
30 listopada – cykl: Lekcja historii dla 

młodzieży – spotkanie z dr.  Dariuszem 

Gałaszewskim  z Warszawskiego 

Oddziału Biura Edukacji Narodowej  

Instytutu Pamięci Narodowej 

Na dzisiejszym spotkaniu został pokazany 

film „Hieronim Bednarski – wyklęty z czerwonej 

wsi” –w  reżyserii Henryka Jureckiego. Autorem 

scenariusza jest Marcin  Maruszak. 

Październik 2016 - Gdynia:  Film zdobył główną nagrodę  Złoty Opornik 

na VIII Festiwalu  „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”. Film został 

uhonorowany za „filmowe zderzenie się z tematem bohaterstwa i zdrady”.  

Jest to opowieść o losach pochodzącego z podrzeszowskiej wsi  

Zwięczycy  żołnierza Gwardii Ludowej, AK, a po wojnie działacza podziemia 

antykomunistycznego, osobie  kontrowersyjnej,  oskarżanej o napady z bronią 

w ręku. Postać  Bednarskiego to postać tragiczna, utożsamiająca losy wielu 

żołnierzy polskich po II wojnie światowej.  

Hieronim Bednarski ps. Nawrócony, ur. 19.XI.1921 Zwięczyca,  zm. 

29.03.1953 Opole. Żołnierz 

Batalionów Chłopskich i Gwardii 

Ludowej w rejonie Rzeszowa, a także pionu dywersji  podokręgu Rzeszów AK. 

Dowódca „Straży” Obwody/Rejonu Rzeszów DSZ-WiN. 

  5 stycznia 1952 został aresztowany, 31 października 1952 skazany na 

dwukrotną karę śmierci. Wyrok na Bednarskim wykonano 29 marca 1953 w 

więzieniu  w Opolu. Nie wiadomo w jaki sposób wyrok został wykonany.  Żona 

Bednarskiego dostała karteczkę z następującym tekstem: urząd stanu informuje, 

że Hieronim Bednarski zmarł w więzieniu w dniu 29 marca 1953r. Nic więcej. 

Poszukiwania grobu prowadzone dzięki staraniom rodziny Hieronima 

Bednarskiego i historyków z Instytutu Pamięci Narodowej  oddział we 

Wrocławiu pod kierownictwem dr. Krzysztofa  Szwagrzyka zakończyły się 

sukcesem.  W 2006 roku zidentyfikowano grób i ekshumowano szczątki, 

przeprowadzono badania DNA.  Zidentyfikowanie szczątków Hieronima 

Bednarskiego trwały 4 lata. W 2010 roku Hieronim Bednarski został pochowany 

z honorami na cmentarzu w Rzeszowie – Zwięczycy.  Wrócił do siebie.  

            

 Od 2011 roku 1 marca został 

stanowiony świętem państwowym.   Obchodzimy 

Narodowy Dzień Pamięci  Żołnierzy Wyklętych. 

Ma na celu upamiętnienie żołnierzy tzw. Drugiej 

Konspiracji. Stanowili oni ruch 

niepodległościowy walczący o suwerenność 

Polski. Liczbę członków organizacji i wszystkich 

grup konspiracyjnych szacuje się na około 120-

180 tysięcy osób.  

               Dzień 1 marca został wybrany  ze 

względu na rocznicę  rozstrzelania w 1951 

członków IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i 

Niezawisłość przy ul. Rakowieckiej w 

Warszawie.   

 

     

 dr. Dariusz Gałaszewski 

   Hieronim Bednarski z synem Jerzym 

 

        Henryk Jurecki                   Marcin Maruszak 

  Lata 40. XX w. Okolice Racławówki. Drugi od lewej stoi H.  Bednarski 


