
        Bohaterowie naszych środowisk 

 
Federacja Patriotyczna zrzesza organizacje, które współpracują w swoich regionach z kombatantami, tworząc 
mocne, przyjacielskie, międzypokoleniowe relacje. 
  

Chcemy w ramach naszej wspólnej działalności promować i pokazywać Tych, z którymi los nas połączył, a którzy 
wywarli tak wielki wpływ na lokalne społeczności i nasze organizacje. 
  

Pragniemy też szerzej wskazywać na bohaterów znanych w danych rejonie Polski, ale już niekoniecznie w kraju. 
Chcemy ciągle włączać do działań żyjących bohaterów naszej wolności i opowiadać o Tych, którzy już odeszli. 
  

Poniżej przedstawiamy I część akcji "Bohaterowie naszych środowisk"  
 

PODLASIE - Kpt. Bronisław Jasiński (1914-1992), ps. "Komar", "Łom". Komendant Obwodu AK-AKO Augustów 

"wyróżniał się w szeregach Wojska w konspiracji zdolnościami organizacyjnymi, nieugiętą żołnierską postawą i 

osobistą odwagą” napisał o bohaterze Komendant Białostockiego Okręgu ZWZ-AK-AKO płk Władysław Liniarski 

"Mścisław", "Wuj". Jaką drogę przeszedł człowiek dowodzący konspiracją w Augustowskiem od lutego 1943 r. do 

października 1945 r.  

nauczyciel, absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Augustowie 

w niewoli sowieckiej od września do grudnia 1939 r., zataił stopień oficerski, po powrocie do rodzinnego Bargłowa 

Dwornego (pow. Augustów) zagrożony zsyłką ukrywał się, związał się wiosną 1940 r. z Polską Armią Wyzwolenia, od 

lipca 1941 r. organizator i komendant placówki ZWZ - AK w gminie Bargłów  

od listopada 1941 r. zastępca, od lutego 1943 r. - komendant Obwodu ZWZ - AK Augustów, awansowany do 

stopnia porucznika, doprowadził do scalenia z AK lokalnych struktur Batalionów Chłopskich oraz Dywersyjnej 

Organizacji Wojskowej; od jesieni 1943 r. dowodził oddziałem partyzanckim 

zorganizował udział żołnierzy obwodu w akcji "Burza", awansowany w listopadzie 1944 r. do stopnia kapitana 

od lutego 1945 r. przewodnik Obwodu Armii Krajowej Obywatelskiej (AKO) Augustów i z-ca Inspektoratu 

Suwalskiego AKO, w lipcu 1945 r. wyprowadził poza teren objęty Obławą Augustowską zgrupowanie AKO i 

zalegalizował żołnierzy, ocalając ich przed sowiecką pacyfikacją  

do listopada 1945 r. pełnił funkcję Inspektora Suwalskiego AKO, poszukiwany, od października 1945 r. urlopowany 

na własną prośbę, wyjechał pod zmienionym nazwiskiem 

do aresztowania w sierpniu 1950 r. ukrywał się, zmieniając miejsca pobytu i pracy (m.in. Sulejów, Zakopane, 

Okolice Myślenic, gdzie ujawnił się w 1947 r. pod nazwiskiem Juchniewicz, Łódź) 

po ciężkim śledztwie skazany w 1952 r. przez WSR w Białymstoku na 6 lat pozbawienia wolności, w grudniu 1954 r. 

otrzymał przerwę w odbywaniu kary ze względu na zły stan zdrowia. NSW w 1955 r. złagodził karę do 4 lat i tym 

samym uznał ją za odbytą. 

odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy, Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta, dwukrotnie Krzyżem 

Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Partyzanckim, awansowany w 1990 r. do stopnia majora 

zmarł w styczniu 1992 r. w Łodzi i tam został pochowany 

Opracowanie: Danuta i Zbigniew Kaszlejowie – Klub Historyczny im. AK w Augustowie 


