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Bohaterska obrona Polski prowadzona we 
wrześniu 1939 r., wobec potęg najeźdźców 
i zdrady sojuszników, nie mogła zapobiec klę
sce II Rzeczypospolitej. Wielki patriotyzm 
i bezgraniczna ofiarność wobec Ojczyzny, po
trzeba naturalnego przetrwania narodu, zro
dziły idee uporczywej walki z okupantem, 
walki na wszystkich frontach, wszelkimi do
stępnymi sposobami.

Wspaniałe wychowanie w okresie odzyska
nej po zaborach niepodległości, znakomicie 
działające organizacje społeczne, zwłaszcza 
młodzieżowe, wreszcie zachęta w postaci okry
wającego się legendarną chwałą oddziału mjr 
Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala” - wszystko na 
gruncie gorącego patriotyzmu - rodziło pilną 
potrzebę działania, utrudniania wrogowi jego
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egzystencji na obszarze okupowanej Polski, 
z jednoczesnym podbudowaniem ducha naro
du w jego trudnych przeżyciach wojennych.

Na terenie Tarnobrzega decydującą rolę 
w kształtowaniu początków zorganizowanego 
ruchu oporu odegrał Władysław Jasiński. Uro
dzony w Sadkowej Górze 18 sierpnia 1909 
roku, uczęszczał do gimnazjum w Mielcu. Po 
maturze studiował na Uniwersytecie Warszaw
skim na Wydziale Prawa. W trakcie studiów 
skorzystał z urlopu dziekańskiego, wyjechał na 
wileńszczyznę i przez rok uczył tam dzieci, jed
nocześnie organizując pomoc dla szczególnie 
ubogich. Po studiach założywszy rodzinę, osie
dlił się w Tarnobrzegu, gdzie podjął pracę apli
kanta w miejscowym Sądzie Grodzkim. Przez 
wiele lat, jeszcze w czasach szkolnych, był ak
tywnym działaczem organizacji młodzieżo
wych, zwłaszcza harcerstwa. Po studiach peł
nił społecznie funkcję komendanta Związku 
Młodej Polski. W okresie kampanii wrześnio
wej oraz późną jesienią 1939 roku, Jasiński
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zorganizował dużą grupę miejscowej młodzie
ży gimnazjalnej, która stała się zalążkiem „OD
WETU” a później oddziału partyzanckiego 
„JĘDRUSIE”. Młodzież ukrywała broń, groma
dziła materiały, informacje, przydatne potem 
w pracy konspiracyjnej. Działalność grupy sku
pionej wokół Jasińskiego w krótkim czasie roz
szerzyła się na teren powiatów: tarnobrzeskie
go, mieleckiego i sandomierskiego. Młodzi 
konspiratorzy prowadzili m.in. regularny na
słuch radiowy, od grudnia 1939 r. rozpowszech
niany poprzez przepisywanie tekstów na ma
szynie. Owe teksty, kolportowane początkowo 
w wąskim kręgu, stały się początkiem „Odwe
tu” - pisma konspiracyjnego, jakie pojawiło się 
na przełomie marca i kwietnia 1940 r. Począt
kowo drukowane i powielane w Tarnobrzegu 
przy ulicy Nadole 64 (dom Jasińskich), było re
dagowane przez zespół: Władysław Jasiński 
(redaktor naczelny) oraz Stanisław Jasiński, Ta
deusz i Eugeniusz Dąbrowscy, Zdzisław de 
Ville, Karol Wojteczko oraz współpracownicy

Zygmunt Szewera, Władysław Bobek, Stani
sław Maruszak, Józef Biernat, Henryk Puzie- 
wicz, Andrzej Skowroński i Czesław Molenda.

Druk pisma był możliwy dzięki pomocy ze 
strony Księgarni K. Szpilki oraz Ubezpieczalni 
Społecznej (K. Wiszniowski i J. Rosenblat).

W krótkim czasie nakład 12-stronicowe- 
go pisma formatu A-4 osiągnął liczbę 1500 
egzemplarzy. Wiosną i latem 1940 r. zorga
nizowano sieć kolportażu, dzięki której „Od
wet” docierał nie tylko do miejscowości 
z terenu powiatu tarnobrzeskiego, ale także 
do Mielca, Kolbuszowej, Tarnowa, Dąbrowy 
Tarnowskiej, Dębicy, Krakowa, Rzeszowa, 
Łańcuta, Niska, Leżajska, Przeworska, Jaro
sławia, Przemyśla, Janowa Lubelskiego, Kra
śnika, Sandomierza, Opatowa, Iłży, Buska, 
Ostrowca Świętokrzyskiego, Stopnicy.

Niewątpliwie „Odwet”, docierający do 
miejscowości na tak rozległym terenie, speł
nił swoją rolę nie tylko w wymiarze infor
macyjnym. Przynosząc wiadomości i podno-
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Okładka pisma konspiracyjnego „ Odwet"
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sząc na duchu, kształtował sporą grupę mło
dzieży, nabierającą z czasem nowych, po
trzebnych w. walce umiejętności: dobrej or
ganizacji działań, odpowiedzialności, soli
darności, wreszcie wrażliwości na ludzką 
krzywdę i niedolę. Powodzenie, wydawane
go w skrajnie trudnych warunkach „Odwe
tu”, przy coraz większym terrorze Niem
ców, w sposób niejako naturalny zrodziło 
konieczność podjęcia walki bardziej czyn
nej, bezpośredniej. Kolejne działania coraz 
bardziej śmiałe, w większości udane, har
towały oddział, budując legendę „Jędru
siów”. Znamienne jest, że podejmowane ak
cje nie były jedynie celem samym w sobie, 
tj. tylko działaniem przeciwko okupantowi. 
Niosły one bowiem - a może przede wszyst
kim - pomoc udręczonej ludności, w posta
ci uwalniania więźniów, pozyskiwania żyw
ności i pieniędzy dla potrzebujących, wysy
łania paczek do obozów jenieckich itp. Na 
obszarze swojego działania byli też „Jędru-
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sie” grupą dającą poczucie pewnej sprawie
dliwości: likwidowali szczególnie wrogich 
Polakom Niemców, konfidentów i zdrajców, 
udzielając licznych „lekcji wychowania 
obywatelskiego” tym, których postawa bu
dziła zastrzeżenia. Nic zatem dziwnego, że 
ta na wskroś obywatelska i patriotyczna po
stawa, pozbawiona w gruncie rzeczy elemen
tów politycznych i ideologicznych, zrodziła 
podziw i uznanie, a wreszcie szacunek 
i legendę wśród ludności nie tylko terenów 
na których działali. Nie przemogła tego na
wet śmierć samego „Jędrusia” - Władysława 
Jasińskiego. Ten dramat był ciosem dla każ
dego z „Jędrusiów”, ale też dawał nową 
motywację - kontynuowania walki i wielkiej 
pracy dla Ojczyzny. Wartość oddziału po
twierdziły kolejne zbrojne akcje, wreszcie - 
mimo formalnego włączenia do struktur Ar
mii Krajowej - zachowanie pełnej autonomii. 
Znamiennym jest to, że częstokroć porucza- 
no trudne zadania właśnie „Jędrusiom”,

zwłaszcza takie, które kończyły się niepowo
dzeniem innych.

Niezwykła legenda „Jędrusiów”, zrodzo
na jeszcze w trakcie wojny, trwała przez całe 
następne półwiecze, mimo niesprzyjających 
okresów, zwłaszcza doby stalinowskiej. Za
wsze była bowiem przykładem patriotyzmu, 
ofiarności, szlachetnej rycerskości, poświęce
nia dla innych. Mimo sześćdziesięciu lat 
z górą, jakie minęły od tamtych wydarzeń, 
wartości te są nadal nam bliskie.

Partyzanci z oddziału „Jędrasie"
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KALENDARIUM

1939 - październik - grudzień - Władysław 
Jasiński tworzy organizację podziemną, zło
żoną z członków Związku Młodej Polski, 
ZHP i „Wici”. Gromadzenie broni porzuco
nej w trakcie kampanii wrześniowej, wydawa
nie „Biuletynu Radiowego” przy ulicy Nadole 
64.
1940 - kwiecień - Przekształcenie „Biulety
nu” w tygodnik „Odwet” i powstanie w tere
nie punktów przebitkowych. Nazwę gazety 
przejmuje cała organizacja.
Październik - Redakcja „Odwetu” przenosi 
się w rejon Sulisławic. Organizacja obejmu
je tereny powiatów: tarnobrzeskiego, niżań
skiego, łańcuckiego, mieleckiego i sandomier
skiego.

i f,

1941 - marzec - Gestapo wpada na trop „Od
wetu”, liczne aresztowania w Tarnobrzegu, Ni- 
sku, Rozwadowie, Grodzisku i innych miejsco
wościach. W Wielowsi ginie Józef Biernat. 
Maj - Władysław Jasiński „Jędruś” organizu
je grupę zbrojną, zalążek późniejszego od
działu, w składzie: J. Gorycki „Polikier”, 
F. Kasak „Mały Franek”, J. Kasak „Duży Fra
nek”, F. Motyka „Franek”, F. Stała „Kuwa- 
ka”, A. Toś „Antek” i St. Wiącek „Inspektor”. 
Pierwsza akcja na nadleśnictwo w Szczece 
k. Rytwian.
Lipiec - Aresztowanie przez Gestapo kilku
nastu „Odweciarzy” i zamordowanie ich 
w Oświęcimiu.
Listopad - Redakcja „Odwetu” zostaje prze
niesiona do Kolonii Józefów k. Wiśniowej. 
Zbigniew Kabata „Bobo” pisze pierwsze pio
senki oddziału.
1942 - styczeń - Akcja „Jędrusiów” na Bank 
Komunalnej Kasy Oszczędności w Staszowie
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oraz Bank Rolny w Mielcu - zdobycie pienię
dzy na cele organizacyjne.
Marzec - Niemcy uderzają na redakcję „Od
wetu”, giną A. Czub „Szary”, K. Stawarz 
„Lala” i dwaj łącznicy.
Kwiecień - Nowy redaktor naczelny „Odwe
tu”, J. Bik „Brzezina” przenosi redakcję w re
jon Krzemienicy.
Maj - Zjazd „Jędrusiów” w Sulisławicach. Za
stępcą dowódcy zostaje Józef Wiącek „Sowa”. 
Czerwiec - lipiec - Akcja na majątki niemiec
kie w Glinach Wielkich i Ratajach.
Wrzesień - Założenie nowych kwater w rejo
nie Ujazdu i Iwanisk na tzw. Wygwizdowie. 
Listopad - Akcja na magazyny i Bank „Spo
łem” w Mielcu. Rozesłanie listu gończego za 
„Jędrusiem” i jego „bandą”.
Grudzień - Akcja na stację kolejki wąskoto
rowej w Bogorii oraz majątek w Sichowie, 
zdobycie przez „Jędrusiów” m.in. samochodu 
„Opel”, koni oraz 30 wozów ze sprzętem i za
opatrzeniem.

1943 - 9 stycznia - w starciu z żandarmerią 
giną: Władysław Jasiński „Jędruś”, M. Gorycki 
„Polikier” i A. Toś „Antek”.
11 stycznia - Pogrzeb „Jędrusia” i towarzyszy 
broni w Sulisławicach.
Marzec - Akcja „Jędrusiów” na więzienie 
w Opatowie, uwolnienie 86 Polaków. Wyko
nanie wyroku na gestapowcu Reselerze, zabój
cy „Jędrusia”.
29 marca - uwolnienie 186 więźniów z wię
zienia w Mielcu.
Maj - Nowe kwatery „Jędrusiów” w lasach 
golejowskich.
Maj - czerwiec - Nowa baza oddziału w tur- 
skim lesie. Niszczenie przez „Jędrusiów” ksiąg 
kontyngentowych i spisów ludności 22 gmin. 
Śmierć T. Czuba „Inżyniera”.
3 czerwca - Obrona wsi Stróżki przed pacyfi
kacją.
29 czerwca - Obława niemiecka na bazę „Ję
drusiów” w lesie turskim. Wycofanie się od
działu bez strat.
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22 sierpnia - Pacyfiakcja Sulisławic - giną 
m.in. Zdzisław de Ville „Zdzich”, W. Szczę
śniak „Wanda”, B. Kozłowska „Księżna”.
26 września - Wznowienie wydawania „Od
wetu” (przerwa od śmierci „Jędrusia”), naj
pierw w Ruszczy a od listopada w Sulisławi- 
cach. Red. naczelnym zostaje A. Modzelewski 
„Warszawiak”.
24 października - „Bobo” i „Fela” wykonują 
na stadionie w Sandomierzu wyrok na szpiclu 
gestapo.
Listopad - Mała matura 9. Jędrusiów w szko
le w Ossali. Scalenie organizacyjne „Jędru
siów” z AK, przy zachowaniu pełnej autono
mii oddziału oraz pisma „Odwet”.
Grudzień - Inauguracja szkolenia podchorą
żówce AK. Podchorążymi zostają: „Bobo”, 
„Andrzej Konar”, „Genek”, „Filip”, „Kumo
ter”, „Maniek Polikier”, „Szkot”, „Romek 
Łebek”, „Tadek Łebek”. „Sylwester w Połań
cu” - czyli wielka akcja „Jędrusiów” przeciw 
bandom rabunkowym.

1944 rok - 19 marca - Wydanie broszury „Nie 
zdobi nas mundur, nie chwali nas sztab”.
8 kwietnia - Odbiór zrzutu broni na Lesisku - 
dla obwodu AK Sandomierz.
23 kwietnia - Akcja „Jędrusiów” i BCh na 
szosie Połaniec - Osiek, rozbrojenie 13 Niem
ców.
6 czerwca - Rozbrojenie załogi niemieckiego 
samolotu we wsi Szczeka.
8 czerwca - Akcja na niemieckie magazyny 
i majątek w Szczucinie.
1 lipca - Bitwa z Niemcami w Osieku. Ginie 
M. Gaj „Cap”, śmiertelnie ranni: „Szkot”, 
„Sowa”, „Inspektor”.
2 lipca - Wielka obława Niemców na kwatery 
„Jędrusiów” w okolicy Turska Wielkiego 
i Ossali. Ginie T. Mittelstadt „Budiet”.
Lipiec - Przeniesienie bazy z Lesiska na Opa- 
linę i Smerdynę. Włączenie „Jędrusiów” do 
AK, przyłączenie drużyn „Szarych Szeregów”, 
części partyzantów z oddziału AK „Lanca” 
oraz, dezerterów niemieckich z Sandomierza.
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Zdobycie taborów starostwa niemieckiego na 
szosie Osiek - Staszów. Atak na jednostkę 
Wehrmachtu w Koprzywnicy. Wymarsz „Jędru
siów” w kierunku Gór Świętokrzyskich przed 
akcją „Burza”.
Sierpień - Pułk AK wraz z „Jędrusiami” prze
bija się przez linię frontu niemieckiego 
w Nowej Słupi, zajmując kwatery w Dębnie, 
Jeziorku i Woli Szczygiełkowej. Akcja „Burza” 
na Ziemi Kieleckiej, m.in. bitwa w Dziebałto- 
wie k. Końskich.
Wrzesień - Dwudniowa bitwa w Grodzisku 
i Radoszycach. Duże straty wśród Niemców. 
Potyczka w Kozowie. Zdobycie przez „Jędru
siów” pozycji wzdłuż szosy Końskie - Kielce. 
Zwycięska bitwa w rejonie Radkowa. 
Październik - Podział pułków na małe jed
nostki. „Jędrusie” dowodzeni przez mjr Tade
usza Strusia „Kaktusa”, przedzierają się przez 
Góry Świętokrzyskie. Przebicie się przez pier
ścień obławy do lasów siekierzyńskich.

Listopad - Zasadzka niemiecka pod Tycho
wem Starym - ponowne przebicie w lasy sie- 
kierzyńskie.
Grudzień - Nowe kwatery „Jędrusiów” w Sie- 
radowicach, Bronkowicach, Śniadce, Wąchoc
ku i Bodzentynie.
1945 r. - Wraz z wkroczeniem jednostek Ar
mii Czerwonej kończy się wojenna epopeja 
„Jędrusiów”.

Wiersze Zbigniewa Kabaty 
„Boba”

* * *

Wyboista droga las przecina, 
Rozłożysta pod nią jarzębina, 
Wierzchołkami leśne szumy płyną, 
Zasłuchany krzyż pod jarzębiną.
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Nocą kiedyś chłopcy przychodzili, 
Jarzębinie druha powierzyli.
Krzyż mu dali sękaty brzóz owy, 
Partyzanckiej legii honorowej.

Poszli chłopcy. Broń szczęknęła drogą. 
Przeszły lata i wrócić nie mogą.

Biegu życia krzyż ten nie powstrzyma. 
Co jesieni krwawi jarzębina.
Szum codziennie płynie wierzchołkami. 
Partyzantko, cóżeś ty za pani!

Dymy ognisk na polanach śpiących,
Jak kadzidło pod chłopców walczących, 
Ku ołtarzom ciemnych niebios szły.
Wokół ognisk tuliła się sława,
Z przestrzeloną skronią i kulawa. 
Bohaterstwo i drwina i wszy.

Życie raną otwartą bluzgało,
Krwią i bimbrem w manierkach szumiało, 
W zagubiony prowadziło szlak.
Rdzą nam dola na lufach osiadła,
W krzywe patrzeć kazała zwierciadła, 
Gorzki w ustach zostawiła smak.

* * *

Świat zielony, świerkowy, sosnowy, 
Firmamentem otulał nam głowy 
I żywicę sączył w nasze sny.
Pod zielenią, pod liściem, pod drzewem 
Nóg szelestem i wiatru powiewem 
Szła historia pochodem i my.

' !■

Zapełniliśmy groby koślawe,
A legendzie oddaliśmy sławę.
Po polanach rozwłóczył się dym. 
Niepotrzebnym i nie uznawanym, 
Tym najbliższym i tym zapomnianym 
Mój ubogi ofiaruję rym.
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* * *

A gdy dzieci zapomną, że mieszkały w schronach, 
że ■widziały dni straszne, ponure i krwawe, 
niechaj tylko to jedno pamiętają o nas, 
żeśmy padli za Wolność, aby była prawem.

Napis na wspólnej mogile 
„Jędrusiów" w Su/islawicach

' [■
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Miejska Biblioteka Publiczna 
im. dr Michała Marczaka w Tarnobrzegu 

"Czytelnia Główna”
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14 021 949
Tarnobrzega

Kolekcja dzikowska hr. Tarnowskich
kk Dzieje zamku w Dzikowie 

V Klasztor Dominikanów w Tarnobrzegu 
>»■ Herb Leliwa << Tarnowscy na Dzikowie 

kk Zawody uprawiane w dawnym Tarnobrzegu 
ki Stanisław Jachowicz 

ki Ceramika miechocińska
kk Bibliotekarze dzikowscy 

•»< Grupa tarnobrzeska kultury łużyckiej 
».< Tarnobrzeskie Zagłębie Siarkowe 

ki Jan Słomka i jego dzieło 
ki Ferdynand Kuraś kk Stanisław Tarnowski 

ki Michał Marczak

w przygotowaniu:
>< Wojciech Wiącek

ki Tarnobrzeskie tradycje kolekcjonerskie 
i muzealne

ki Klasztor Dominikanek w Wie/owsi 
ki Początki miasta Tarnobrzega


