich
i przywołuję do życia „choćby na okamgnienie
w historię odchodzące wojenne pokolenie”.

Mieleckimi uliczkami z piłką mały Władek biega,
piosenkę o przyjaźni harcerskiej śpiewa,
niosą ją hen barcickie smreki,
powtarzają pagórki górom, strumyki rzekom,
tkają epilog odysei druha Władka:
„Pieśń cię weźmie, legenda przechowa,
wichrem chwały w historię popłyniesz...”

I płyną nutki marszowe młodego trębalisty
o radości, przyjaźni, miłości ziemi ojczystej,
scaleni płomieniami ognisk obozowych
poszli na wojenkę chłopcy malowani,
legendą bohaterów narodowych owiani.
Szare kurtki migały w zielonych zagajnikach,
zmęczone głowy zasypiały na fiołkowych wrzosowiskach,
tulili do piersi symboliczną kotwicę
i swój „Odwet”, odwet za oczy
współbraci gasnące, za głód, poniżenie,
odarcie z godności, za serce strzaskane,
nieme na zimnym kamieniu konanie,
braterstwem i służbą Jędrusie połączeni
walczyli i padali ciszą otuleni,
kropelkami czerwonymi kalin ozdobieni
kołysanką drzew wiernych na zawsze uśpieni:
„Pieśń cię weźmie, legenda przechowa,
wichrem chwały w historię popłyniesz...”

I płynęli lasami, drogami, rzekami,
znacząc je krwawymi serdecznymi śladami.
W 43 niebo się nagle zawaliło:
Jędrusiów jedno wielkie serce ubyło -
dowódca Władek Jasiński w Trzciance padł
białą kołderką przykryty,
mrokiem styczniowym spowity
na wieczną wartę pomaszerował
i teraz gra niebiańskie hejnały.
Obok Antek i Marian wierni towarzysze
zastygli z krzykiem rozpaczy, nadziei i wiary,
że przyszłe pokolenia z ich ofiary
wskrzeszą jedności płomień,
że na Jędrusiów grobie
stanie wieczny pomnik pamięci i napis:
„Pieśń cię weźmie, legenda przechowa,
wichrem chwały w historię popłyniesz...”

Szumią drzewa w podkarpackich lasach
pieśń o partyzanckich czasach
Władka, Zbyszka, Antka, Staśka, Tadka,
Simka, Wandy i Księżnej, i...
tych, którzy wolność nam dali
byśmy dziś radość i miłość śpiewali,
wdzięczności pieśń

Zbieram rozsypane po polskich lasach
iskierki miłości do ojczystej ziemi,
układam je w tęczę nutek:
„Jędrusiów my spadkobiercy”
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Kategoria III (15-19 lat)

I miejsce

Weronika Lasota

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie

***
Musiał odejść...
Zostawił...
Poszedł walczyć...
Oddany Ojczyźnie.

Mój ukochany!

Broń w ręku,
Znak Polski Walczącej widniał na ramieniu
I dumny krok...

Dzisiaj...

Dzisiaj składam kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza.
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Nagrodzone prace plastyczne

I kategoria wiekowa (6-10 lat)

I miejsce
Julia Dąbrowska kl. Ib
Szkoła Podstawowa  im. Władysława
Jasińskiego w Gawłuszowicach

II miejsce
Katarzyna Ślusarz
kl. III Szkoła Podstawowa
Publiczny Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” w Sulisławicach
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III miejsce Julia Kuduk Szkoła Podstawowa nr 9  im. Władysława Jasińskiego w Mielcu

III miejsce Bartosz Cibicki Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Jasińskiego w Mielcu
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Wyróżnienie:

Natalia Zygarlicka
Szkoła Podstawowa  nr 9
im. Władysława Jasińskiego w Mielcu

Wyróżnienie:  Martyna Grudzień kl. III Szkoła Podstawowa
Publiczny Zespół Szkół  im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” w Sulisławicach



20

Wyróżnienie:

Julia Wąż Szkoła Podstawowa nr 9
im. Władysława Jasińskiego w Mielcu

II kategoria wiekowa (11-14 lat)

I miejsce

Wiktoria Miłoś kl. IVc
Szkoła Podstawowa nr 9
im. Władysława Jasińskiego w Mielcu
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II miejsce

Natalia Mika kl. IVb
Szkoła Podstawowa nr 9
im. Władysława Jasińskiego w Mielcu

III miejsce

Alicja Stobierska kl. IVc
Szkoła Podstawowa nr 9
im. Władysława Jasińskiego w Mielcu
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III miejsce
Małgorzata Wrona kl. VI
Szkoła Podstawowa
Publiczny Zespół Szkół  im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” w Sulisławicach

Wyróżnienie:
Karolina Wójcik kl. VIb
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Jasińskiego w Mielcu
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Wyróżnienie:
Adam Kramarz lat 12  Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Grzegorza Lato w Mielcu

Wyróżnienie:

Natalia Stolarz kl. V
Szkoła Podstawowa  im. Władysława
Jasińskiego w Gawłuszowicach
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III kat. wiekowa (15-19 lat)

I miejsce: Jakub Drach kl. IIb  Publiczny Zespół Szkół w Łoniowie

II miejsce: Urszula Jędryka

Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego
AK „Jędrusie”  w Połańcu
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III miejsce:
Weronika Lasota Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. św. U. Ledóchowskiej w Klimontowie

IV kat. wiekowa (dorośli powyżej 20 lat)

I miejsce: Jan Ekiert Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu
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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 przedwojennego Związku Młodej Polski, Młodej Wsi, „Wici”, młodzież
harcerska i gimnazjalna. Organizacja „Odwet” była apolityczna, współpracowała z innymi pod-
ziemnymi 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 poszukiwaniu 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 Dą-
browscy, Karol Wojteczko i Zdzisław de Ville przystępuje do wydawania cotygodniowej tajnej ga-
zety pt. „Odwet”. Nasłuch radiowy prowadzi kierownik szkoły w Dębie - Bronisław Zybura i jego
syn Bolesław.

Wiosna 1940 r.: przy „Odwecie” powstają dwa fundusze: prasowy i samopomocowy, oba z dobro-
wolnych składek czytelników tajnej gazety.

Lato 1940 r.: „Odwet” obejmuje swym kolportażem powiaty: Tarnobrzeg, Nisko, Leżajsk, Prze-
worsk, Jarosław, Przemyśl, Łańcut, Rzeszów, Kolbuszowa, Mielec, Dębica, Tarnów, Dąbrowa Tar-
nowska. Częściowo dociera do powiatów: Jasło, Nowy Sącz, Kraków, a także jest kolportowany
w południowych 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” transportowana przez Tadeusza Dąbrowskiego, pod ko-
niec września obława na Władysława Jasińskiego na stacji kolejowej w Tarnobrzegu. Szczęśliwa
ucieczka Jasińskiego z pociągu koło Ocic.

Październik 1940 r.: Władysław Jasiński przenosi centralę „Odwetu” z Tarnobrzega do Krzemie-
nicy w powiecie mieleckim, a następnie na ziemię sandomierską. Likwiduje centralny kolportaż
i tworzy punkty przebitkowe; powielarnie zostają uruchomione m.in. w punktach przebitkowych:
w Tarnobrzegu, Krzemienicy, Radomyślu Wielkim, Mielcu, Trzciance, Ruszczy, Sulisławicach,
Sandomierzu, Opatowie, Opaleniskach i Lipniku, we Frysztaku; w Bolesławiu i Otfinowie nad Dol-
nym Dunajcem. Gazeta osiąga nakład ok. 10 tys. i ukazuje się każdego tygodnia w sobotę lub nie-
dzielę.

Luty 1941 r.: „Odwet” staje się „Biuletynem informacyjnym” Biura Informacji i Propagandy
Okręgu ZWZ w Krakowie.

Marzec-czerwiec 1941 r.: liczne aresztowania w Organizacji, m.in. w Rozwadowie, Nisku, Tarno-
brzegu, Leżajsku i Grodzisku Górnym. Wielu członków dostaje się w ręce gestapo, wielu ukrywa
się. Jasiński tworzy z konspiratorów oddział dywersyjno-bojowy, który przyjmuje nazwę
„Jędrusie”.

Kalendarium Organizacji „Odwet” i Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie”
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Wiosna 1941 r.: pierwsza akcja dywersyjna na leśnictwo w Szczece, udział wzięli: Władysław Jasiń-
ski, Franciszek i Józef Kasakowie, Franciszek Motyka, Franciszek Stala, Antoni Toś i Stanisław Wią-
cek. W czasie akcji Jasiński pokwitował zagarniętą gotówkę i służbowy rower, podpisując się po raz
pierwszy pseudonimem „Jędruś”. Było to zdrobniałe imię czteroletniego syna Jasińskiego. Od pseu-
donimu dowódcy wzięła się nazwa „Jędrusie”.

Zdobyte środki finansowe i materialne przeznaczano na pomoc dla aresztowanych, ukrywających się
i ich rodzin. Część środków przekazywano Radzie 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 Łagowa.

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

Wrzesień 1941 r.: akcja na leśnictwo w Strużkach, połączona z „lekcją wychowania obywatelskie-
go”.

Jesień 1941 r.: Jasiński zakłada nowe kwatery centrali „Odwetu” w Józefowie k. Wiśniowej.

Listopad-grudzień 1941 r.: akcja na mleczarnię w Gorzyczanach, Bank Rolny w Mielcu, transport
zboża koło Rytwian.

Grudzień 1941 r.: Zdzisław de Ville, wiozący transport „Odwetu”, zatrzymany przez granatowych
policjantów w Bolesławiu (Dąbrowa Tarnowska). Jednego 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 Oszczędności w Staszowie i Miel-
cu.

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 mleczarnię w Oględowie.

Marzec 1942 r.: aresztowania w siatce „Odwetu” powiatu Dąbrowa Tarnowska.

17 III 1942 r.: w Sandomierzu zostaje aresztowany Franciszek Bogdański oraz jego żona Barbara.
W swym mieszkaniu prowadzili punkt przebitkowy ,,Odwetu”. Liczne aresztowania w Sandomierzu.

17 III 1942 r.: w Wiśniówce po parogodzinnej walce Niemcy likwidują redakcję „Odwetu”. Polegli:
redaktor Bolesław Czub ps. „Antoni Szary”, sekretarka red. Karolina Stawiarz ps. „Lala”, Jan Sobie-
raj i Longinus Zajączkowski. „Odwet” przestaje ukazywać się na terenach lewobrzeżnej Wisły. Nadal
wychodzi w podcentrali „Wschód” (później zmienia tam nazwę na „Czyn”) oraz nad Dolnym Dunaj-
cem.

Marzec-maj 1942 r.: część członków oddziału przebywała w Warszawie na kursach samochodo-
wych.

Maj 1942 r.: akcja na majątek Orczki koło Szczucina i na transport masła z Połańca do Sandomierza
na szosie koło Zawidzy.

Czerwiec 1942 r.: akcja na gminę w Kołaczkowicach (pow. buski) i majątek w Glinach Wielkich
(pow. mielecki).
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Czerwiec i lipiec 1942 r.: „Jędrusie” kwaterowali w powiecie buskim (wioski: Bosowice, Brzo-
zówka, 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 rejonie gminy Iwaniska.
Tu, w przysiółku Kolonii Grzybowskiej, powstała centralna kwatera „Jędrusiów” z podziemnym
bunkrem, tzw. „Wygwizdów”.
Październik 1942 r.: akcja na majątek w Kurozwękach i na kolejkę wąskotorową w rejonie stacji
Rakówek.
Październik-listopad 1942 r.: aresztowanie Wacława Podsiadłego ps. „Wacek” z Jezior i rozstrze-
lanie go w Sandomierzu, akcja na majątek w Wiśniowej, wykonanie wyroku śmierci w Niekurzy,
akcja na Centralę Rolniczo-Handlową w Pacanowie, na mleczarnię w Bardo koło Łagowa, na bazę
transportową 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 transport 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 żyw-
ności), wykonanie wyroków śmierci na Polakach współpracujących z okupantem w Bogorii i Goło-
szycach.
9 stycznia 1943 r.: w potyczce z niemiecką żandarmerią w Trzciance k. Połańca poległ Władysław
Jasiński, Marian Gorycki ps. „Polikier” i Antoni Toś ps. „Antek”. 11 stycznia zostali pochowani we
wspólnej mogile na cmentarzu w Sulisławicach.
Styczeń 1943 r.: po śmierci „Jędrusia” dowództwo objął jego zastępca Józef Wiącek ps. „Sowa”.
W tym czasie oddział kwaterował na terenie gminy Iwaniska, w wioskach Ujazd, Toporów, Rad-
wan, 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 magazyny 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 około 80 więźniów).
Ok. 20 marca 1943 r.: „Jędrusie” opuszczają „Wygwizdów”, przenosząc się na przejściowe kwa-
tery w Woli Małkowskiej.
29 marca 1943 r.: rozbicie więzienia w Mielcu (uwolniono około 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 amu-
nicji na granatowych policjantach w Wiśniowej.
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Kwiecień 1943 r.: kwaterowanie w ziemiankach w golejowskim lesie.
Maj 1943 r.: akcja zagarnięcia części niemieckich baraków w Wiśniowej do budowy leśnych kwa-
ter - „willi” w turskim lesie, akcja na mleczarnię w Ogłędowie, na majątek w Łoniowie, likwidacja
bandy Kozodoja i wykonanie wyroku śmierci na jej przywódcach, likwidacja ksiąg ewidencyjnych
w gminach: Samborzec, Koprzywnica, Osiek, Tursko Wielkie, Połaniec, Obrazów, Szydłów, Kuro-
zwęki, Koniemłoty, Tuczępy i Modliborzyce (śmierć Tadeusza Czuba ps. „Tadek Inżynier”).
3 czerwca 1943 r.: po zasadzce na rytwiańskich żandarmów na trakcie w turskim lesie 2 czerwca
1943 r. Niemcy przeprowadzili pacyfikację wioski Strużki; walka „Jędrusiów” w obronie palonej
wioski.
29 czerwca 1943 r.: Niemcy urządzili obławy na leśne kwatery „Jędrusiów”, którym udało się
przebić przez pierścień okrążenia. Spaleniu uległy ich kwatery w turskim lesie.
Czerwiec 1943 r.: rozbrojenie szefa bandy „Złotej Rączki” w Korytnicy, likwidacja bandy w Pió-
rach, wykonanie wyroku śmierci na zdrajcach w Ostrówku i Lesisku Ossalskim.
Lipiec 1943 r.: na prośbę ludności okolicznych wiosek zlikwidowano uzbrojonego bandytę w Wól-
ce Gieraszowskiej, śledztwo i „lekcja wychowania obywatelskiego” udzielona szajce złodziei
w Antoniówce i Jeziorach, na Zgórsku w czasie pełnienia warty przy kwaterach ciężko ranny Wło-
dzimierz Różycki „Włodek”, w Zarzeczu po potyczce z niemiecką żandarmerią ranny, a następnie
schwytany Władysław Hyjek „Lord”, po niedługim czasie rozstrzelany prawdopodobnie w klecza-
nowskim lesie. W podcentrali „Wschód” zmiana nazwy pisma „Odwet” na „Czyn”.
Sierpień 1943 r.: akcja na szosie Stopnica-Staszów na transport masła, obława na złodziei na tere-
nie gminy Osiek; w ręce niemieckich żandarmów wpada Zbigniew Różycki „Simek”, rozbicie po-
sterunku 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 powielarni w Ruszczy i Woj-
cieszycach-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”,  Jan Majka ps. „Magik”, Andrzej Skowroński ps. „Andrzej” i Tadeusz Szewera ps.
„Łebek”; zespołem kieruje Aleksander Modzelewski ps. „Zbyszek Warszawiak”.
Wrzesień 1943 r.: akcja na majątek w Szumsku, obława na szajkę złodziei w wioskach: Skwirzo-
wa, 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, wykonanie wyroku śmierci na gestapowcu w Sando-
mierzu w czasie meczu, i w Połańcu.
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Październik 1943 r.: scalenie oddziału „Jędrusie” z Armią Krajową z podporządkowaniem na
szczeblu Inspektoratu i zachowaniem własnej prasy „Odwet”.
Listopad 1943 r.: po raz pierwszy „Odwet” zostaje odbity na drukarni Franciszka Patrasia w Opa-
towie, a później na drukarni „Jędrusiów”, umieszczonej w podziemiach starego kościoła w Sulisła-
wicach.
Listopad 1943 r.: udaremnienie napadu złodziejskiego w Sulisławicach, obława na złodziei w Zrę-
binie, 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 obywatelskiego”.
Styczeń 1944 r.: potyczka Stanisława Wiącka i Edwarda Kabaty z żandarmerią w Łubnicach; obaj
ranni.
Luty 1944 r.: zdobycie broni na Niemcach w Rytwianach i Padwi, potyczka Andrzeja Fijałkow-
skiego z żandarmerią w Jeziórku; zostaje ranny, ale zdobywa broń i bryczkę.
Marzec 1944 r.: zespól redakcyjny „Odwetu” wydaje 100-stronicową broszurę pt.: „Nie zdobi nas
mundur, nie chwali nas sztab”.
Kwiecień 1944 r.: zakończenie działalności wydawniczej „Jędrusiów”, ale gazeta „Odwet” wyda-
wana jest nadal w pow. Dąbrowa Tarnowska (do wkroczenia Armii Sowieckiej), a w podcentrali
„Wschód” ukazuje się „Czyn”, zachowując 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 za-
opatrujących 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 Wią-
cek, Stanisław Kuraś, który umiera po kilku tygodniach, śmierć Tadeusza Mittelstaedta, zasadzka
na transport kolejowy w rejonie Drugni, akcja na majątek w Skrzypaczowicach, zasadzka na nie-
miecką kolumnę wojskową koło Osieka (ginie czterech oficerów sztabowych, brak strat własnych,
zdobyto broń i plany niemieckich umocnień), rozbicie taboru niemieckiego w Koprzywnicy, akcja
w Osieczku na transport ewakuującego się starostwa z Biłgoraja (zagarnięto całe niemieckie mie-
nie, w walce ranny Franciszek Rutyna). Rozbrojenie Niemców koło Wiązownicy, rozbicie kolumny
„Własowców” w rejonie Jurkowic, atak na niemieckie auta pancerne w Bogorii.
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.
13 listopada 1944 r.: zgrupowanie „Jędrusiów” pod dowództwem mjr. „Kaktusa” przeżywa obła-
wę w lasach siekierzyńskich.
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17 listopada 1944 r.: ciężka bitwa z Wehrmachtem w tyskim lesie.

Sierpień-grudzień 1944 r.: 4 kompania „Jędrusiów” w składzie 2 pułku piechoty 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, Henryk Kuksz, Józef
Szelest, Tadeusz Szewera, Edward Ponikowski, Bolesław Szeląg, Ludwik Rutyna, Charles Roesch,
Mieczysław Pawlikowski, Eugeniusz Broda).

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

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

Izbę Pamięci Partyzantów „Jędrusie” w zakrystii starego kościoła w Sulisławicach organizował

Pan Eugeniusz Dąbrowski, partyzant, pseudonim „Genek”, dojeżdżając ze swego stałego zamiesz-

kania z Wrocławia w latach osiemdziesiątych wieku dwudziestego. W tym przedsięwzięciu wspo-

magali Pana Eugeniusza duszpasterze parafii sulisławskiej ze Zgromadzenia Zmartwychwstania

Pańskiego.

Z osób miejscowych należy wspomnieć skromnego artystę ludowego z Gieraszowic, Pana Edwarda

Wyrzykowskiego, który będąc słabego zdrowia wykonał bezinteresownie rzeźby i gabloty.

W roku 1988 grupa niewidomych pielgrzymów ze Śląska zwiedzała Izbę Pamięci i po usłyszeniu,

że w piwnicy zakrystii w czasie wojny drukowano gazetę „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 bezpieczne wejście do piwnicy.

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

Eugeniusz Dąbrowski ps. „Genek”,
„Pliszka” (1923-1996). Harcerz, orga-
nizator 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.
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