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GŁOMBIOWSKI KAROL, ps. "Andrzej" /1913 - 1986/, nauczyciel tajnych gimnazjów.

Ur. 22 kwietnia 1913 r. w Paderborn /Niemcy/ jako syn górnika Jana i Weroniki V7
z Kochanowskich. Do kraju przyjechał wraz z rodzicami na przełomie 1918 i 1919 r . ,
dalsze dzieciństwo i młodość spędził w Wejherowie. Absolwent Państwowego Gimnazjum
Klasycznego w Wejherowie /matura w 1933 r./ ukończył na Uniwersytecie Warszawskim
im. Józefa Piłsudskiego studia w zakresie filologii klasycznej.
Od 1 września 1938 r. pracował jako nauczyciel języka łacińskiego w Prywatnym
Gimnazjum Koedukacyjnym w Rembertowie k. Warszawy. Po zamknięciu Gimnazjum przez
Niemców /12 listopada 1939 r./ przystąpił wraz z żoną Stefanią z Mireckich do or
ganizowania tajnych kompletów gimnazjalnych, które prowadził w Rembertowie od grud
nia 1939 r. do czerwca 1940 r. Wyjechał następnie na Kielecczyznę, w rodzinne stro
ny żony.
W Modliborzycach k. Opatowa prowadził wraz z żoną i kilkuosobowym zespołem nau
czycieli tajne gimnazjum i liceum o profilu humanistycznym i fizyczno-matematycznym
od września 1940 r. do sierpnia 1944 r. Współpracował z Władysławem Jasińskim /ps.
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"Jędruś"/ i oddziałem "Jędrusiów". Na prośbę "Jędrusia" przystąpił w 1942 r. do or
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ganizowania kompletów gimnazjalnych dla członków oddziału. Praca w urzędzie poczto
wym w Modliborzycach /w charakterze listonosza/ sprzyjała działalności informacyjnej
i wywiadowczej uprawianej przez K. Głombiowskiego na rzecz "Jędrusiów" i obwodu AK
Opatów-Ostrowiec.
Blisko współdziałał z "Jędrusiami" także starszy brat Stefanii Głombiowskiej
Piotr Mirecki /ps. "Kotuniek"/, dawny wachmistrz VII Pułku Ułanów Lubelskich w w o j - 1/
nie 1920 roku, opiekun bunkra "Jędrusiów" we wsi Świnia Krzywda /tzw. Wygwizdowa/.
Karol Głombiowski odznaczony został przez Rząd Londyński za swą działalność
podczas okupacji Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami i Krzyżem Armii Krajowej.
Po wojnie od 1949 r. mieszkał z rodziną we Wrocławiu. W 1956 r. utworzył na Wy
dziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego Katedrę Bibliotekoznawstwa, którą
kierował do 1969 r. W atmosferze "pomarcowej" usunięty z kierownictwa Katedry prze
niósł się w 1971 r. na Uniwersytet Gdański. W 1966 r. otrzymał tytuł profesora
nadzwyczajnego, w 1984 r. został profesorem zwyczajnym.
Zmarł w Gdańsku 13 października 1986 r.

4

■<
M

ix

/
Źródła

/
c ć #
£■ t Ą o c c /’
-v------—
^
< ~
f o T ł C i Y t
1. 2. Dąbrowski, Szlakiem "Jędruśiów", Warszawa 1966, s; ‘109 i 175.

I do działalności

Głombiowskiego

y

U
'

j
'

'(? W
' ń

$ L
'

(

s

t

s

C

y

-

C
-

(

J

r C ć ć f r i e C ć ^

2. E. Dąbrowski, "Jędruś". Legenda i rzeczywistość, Wrocław 1995, s. 94, 96 i 117.
3. W. Gruszczyński, Odwet - Jędrusie. Próba monografii, Stasiów b.r., Biblioteka
Staszowska kr 55, s.119.
4. Stefania Jasińska, Jeszcze o "Jędrusiu" /w:/ WTK. Tygodnik Katolików, R. XIII,
nr 5 /594/ z dn. 31 I 1965 r.
5. relacje własne K. Głombiowskiego, rodziny i przyjaciół, zbiory rodzinne.

II do wzmianki o P. ńireckin
1. E. Dąbrowski, Szlakiem "Jędrusiów", Warszawa 1966, s. 11S, 126 - 127.
2. E . Dąbrowski, "Jędruś". Legenda i rzeczywistość, Wrocław 1995, s. 109 i lit.
3. i:. Gruszczyński, Odwet - Jędrusie. Próba monografii, S.taszów b.r., aibliotekc
Staszowska kr 55, s. 94, 95, 101, 22Ł - 229 /relacjo, nie be:-: omyłek/.
4. relacje i zbiory rodzxnne.
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Je szcz e o
Z 'najw iększym w zruszeniem
j .czytałam w spom nienia pt. .„Szla
kiem Jędrusiów", zamieszczone
ostatnio w WTK przez Eugeniu
sza D ąbrow skiego „G enką” —
jednego z żołnierzy mojego męża
„Jęd ru sia”. * W zruszenie
tym
' wSększe, że po tylu latach zapom 
nienia, jak żywe w racają w b ar
w nych opisach dni tru d n e i cięż
kie, a dla m nie pgnadto bardzo
bolesne, ale przecież w ielkie ' i
piękne, bo pełne młodzieńczego
zapału 1 poświęcenia, utkane z
serc tak bardzp m iłującyęh swo
ją Ojczyznę j tak — praw ie po
dziecięcemu
przyw iązanych do
swegq dowódcy „Jęd ru sia”, <
W ielką jest dla m nie dziś są(tysfa(ccją .p a m ię ć ? tych, młodych
żołnierzy o moim mężu Jestem
ir/i wdzięczna za to, że zachow a
li w swych seresęh tśk piękne
W spompiehia partyzanckie, a .t? k że i za to .ż e ls w ą pam ięć utrw a• liii. pom nikiem na w spólnej mo. gile „Jędrusiów ’.' w Sulisław icach
w, powiecie sandóm ters.um j P ra 
wie wszyscy byli tacy młodzi,, a
*. przecjeż bez w ahania stanęli w
piprwszym szeregu w alczących,
w ybierając los żołnierzy - tu ła 
czy, jąkim bez w ątpienia było ży
cie partyzanckie.

lis

M
' 'Cu

W ielu z nich złożyło w tej w al
ce najw iększą ęfiarę, bo sw oje
m łode życie. W ielu z ty c h .m ło 
dych p artyzantów pafmiętam bar?
dzo dobrze do dziś. Wówczas,, w
czasie okupacji,; opow iadałam
sw ojem u, m ałem u A ndrzejkow i,
0 nich, na je&o p y ta n ia '„ c o to
za panow ie?", że to np. „Motek
1 K notek’*, o t tak ie bajkow e po
stacie.
* ■"
N aw et na swojego ojca „J ęd ru 
sia" — m usiaj m ały A ndrzejek
wołać jak dojrzały konspirator
Jakimś w ym yślnym nazw iskiem .
Pam iętam , że kiedyś, n a „wygwizdow skich“ kw aterach, A ndrze
jek po długim niewidzeniu Ojca
zaw ołał na Jego widolć, ale w obecności niew tajem niczonych go
ści — „T ata“: Byliśm y w tym
pierwszym momencie mocłio ' za
skoczeni" ale — oto 4-letni An
drzejek okazał się już tak doj
rzałym " konspiratorem , że sam
w ybrnął z tej sytuacji. N atych
m iast zaczął podskakiw ać, klas
kać w dłonie i wołać: .„tata, ta ta
.— taratata‘i*itdif
O śmierć}.; >;,^ęd.ru?ią” . dow ie
działam się wiele^ mieśij;cy‘ póź
niej, po ■trajgicżnyćh w ypadkach
na Trzciance w dniu 9 stycznia
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1943 r. Osoby opiekujące się
m ną, a także partyzanci mojego
Męża V oddalali tę wiadomo*ć
ode m nie Jak najd alej. Przez pe
w ien czas otrzym yw ałam drogą
konspiracyjną listy, od Męża ,.z
W arszawy, d o . której — w iedzia
łam to — w ybierał się od szeregu
miesięcy.
Pism ó
„Jęd ru sia”
św ietnie' im itow ał prof. . K arol
Giombiuwski.
Z pełnym , po
św ięceniem opiekow ała się m ną i
m ałym A ndrzejkiem praw ie do
końca w ojny „W anda” — pani
Cecylia H eleniak (obecńle G utry),
której ta k bardzo Jestem za to
w dzięczna.
,
C hciałabym też w Jakiś sposób
w yrazić sw ą ■wdzięczność Redak
cji WTK za okazaną .życzliwość
dla w spom nień o „Jęd ru siach ” i
ich tw órcy i dowódcy — moim
niezapom nianym Mężu. Serdecz
nie dziękuję za te chw ile w spo
mnień. Przesyłam całem u Zespo
łowi R ed ak cy jn em u 1 W TK ży
czenia w ielu sukcesów w, p ric y
zawodowej, a także pomyślnego
rozwojuv*Tyg^dnika.
! Łąćżę . jyyrazy' głębokiego sza
cunku . .. .
..V ..
•
•>
STEFANIA JA SIŃ SK Ą
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Przedstawiamy Władysława Jasińskiego - "Jędrusia", urodzonego dn.
2 lutego 1909 r. w Kolbuszowej, magistra praw Uniwersytetu J. P. w Warsza
wie, strzelca-podchorążego, zmarłego śmiercią tragiczną dn. 4 stycznia
1943 r., do odznaczenia stopniem oficerskim i Krzyżem Virtuti Militari
za wybitną działalność niepodległościową w obliczu nieprzyjaciela.
Równocześnie prosimy o zapewnienie w przyszłości powojennej opieki
materialnej żonie jego Stefanii i synowi Andrzejowi, liczącemu lat pięć.

Załącznik 1.

Zagórze, dn. 10 II 1943 r.

/-/ Kordian
Dowódca "Jędrusiów"
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Działalność niepodległościowa "Jędrusia"

Podstawowym rysem psychiki i działalności "Jędrusia" był duch walki
i nieujarzmionego buntu przeciw wrogowi.
Natychmiast po wkroczeniu Niemców do Polski Jędruś w miesiącu wrześ
niu i październiku 1939 r. w nadziei, że wojna potrwa krótko, tworzył od
działy partyzanckie do walki z Niemcami. W tym celu przeprowadzał zbiórkę
broni, przechowywał ją i zabezpieczał.
Z chwilą gdy sytuacja wskazywała, że działania wojenne wbrew przewidy
waniom początkowym przeciągną się na czas dłuższy, zwrócił cały swój wysi
łek w kierunku wówczas najistotniejszym - podtrzymania w społeczeństwie
ducha niepodległości i myśli odzyskania utraconej wolności na drodze oręż
nej rozprawy z wrogiem. W tym celu już w listopadzie 1939 r. wydawał pierw
sze komunikaty radiowe. Zaczął od funduszu osobistego - 30 zł, który w mia
rę potrzeby uzupełniał emeryturą żony

w wysokości 60 zł. Większość prac,

związanych z wydawaniem biuletynów, wykonywał początkowo sam. Sam redago
wał, sam pisał na maszynie, sam kolportował. Mimo bardzo ciężkich warunków
pracy komunikaty rozszerzył do wielkości pisma tygodniowego. Ideę rozpra
wy orężnej, propagowanej w piśmie, wyrażał tytuł "Odwet". Pismo było pol
skie, bez jakichkolwiek zabarwień partyjnych, duch jego bojowy. W miarę
rozwoju pisma i w miarę doświadczeń, zbieranych np. w starciach z żandar
merią niemiecką, z których niemal cudem wychodził cało dzięki swej odwadze
i przytomności umysłu, starał się zorganizować pracę przez stworzenie sze
regu tzw. punktów-inspektoratów propagandy w ten sposób,

żeby zapewnić

współpracownikom jak najwięcej bezpieczeństwa, a dla pisma zdobyć coraz
nowe tereny. W wyniku ostatecznym "Odwet" - w nakładzie 1500 egzemplarzy ogarnął tereny, objęte linią Kraków, Jasło, Jarosław, Nisko, Janów Lub.,
Sandomierz,

Iłża, Stopnica, Szczucin. Po tragicznym zlikwidowaniu inspek

toratu propagandy w Wiśniówce k. Staszowa i przerwaniu wydawania pisma
na lewym brzegu Wisły, zasilał "Odwet" na prawym brzegu Wisły subwencjami,
a utraconą Wiśniówkę chciał zastąpić założeniem drukarni, która po włożo
nych wysiłkach była już bliska realizacji.
Ponieważ praca, związana z prasą, pochłaniała mimo wszystko wiele ofiar
w ludziach, a rodziny tych osób z powodu szczupłości "funduszu pomocy" zło
żonego z dobrowolnych składek pozostawały bez zaopatrzenia i ponieważ "fun-
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dusz prasowy" tylko w znikomej części pokrywał wydatki wydawnictwa, Jędruś
powziął śmiały plan zdobycia środków materialnych na te cele nie od społe
czeństwa polskiego, walczącego z nędzą, lecz od okupanta, grabiącego wszyst
ko co polskie. W tym celu więc utworzył świetnie wyposażoną i zdyscyplino
waną bojówkę, której zadaniem była akcja dywersyjna przez sianie niepokoju
i przez dezorganizowanie w szeregu tzw. angriffów na mleczarnie, kasy, banki,
spółdzielnie, majątki Liegenschaft’u wysiłku okupanta w rabowaniu dóbr na
rodowych i wprzęganiu ich w swoją maszynę wojenną, a zarazem zdobycie środ
ków pomocy dla rodzin więźniów i dla prasy, a potem w miarę rozszerzania
się akcji pomoc więźniom politycznymfjeńcom wojennym oraz osobom istotnie
potrzebującym. "Angriffów" było 40, ogólna wartość zdobyczy wynosiła ok.
....

zł. Zdobycz natychmiast, często w godzinę po zakończeniu akcji, była

przekazywana na powyższe cele według rozdzielnika, uchwalonego wspólnie
przez wszystkich współpracowników.
Z pomocy stałej korzystało ponad 100 rodzin, z pomocy dorywczej około
500 rodzin, kilkadziesiąt tysięcy zł. pochłonęła opieka nad więźniami, zor
ganizowane "punkty pączkowe" dla jeńców wojennych miały w ostatnim czasie
podnieść ilość wysyłanych paczek ponad 200 miesięcznie.
Poza tym Jędruś zasilał oddziały PCK i RG0.
Aby młodzież, zorganizowaną w bojówce, rozwinąć wszechstronnie i przy
gotować do przyszłych zadań bojowych, utworzył sekcję oświatową. Skupił
ekipę fachowych sił wojskowych dla przeszkolenia wojskowego młodzieży, przesz
kolił młodzież na kursie samochodowym w myśl przyszłych potrzeb motoryzacji
armii, organizował kurs maturalny, by przez wykształcenie ogólne dać rzetel
ne podstawy kandydatom do przyszłych kadr oficerskich - w tym celu zaangażował
potrzebne siły nauczycielskie i sprowadził podręczniki.
Poza własną młodzieżą bliska mu była sprawa ogólna oświaty szkolnej,
którą się żywo interesował, subsydiując pewne komplety gimnazjalne na prawym
brzegu Wisły.
W ciągu całej swej działalności wykazał Jędruś najwyższe wartości jako
człowiek, organizator życia publicznego i dowódca grupy bojowej.
U podstaw duszy jego był idealizm. W obliczu obowiązku wobec ogółu, ja
ki wskazywało mu sumienie, przestawały istnieć wszelkie inne względy. Nie pa
miętał nigdy o sobie, zapominał często o własnej rodzinie. Mimo że zdobywał
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olbrzymie sumy, żaden cień tych bogactw nie padł na jego cześć. Pozostał
czysty i uczciwy, a śmierć zastała go w ubóstwie. Rodzina, która była na
jego utrzymaniu, miała w chwili śmierci jego 350 zł. kapitału.
Ludzi, którzy dostawali się w krąg jego działalności, badał zawsze i oce
niał pod kątem widzenia idealizmu, tkwiącego w ich duszach. Miał wzgardę dla
wszelkiego rodzaju sobkostwa. Podstawową wartością człowieka była dlań jego
wartość moralna.
Mimo swej wielkości był niesłychanie skromny i pełen prostoty a rozbra
jający w swej szczerości.

I w tym był podbijający wszystkich czar.

W pokonywaniu trudów był niezmordowany, w walce z przeciwnościami, w sta
łej bezdomności i poniewierce, był niezwyciężony. W najcięższych chwilach nie
tylko nie upadał na duchu, lecz dodawał innym sił i nadziei. Zarażała wszystkich
młodość jego duszy i świeżość!
Jako organizator życia publicznego odznaczał się szalonym rozmachem i żywio
łową energią. Wszechstronny w swych zainteresowaniach działalność swą rozszerzał
na wszystkie komórki życia społecznego. Obdarzony bogatą inicjatywą obmyślał
plany, zakrojone na szeroką skalę. Ostatnią jego myślą, którą zaczął realizować
szeregiem kontaktów osobistych i drogą obszernej korespondencji, było pojednanie
stronnictw politycznych i zmontowanie jednolitego frontu społeczeństwa,

aby zeń

wydobyć maximum wysiłku dla walki orężnej i cywilnej z wrogiem.
Elementy oporne i anarchizujące zdecydowany był likwidować siłą. Stojąc na
straży całości interesów narodu i państwa polskiego, stanowił na prawym i lewym
brzegu Wisły najpoważniejszy czynnik sprawiedliwości - ramię zbrojne Rzeczypos
politej. Tępił wszelką nikczemność i niesprawiedliwość, karał objawy gorliwości
w służeniu okupantowi i brak godności narodowej, ścigał zdradę wszelką, parali
żował wysiłki okupanta, odbijając m.inn. aresztowanych lub złapanych na roboty,
a stawał w obronie pokrzywdzonych. To stanowisko jego uznane było bez zastrzeżeń
przez całe społeczeństwo, a nieraz lękliwie respektowane przez Niemców. W niektó
rych powiatach był głosem rozstrzygającym we wszystkich sprawach dotyczących ży
cia narodu, był głosem sumienia Rzeczypospolitej. Społeczeństwo zaś czuło się
bezpieczne i spokojne w cieniu jego imienia.
Jako dowódca grupy dywersyjnej był postacią przekraczającą ramy zwykłej fan
tazji. Z bojówki swojej stworzył świetnie zharmonizowany, zdyscyplinowany instru
ment, który działał niezawodnie z odwagą i poświęceniem. Młodzież, należącą do
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bojówki, otaczał troskliwą opieką, dbał o jej poziom moralny, chcąc z niej stwo
rzyć elitę młodzieży najbardziej ideową i bojową. W akcji starał się jak najmniej
narażać życie swych podwładnych, jak również o to, by nie wywoływać represyj na
ludności. Cenna była w nim zdolność trzeźwej oceny rzeczywistości.
Każdą akcję dywersyjną prowadził sam. Poprzedzał ją zawsze wyczerpującym wy
wiadem i drobiazgowym przygotowaniem planu. Potem uderzał niespodzianie, działał
z piorunującą szybkością i wycofywał się błyskawicznie,

zacierając zręcznie ślady.

Akcje te budziły nawet cichy podziw i uznanie Niemców. Niesłychana szybkość, z ja
ką przerzucał swą bojówkę na inne tereny dezorientowała zupełnie wszelki pościg.
Działał zawsze z wielką przytomnością umysłu i zimną krwią, a przede wszystkim
z zaraźliwie w takich momentach udzielającym się humorem.
Każdą akcję przeprowadzał z poświęceniem i z brawurą graniczącą z zuchwal
stwem. Dywersja była jego żywiołem, a "złota seria angriffów" stała się klasycz
nym wzorem tego rodzaju działalności. Fantastyczność tych akcyj i tłum widzów pa
trzących z podziwem na osoby działające sprawiał nieraz wrażenie romantycznego
dramatu w teatrze. Romantyzm tego świetnego partyzanta działał silnie na każdego
i był czymś nieodłącznym od jego postaci.

Imię jego fascynowało wszystkich, blask

jego imienia pokonywał nawet opornych. Zachwyt dla tej postaci jak gdyby wyczaro
wanej z wyobraźni Sienkiewicza i tak podobnej w charakterze i działalności do słyn
nego bohatera "Potopu" był ogromny. Postać to była cudowna, złożona z krwi i po
etyckiej baśni. A najwyższą pochwałę żołnierską zawarł w suchej i zwięzłej ocenie
jeden z jego podwładnych, wachmistrz legionowy, w słowach:

"To był chłop bojowy".

Bo treścią jego życia była walka, duch, który go przenikał, był duchem ataku. Stał
się symbolem niepodległości walczącego narodu .... urósł do Legendy.
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%
KOMENTARZ

Oryginał tekstu napisany na kartkach z zeszytu ręką Karola Głombiowskiego
i niewątpliwie jego autorstwa przechowywany jest w zbiorach rodzinnych.
Tekst przeznaczony był zapewne do przepisania przez kogoś innego na maszynie
i musiał być wcześniej odczytywany wraz z autorem, czego dowodzą umieszczone
między wierszami a sporządzone inną ręką glosy mniej czytelnych wyrazów.
Czy został istotnie wysłany i dotarł do Delegatury Rządu - nie wiem.
Dane osobowe "Jędrusia" różnią się od podawanych w literaturze - data i miejsce
urodzenia nie musiały być znane w owym czasie w oddziale, datajśmierci może być
skutkiem pomyłki, np. niewłaściwego odczytania przekazanej notatki.
Pseudonim dowódcy oddziału "Kordian" nigdzie w literaturze nie występuje.
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