
 

 

WYBRANE BIOGRAMY śOŁNIERZY OKR ĘGU „JODŁA” 
 
Śp. por. Belniak Maria Bronisława „śmija” 

Ur. 20 sierpnia 1901 r. w Sosnowcu 

Okres słuŜby w ZWZ-AK: od 1941 r. do 1945r. 

Obwód Kielce 

Od początku działalności konspiracyjnej była współredaktorem pism 
podziemnych: „śołnierz Wolności”, a później „Wiadomości Polskie” 
redagowanych w jej mieszkaniu przy ul. Seminaryjskiej, w Kielcach. W 
latach 1942-43 ukrywała naczelnego redaktora tych pism, jak równieŜ szefa 
Biura Informacji i Propagandy na Okręg Radomsko-Kielecki kpt. Stefana 
Klączyńskiego – „Pułkownika”, „Jarosława”. Prowadziła kolportaŜ prasy 
podziemnej, była kurierem. W czasie akcji „Burza” udzielała schronienia 
partyzantom. Po wojnie była represjonowana, pozbawiona pracy jako „wróg 
klasowy”.  

Odznaczona: KrzyŜem Armii Krajowej (Londyn) i odznaką Weterana Walk o Niepodległość. 
 
Mjr Bieganik Zbigniew „Polan” 

Ur. 10 maja 1925 r. w Kielcach  

Okres słuŜby w ZWZ-AK od 1942 r. do 1945 r.  

Obwód Jędrzejów 

Był Ŝołnierzem placówki Nagłowice, prowadził działalność wywiadowczą: 
opis sytuacji w terenie, dostarczanie meldunków, wystawianie fałszywych 
kennkart i innych zaświadczeń. Odbył szkolenie wojskowe. W kwietniu 
1944 r. zostaje skierowany do oddziału partyzanckiego „Spaleni” (dow. 
ppor. Stefan Rajski – „Zryw”), w którym przebywał do 17 stycznia 1945 r. i 
brał udział we wszystkich akcjach tego oddziału. Uczestniczył równieŜ w 
akcji „Burza” w rejonie Wodzisławia do Niwek Daleszyckich i powrót w 
rejon Węgleszyna. Po wojnie wstąpił w szeregi WP ale był represjonowany i 
w 1952 r. podczas „czystki” zwolniony do cywila. Aktualnie jest członkiem Rady Naczelnej ŚZś AK i 
Ogólnokrajowego Środowiska ś AK Korpusu „Jodła” w Warszawie. 

Odznaczenia: KrzyŜ Armii Krajowej ,KrzyŜ Partyzancki, Medal Wojska 2x, odznaka „Burzy” i Weterana 
Walko o Niepodległość. 
 
Ppłk  Dziubiński Jerzy „Saper” 

Ur. 25 listopada 1927 r. w Wojtynowie 

Okres słuŜby w AK od 1942 r. do 1945 r.  

Obwód IłŜa 

Był łącznikiem dowódcy kompanii st. sierŜ/ppor Jana Chrzanowskiego -Burzy”. 
W okresie koncentracji Ŝołnierzem w plutonie AK ppor. Józefa Madeja -
„Jerzego”. Brał udział w uwolnieniu więźniów z kamieniołomów w Gostkowie 
w 1943 r., a takŜe rozbiciu więzienia w Kielcach 5 sierpnia 1945 r. pod 
dowództwem Antoniego Hedy – „Szarego”.  

Odznaczenia: KrzyŜ Armii Krajowej, KrzyŜ Partyzancki. 
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Śp. płk dypl. ENDEL-RAGIS Leopold „Leopold”, „ Ślaski”, „Lipi ński”, 
„Wiesław” 

Ur. 11 lutego 1894 r. w śółkwi 

Okres słuŜby w SZP-ZWZ-AK: od 1939 r. do 1943 r. 

Obwód Kielce, Warszawa 

Od 1914r. w Legionach. Bierze udział w wojnie 1920 r. Następnie kończy WyŜszą 
Szkołę Wojenną uzyskując tytuł oficera Sztabu Generalnego. W 1939r. obejmuje 
stanowisko dowódcy 22 DP Górskiej, której szlak bojowy wiódł przez nad- wiślańskie tereny Ponidzia. Dnia 
15 października 1939r. gen Michał Karaszewicz-Tokarzewski mianuje go pierwszym komendantem Okręgu 
Radomsko-Kieleckiego SZP-ZWZ na którym to stanowisku pracuje do grudnia 1941r. budując solidne 
fundamenty radomsko-kieleckiej partyzantki. Później obejmuje stanowisko Inspektora Komendy Głównej 
AK w Warszawie. Umiera w Warszawie (z  odniesionych ran) 19 lutego 1943r. i pochowany pod fikcyjnym 
nazwiskiem Maćkowiak. 

Odznaczenia: KrzyŜ Virtuti Militari, Krzy Ŝ Niepodległości, Polonia Restituta, dwukrotnie KrzyŜ 
Walecznych oraz Złoty i Srebrny KrzyŜ Zasługi. 
 
Śp.Fałek Zenon „Jarzębiak” 

Ur. 21 stycznia 1923 r. w Piotrkowie Trybunalskim 

Okres słuŜby w AK od 1944 r. do 1945 r. 

Obwód IłŜa 

Zbierał informacje o ruchach niem. wojsk, był kolporterem prasy, zdobywał 
broń. Następnie wstąpił do oddziału ppor. „Wrzosa” i brał udział w licznych 
walkach i potyczkach z Niemcami. Pod koniec września 1944 r. oddział wszedł 
w skład tworzącego się Pułku IłŜeckiego i stoczył cięŜką walkę na Piotrowym 
Polu. 
 
 
Śp. gen. bryg. Heda Antoni „Szary” 

Ur. 11 października 1916r. w Małomierzycach 

Okres słuŜby w OB-ZWZ-AK-„Nie”- WiN od 1940 r.  do 1948 r. 

Obwód IłŜa 

Po zakończeniu kampanii wrześniowej nawiązuje kontakt z organizacją „Orła 
Białego”, a po zaprzysięŜeniu w ZWZ otrzymuje zadanie utworzenia siatki 
konspiracyjnej na obszarze: IłŜa – Starachowice. Następnie z powodu masowych 
aresztowań udaje się na Wschód, niestety zostaje aresztowany przez 
bolszewików, osadzony w więzieniu, a po nadejściu Niemców 22 czerwca 
1941r. dostaje się do Stalagu 107k/Terespola. W grudniu 1941r. udaje mu się 
zbiec, wraca do Małomierzyc i obejmuje Podobwód IłŜa – „Dolina”. 

Jako komendant organizuje: szkolenie podchorąŜych i podoficerów. 

W czerwcu 1943r. otrzymuje rozkaz zidentyfikowania podejrzanego o kolaborację z Niemcami „Motora”, 
który był w oddziale „Ponurego”. W tym teŜ czasie oddział dowodzony przez Antoniego Hedę – „Szarego” 
rozbija w Starachowicach więzienie uwalniając aresztowanych Ŝołnierzy AK, zdobywa broń i amunicję, 
później z uwolnionych tworzy odział partyzancki. 

WaŜniejsze akcje: rozbicie kasy w zakładach Goeringa i zdobycie 2 i pół mln. zł, rozbrojenie Forstschutzu w 
Marcelach, rozbicie więzienia w Końskich, opanowanie Sienna, akcja Końskie-Stąporków, zdobycie z 
pociągu 35 wozów amunicji, w czasie Akcji „Burza” walki pod Radoszycami, Miedzierzą, Trawnikami, 
Rykoszynem, Szewcami i koło Przysuchy. Z 4/5 sierpnia 1945r. Heda rozbija więzienie NKWD w Kielcach 
uwalniając ponad 600 Ŝołnierzy i oficerów AK, w tym d-cę 2 Dyw. Leg. płk. „Lina”. 
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Po wojnie jest represjonowany przez NKWD, aresztowany  (przesłuchuje go RóŜański – prawdziwe 
nazwisko Goldberg) i skazany na karę śmierci. Siedzi w więzieniach w Kielcach, Warszawie, Rawiczu i 
Wronkach. W 1956 r. opuszcza więzienie ale z zakazem osiedlenia się na Kielecczyźnie. 

W 1981r. zakłada w Gdańsku „Solidarność” Ŝołnierzy AK i zostaje jej przewodniczącym, 13 grudnia 
internowany w Białołęce. W 1992r. zakłada Światową Federację Polskich Kombatantów i jej organ prasowy 
„Westerplatte”. 

Odznaczenia: dwukrotnie KrzyŜ Virtuti Militari, Krzy Ŝ Walecznych. 
 
Śp. mjr Kaszyński Eugeniusz-Gedymin - „Nurt” 

Ur.22 sierpnia 1909 r. w Łodzi 

Okres słuŜby od 1942 r. do 1945 r. 

Obwód Kielce 

Brał udział w wojnie obronnej w 1939 r, następnie przedostaje się do Francji i 
W.Brytanii a po przeszkoleniu jako „cichociemny” skacze ze spadochronem w 
okolicach Kielc z1 na 2 października 1942 r. Zostaje zastępcą dowódcy 
KEDYWU Okręgu Radomsko-Kieleckiego, organizuje dywersję. Sam bierze 
udział w wielu akcjach. 

Od czerwca 1943r. dowódca zgrupowania partyzanckiego „Ponury”-„Nurt”. 
Jest współorganizatorem I batalionu 2 pp. Legionów AK, a w końcowej fazie 
akcji „Burza” dowódcą 2 pułku piechoty Legionów. 

Odznaczenia: Order Wojenny Virtuti Militari, KrzyŜ Walecznych. 
 
Por./kpr Kreid Władysław „Sewer” 

Ur. 24 lutego 1922 r.  w  Orłowie 

Okres słuŜby w AK: od  1942 r. do  1945 r. 

Obwód IłŜa 

Od sierpnia 1943 r. do marca 1944 r. prowadził punkt kolportaŜu prasy podziemnej. W 
okresie od czerwca do października 1944 r. słuŜył w oddziale partyzanckim „Szarego”. 
W tym czasie brał udział wraz z oddziałem w wielu akcjach zbrojnych m.in. pod 
Wólką Plebańską, Radoszycami i Szewcami. W październiku 1944 r. przeszedł na 
„zimową melinę”. W oddziale awansowany do stopnia kaprala. 

Odznaczenia:KrzyŜ Armii Krajowej, KrzyŜ Partyzancki, odznaki: Weteran Walk o Niepodległość, śołniera 
„Jodły” i akcji „Burza”. 
 
Por. KUBICKI Kazimierz „Lew” 

Ur. 15 lutego 1917 r.  w Łagiewnikach 

Okres słuŜby w SZP-ZWZ-AK: od 1939 r. do  1945 r. 

Obwód Busko 

Stworzył struktury organizacyjne Obwodu Busko, następnie był członkiem Komendy 
Obwodu Busko. Rozkazem Komendanta Okręgu AK Kielce dnia 15 sierpnia 1943 r. 
awansowany do stopnia porucznika wojsk inŜynieryjnych. 
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Kpt. Malinowski Leon „Malina” 

Ur. 1 listopada 1926 r. w Koliszowach  

Okres słuŜby w AK: od  1944 r. do  1945 r. 

Obwód Końskie 

Pełnił funkcję łącznika pomiędzy komendą placówki a komendą podobwodu „San”. 
Przewoził meldunki i rozkazy, był kolporterem. Wykonywał działania wywiadowcze: 
sporządzał szkice umocnień niemieckich, prowadził obserwacje ruchów wojsk 
nieprzyjacielskich. W okresie akcji „Burza” pozostawał w stałej dyspozycji 
komendanta placówki. Odbył przeszkolenie wojskowe. W 1947 r. został aresztowany 
przez UB w Łodzi i tam więziony. 

Odznaczenia: odznaki Akcji „Burza”, Weterana Walk  o  Niepodległość. 
 
Kpt. Mieruszyński Stanisław „Lawina” 

Ur. 9 września 1927 r. w Piersku 

Okres słuŜby w ZWZ-AK: od  1942 r.  do  1945 r. 

Obwód Kozienice 

W lutym 1943 r. został skierowany do KEDYW-u. Brał udział w akcjach 
sabotaŜowych m.in. niszczeniu dokumentów w urzędach gminnych, rekwirowaniu 
kontyngentów w młynach, likwidacji bimbrowni i wymierzaniu kar chłosty 
kolaborantom. Uczestniczył w przyjmowaniu zrzutów lotniczych i transporcie broni do 
wyznaczonych miejsc. Podczas planu „Burza”,  w sierpniu 1944 r. został wcielony do 172 pp. AK i słuŜył w 
ochronie radiostacji. Następnie na terenie placówki macierzystej pełnił funkcję wywiadowcy. 

Ukończył Konspiracyjną Szkołę PodchorąŜych w stopniu kaprala podchorąŜego. Na początku stycznia 1945 
r. aresztowany przez Ŝandarmerię niemiecką ucieka z transportu i ukrywa się do czasu wkroczenia 
Sowietów. 

Odznaczenia: KrzyŜ Armii Krajowej, KrzyŜ Partyzancki, Medal Wojska (trzykrotnie), Odznaka Weterana 
Walk o Niepodległość, oraz odznaki śołnierza AK, Okręgu Radomsko-Kieleckiego, Korpusu „Jodła”. 
 
Płk My śliński Henryk „Mars” 

Ur. 7 września 1924 r. w Jarocinie 

Okres słuŜby w ZWZ-AK: od 1942 r. do 1944 r. 

Obwód Busko 

Przydział organizacyjny: od lutego 1942 r. do października 1943 r. w podobwodzie 
Busko-„Bór”, a od października 1943 r. do grudnia 1944 r. w grupie dywersyjnej por. 
„Wichra” – Pawła Raszyka w podobwodzie Stopnica-„Storczyk”. 

Udział w akcjach: sabotaŜ gospodarczy, kolportaŜ prasy konspiracyjnej, udział w 
przejęciu i ubezpieczaniu zrzutów broni, w Świniarach, Błotnowoli, Dąbrowie i Ksanach. Bezpośredni 
udział w walkach zbrojnych w Zagajowie i Wygodzie Kozińskiej oraz w koncentracji grup dywersyjnych w 
Busku i Janinie. 

Ukończył Konspiracyjną Szkołę PodchorąŜych i rozkazem Komendanta Obwodu Busko ppłka 
Ćmakowskiego został mianowany na kaprala podchorąŜego. 
 



WYBRANE BIOGRAMY śOŁNIERZY OKR ĘGU „JODŁA” 

 5 

Śp. SierŜ. podchor. Rostafiński Jerzy „Jur” 

Ur. 15 lipca 1919 r. w Granicy 

Okres słuŜby w ZWZ-AK: od  1940 r.  do  1945 r. 

Obwód Busko 

Pełnione funkcje: od maja 1940 r. do kwietnia 1943 r. pracuje w wywiadzie Obwodu 
Busko, następnie w grupie dywersyjnej por. „Wichra” – Pawła Raszyka, gdzie pełni 
funkcję dowódcy zwiadu konnego w sile plutonu. 

Udział w akcjach: likwidacja posterunku Ŝandarmerii w Nowym Korczynie, w dniach 
13-14 lipca 1944 r. oraz organizacja i ochrona zrzutów broni na terenie Obwodu Busko. 

Szkolenie: Konspiracyjna Szkoła PodchorąŜych w latach 1943-1944 pod komendą ppłk „Srogiego” – 
Wacława Ćmakowskiego. 
 
Kpt. Schmeidl Zdzisław „Kula” 

Ur. 8 lipca 1927 r. w Kielcach.  

Okres słuŜby w AK: od 1942 r. do 1945 r. 

Obwód Kielce 

Gdy wybuchła II wojna światowa miał ukończone 12 lat i 7 klas szkoły podstawowej. 
JuŜ w pierwszych dniach września, po wkroczeniu Niemców do Kielc, otrzymał od 
starszego brata Zygmunta ps. „Józef” zadanie obserwacji i liczenia idących na 
Sandomierz wojsk niemieckich – oddziałów, armat, samochodów, za co zresztą 
otrzymałem po wojnie medal: „Za udział w Wojnie Obronnej 1939 r.” 

W grudniu 1942 r. złoŜył przyrzeczenie i został członkiem Szarych Szeregów w grupie szturmowej „Orły”, 
w Kielcach., przyjmując pseudonim „Kula”. Kolportował prasę podziemną, brał udział w małym sabotaŜu, 
śledzeniu ruchów wojsk niemieckich i zdobywaniu broni, Organizował punkty kontaktowe i czuwał nad ich 
bezpieczeństwem. Współdziałał w przechowywaniu broni zdobytej na Niemcach. 

Jednocześnie uczęszczał na tzw. tajne komplety. 

W 1949 r. zdał maturę w Gimnazjum i Liceum św. Stanisława Kostki w Kielcach, uzyskując świadectwo 
dojrzałości. 

W 1954 r. ukończył studia wyŜsze, uzyskując stopień mgr inŜ. budownictwa lądowego. 

Pracował kolejno: w Biurze Projektów „Metroprojekt”, w Hydrobudowie 10 w Solinie, w Hydrobudowie 6 
w Warszawie oraz w Energopolu 3. (dawna Hydrobudowa – 1 ) w Nowym Dworze Mazowieckim. 

W 1991 r. wstąpił do ŚZśAK, początkowo w Okręgu Warszawa a od 16 kwietnia 2002 r., po przekształceniu 
naleŜy do Ogólnokrajowego Środowiska śołnierzy Armii Krajowej Korpusu „Jodła” na prawach Okręgu 
(decyzja Zarządu Głównego ŚZśAK) 

W obecnym Środowisku „Jodłą” pełnił kolejno następujące funkcje: przewodniczący Komisji Socjalno-
Bytowej, przewodniczący Komitetu Budowy Kwatery Cmentarnej „Jodły” na Komunalnym Cmentarzu 
Północnym w Warszawie od listopada 2003 r. Po śmierci pierwszego długoletniego Prezesa kol. Aleksandra 
Siwka pełni do chwili obecnej funkcję Prezesa naszego Środowiska. 

Odznaczenia: medal za udział w wojnie obronnej 1939, KrzyŜ Armii Krajowej, odznaki: Weterana Walk o 
Niepodległość, Burzy i honor. śołnierza AK, Korpusu „Jodła”. 
 
Śp. Kpt. Siwek Jan Aleksander „Bonar” 

Ur. 28 marca 1927 r. w Kielcach 

Okres słuŜby Szare Szeregi-PN-AK: od  1940 r. do  1945 r. 

Obwód Kielce 

Działalność konspiracyjną rozpoczął w 1940 r. w Szarych Szeregach, a następnie w PN 
pod ps. „Bonar”, „772A” przy Komendzie Okręgu V PN „Opoka”, w Kielcach, w 
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ochronie i łączności ze skrzynkami kontaktowymi. Następnie działał w kolportaŜu prasy podziemnej, 
akcjach „śegota” (pomoc śydom) i tzw. małym sabotaŜu. Od maja 1942 r. był w Komendzie Obwodu AK w 
Kielcach, a od czerwca 1944 r. w plutonie KEDYWU Podobwodu AK Kielce-miasto. 2 sierpnia 1944 r. 
zostaje aresztowany przez gestapo ale udaje mu się uciec z transportu do Oświęcimia. Od października 
1944 r. do stycznia 1945 r. jest w wywiadzie wojskowym. Począwszy od 1989 r. kpt. Siwek był aktywnym 
działaczem ŚZś AK oraz współzałoŜycielem Warszawskiego Środowiska „Jodła” i czterokrotnym jego 
prezesem. 

Odbyte szkolenie: Szkoła Podoficerska i kurs podchorąŜych 

Odznaczenia: KrzyŜ Armii Krajowej, KrzyŜ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, odznaka „Jodły” i 
Weterana Walk o  Niepodległość. 
 
Śp. Por. Sołtysiak Marian „Barabasz” 

Ur. 1 lutego 1918 r. w Gnojnie 

Okres słuŜby w SZP-ZWZ-AK: od 1939 r. do 1945 r. 

Obwód Kielce 

Po zakończeniu kampanii wrześniowej bardzo wcześnie, bo juŜ we wrześniu 
1939 r. zaangaŜował się w działalność konspiracyjną. Stworzył słynny, 
partyzancki oddział „Wybranieccy”, w którym wychowało się nie tylko wielu 
dobrych Ŝołnierzy, ale i dowódców sekcji, plutonów oraz który stoczył wiele 
bitew i potyczek z Niemcami. Po wojnie był represjonowany przez UB, a w 
1949 r. aresztowany i skazany na 7 lat więzienia. 
 
 
Śp. Ppor.  Stradowski Czesław „Koral” 

Ur. 14 sierpnia 1919 r. we Włoszczowicach 

Okres słuŜby w ZWZ-AK: od 1940 r. do 1945 r. 

Obwód Busko 

Pełnione funkcje: Komendant Placówki Błotnowola gmina Pawłów. Tam organizował 
przyjęcie i ochronę zrzutów broni oraz jej transport do miejsca przeznaczenia.  

Szkolenie: ukończył Konspiracyjną Szkołę PodchorąŜych w latach 1943-1944, w 
Obwodzie Busko-„Borsuk” i rozkazem Komendanta Obwodu Busko ppłk „Srogiego” – Wacława 
Ćmakowskiego, z dnia 6 sierpnia 1944 r. został mianowany sierŜantem podchorąŜym. 
 
Ppłk Szrajber Jerzy „Mietek” 

Ur. 10 stycznia 1924 r. w Częstochowie 

Okres słuŜby w AK: od 1942r.  do 1945 r. 

Obwód Częstochowa 

W latach 1942/44 był łącznikiem grupy PZW na terenie fabryki „ENRO” w 
Częstochowie. W drugiej połowie 1944 r. pełnił słuŜbę w 6, 7 i 8 kompanii III 
batalionu 2 pp. Leg. AK. Uczestniczył w akcji „Burza”, brał udział w bitwach 
i potyczkach z Niemcami na przyczółku Baranowskim oraz Radkowie i Koprzywnicy, 
u „Misia” - Witolda Józefowskiego. 

Odznaczenia: KrzyŜ Armii Krajowej, KrzyŜ Partyzancki, Medal Wojska, odznaki: Burzy i Weterana Walk o 
Niepodległość. 
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Śp.dr  Suliga Jan „Ziemomysł”, „Antek”, „Ksenia” 

Ur. 5 kwietnia 1925 r. w Złotej Wodzie 

Okres słuŜby Szare Szeregi – AK od 1941 r. do 1945 r. 

Obwód Kielce  

Był w Szarych Szeregach, uczestniczył w małym sabotaŜu oraz akcji „N”. Podczas 
akcji „Burza” dowodził harcerską druŜyną. Ukończył kurs podharcmistrzowski i 
podchorąŜych AK. 

Odznaczenia : KrzyŜ Walecznych, KrzyŜ Armii Krajowej, za zasługi dla ZHP. 
 
 
Kpr. pchor. WALAS Stefan-Zbigniew „Bystry” 

Ur. 3 września 1923 r. w Busku 

Okres słuŜby w ZWZ-AK: od  1940 r. do  1945 r. 

Obwód Busko 

Pełnione funkcje: od grudnia 1940 r. do września 1944 r. goniec w Obwodzie Busko, 
współpraca z wydawnictwami konspiracyjnymi: „Reduta”, „W Jedności Siła” i „Biuletyn 
Informacyjny”, a takŜe wystawianie fałszywych kenkart. 

Udział w akcjach: ochrona zrzutów broni w rejonie Hołudzy i Szczerbakowa. 

Szkolenie: ukończył Konspiracyjną Szkołę PodchorąŜych w latach 1943/1944 w Obwodzie Busko i 
rozkazem komendanta ppłk „Srogiego” – Wacława Ćmakowskiego z dnia 6.VIII 1944 r. został mianowany 
na kaprala podchorąŜego. 
 
Śp. Płk Wolski Mieczysław-Marian „Radek” 

Ur. 28 maja 1906 r. w Radomsku 

Okres słuŜby w SZP-ZWZ-AK: od 1939 r. do 1945 r. 

Obwód Radomsko, Kielce, Częstochowa 

Absolwent Korpusu Kadetów w Modlinie, Oficerskiej Szkoły InŜynierii i Saperów oraz 
Kursu Intendentury WyŜszej Szkoły Wojennej. 

W maju 1940 r. w stopniu kapitana, po zakończeniu kampanii wrześniowej Marian 
Wolski wraca do rodzinnego Radomska i nawiązuje kontakt z komendą ZWZ 
przyjmując pseudonim „Radek”. Pełni funkcje terenowego inspektora, a w 1941 r. wchodzi w skład 
Inspektoratu Częstochowskiego. W połowie 1942 r. skierowany zostaje do dyspozycji Okręgu, gdzie 
wspólnie z kpt. „Obuchem” – Włodzimierzem Tolko organizują referaty kwater- mistrzowskie. Na 
przełomie lat 1943/44 (najtrudniejszym okresie) zabezpiecza finansowo i Ŝywnościowo licznie powstające 
oddziały partyzanckie na terenie Gór Świętokrzyskich. Awansuje do stopnia majora, a następnie 
podpułkownika. 

Przygotowanie do planu „Burza” i formowanie oddziałów Korpusu AK „Jodła” wymagało wiele 
wszechstronnych działań bowiem walki trwały kilka miesięcy. Po rozwiązaniu w styczniu 1945 r. Armii 
Krajowej na zlecenie Komendy przystępuje do likwidacji spraw kwatermistrzowskich na terenie Radomia, 
Kielc i Częstochowy. W kwietniu 1945 r. zostaje aresztowany przez UB i skazany przez Wojskowy Sąd 
Okręgowy na karę śmierci oraz degradację do stopnia szeregowca i przepadek mienia. Wkrótce jednak w 
brawurowym ataku zorganizowanym przez kpt. „Szarego” – Antoniego Hedę jest odbity z więzienia. 
Niestety powtórnie go aresztują i kierują do pracy w kopalni. Dopiero w 1991 r. uznano wyrok za całkowicie 
niewaŜny, przywrócono mu wszystkie stopnie i honory awansując na pułkownika. 

Pułkownik Wolski „Radek” był razem z płk Borzobohatym współzałoŜycielem Światowego Związku 
śołnierzy AK i Warszawskiego Środowiska „Jodły”, a takŜe inicjatorem wydawania „Zeszytów 
Kombatanckich”. 
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Odznaczenia: KrzyŜ Virtuti Militari, Krzy Ŝ Walecznych, KrzyŜ Armii Krajowej, KrzyŜ Zasługi z Mieczami i  
Medal Wojska 4x. 
 
Śp. gen. bryg. Zientarski Jan „Ein”, „Mieczysław” 

Ur. 24 października 1984r. w Niegardowie 

Komendant Okręgu Radomsko-Kieleckiego i Korpusu „Jodła”. 

W wojsku od 1912r. Legionista. Brał udział w wojnie obronnej Polski, w 1939r. jako 
dowódca piechoty dywizyjnej 10 Dywizji Piechoty strzelców kaniowskich. 

Odznaczenia: KrzyŜ Virtuti Militari, Krzy Ŝ Walecznych – czterokrotnie, Złoty KrzyŜ 
Zasługi z Mieczami. 
 
Kpt. świnis Maciej „śmijka” 

Ur. 29 lipca 1926 r. w Bortkuszkach 

Okres słuŜby w PN-ZWZ-AK-WiN: od  1942 r. do 1945 r. 

Obwód: IłŜa, Opatów, Sandomierz 

W marcu 1942r. wstąpił do organizacji konspiracyjnej „Polska Niepodległa” 
gdzie słuŜył jako łącznik w referacie prasowym pod komendą 
„Spadochroniarza” – Jana Czapskiego. W kwietniu 1944r. został wcielony do 
oddziału partyzanckiego majora „Nurta” – Eugeniusza Kaszyńskiego. 
Uczestniczył w akcji „Burza”, w szeregach I batalionu 2 pp. Leg. AK. Brał 
udział w wielu walkach i akcjach zbrojnych m.in. pod Dziebałtowem, 
Miedzierzą i na przyczółku Sandomiersko-Baranowskim. Skierowany na melinę 
przebywał tam aŜ do wkroczenia Armii Czerwonej. W styczniu 1945r. podjął 
działalność w organizacji WiN. W okresie od kwietnia do października 1945r. przebywał w więzieniu w 
Kielcach, skąd został zwolniony w cięŜkim stanie zdrowia i skierowany na leczenie do szpitala. 

Odznaczenia: KrzyŜ Armii Krajowej, KrzyŜ Partyzancki oraz odznaki Korpusu „Jodła”, Zgrupowania 
Partyzanckiego „Ponury-Nurt”, 2 pp. Leg. AK, Akcji „Burza”, Weterana Walk o i Niepodległość, Polska 
Niepodległa, za pracę społeczną  w ŚZś AK, 50-lecia WiN. 


