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1 marca:
Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych

1 marca 2021 r. przypada 10. rocznica pierwszych obchodów Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto wprowadzono ustawą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 3 lutego 2011 r. Kończyło to trwające od lat starania
wielu środowisk o upamiętnienie żołnierzy tzw. drugiej konspiracji.
Pełne uhonorowanie żołnierzy tzw. drugiej konspiracji stało się możliwe dopiero na skutek przemian dokonujących się w Polsce po częściowo wolnych
wyborach z czerwca 1989 r. Z czasem jej członków zaczęto opisywać popularnym do dziś określeniem Żołnierze Wyklęci, będącym zapożyczeniem tytułu
książki Jerzego Ślaskiego, wydanej po raz pierwszy w 1990 r. Dzieje podziemia
od strony naukowej zaczęły przybliżać „Zeszyty Historyczne WiN-u”, których
pierwszy numer ukazał się w 1992 r. Redaktorem naczelnym został Andrzej
Zagórski, a po nim stanowisko to objął Janusz Kurtyka, który kilka lat później
został prezesem Instytutu Pamięci Narodowej.
Minęła ponad dekada, gdy 14 marca 2001 r. Sejm RP podjął uchwałę stanowiącą milowy krok w przywracaniu dobrego imienia żołnierzom drugiej
konspiracji. W dokumencie podpisanym przez marszałka Macieja Płażyńskiego czytamy, że Sejm „uznając zasługi organizacji i grup niepodległościowych, które po zakończeniu II Wojny Światowej zdecydowały się na podjęcie
nierównej walki o suwerenność i niepodległość Polski – stwierdza, że organizacja »Wolność i Niezawisłość«, kontynuatorka tradycji walki Armii Krajowej – dobrze zasłużyła się Ojczyźnie. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa
hołd poległym i pomordowanym oraz wszystkim więzionym i prześladowanym członkom organizacji »Wolność i Niezawisłość«”. Kilka miesięcy później,
10 czerwca 2001 r., odsłonięty został w Radomiu pierwszy w Polsce pomnik
poświęcony Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość.
W kolejnych latach podejmowano wiele inicjatyw lokalnych, jednak dopiero w 2009 r. w przestrzeni publicznej pojawiła się oficjalnie po raz pierwszy data 1 marca, stanowiąca swego rodzaju symbol. O jej uznanie za Dzień
Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia wystąpiło do Sejmu RP zawiązane
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w Krakowie Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych.
W jego skład wchodziły: Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” (jako stowarzyszenie kombatanckie), Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Dzięki tej inicjatywie po raz pierwszy
w Polsce uroczystości rocznicowe odbyły się 1 marca 2009 r. w Opolu, m.in.
dzięki tamtejszemu samorządowi.
Od tego momentu sprawy wprowadzenia takiego święta przyspieszyły. Prezydent RP Lech Kaczyński skorzystał z inicjatywy ustawodawczej i 1 marca
2010 r. skierował do Sejmu projekt ustawy noszącej datę 26 lutego 2010 r. Nazwę święta oddającego hołd żołnierzom drugiej konspiracji za męstwo, odwagę
i prezentowanie patriotycznej podstawy sprecyzowano w Sejmie jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Podkreślono, że bez ich poświęcenia,
jak też oddania sprawie ojczyzny wielu przedstawicieli społeczności lokalnych,
nie byłoby możliwe kontynuowanie oporu w kolejnych latach.

Treść ustawy w Dzienniku Ustaw z 2011 r.

Po katastrofie smoleńskiej inicjatywa ta została podtrzymana przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Trzeba przypomnieć, że projekt ustawy
został 8 czerwca 2010 r. pozytywnie zaopiniowany przez rząd RP, z uwagą, że
ten dzień to kolejne święto upamiętniające tradycję walk o wolną Polskę. Podkreślono też, że wielu żołnierzy drugiej konspiracji zapłaciło życiem za wierność swoim ideałom, a wielu innych musiało żyć przez 45 lat z piętnem „bandytów” i „faszystów”. W grudniu 2010 r. o konieczności przyspieszenia prac
nad ustawą przypomniała Fundacja „Polska się Upomni”.
Prawdziwie ekspresowe tempo prace nad ustawą przyjęły między 2 a 9 lutego 2011 r. Najpierw projekt pozytywnie rozpatrzyła Komisja Kultury i Środ—4—

ków Przekazu, wprowadzając przy okazji zapis, że wejdzie ona w życie z dniem
ogłoszenia. Później przyjął ją Sejm przewagą 406 spośród 417 obecnych posłów,
ośmiu było przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu. 4 lutego przyjął ją bez
poprawek Senat, dzięki czemu prezydent Bronisław Komorowski podpisał ją
9 lutego 2011 r., a ogłoszona została w Dzienniku Ustaw nr 32 z 15 lutego 2011 r.
Wcześniej wspomniano, skąd wziął się termin Żołnierze Wyklęci, skądinąd
najtrafniej opisujący to środowisko. Wypada jednak zadać sobie pytanie, kim oni
byli, i dlaczego jako termin obchodów ich święta wybrano pierwszy dzień marca.
Trzeba pamiętać, że gdy w lipcu 1944 r. na Lubelszczyźnie zainstalowała się
nowa, komunistyczna władza: Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, rozpoczął się trwający 45 lat okres sowieckiej dominacji. Jednym z jej filarów był
charakterystyczny dla państw totalitarnych brak prawa do działalności tych sił
i środowisk, które nie akceptowały rozwiązań ustrojowych nowej władzy, w tym
przypadku przyniesionych na bagnetach Armii Czerwonej. Tak więc w nowych

Plakat jest
jedną z pomocy
znajdujących się
w tekach edukacyjnych
pt. Polskie podziemie
niepodległościowe
1944–1956, wydanych
w 2015 r. w Oddziale
IPN w Lublinie
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realiach zabrakło miejsca dla wszystkich stronnictw politycznych tworzących
Polskie Państwo Podziemne, a także dla różnego rodzaju organizacji zbrojnych
z Armią Krajową na czele. Symbolem tego był słynny plakat z lutego 1945 r. „Olbrzym i zapluty karzeł reakcji”, a potem aresztowanie 27 marca 1945 r. i wywiezienie do Moskwy 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, sądzonych
tam w procesie trwającym od 18 do 21 czerwca 1945 r.
Na terenach za postępującym frontem, niemal z marszu, rozpoczęły się
represje, najpierw sowieckie stosowane przez NKWD oraz kontrwywiad wojskowy Smiersz, kontynuowane następnie przez polski aparat represji. Szybko
„zagospodarowano” więc opuszczone przez niemieckiego okupanta więzienia
i obozy. Symbolem tego jest uruchomiony przez NKWD już w sierpniu 1944 r.
obóz dla żołnierzy AK, zlokalizowany w byłym hitlerowskim obozie koncentracyjnym na Majdanku w Lublinie, wyzwolonym 23 lipca, a zatem niecałe
dwa tygodnie wcześniej. Wielu z nich zostało później wywiezionych w głąb
ZSRR, co określano eufemistycznie jako „internowanie”. Podobny los spotkał
przedstawicieli innych środowisk, jak chociażby kilkudziesięciu sędziów,
prokuratorów, urzędników aresztowanych przez Smiersz 17 stycznia 1945 r.
w Radomiu, zaledwie dzień po wyzwoleniu miasta, i w nocy z 19 na 20 stycznia wywiezionych na wschód.
Represje i obawa przed aresztowaniem spowodowały, że wielu żołnierzy Armii
Krajowej, Batalionów Chłopskich czy Narodowych Sił Zbrojnych zostało zmuszonych do rezygnacji z normalnego życia i do ucieczki do lasu. Strach budziła
nie tylko niezwykle szeroka skala represji, ale i brutalne metody śledcze stosowane przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego oraz jego komórki terenowe. Gdyby nie to, podziemie zbrojne – być może – nie powstałoby po wojnie
w takiej skali. I to nawet w warunkach władzy sprawowanej przez komunistów.
Szacuje się, że podziemie niepodległościowe w latach 1944/45–1956 mogło
liczyć nawet około 200 tys. konspiratorów, z czego przez oddziały leśne przewinęło się około 20 tys. osób. Podobna liczba zginęła w różnych okolicznościach:
w wyniku skazania na śmierć przez sądy, w trakcie walki, zamęczenia podczas
śledztwa lub już w więzieniu itp. Według niektórych badań różnymi formami
inwigilacji objętych było wówczas około 6 mln osób, co oznacza, że policja polityczna (cywilna – UB, czy wojskowa – Informacja Wojskowa), interesowała się
co czwartym Polakiem.
Działalność podjętą przez żołnierzy drugiej konspiracji można porównać raczej do swego rodzaju samoobrony, gdyż siły skierowane do działań przeciwko
nim były nieporównywalnie większe. Jeszcze w czasie wojny na ziemiach polskich znajdowało się około 2 mln żołnierzy Armii Czerwonej, a od lipca 1945 r.
pozostało tu, jako Północna Grupa Wojsk Armii Radzieckiej (do lutego 1946 r.
Czerwonej), około 300 tys. żołnierzy. Siły ludowego Wojska Polskiego osiągnęły apogeum we wrześniu 1945 r., gdy polska armia liczyła około 440 tys. ludzi,
później stopniowo demobilizowanych. Do tego należy doliczyć funkcjonariuszy
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UB, których w grudniu 1945 r. było około 24 tys. Ponadto Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego podlegały inne służby, liczące łącznie nawet 140 tys. osób:
Milicja Obywatelska – około 57 tys., Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego – 41
tys., Służba Więzienna – 10 tys., Wojska Ochrony Pogranicza – 32 tys. Wsparciem była istniejąca od 1946 r. Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej licząca
wówczas kilkadziesiąt tysięcy osób.
Wobec tak zorganizowanych sił aparatu represji i podejmowanych przezeń
działań podziemie niepodległościowe znalazło się w pogarszającej się z dnia
na dzień sytuacji. Szeregi konspiratorów topniały w wyniku akcji zbrojnych,
aresztowań, kolejnych amnestii: tej z sierpnia 1945 r., z której skorzystało około
30 tys. osób, czy tej z lutego 1947 r., która objęła ponad 53 tys. osób ujawniających się i ponad 23 tys. przebywających w więzieniach. Wielu konspiratorów
za swoją działalność zapłaciło aresztowaniem, śledztwem i procesem, a często
– w konsekwencji – wieloletnimi wyrokami albo karą śmierci. W latach stalinowskich skazano na
nią ponad 8 tys. osób,
z czego w ponad połowie przypadków została ona wykonana.
Wielu szukało szans
na przetrwanie, opuszczając strony rodzinne, przenosząc się na
tzw. ziemie odzyskane, inni ryzykowali życiem, decydując się na
ucieczkę z Polski.

Plakat z 1947 r.
nawołujący
żołnierzy podziemia
do skorzystania
z amnestii
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Powstające w kolejnych miesiącach organizacje o charakterze lokalnym,
a nade wszystko te o znaczeniu ogólnopolskim, były kolejno likwidowane
przez aparat bezpieczeństwa. Taki los spotkał Ruch Oporu bez Wojny i Dywersji „Wolność i Niezawisłość” (znany pod popularną nazwą Zrzeszenie WiN)
przekształcony 2 września 1945 r. z Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj (powołanej 7 maja 1945 r. przez naczelnego wodza gen. Władysława Andersa).
W latach 1945–1947 bezpieka rozbiła cztery kolejne zarządy główne WiN,
a IV Zarząd Główny był ostatnią organizacją o charakterze ogólnopolskim.
Jego kierownictwo, jak i prezesi podległych mu obszarów, wpadło w ręce UB
między 27 listopada a 2 grudnia 1947 r. Przez blisko trzy lata trwało niezwykle brutalne śledztwo, zakończone procesem trwającym od 5 do 14 października 1950 r. Na śmierć został wówczas skazany prezes IV Zarządu Głównego
Łukasz Ciepliński i jego podkomendni. Wykonanie wyroku śmierci na nich,
1 marca 1951 r. w więzieniu na Mokotowie w Warszawie, oznaczało symboliczny koniec zorganizowanej działalności niepodległościowej na ziemiach
polskich. Obok Łukasza Cieplińskiego zostali zamordowani: Mieczysław Kawalec, Józef Batory, Adam Lazarowicz, Franciszek Błażej, Karol Chmiel i Józef
Rzepka.
Podobnie było w regionie radomskim. Tu zimą z roku 1944 na 1945 w pasie przyfrontowym zamarły działania struktur podziemnych, gdyż po zatrzymaniu się armii sowieckiej na linii
Wisły pozycje obronne zajęły tu
wielosettysięczne siły hitlerowskiego Wehrmachtu. A w kilka dni
po rozpoczęciu sowieckiej ofensywy styczniowej pojawił się rozkaz
z 19 stycznia 1945 r., w którym komendant główny AK gen. Leopold
Okulicki rozwiązał Armię Krajową.
I natychmiast rozpoczęły się aresztowania. Funkcjonariusze komunistycznego aparatu bezpieczeństwa,
najpierw NKWD i Smiersz, a potem

Łukaszowi Cieplińskiemu
poświęcona jest jedna z książeczek
z serii Patroni naszych ulic
—8—

polska bezpieka, zainstalowali się w budynkach opuszczonych przez Niemców,
m.in. w okrytym ponurą sławą gmachu Gestapo przy ul. Kościuszki 6, czy więzieniu przy ul. Malczewskiego. W obawie przed aresztowaniem do lasu zaczęło
uciekać coraz więcej żołnierzy dawnej AK, NSZ czy BCh. I to oni w większości
zasilili szeregi tzw. drugiej konspiracji. Bezpieczni nie mogli czuć się nawet cywile, jak chociażby zamęczony w śledztwie przez funkcjonariuszy UB w styczniu
1947 r. Stanisław Egiejman, pedagog i działacz polityczny Stronnictwa Narodowego. O skali represji mogą świadczyć chociażby dane dotyczące wyników akcji prowadzonych przez Wojska Bezpieczeństwa Wewnętrznego w województwie
kieleckim między styczniem a sierpniem 1946 r.: zabito w nich 128 osób, a 1665
aresztowano.
Szacuje się, że podziemie niepodległościowe w regionie radomskim liczyło
w latach 1945–1956 około 3 tys. osób. Największą strukturą terenową w całym
okresie powojennym na terenie woj. kieleckiego był działający nieco ponad pół
roku Inspektorat WiN kryptonim ZZK stworzony przez por. Franciszka Jerzego
Jaskulskiego „Zagończyka”. Obejmował przede wszystkim obszar powiatu radomskiego, kozienickiego i iłżeckiego, częściowo koneckiego, a jego placówki
znajdowały się w innych regionach Polski. Nie można też zapomnieć o wielu
osobach cywilnych, które wspomagały partyzantów. Bez tej pomocy niemożliwym byłoby funkcjonowanie ukrywających się jeszcze kilka lat po wojnie. Tym
bardziej że niejednokrotnie to właśnie żołnierze podziemia stawali w obronie
ludności cywilnej w obliczu bezprawia stosowanego przez nową władzę, jak
i przed pospolitymi przestępcami, z którymi państwowy aparat bezpieczeństwa nie mógł się uporać.
Wydarzeniom dotyczącym drugiej konspiracji w regionie radomskim poświęconych jest już sporo publikacji. Można wymienić tu prace m.in. Ryszarda Śmietanki-Kruszelnickiego, Komendant „Zagończyk”. Z dziejów podziemia
antykomunistycznego, Warszawa 2000 oraz Podziemie poakowskie na Kielecczyźnie w latach 1945–1948, Kraków 2002; Danuty Suchorowskiej Rozbić więzienie UB! Akcje zbrojne AK i WiN 1945–1946, Warszawa 1991; Ofiary terroru
stalinowskiego mówią, oprac. Stanisław Dziurzyński, Radom 1993 (część druga
wydana w 1996 r., a trzecia – w 2000 r.); a także dwie prace autorstwa historyków z Delegatury IPN w Radomiu: Krzysztofa Busse i Arkadiusza Kutkowskiego, Bić się do końca. Podziemie niepodległościowe w regionie radomskim w latach 1945–1950, Lublin–Radom 2012, oraz Dopaść „Drągala”. Likwidacja grupy
Aleksandra Młyńskiego w świetle dokumentów aparatu bezpieczeństwa, wstęp,
wybór i opracowanie Krzysztof Busse, Lublin–Radom 2012. Dlatego też o wydarzeniach z tamtego okresu opowiemy poprzez prezentację sylwetek dziesięciu najważniejszych naszym zdaniem postaci podziemia niepodległościowego
na ziemi radomskiej i w woj. kieleckim po 1945 r. W większości pojawiają się
one na stronach publikacji naukowych czy wspomnień, a każda z nich – poza
wyjątkami – czeka na swojego biografa.
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Zygmunt Żywocki
Urodził się 25 grudnia 1889 r. w Krakowie, w rodzinie Józefa i Marianny
z domu Suder. Zmarł 1 listopada
1969 r. w Blachowni koło Częstochowy. Pochowany na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu. Ostatni stopień wioskowy: podpułkownik.
Używane pseudonimy: „Adam”,
„Anioł”, „Dzięcioł”, „Kłos”, „Kostur”,
„Wujek”. Kawaler Orderu Virtuti Militari V klasy.

Kariera zawodowego wojskowego, którym był Zygmunt Żywocki, rozpoczęła
się jeszcze w armii austro-węgierskiej. Trafił tam w lutym 1917 r., po zdaniu
matury w Gimnazjum Realnym w Krakowie. Jako szeregowy w 16. pp po wstępnym przeszkoleniu trafił 1 czerwca 1917 r. do Szkoły Oficerskiej w Opawie.
Dalsze jego losy wiążą się z 23. pp, do którego trafił 23 października 1917 r.,
a już 21 grudnia wyjechał na front włoski. Został tam dowódcą plutonu, zdobył
awans na chorążego, a swój epizod w armii zaborczej zakończył jesienią 1918 r.
Po powrocie do Krakowa zapisał się na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednak wraz z odzyskaniem niepodległości w grudniu 1918 r. zgłosił się
do Wojska Polskiego. Po kilkumiesięcznej służbie w Krakowie został w kwietniu 1919 r. przeniesiony do 11. pp w Będzinie, który ochraniał fragment granicy polsko-czeskiej. W lutym 1920 r. jego jednostka został skierowana na
Wołyń, na front wojny polsko-bolszewickiej, gdzie walczył jako dowódca kompanii. Po zakończeniu wojny pozostał w wojsku, będąc m.in. od 1934 r. dowódcą kompanii, a następnie batalionu w 27. pp w Częstochowie oraz komendantem Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w 7. Dywizji Piechoty.
We wrześniu 1939 r. był dowódcą II batalionu 27. pp, a po zakończeniu
działań wojennych już w styczniu 1940 r. rozpoczął służbę w ZWZ, a potem
w AK na terenie okręgu radomsko-kieleckiego. Początkowo był dowódcą obwodu Sandomierz, od maja 1940 r. do lipca 1941 r. był komendantem obwodu
Jędrzejów, a następnie – do maja 1942 r. – komendantem obwodu Kielce. Najdłuższy okres jego konspiracyjnej epopei podczas wojny przypadł na służbę
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w Radomiu, gdzie był komendantem Inspektoratu Radomskiego AK między
październikiem 1942 r. a styczniem 1945 r. Po wyparciu Niemców pozostał
w konspiracyjnych strukturach poakowskich.
Podpułkownik Żywocki doskonale zdawał sobie sprawę z realiów, jakie niosła za sobą nowa władza. Mimo propagandowych zapewnień o wspólnej odbudowie kraju, cele więzień UB zaczęły zapełniać się żołnierzami różnych
formacji zbrojnych oraz przedstawicielami środowisk politycznych. Wtedy
podjął decyzję o rozbiciu więzienia w Radomiu. Jak wspominał „Harnaś”, mimo
spodziewanych skutków akcji zbrojnej ppłk Żywocki nakazał nie szafować niepotrzebnie życiem swoich żołnierzy, a także przeciwnika.
Nieco ponad miesiąc po tej akcji, 13 października 1945 r., ppłk Żywocki został aresztowany. Po kilku miesiącach śledztwa stanął przed Wojskowym Sądem Okręgowym w Warszawie, który 26 lutego 1946 r. skazał go na 10 lat więzienia. Po czterech latach, 8 listopada 1950 r. wyszedł na wolność, ale to nie
oznaczało końca problemów. Miał kłopoty ze znalezieniem pracy, ostatecznie
po 1956 r. zatrudniono go
w wodociągach miejskich
w Częstochowie. Pamiętał jednak o regionie radomskim i np. 22 czerwca
1957 r. razem z gen. Juliuszem Rómmlem dokonał
odsłonięcia w Zwoleniu,
poświęconego pomordowanym w czasie II wojny
światowej.

Meldunek naczelnika
radomskiego więzienia
informujący o liczbie osób
uwolnionych podczas akcji
9 września 1945 r.
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Stefan Bembiński
Urodził się 24 lipca 1917 r. w Łagowie
w rodzinie Jana i Stanisławy. Zmarł
1 stycznia 1998 r. w Radomiu. Spoczywa na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Limanowskiego w Radomiu. Ostatni stopień: porucznik
(później awansowany do stopnia majora). Pseudonimy: „Harnaś”, „Sokół”.
Wydał wspomnienia pt. Te pokolenia
z bohaterstwa znane, Radom 1996.

Biografia Stefana Bembińskiego pokazuje, jak II wojna światowa i okres powojenny obracały w niwecz marzenia młodego człowieka. Chciał być nauczycielem, dlatego w latach 1931–1936 uczył się w seminariach nauczycielskich
w Tomaszowie Mazowieckim i Kielcach. W 1937 r. rozpoczął się jego krótki
epizod w wymarzonym zawodzie: praktyka w Szkole Powszechnej we Wsoli
koło Radomia. Od 1 września 1938 r. został kierownikiem Szkoły Powszechnej
w Kobylniku koło Starej Błotnicy. Kilka dni po rozpoczęciu roku szkolnego powołano go do Szkoły Podchorążych Piechoty przy 8. Dywizji Piechoty w Pułtusku, skąd trafił do 21. Pułku Piechoty im. Dzieci Warszawy.
W 1939 r. bronił stolicy jako dowódca plutonu, następnie kompanii w 21.
pp., a po kapitulacji trafił do niewoli niemieckiej. Po ucieczce z transportu
wrócił w Radomskie, gdzie w 1940 r. wszedł do konspiracji. Od 1943 r. „Harnaś” był komendantem placówki ZWZ/AK w Starej Błotnicy, później zastępcą
szefa Kedywu Inspektoratu Radomskiego AK, oraz dowódcą oddziału partyzanckiego AK. Podczas akcji „Burza” był dowódcą 9. kompanii III batalionu
72. pp AK.
Po wojnie wyjechał do Krakowa na studia. Jednak, gdy na skutek represji UB
do lasów uciekło wielu byłych żołnierzy AK wezwał go ppłk Zygmunt Żywocki, by zorganizował ich w oddział. W 1945 r. wziął z nim udział najpierw z 4 na
5 sierpnia w rozbiciu więzienia w Kielcach, a następnie 9 września w Radomiu.
Celem ataku w Radomiu było więzienie przy ul. Malczewskiego, gdzie przebywało dziesiątki żołnierzy AK, NSZ czy BCh. Dochodzące informacje o bru— 12 —

talności UB spowodowały, że ppłk Żywocki postanowił odbić więźniów. Na
wykonawcę swojego planu wybrał por. Bembińskiego, teraz „Sokoła”. Jego podkomendni wraz z żołnierzami Witolda Drozdowskiego „Lota”, Zbigniewa Halamy „Kudejara”, Henryka Podkowińskiego „Ostrolota” oraz Adama Gomuły
„Beja” zablokowali placówki UB, MO, NKWD i LWP w różnych częściach miasta. Po wysadzeniu bramy i otwarciu wielu cel udało się uwolnić blisko 300
aresztowanych. Był to wielki sukces partyzantów.
Stefan Bembiński wpadł 26 września 1945 r. pod Warszawą. Po długim
śledztwie Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie skazał go 26 lutego 1946 r. na
karę śmierci, złagodzoną najpierw do 10, a potem do 6 lat więzienia. Siedział
m.in. w Rawiczu i Wronkach, wyszedł 26 lutego 1952 r. Do zawodu nauczyciela
już nie wrócił, szykanowany, nie mógł znaleźć pracy, później był robotnikiem,
a ostatecznie otworzył własne gospodarstwo ogrodnicze.
Jeśli się zna jego drogę życiową, nie dziwi, że zaangażował się w 1980 r.
w działalność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”
Ziemia Radomska. Był organizatorem i przewodniczącym Koła Kombatantów
przy zarządzie regionu „Solidarności”, skupiającego byłych żołnierzy AK i WiN.
Stefan Bembiński, jak wielu opozycjonistów a zarazem żołnierzy podziemia, kultywował etos Polskiego Państwa Podziemnego. W podziękowaniu za
to mieszkańcy woj. radomskiego wybrali go 4 czerwca 1989 r. do Senatu RP
I kadencji.

Żołnierze Stefana Bembińskiego przed akcją rozbicia więzienia w Radomiu
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Antoni Heda
Urodził się 11 października 1916 r.
w Małomierzycach koło Iłży w rodzinie Jana i Antoniny z domu Dziura.
Zmarł 14 lutego 2008 w Warszawie,
spoczywa na cmentarzu w Podkowie Leśnej. Ostatni stopień: kapitan (później awansowany do stopnia generała brygady). Jest autorem
książki: Wspomnienia „Szarego”, Warszawa 1991 (pierwsze wydanie), a poświęcona jest mu książka Sebastiana
Piątkowskiego i Marcina Sołtysiaka
Antoni Heda „Szary”. Biografia, Kielce
2011.
Antoni Heda w dorosłe życie wszedł w 1936 r., gdy po ukończeniu Kolejowej
Szkoły Technicznej w Radomiu rozpoczął pracę w fabryce zbrojeniowej w Starachowicach. Rok później powołano go na rok do wojska, w którym ukończył
Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy 2. Dywizji Piechoty Legionów przy 4.
Pułku Piechoty Legionów w Kielcach.
Okupacyjne losy „Szarego” były niezwykłe. We wrześniu 1939 r. walczył m.in. pod Iłżą, a po powrocie w rodzinne strony wszedł do Związku
Walki Zbrojnej. Poszukiwanie krewnych na Kresach w 1940 r. doprowadziło go najpierw do sowieckiego więzienia, a potem do niemieckiego obozu.
Po ucieczce wrócił latem 1941 r. do służby w ZWZ, gdzie w 1943 r. został
komendantem Podobwodu Iłża AK, następnie referentem Kedywu. Najbardziej spektakularną akcją wówczas było rozbicie 6 sierpnia 1943 r. niemieckiego aresztu w Starachowicach, skąd uwolniono około 80 osób. Od
jesieni 1943 r. dowodził oddziałem partyzanckim AK. Blisko rok później
przeprowadził podobną jak w Starachowicach akcję, gdy z 5 na 6 czerwca
1944 r. wkroczył do Końskich, a z niemieckiego aresztu uwolniono około
70 ludzi. Latem 1944 r. został dowódcą II batalionu w 3. pp Leg. AK, walcząc m.in. pod Radoszycami, Trawnikami i Szewcami, a od października
1944 r. był dowódcą 3. pp Leg. AK.
Powojenne losy kpt. Antoniego Hedy to kontynuacja działalności konspiracyjnej. Represje UB wymierzone w działaczy niepodległościowych w woj. kieleckim oznaczały kolejne aresztowania i wyroki. W więzieniu w Kielcach prze— 14 —

bywało kilkaset osób, w tym wielu oficerów AK, stąd pojawiła się konieczność
przygotowania planu ich uwolnienia.
Plan został zrealizowany w nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 r. Do zgrupowania kilku oddziałów podziemia poakowskiego, liczącego ponad 200 ludzi, doszło pod
Kielcami. Pomocy nie odmówili „Szaremu” także partyzanci z Radomskiego,
w tym por. Stefan Bembiński „Harnaś”, „Sokół” oraz ppor. Henryk Podkowiński
„Ren”, „Ostrolot”, którym zgodę na to wydał ppłk Zygmunt Żywocki, komendant Inspektoratu Radomskiego AK.
W trwającej blisko dwie godziny akcji partyzanci zablokowali najważniejsze
placówki UB, MO, Armii Czerwonej oraz Wojska Polskiego. Grupa uderzeniowa opanowała więzienie, a z rozbitych niemal wszystkich cel uwolniono około 350 więźniów. Ten wielki sukces sprawił, że Antoni Heda stał się jednym
z głównych poszukiwanych przez UB. Ukrywał się na Mazurach oraz na Wybrzeżu pod fałszywym nazwiskiem, co jednak nie
uchroniło go od wpadki. Zatrzymany 27 lipca
1948 r. w Gdyni, przeszedł ciężkie śledztwo,
a następnie stanął przed
Wojskowym Sądem Rejonowym w Kielcach. Jego
wyrokiem z 4 stycznia
1950 r. został skazany na
karę śmierci, zamienioną
później na dożywocie. Po
pobycie m.in. w Rawiczu
i we Wronkach wyszedł
na wolność w 1956 r.

Antoni Heda „Szary” oraz
Zygmunt Kiepas „Krzyk”
jesienią 1943 r.
— 15 —

Adam Gomuła
Urodził się 31 lipca 1902 r. w Sławnie w rodzinie Jana i Franciszki
z domu Ługowskiej. Mieszkał w Zatopolicach, zmarł 19 listopada 1967 r.
w Radomiu. Ostatni stopień: porucznik. Używane pseudonimy: „Bartosz”,
„Bej”.

Do konspiracji doprowadziło Adama Gomułę zaangażowanie polityczne.
Gdy miał 30 lat, był już znanym działaczem Stronnictwa Narodowego, m.in.
organizował koła partii na terenie gmin Zakrzew, Wolanów i Przytyk w powiecie radomskim. Nic zatem dziwnego, że gdy przyszła wojna, włączył się w tworzenie struktur wojskowych związanych z podziemiem narodowym, czyli do
Narodowej Organizacji Wojskowej, a od 1942 r. w NSZ. Był organizatorem jednej z placówek, pełnił też funkcję szefa propagandy w powiecie radomskim.
W wyniku akcji scaleniowej dowodzony przez „Bartosza” oddział znalazł się
w szeregach Armii Krajowej.
Po zakończeniu wojny, w wyniku represji ze strony UB, ponownie zmuszony
do podjęcia działalności konspiracyjnej. Od kwietnia 1945 r. był dowódcą oddziału partyzanckiego liczącego około 30 osób (według niektórych danych mógł
zmobilizować nawet 90 osób). Organizacyjnie podlegał pod Okręg XV Narodowych Sił Zbrojnych kierowany przez mjr. Stefana Figurskiego „Zenona”.
Adam Gomuła „Bej” wraz ze swoim oddziałem wziął udział w dowodzonej
przez por. Bembińskiego „Sokoła” akcji rozbicia więzienia w Radomiu 9 września 1945 r. Przypadło mu jedno z potencjalnie najtrudniejszych zadań, jakim
było zablokowanie budynku przy ul. Kościuszki 6, w którym mieścił się Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Radomiu. Żołnierze „Beja” skutecznie uniemożliwili wydostanie się na zewnątrz funkcjonariuszom UB.
Po nieco ponad dwóch miesiącach od tej akcji bezpieka wpadła na trop
Okręgu XV Okręgu NSZ. 16 listopada 1945 r. aresztowano nie tylko Adama Go— 16 —

mułę, ale i mjr. Stefana Figurskiego. Ich proces przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Kielcach zakończył się 24 sierpnia 1946 r., a sąd orzekł wobec „Beja”
wyrok 10 lat więzienia. Adam Gomuła opuścił więzienie w 1952 r. Z oddziałem
„Beja” związani byli inni żołnierze podziemia, np. chor. Antoni Owczarek „Zygadło” czy ppor. Antoni Soból „Dołęga”.
Działalność konspiracyjna rodziny Gomułów miała też inny, tragiczny wymiar. Był w nią bowiem zaangażowany także syn Adama Gomuły, Czesław (urodzony 16 marca 1927 r.), noszący zresztą pseudonim „Bejok”. W kwietniu 1945 r.
wstąpił do dowodzonego przez ojca oddziału. Podobnie jak wielu innych konspiratorów, także i on był nękany przez bezpiekę. Na cztery dni przed wyrokiem skazującym dla ojca, 20 sierpnia 1946 r., został aresztowany. W wyniku akcji ujawnieniowej z września 1946 r. wyszedł na wolność. Był też jedną z wielu osób, które
uwierzyły w dobrą
wolę komunistów
i postanowiły skorzystać z amnestii
z lutego 1947 r. Czesław Gomuła ujawnił
się więc 25 kwietnia 1947 r. w MUBP
w Radomiu. Po kilku
miesiącach jednak
znów trafił do konspiracji, do oddziału Antoniego Szeligi
„Wichra”. Zginął 18
kwietnia 1948 r.

Gazetka
kolportowana przez
podziemie narodowe
z Radomia,
znaleziona w Rudzie
Małej 16 września
1945 r.
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Antoni Owczarek
Urodził się 1 listopada 1904 r. w rodzinie Jana i Franciszki z domu Musiałek. Zmarł w więzieniu w Rawiczu
5 lutego 1950 r. i tam został pochowany. Ostatni stopień: chorąży. Używane pseudonimy: „Wuj”. „Zygadło”.

Podobnie jak wielu innych żołnierzy drugiej konspiracji Antoni Owczarek
miał w swojej biografii udział w konspiracji podczas II wojny światowej. I jak
inni po jej zakończeniu został zmuszony do ponownego podjęcia działalności
konspiracyjnej.
Od maja 1945 r. był członkiem oddziału por. Adama Gomuły „Beja”, w którym pełnił funkcję kwatermistrza. Jesienią 1945 r. trafił do oddziału por.
Antoniego Sobola „Dołęgi” i objął funkcję zastępcy dowódcy. Liczne aresztowania w tym czasie spowodowały rozbicie oddziałów różnej proweniencji oraz
zerwanie więzi organizacyjnych. Sytuacja zmieniła się z początkiem 1946 r.,
gdy por. Franciszek Jerzy Jaskulski „Zagończyk” rozpoczął na terenie regionu radomskiego budowę nowej organizacji, działającej w ramach Zrzeszenia
„Wolność i Niezawisłość”. Dowódcy oddziałów partyzanckich, w tym stojący
już na czele własnego oddziału „Zygadło”, podporządkowali się „Zagończykowi”. Jaskulski działał w oparciu o rozkaz wydany 16 marca 1946 r. przez kpt.
Mariana Bernaciaka „Orlika” z Inspektoratu Puławskiego WiN, z poleceniem
„objęcia i zorganizowania całkowicie terenu powiatów kozienickiego, iłżeckiego i częściowo radomskiego”.
Już w Inspektoracie Radomskim WiN powstały obwody pokrywające się
z granicami powiatów. Antoni Owczarek znalazł się w dowództwie obwodu radomskiego o kryptonimie „PPS”, działającego od marca do sierpnia 1946 r. Komendantem był por. Mieczysław Polak „Leonidas”, jego zastępcą ppor. Henryk
Rozkrót „Alocha”, a „Zygadle” przypadła funkcja zastępcy ds. organizacyjnych.
— 18 —

Jego żołnierze natomiast, w wyniku reorganizacji struktur podziemnych wprowadzonych przez „Zagończyka”, zostali włączeni do oddziału ppor. Mariana Sadowskiego „Dzidy”.
Po aresztowaniu por. Jaskulskiego działalność inspektoratu została
sparaliżowana. Na skutek represji „Zygadło” odtworzył swój oddział, który odłączył się od „Dzidy”. Nie skorzystał z akcji ujawnieniowej z początku
września 1946 r., w wyniku której z podziemia wyszła większość podkomendnych Franciszka Jaskulskiego. Oddział „Zygadły” operował głównie na
terenie powiatu radomskiego, gdzie 22 października 1946 r. doszło do akcji
o – jak się później okazało – poważnych konsekwencjach. Zginął wówczas
kpt. Wasyl Leśnikow, doradca PUBP w Kozienicach, zastrzelony podczas
próby ucieczki przez żołnierzy „Zygadły”.
Wobec narastającego zmęczenia podkomendnych i trudów zbliżającej
się zimy Antoni Owczarek wraz z innymi dowódcami postanowił skorzystać
z oferty ujawnieniowej z listopada 1946 r. W wyniku pertraktacji dotyczących
wyjścia z podziemia i złożenia broni, 19 listopada jego oddział rozpoczął ujawnianie się. Tego dnia do UB zgłosiła się pierwsza grupa jego żołnierzy, licząca 22 osoby. Pozostali mieli – jak zapewniała bezpieka – bez żadnych konsekwencji ujawnić się do 10 grudnia
1946 r. Słowa jednak nie dotrzymano i aresztowano „Zygadłę”. Po
kilkumiesięcznym śledztwie stanął przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Kielcach, który skazał
go 23 maja 1947 r. na karę śmierci,
złagodzoną na mocy amnestii do
15 lat więzienia. Po wyroku trafił
do jednego z najcięższych więzień
w Polsce w Rawiczu, gdzie zmarł.
Jako oficjalną przyczynę śmierci
podano gruźlicę płuc.
Na przechwyconej przez UB
fotografii (z początku grudnia
1946 r.) przedstawiającej żołnierzy
„Zygadły”, rozszyfrowano wszystkie
znajdujące się tam postaci (od
lewej): Marian Życzyński, Tadeusz
Owczarek „Kajtek”, Jerzy Sobol
„Gil”, Aleksander Młyński „Drągal”
i Marian Bukała „Zbych”
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Tadeusz Bednarski
Urodził się 10 grudnia 1924 r. w Garbatce w rodzinie Aleksandra i Stanisławy z domu Olszowiec. Zmarł 26
września 1999 r. w Detroit i tam został pochowany. Ostatni stopień:
podporucznik. Używany pseudonim:
„Orzeł”.

W czasie II wojny światowej Tadeusz Bednarski był zaprzysiężonym żołnierzem Armii Krajowej. W wyniku aresztowania przez Niemców trafił do hitlerowskiego obozu koncentracyjnego na Majdanku, skąd po uwolnieniu – przez
północną Lubelszczyznę – wrócił w rodzinne strony. Jak sam wspominał, powojenna działalność rozpoczęła się w kwietniu 1945 r., gdy razem z kilkoma kolegami rozbili Posterunek MO w Garbatce, uwalniając przetrzymywanego tam
dowódcę jednego z oddziałów Stanisława Gazdę „Gałązkę”. W listopadzie 1945 r.
działający na terenie powiatu kozienickiego „Orzeł” podporządkował się strukturom Inspektoratu Puławy WiN, za pośrednictwem komendanta dywersji por.
Mariana Bernaciaka „Orlika”. Później, gdy powstał już Inspektorat Radomski
WiN dowodzony przez por. Franciszka Jaskulskiego, Tadeusz Bednarski został
dowódcą oddziałów lotnych w obwodzie kozienickim kryptonim „KRO”.
Wśród wielu akcji, jakie przeprowadzili żołnierze Tadeusza Bednarskiego,
warto wskazać jedną z pierwszych, gdy wspólnie z ludźmi Zenona Rutkowskiego „Jantara” wieczorem 13 stycznia 1946 r. opanowali Pionki. Zajęto Posterunek MO oraz placówkę straży fabrycznej wytwórni prochu. Z kolei 14 kwietnia
1946 r. oddział „Orła” został w Brzustowie zaatakowany przez żołnierzy KBW,
prowadzących w terenie akcję pacyfikacyjną (spalono kilka zabudowań).
Według niektórych relacji Tadeusz Bednarski był pomysłodawcą planu ataku na PUBP w Kozienicach w celu uwolnienia przetrzymywanych tam żołnierzy konspiracji. „Orzeł” chciał przeprowadzić ją razem z oddziałem Tadeusza
Życkiego „Beliny”. Gdy jednak przedstawił plan akcji „Zagończykowi”, ten po— 20 —

stanowił przeprowadzić ją większymi siłami i pod swoją komendą. Do tej nieudanej operacji doszło 15 czerwca 1946 r. pod Zwoleniem. Zbiegiem okoliczności było to jedno z największych po 1945 r. starć żołnierzy drugiej konspiracji
z sowieckimi wojskami stacjonującymi w Polsce.
W wyniku działań przeciwko podziemiu komendant „Zagończyk” został
aresztowany 26 lipca 1946 r. Wiadomość o tym nie dotarła do wszystkich,
m.in. do „Orła”, który był umówiony na spotkanie z por. Jaskulskim na 27 lipca.
Okazało się ono zasadzką. Udało się z niej wyrwać jedynie rannemu Tadeuszowi Bednarskiemu, zginęli natomiast komendant obwodu kozienickiego „KRO”
Zygmunt Ogonek „Orkan” oraz Władysław Gryz „Świstak”, a ciężko ranny Jerzy
Billewicz „Granat” wpadł w ręce UB.
Tak jak wielu młodych ludzi, także Tadeusz Bednarski chciał ułożyć sobie
normalne życie. W maju 1946 r. ożenił się z Haliną Kocot „Lalką”, łączniczką
AK. Po ujawnieniu się oddziałów Inspektoratu Radomskiego WiN we wrześniu
1946 r. dość szybko doszło do aresztowań konspiratorów. Niektórzy z nich
uznali, że jedyną drogą na uratowanie życia jest ucieczka z Polski. Małżonkowie Bednarscy wyjechali na Dolny Śląsk, a stamtąd w kilkuosobowej grupie,
m.in. z kpt. Czesławem Niedbałą „Markiem”, w maju 1947 r. przez Czechosłowację i Niemcy trafili do Francji. Później drogi emigrantów się rozeszły. Tadeusz Bednarski osiadł w USA, a Czesław Niedbała dotarł tam po wielu latach,
z przystankiem w Ameryce Południowej.
Tak więc losy wielu żołnierzy
podziemia
niepodległościowego potoczyły się w zaskakujący
sposób. Trudno powiedzieć, co
spotkałoby ich, gdyby pozostali w Polsce. Gdy zniknęła „żelazna kurtyna”, Czesław Niedbała kilkakrotnie odwiedził Polskę.
Tadeusz Bednarski nigdy już do
kraju nie przyjechał, a z dawnymi
kolegami podtrzymywał jedynie
kontakt listowny.

Tadeusz Bednarski (z lewej)
oraz Czesław Niedbała stoją przed
domem T. Bednarskiego w Detroit
w 1993 r.
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Franciszek Jerzy Jaskulski
Urodził się 16 września 1915 r. w rodzinie polskich emigrantów Ignacego i Marii z domu Kozal w Castrop-Rauxel w Westfalii. W 1920 r. rodzina Jaskulskich osiadła w Zdunach
pow. Krotoszyn. Stracony 19 lutego
1947 r. w więzieniu w Kielcach, miejsce jego spoczynku nie jest znane.
Ostatni stopień wojskowy: porucznik (później awansowany do stopnia
majora). Używane pseudonimy: „Zagon”, „Zagończyk”. Odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy. Ryszard
Śmietanka-Kruszelnicki
poświęcił
mu książkę Komendant „Zagończyk”.
Z dziejów zbrojnego podziemia antykomunistycznego, Warszawa 2000.
Gdyby nie wydarzenia II wojny światowej, losy Franciszka Jerzego Jaskulskiego potoczyłyby się jak życie innych młodych ludzi chcących pracować
dla wolnej ojczyzny. Jeszcze w szkole związał się z harcerstwem, a po maturze ukończył Seminarium Nauczycielskie w Krotoszynie. Nie został jednak nauczycielem a urzędnikiem, pracując w gminach w Zdunach i w Kobylinie.
Po powołaniu do wojska trafił do 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Króla
Bolesława Chrobrego w Lesznie. Gdy wybuchła wojna, zaciągnął się na ochotnika
i walczył w 68. Pp. Brał udział w obronie Warszawy. Uciekł z niemieckiej niewoli
w rodzinne strony, gdzie jeszcze w 1939 r. wszedł do konspiracji i został m.in. komendantem podobwodu krotoszyńskiego ZWZ. W 1942 r. uciekł przed Gestapo
aż do Stężycy koło Dęblina. Tam zaangażował się w działalność AK. 3 listopada
1944 r. został aresztowany przez UB, a 8 stycznia 1945 r. Wojskowy Sąd Lubelskiego Garnizonu skazał go za działalność w AK na karę śmierci, zamienioną na
10 lat więzienia. Trafił do Wronek, skąd zbiegł we wrześniu 1945 r. i wrócił na
Lubelszczyznę oraz do konspiracji. Został zastępcą komendanta referatu bezpieczeństwa w Inspektoracie Puławskim WiN.
Od jesieni 1945 r. rozpoczął się trwający niespełna rok okres jego działalności w regionie radomskim. „Zagończyk” otrzymał od kpt. Mariana Bernaciaka „Orlika” polecenie stworzenia struktur działającej tu niepodległościowej
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partyzantki. Zbudowany przez niego Inspektorat Radomski WiN kryptonim
„ZZK” był jedną z najlepiej zorganizowanych organizacji podziemnych nie tylko w woj. kieleckim, ale i w całej Polsce. Podlegały mu obwody: kozienicki
kryptonim „KRO”, radomski – „PPS”, iłżecki – „SL” oraz konecki – „ZWM”.
Specyfiką było posiadanie placówek o charakterze propagandowo-organizacyjnym w Gdańsku, Łodzi, Krakowie i Krotoszynie. „Zagończyk” kierował inspektoratem do aresztowania 26 lipca 1946 r., a później komendę objęli kpt.
Czesław Niedbała „Marek” i ppor. Władysław (Włodzimierz) Kozłowski „Orion”.
Niewątpliwie najważniejszym epizodem w działalności inspektoratu była akcja z 15 czerwca 1946 r. w okolicach Zwolenia. Opracowany przez por. Jaskulskiego plan zakładał zdobycie samochodów na trasie Radom–Puławy, przerwanie
łączności w Zwoleniu i wyruszenie partyzantów z oddziałów Tadeusza Bednarskiego „Orła”, Tadeusza Zielińskiego „Igły”, Konstantego Koniusza „Zapory”,
W. Kozłowskiego „Oriona” i Stanisława Piwnickiego „Szczyrbola” (ok. 100 osób)
do Kozienic, celem uwolnienia więźniów z tamtejszego PUBP. Doszło jednak do
walki z napotkanymi czerwonoarmistami, którym na pomoc przyszły wojska
NKWD i grupa operacyjna UB z Radomia. Partyzantom nie udało się zrealizować
celu, a straty po obu stronach były duże – kilkudziesięciu zabitych i rannych.
Poszkodowana była też ludność cywilna (i tu byli zabici i ranni), doszło też do
spalenia przez Sowietów w trakcie walk 28 zabudowań.
Ponad miesiąc później, 26
lipca 1946 r., „Zagończyk” został
aresztowany w Jedlni-Letnisku.
Wynegocjował jeszcze warunki ujawnienia się oddziałów Inspektoratu, które rozpoczęło się
6 września 1946 r. Sam „Zagończyk” (mimo obietnic nie został
zwolniony) po nieudanej próbie
ucieczki z więzienia został skazany 17 stycznia 1947 r. przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach
na karę śmierci. Stracono go 19
lutego, aby nie mógł skorzystać
z prawa do amnestii i zamiany
wyroku na dożywocie.
Jedna z ulotek adresowana
do Organizacji Narodów
Zjednoczonych, wydrukowana
przez inspektorat „ZZK”
— 23 —

Władysław (Włodzimierz) Kozłowski
Znany jako Włodzimierz, chociaż jego właściwe imię to Władysław, urodził się 31 stycznia 1923 r. w Gralewie
w woj. pomorskim w rodzinie Józefa
i Marii. Miał maturę, prawdopodobnie rozpoczął też studia. Aresztowany
w 1946 r., zwolniony prawdopodobnie
w lutym 1947 r., zaginął bez wieści.
Ostatni stopień wojskowy: porucznik. Używany pseudonim: „Orion”.

Władysława Kozłowskiego, jak wielu innych konspiratorów, wojenne losy
rzuciły w okolice Radomia. Jego biografia należy do bardziej tajemniczych, obfitujących w znaki zapytania. W czasie okupacji niemieckiej był żołnierzem
Inspektoratu Radomskiego AK, a po wyparciu Niemców dość szybko znowu
znalazł się w konspiracji. Był w tzw. osłonie dowódcy w oddziale Stefana Bembińskiego. Wziął udział w wielu starciach, m.in. 29 lipca 1945 r. we wsi Wólka
w gminie Zakrzew, ale najważniejszą akcją było rozbicie więzienia w Radomiu
9 września 1945 r.
Jak wynika ze wspomnień Tadeusza Bednarskiego, jako jeden z pierwszych
podporządkował się por. Franciszkowi Jaskulskiemu „Zagończykowi”. W utworzonym przez niego Inspektoracie został zastępcą komendanta ds. bojowych.
Był jednym z autorów wydawanej tam prasy i druków ulotnych. Był, razem
z „Zagończykiem” i Władysławem Pyrkiem „Piorunem”, sygnatariuszem wydanego na początku lipca 1946 r. Apelu do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wcześniej wydano ulotki, takie jak: Kto pcha młodzież do lasu z przełomu
kwietnia i maja 1946 r., Bandyta Radkiewicz – przygotował prowokację kielecką potępiającą to wydarzenie, Polacy – walczącą z propagandowym utożsamianiem podziemia z działalnością bandycką, czy też opatrzoną tytułem Nie…
Nie… Nie…, wydaną tuż przed referendum 30 czerwca 1946 r. Wydawano też,
w nakładzie kilkuset egzemplarzy, gazetę pt. „Polska Walcząca”. Wiadomo, że
w czerwcu i lipcu 1946 r. ukazały się cztery numery (znane są trzy), a ostatni
nosi datę 15 lipca.
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Jeden z
niewielu
zachowanych
dokumentów
podpisanych
przez „Oriona”

Podczas akcji 26 lipca 1946 r., gdy aresztowany został „Zagończyk”, ujęto
kilka innych osób. Z obławy zdołał uratować się „Orion”, i to pomimo faktu, że
uczestniczył w niej oddział NKWD. Później razem z kpt. Czesławem Niedbałą
„Markiem” kierował Inspektoratem. Około 10 sierpnia 1946 r. sztab otrzymał
informację o złożonej przez UB propozycji rozmów o ujawnieniu się, popartej
przez „Zagończyka”. W wyniku pertraktacji 6 września 1946 r. ujawniły się oddziały Tadeusza Zielińskiego „Igły”, Mariana Sadowskiego „Dzidy”, Tadeusza
Bednarskiego „Orła” oraz grupy żołnierzy od Konstantego Koniusza „Zapory”
i Stefana Nowackiego „Zagóry”, a także Komenda Inspektoratu z „Orionem”
i „Markiem”. Łącznie było to 197 osób, w tym 20 oficerów i 75 podoficerów,
którzy zdali 1 ckm, 22 erkaemy, 52 peemy, 69 karabinów, 46 pistoletów oraz
granaty i amunicję. Według niektórych źródeł do listopada 1946 r. w Radomiu,
Kielcach, Jedlińsku i Jedlni-Letnisku z lasów wyszło około 700 ludzi.
Początkowo bezpieka wywiązywała się z obietnicy i nie dokonywała zatrzymań. Później jednak, 7 grudnia 1946 r., „Orion” został aresztowany przez UB.
Wiadomo, że 10 stycznia 1947 r. był przesłuchiwany w sprawie „Zagończyka”.
Jak pisze Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, został zwolniony na początku lutego i wtedy widziano go po raz ostatni. Później zaginął bez wieści.
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Tadeusz Zieliński
Urodził się 27 września 1927 r. w rodzinie Maksymiliana i Heleny z domu Majchrzyk, mieszkał w Gaju
koło Skaryszewa. Zginął 24 czerwca 1948 r. w okolicach Piotrkowa
Trybunalskiego. Miejsce spoczynku nie jest znane. Ostatni stopień:
podporucznik. Używany pseudonim: „Igła”.

Tadeusz Zieliński należał do najmłodszych żołnierzy konspiracji, w której
miał znaleźć się już w 1943 r. W swoich wspomnieniach Stefan Bembiński
wymienia go jako żołnierza Inspektoratu Radomskiego AK, a także uczestnika
rozbicia więzienia w Radomiu 9 września 1945 r.
W styczniu 1946 r. „Igła” wstąpił do patrolu Stefana Nowackiego „Zagóry”,
gdzie pełnił funkcję zastępcy dowódcy oddziału, a trzy miesiące później stworzył własny oddział. W czerwcu 1946 r. podporządkował się por. Franciszkowi Jaskulskiemu „Zagończykowi”, a jego oddział liczący wówczas około 30–40
osób stał się oddziałem partyzanckim Obwodu Iłżeckiego WiN kryptonim „SL”.
Ujawnił się, podobnie jak inne oddziały wchodzące w skład Inspektoratu Radomskiego WiN, 6 września 1946 r. Szybko jednak musiał wracać do konspiracji w obawie przed aresztowaniem.
Niewątpliwie na jego los i legendę, i pozytywną, i negatywną, wpływ miało
kilka zdarzeń z jego biografii. Można tu wymienić dokonany 29 czerwca 1946 r.
tuż przed referendum rajd po trzech lokalach do głosowania, najpierw w Suliszce i Dzierzkówku w pow. radomskim, a następnie w Kowalkowie w pow.
iłżeckim. Rozbrojono tam wartowników, a w Kowalkowie zginął funkcjonariusz UB. Ale zdecydowanie najważniejsze były wydarzenia z 18 lipca 1946
r., które rozegrały się pod Skaryszewem. Żołnierze „Igły” urządzili tam zasadzkę, w którą przypadkowo wpadł wraz z obstawą ppłk Alfred Wnukowski
z WBW z Rzeszowa. Zginęli wówczas Wnukowski wraz z żoną oraz siedmiu
żołnierzy. Zdarzenie to odbiło się echem w całej Polsce, zyskując przy oka— 26 —

zji odpowiednią propagandową oprawę, gdyż Wnukowski aktywnie walczył
z partyzantką, a teraz był najwyższym stopniem oficerem aparatu bezpieczeństwa, który zginął za sprawą podziemia. To zdeterminowało władze do
ujęcia lub likwidacji Tadeusza Zielińskiego.
W wyniku kolejnych obław z oddziału „Igły” ubywało żołnierzy. Po ponownym zejściu do podziemia jesienią 1946 r. warunki działania stawały się coraz
trudniejsze, dlatego ppor. Zieliński podzielił oddział na mniejsze patrole, którym łatwiej było unikać grup operacyjnych MO i UB. Poza tym często nie mogli
kwaterować w domach sprzyjających im osób i byli zmuszeni do korzystania
z leśnych bunkrów m.in. w Kozłowie, Suliszce, Polanach czy Jeziornie.
Kres działalności jego oddziału nastąpił w czerwcu 1948 r. Najpierw 14
czerwca doszło do starcia z grupą operacyjną UB-KBW w Dzierzkówku w pow.
radomskim. Kilku jego ludzi zginęło, a sam „Igła” został ranny. W tej sytuacji,
podobnie jak bywało wcześniej, podzielił oddział, a sam
wraz z jednym z podwładnych
wybrał się w pieszą wędrówkę do rodziny do Łodzi. Liczył,
że tam będzie mógł wrócić do
zdrowia. Tak się jednak nie stało. 24 czerwca 1948 r. zginął
pod Piotrkowem Trybunalskim
w niejasnych okolicznościach.
Po śmierci jego zwłoki przywieziono do Radomia w celu identyfikacji, jednak później wszelki ślad po „Igle” zaginął.

Wykonane w czerwcu
1948 r. przez UB zdjęcie
zabitego Tadeusza Zielińskiego
„Igły”
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Aleksander Młyński
Urodził się 27 stycznia 1925 r.
w Sarnówku Dużym w rodzinie Władysława i Władysławy z domu Płatek. Zginął 25 sierpnia 1950 r., miejsce spoczynku: nieznane. Ostatni
stopień wojskowy: brak danych.
Używany pseudonim: „Drągal”.

Na losy rodziny Młyńskich wpływ miała decyzja rodziców z 1928 r., gdy
wyjechali do wsi Łumna w pow. Brześć nad Bugiem, gdzie kupili gospodarstwo
rolne. Po wybuchu wojny sytuacja zaczęła się raptownie pogarszać, a gdy doszło do tragedii nazywanej rzezią wołyńską, Młyńscy uciekli do Wysokiego Litewskiego. W 1943 r. Aleksander i ojciec mieli trafić do Armii Krajowej. Wiosną 1945 r. Młyńscy osiedlili się w Kadłubku koło Sienna. W czerwcu dołączył
do nich „Drągal”, którym nieco później zaczęła interesować się milicja oraz UB.
Dlatego od jesieni 1945 r. ukrywał się, a wiosną 1946 r. wszedł do oddziału
chor. Antoniego Owczarka „Zygadły”. Razem z nim ujawnił się późną jesienią
1946 r., ale szybko musiał wrócić do lasu. Obawiał się aresztowania za zastrzelenie kpt. Wasyla Leśnikowa 22 października 1946 r. przez żołnierzy z jego patrolu. W latach 1947–1948 współdziałał m.in. z Antonim Szeligą „Wichrem”,
Antonim Sobolem „Dołęgą”, ale też działał sam. Skupiał na sobie uwagę aparatu represji. Podczas obławy trwającej od 27 września do 1 października 1949 r.
ścigało go 200 żołnierzy KBW oraz 100 funkcjonariuszy UB i MO.
Na początku 1950 r. KBW przygotował w woj. kieleckim tzw. operację „D”
w celu ujęcia lub zabicia „Drągala”. Wobec braku efektów wojsko odwołało
ją w lipcu 1950 r. Od kwietnia 1950 r. swoje działania podjął WUBP w Kielcach siłami około tysiąca osób: funkcjonariuszy UB i MO, członków ORMO,
żołnierzy KBW oraz około 270 agentów. Sukces przyszedł po zorganizowaniu
tzw. grupy pozorowanej, w której rolę partyzantów odgrywało trzech funkcjonariuszy WUBP w Kielcach, „dowodzonych” przez byłego kolegę „Drągala”,
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który zgodził się na współpracę z bezpieką. Młyński działał wtedy z dwoma
ukrywającymi się partyzantami: Zbigniewem Ejnebergiem „Powstańczykiem” i Zygmuntem Chmielewskim „Lwem”. Do spotkania grup doszło w Kolonii Wawrzyszów koło Wolanowa. Nazajutrz, 25 sierpnia 1950 r. funkcjonariusze UB zastrzelili partyzantów, ich zwłoki wystawiono na widok publiczny
w Wolanowie, a potem w Radomiu. Tym samym przestała istnieć ostatnia
grupa żołnierzy podziemia w regionie radomskim. Wszyscy zostali pogrzebani w nieznanym miejscu. Prawdopodobnie jest to tzw. Wisielak na cmentarzu
przy ul. Limanowskiego w Radomiu.
We wrześniu 1950 r. bezpieka postanowiła rozprawić się z osobami pomagającymi m.in. „Drągalowi”. Liczba represjonowanych za pomaganie Młyńskiemu
jest trudna do oszacowania. Wiadomo, że Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach
wysłał za to do więzienia 49 osób, w tym sześć na wyroki od 10 do 15 lat, a trudne warunki więzienne zabiły w 1953 r. jednego ze skazanych – Jana Kołacza.

Mapa obrazująca obławę na „Drągala” zastawioną w maju 1950 r.
w Przytyku przez KBW
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Pamięć o konspiracji

Wystarczy spojrzeć na karty jednego z najważniejszych wydawnictw poświęconych drugiej konspiracji ostatnich lat, Atlasu polskiego podziemia
niepodległościowego 1944–1956 pod redakcją Rafała Wnuka, Sławomira Poleszaka, Agnieszki Jaczyńskiej i Magdaleny Śladeckiej (Warszawa–Lublin
2007), by dostrzec, jak ważnym punktem na mapie oporu przeciwko narzuconej Polsce władzy był region radomski. Patrząc z perspektywy całego
województwa kieleckiego, w granicach którego on się znajdował, właściwie
do końca lat czterdziestych XX w. opór ten ogniskował się głównie w północnej jego części. Nic zatem dziwnego, że gdy tylko pojawiła się możliwość upamiętnienia wysiłku zbrojnego w jakiejkolwiek formie, starano się
to robić.
Gdy tylko po 1956 r. pojawiły się możliwości przywrócenia dobrego imienia żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego, czyniono wiele, by stało się
temu zadość. Czyniono jednak tyle, na ile władze były gotowe przystać. Odbywały się więc zloty kombatantów, jak np. w Molendach, na Piotrowym Polu
koło Iłży, budowano pomniki, jak chociażby monument w Mniszku czy tablicę poświęconą gen. Janowi Zientarskiemu w kościele bernardynów, a gdy
powstała „Solidarność”, kombatanci utworzyli swoje środowisko przy zarządzie regionu, oddając jego ster w ręce Stefana Bembińskiego. Na pełne upamiętnienie żołnierzy drugiej, powojennej konspiracji trzeba było czekać do
wolnej Polski.
Po 1989 r. w działania te zaangażowało się wiele osób z różnych środowisk
i organizacji. W Radomiu najważniejszą z inicjatyw było odsłonięcie 10 czerwca 2001 r. pierwszego w Polsce pomnika poświęconego żołnierzom Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość przy ul. Władysława Beliny-Prażmowskiego w Radomiu. Pomysłodawcą była Fundacja „Pamiętamy” przy wsparciu wielu osób,
w tym byłych partyzantów. Pomnik poświęcony jest głównie żołnierzom Inspektoratu Radomskiego WiN kryptonim „ZZK”, utworzonego i dowodzonego
przez por. Franciszka Jerzego Jaskulskiego.
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Ta pamiątkowa fotografia została wykonana 10 czerwca 2001 r., kilkadziesiąt
minut po odsłonięciu pomnika. Wśród osób znajdujących się na fotografii są m.in.
Alfreda Bednarska-Mruk (trzecia od lewej), a także Stanisław Mazanek i Czesław
Niedbała (stoją od prawej)

Tablica znajduje się na zewnątrz dawnego kompleksu klasztornego, w czasach
carskich zamienionego na więzienie
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Z inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Radom
ufundowana została w 2006 r. tablica poświęcona akcji rozbicia więzienia przy
ul. Malczewskiego. Pierwszym prezesem oddziału radomskiego został Stefan
Bembiński. On to, już jako senator I kadencji, 30 sierpnia 1989 r. wystąpił
z wnioskiem o przywrócenie dobrego imienia i nadanie uprawnień kombatanckich tym, których później określono mianem Żołnierzy Wyklętych. Ustawa
weszła w życie w 1991 r.
Tablice upamiętniające osoby przetrzymywane w dawnych siedzibach Gestapo, a później NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa pojawiły się w najbardziej
charakterystycznych punktach w Radomiu. Pomysłodawców wspierali pracownicy IPN. Wymienić tu należy przede wszystkim katownie UB przy ul. Kościuszki, a także przy ul. Moniuszki. Pracownicy IPN byli również konsultantami przy opracowywaniu treści tablicy na gmachu MUBP przy ul. Moniuszki,
odsłoniętej w 2016 r.

Tablica na byłym gmachu MUBP przy ul. Moniuszki w Radomiu

Przez pięć lat upowszechnianiem wiedzy m.in. o dziejach Armii Krajowej,
działalności podziemia niepodległościowego po 1945 r. czy opozycji w okresie
PRL zajmował się Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Radomiu. Został powołany w porozumieniu ze Światowym Związkiem Żołnierzy
AK Okręg Radom w listopadzie 2010 r., a wszystkie spotkania odbywały się
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu. Do końca 2016 r. odbyło się 55 wykładów, projekcji filmów dokumentalnych, spotkań z autorami książek historycznych oraz konferencji naukowych.
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1 marca 2012 r. odbyła się konferencja pt. „Ofiary represji komunistycznych
w regionie radomskim w latach 1945–1956”, która spotkała się z ogromnym
zainteresowaniem radomian. Podobnie było jesienią 2015 r., gdy klub zorganizował dwie konferencje naukowe: 8 września 2015 r. – „Zrzeszenie »Wolność i Niezawisłość« (1945–1949). W 70. rocznicę powstania”, a 5 listopada
– „Kadra dowódcza Okręgu Radomsko-Kieleckiego ZWZ-AK »Jodła« w latach
1939–1945”.

1 marca 2012 r. odbyła się konferencja poświęcona stratom podziemia
niepodległościowego w regionie radomskim, zorganizowana w ramach Klubu
Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”

Przedstawiciele Delegatury IPN w Radomiu biorą również udział uroczystościach upamiętniających Żołnierzy Wyklętych. To przede wszystkim przypadająca 9 września rocznica rozbicia więzienia w Radomiu przez oddziały podziemia poakowskiego dowodzone przez por. Stefana Bembińskiego. To jedna
z najważniejszych w powojennej Polsce akcji tego typu przeprowadzona przez
partyzantów drugiej konspiracji. Innym ważnym wydarzeniem są uroczystości
w Mniszku koło Radomia oraz Kolonii Wawrzyszów. Przypadają one 25 sierpnia, w rocznicę likwidacji przez UB grupy Aleksandra Młyńskiego „Drągala”
oraz Zbigniewa Ejneberga „Powstańczyka” i Zygmunta Chmielewskiego „Lwa”.
To wydarzenie z 1950 r. uznawane jest za symboliczny kres zorganizowanej
działalności podziemia niepodległościowego w regionie radomskim.
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Krzyż ustawiony
w lesie
nieopodal
Kolonii
Wawrzyszów
upamiętnia
śmierć „Drągala”,
„Powstańczyka”
i „Lwa” 25
sierpnia 1950 r.

Niezwykle doniosłe znaczenie w przypominaniu działalności i ofiar poniesionych przez żołnierzy powojennej konspiracji ma wystawa „Bić się do końca.
Podziemie niepodległościowe w regionie radomskim 1945–1950”. Od wernisażu w dniu 1 marca 2010 r. w foyer sali koncertowej Urzędu Miejskiego w Radomiu do końca 2020 r. odbyło się już około stu jej prezentacji w szkołach,
domach kultury, kościołach itp. Wśród wielu celów, jakie przyświecały autorom wystawy, było przede wszystkim przywrócenie pamięci mieszkańców ziemi radomskiej skazanych w latach PRL na zapomnienie żołnierzy zbrojnego
podziemia niepodległościowego, w tym zmarłych i pomordowanych w latach
1945–1956. Dzięki wystawie można zobaczyć, jak wyglądali i jak się nazywali,
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bo wielu spośród nich w propagandowym przekazie było postaciami anonimowymi, bądź byli znani jedynie pod pseudonimami. Obecnie wystawę można
oglądać m.in. w Przystanku Historia IPN w Puszczy Kozienickiej.

Od otwarcia w 2012 r. wystawa pt. „Bić się do końca”, poświęcona podziemiu
niepodległościowemu w regionie radomskim była prezentowana w blisko stu
miejscach. Od prawej stoją: p.o. dyrektora Oddziału IPN w Lublinie Marcin
Krzysztofik oraz autorzy dr Krzysztof Busse i dr Arkadiusz Kutkowski

Każde z większych miast w Polsce, gdzie aktywna była powojenna konspiracja, ma miejsce kojarzące się z najbardziej tragicznym wymiarem jej działalności. To zazwyczaj cmentarze, na które trafiali zamordowani przez władze
Żołnierze Wyklęci. Warszawa ma swoją Łączkę, Wrocław – cmentarz osobowicki, a Radom cmentarz przy ul. Limanowskiego. A konkretnie kwaterę zlokalizowaną od strony ul. Dębowej, z racji swojej specyfiki nazywanej Wisielakiem.
Tam dokonywano pochówków radomskich bohaterów walk o wolną Polskę. 31
października 2013 r., tuż przed tak ważnym w polskiej tradycji dniem Wszystkich Świętych, została tam odsłonięta tablica przypominająca o znaczeniu
tego miejsca. Powstała z inicjatywy Związku Piłsudczyków Oddział Radom oraz
Stowarzyszenia „Radomscy Piłsudczycy” przy współudziale pracowników IPN.
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Tablica upamiętniająca pochowanych na Wisielaku w bezimiennych mogiłach
żołnierzy podziemia od 2013 r. stoi w okolicach dawnej bramy na cmentarz

