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Rok 2016 przez Radę Miejską w Jarocinie został ogłoszony 
„Rokiem Żołnierzy Wyklętych”. W ramach obchodów Fundacja 750 
– lecia Jarocina podjęła kolejną inicjatywę i zorganizowała IV edycję 
projektu edukacyjnego „Odkryj bohatera”. Partnerami przedsięwzięcia 
są Muzeum Regionalne w Jarocinie oraz Biblioteka Publiczna Miasta  
i Gminy Jarocin a projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Jarocin 
oraz Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. O konkursie poinformowała naszą 
szkołę, pracownik muzeum pani Ilona Kaczmarek. Zadaniem uczestników było 
stworzenie prezentacji multimedialnej lub komiksu poświęconego „Bohaterowi 
wyklętemu” z terenu powiatu jarocińskiego.

Do udziału w tym projekcie zgłoszono 9 osobową grupę młodzieży  
z naszej szkoły kształcącej się w Technikum na kierunkach architektura krajobrazu 
i organizacja reklamy. Zgodnie z harmonogramem konkursu najpierw spotkaliśmy 
się z historykiem z Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu panem Tomaszem 
Cieślakiem, który w interesujący sposób przedstawił wszystkim uczestnikom 
losy żołnierzy wyklętych z naszego terenu. Pierwszym etapem pracy był wybór 
odpowiedniego bohatera. Wspólnie zdecydowaliśmy się na formę komiksu 
dotyczącego postaci Jana Kempińskiego ps. „Błysk”. Następnie wzięliśmy udział 
w tematycznych warsztatach prowadzonych przez 
pana Witolda Tkaczyka, który jest wystawca komiksów 
historycznych. Konsultacje z grafikiem były bardzo interesujące  
i ułatwiły wybór techniki, stylu, w jakim miał powstać komiks. Warto nadmienić, 
że dodatkową korzyścią płynącą z uczestnictwa w projekcie „Odkryj bohatera” 
było zwiedzenie placówki IPN w Poznaniu i zapoznanie się z pracą archiwum. 

Wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu: panu 
dyrektorowi szkoły Sławomirowi Adamiakowi, pani nauczycielce języka 
polskiego Klarze Wosik, panom nauczycielom przedmiotów zawodowych 
Patrikowi Pinczewskiemu i Jakubowi Bogatko, pani bibliotekarce szkolnej 
Jadwidze Zielińskiej serdecznie dziękujemy. Życzymy przyjemnej lektury, która 
mamy nadzieję okaże się ciekawą lekcją historii dotyczącą naszego regionu.



Jarocin - Muzeum Regionalne.

Witam, mam
dla Państwa
informacje
o konkursie
na komiks.

Cieszę się  że
Pani dzwoni, 

mam odpowie-
dnich ludzi.

Pani Ilona 
Kaczmarek.

ZSP-B Tarce.

Następne spotkanie...
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Muzeum Regionalne w Jarocinie.

Pan Tomasz Cieślak
Historyk IPN.

Spotkanie grup
uczniów

w muzeum.

To może się 
udać.

„Wyklęci”...
kogo

wybrać?

Ciekawa
historia.

Mam dobry
pomysł.
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Grupa uczniów przy pracy.

Spotkanie z Panem Witoldem
Tkaczykiem w muzeum w Jarocinie.
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Akcja ”Burza” miała na celu mobilizację oddziałów Armii Krajowej, które miały sta-
wić czoła wkraczającym wojskom radzieckim. 27 stycznia 1945r. gen. Leopold Okulicki 
ps. „Niedźwiadek” wydał rozkaz rozwiązania Armii Krajowej, w którym zaapelował […] 
Daję wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyska-
nia pełnej niepodległości Państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą. To właśnie 
na jego podstawie część żołnierzy AK postanowiła nie składać broni, lecz podjąć dalszą 
walkę z przejmującymi w Polsce władzę radzieckimi dowódcami.

Wielkopolska w okresie okupacji, była regionem ściśle inwigilowanym, a ruch 
oporu zwyczajnie nie miał szans na zaistnienie. Po wyzwoleniu spod okupacji hitlerow-
skiej na terenie Wielkopolski w latach 1945-1956 istniało około 60 oddziałów zbrojnych 
i 109 organizacji antykomunistycznych. Wśród nich na uwagę zasługuje oddział Jana 
Kempińskiego ps. „Błysk”. Był to oddział składający się z 60 żołnierzy, plutonu egzeku-
cyjnego – dowodzonego przez NN ps. „Ali” oraz plutonu operacyjnego dowodzonego 
przez Czesława Rudaka ps. „Gałązka”. W skład oddziału weszli żołnierze Armii Krajowej, 
Narodowych Sił Zbrojnych, dezerterzy z Ludowego Wojska Polskiego, partyzanci oraz 
prześladowani przez Urząd Bezpieczeństwa. Oddział Jana Kempińskiego działał na te-
renie dawnego powiatu jarocińskiego, który obejmował Pleszew i okolice. Był oddziałem 
bardzo dobrze wyposażonym. Mobilność zapewniały mu ciężarówki.

Głównymi zadaniami oddziału „Błyska” były ataki na posterunki Milicji Obywa-
telskiej i więzienia Urzędu Bezpieczeństwa oraz likwidacja działaczy komunistycznych. 
Grupa „Błyska” działała od przełomu sierpnia i września 1945 roku do 22 października 
1945 roku, kiedy to pod Odolanowem został rozbity przez oddział wojska współpracujący 
z NKWD. W trakcie walki zginęło 24 partyzantów. Sam Kempiński zdołał uciec z zasadz-
ki. Pojmany został 17 grudnia 1945 roku w Poznaniu. Proces „Błyska” i jego 21 współ-
towarzyszy miał miejsce 29/30 kwietnia i 2 maja 1946 r. Dwa dni później 4 maja 1946 r. 
Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu skazał Kempińskiego na karę śmierci. Egzekucje 
wykonano 21 czerwca 1946 r. o 12.00 w Poznaniu. Po 45 latach 22 września 1992 r. Sąd 
Wojewódzki w Poznaniu unieważnił wyrok wydany na Kempińskiego – tym samym go 
rehabilitując.
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Odprowa-
dźmy bydło 
do wioski.

Nie wiem
jak wam

dziękować!
Moja rodzina

nie będzie
głodować!

Oddział „Błyska”
wycofuje się do
Szczurowic, aby
nie wpaść w ręce 
wroga.
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Koźminiec - wrzesień 1945

Żołnierze Błyska przygoto-
wują się do ataku na poste-
runek MO w Koźmińcu

To może 
się udać

Milicja z urzędem
bezpośrednio zacieś-

nia współpracę.
Musimy temu 

zapobiec

Jan Kempiński „Błysk”

Posterunek milicji w Koźmińcu
kilka godzin później

Trzeba pokazać milicji,
kto tu rządzi
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Żołnierze „Błyska” otaczają posterunek milicji.

Tymczasem na
posterunku.

Nic się tu
nie dzieje.

Nasz posterunek
działa wzorowo.

Nagle.

Uwaga!
wszyscy do

broni!
Atakują nas!

Oddział
za mną!

Akcja zbrojna
oddziału „Błyska”.
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Żywcem
nas nie
wezmą!
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Stać!
Franciszek Dziągwa, Stanisław 

Sturosławski i Florian Stelmaszyk, 
to wy? 

Czekaliśmy na was.

To oni! 
Pracują z SB,

brać ich! Pojedziecie na przesłu-
chanie.
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Teraz odpowiesz
za wszystkie

zbrodnie!

Ale, ale ja działałem
w imieniu władz!

Zdrajca!

Zdrajca!

Za zdradę 
wolnej 
Polski...

Ognia!
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Dobrzyca - 09.10.1945 
Przemarsz przez 
miasto funkcjonariuszy MO
do siedziby UB.

Publiczne wychłostanie
funkcjonariuszy przez
oddział
„Błyska”.

Zemsta.
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 ODDZIAŁY „B ŁYSKA”

Ekh!

To już ostatnia 
dowódco!

Świetnie! 
Wkrótce wyruszamy.

Muszę jak najszybciej
o tym zawiadomić

kogo trzeba.

Jan Kempiński „Błysk”.

Przypadkowy 
agent służb
bezpieczeństwa.

„Błysk” ze swoimi ludźmi są
w mleczarni w Odolanowie.
Wkrótce wyruszają dalej!

Zrozumiałem 
towarzyszu.

Już my się tym 
zajmiemy.
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Aaa! Kto?!

Ouuu!
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Odwót!

Dnia 22.10.1945
Oddział „Błyska” został rozbity.

Chaos spowodowany zasadzką
pozbawił Kempińskiego szans
na opanowanie sytuacji.

Śmierć poniosło 24 partyzantów. A sam „Błysk”
nie miał innego wyjścia...

...Jak wycofanie się
z pola walki.

Nie znaleźliśmy
,,Błyska”!

Co prawda nie wszystkich
udało się schwytać, ale

jedno jest pewne...

Zniszczyliśmy ten
oddział raz 
na zawsze!
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To on.

Po przegranej bitwie 
Błysk udał się do Poznania.

Miał tam utworzyć 
nowy oddział.

Jednak został rozpoznany 
i aresztowany w Parku Wilsona.

Stój! Ręce z kieszeni!
Jesteś aresztowany!
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Kempiński był przesłuchiwany. Jednak jego usta milczały.

Torturowano go. Lecz wytrwał.

29.04.1946 roku toczył się proces sądowy
przeciwko „Błyskowi” i jego 21 towarzyszom.

To jest ten
„Błysk”?

Nie wygląda na bandytę, raczej
przypomina żołnierza.

Czy przy-
znajesz się
do posta-

wionych ci 
zarzutów?

Tak.
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Oh

Oprócz
jednego.

Nikt
w moim
oddziale
nie był

bandytą!

Cisza!

Tak więc cała
reszta jest
prawdą?

Tak!
Wyprowa-
dzić go!
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04.05.1946 Wojskowy Sąd Regionalny w Poznaniu
skazał Jana Kempińskiego na karę śmierci.

Egzekucji dokonał kat podziemia 
Jan Młynarek.

Dlaczego
wyglądasz
jakbyś nie

bał się
śmierci?

Śmierć
za 

ojczyznę
nie jest

straszna.

Nawet gdy wiesz, że
wszystko poszło na marne?

Wcale nie! Mój oddział
ułatwił jedynie walkę innym 

wyklętym. Są nas setki 
i na pewno wygramy!

Jedyne czego
żałuję to tego, 

że nie 
skopię ci

tyłka w Wolnej
Polsce!

Szkoda tylko, że
takiej nigdy nie

będzie.

Sąd Wojewódzki w Pozna-
niu unieważnił wyrok wy-
dany na por. Jana Kempiń-
skiego 22 września 1992r.
w Wolnej Polsce.
Ciała nie odnaleziono.






