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W ostatnim czasie pożegnaliśmy troje, bardzo nam bliskich, 
kombatantów. Odeszli na wieczną wartę niosąc ze sobą wiele do-
brych uczynków i pięknych działań.

W poprzednim numerze pisaliśmy już o Janku Cierlińskim. 
Pragniemy jeszcze opowiedzieć o jego życiu.

Wspomnienie wydrukowane w „Biuletynie informacyjnym” Nr 4 
(276):

Por. Jan Cierliński – „Wicher”

Odznaczony m.in.:
Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski
Krzyżem Armii Krajowej
Warszawskim Krzyżem Powstańczym
Medalem „Pro Memoria”
Medalem za Zasługi dla ŚZŻAK
Wyróżniony godnością Honorowego 
Komandora Rajdów Szlakiem Naszej 
Historii

Żołnierz Armii Krajowej, Uczestnik Powstania Warszawskiego, 
Harcmistrz Związku Harcerstwa Polskiego, Prezes Koła nr 6 ŚZŻAK 
Ursus „Helenów”, Członek Zarządu Okręgu Warszawa – Powiat 
ŚZŻAK, obejmującego Środowiska: „Obroża” i „Grupa Kampinos”, 
Delegat na Zjazd ŚZŻAK z Okręgu Warszawa – Powiat ŚZŻAK.
 
Odszedł na Wieczną Wartę 7 grudnia 2012 roku.
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 Jan Cierliński urodził się 18 grudnia 1926 roku w Warsza-
wie. We wrześniu 1939 roku był uczniem gimnazjum im. Mikołaja 
Reja w Warszawie. Natychmiast po wkroczeniu Niemców zgłosił się 
do pracy w Polskim Komitecie Opiekuńczym w Gminie Skorosze. 
Pracował jako goniec. Od jesieni 1941 roku, już jako harcerz Szarych 
Szeregów, był członkiem patrolu wywiadowczego, zorganizowanego 
przez phm. Edmunda Pokrzywę. W 1943 roku, mając 17 lat, wstąpił 
w szeregi Armii Krajowej. Został skierowany do służby w X Kom-
panii „Kordian” w Ursusie, Pełnił funkcję łącznika między dowódcą 
kompanii a dowódcami plutonów. W czasie Powstania Warszawskie-
go, gdy po nieudanych akcjach zbrojnych oddziałów na zachodnim 
obszarze podwarszawskim, dowództwo nakazało powrót do kon-
spiracji i służby w zakresie ochrony i pomocy ludziom z Powstania, 
Janek udzielał pomocy rannym oraz osobom wysiedlonym. Pomagał 
w ucieczkach z transportów kierowanych do obozu w Pruszkowie, 
przemycał ludzi z obozu przejściowego w Ursusie.

Badacz struktur Polskiego Państwa Podziemnego, pozostawił 
po sobie wiele publikacji. Był współinicjatorem i współorganiza-
torem rajdów „Szlakiem Naszej Historii” – ogromnego osiągnięcia 
w działalności kombatanckiej. Rajdy organizowane są od 1986 roku 
we współdziałaniu z władzami administracyjnymi: dzielnic Ursus 
i Włochy m. st. Warszawy oraz miast i gmin: Piastów, Pruszków, 
Ożarów Mazowiecki, Raszyn, Lesznowola, Stare Babice. W Prusz-
kowie komandorem rajdu jest komendant Hufca hm Beata Paweł-
czyńska.(red) 

Rajdy cieszą się ogromnym powodzeniem. W 2012 roku XXVIII 
rajd objął 108 miejsc pamięci narodowej w wymienionych wyżej 
miejscowościach.

Uczestniczyło w nim ogółem 5221 osób – 688 opiekunów 423 oso-
by z obsługi i 4110 dzieci i młodzieży zorganizowanych w 810 patroli. 
Dzięki talentowi organizacyjnemu Jana Cierlińskiego na punktach 
kontrolnych rajdu w historycznych miejscach pamięci narodowej 
coraz więcej nauczycieli historii i harcerzy pełniło dyżury. Podejmują 
oni etos Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemngo.
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W uroczystościach pogrzebowych Janka „Wichra” uczestniczy-
ło 12 pocztów sztandarowych – kombatanckich (w tym Okręgu 
Warszawa – Powiat ŚZŻAK) i szkolnych. Msza św. żałobna została 
odprawiona w kościele pw. Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa na osiedlu 
Niedźwiadek w Ursusie. Słowa pożegnania wygłosili płk Zdzisław 
Papaj w imieniu Zarządu Okręgu Warszawa – Powiat ŚZŻAK, dr 
Henryk Linowski, przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. War-
szawy i przedstawiciele Koła nr 6 „Helenów” ŚZŻAK oraz Związku 
Harcerstwa Polskiego.

Urna z prochami złożona została do grobu rodzinnego na cmen-
tarzu w Ursusie. Wieńce i wiązanki kwiatów pokryły grób. Były 
wśród nich wieńce od władz dzielnic Ursus i Włochy m.st. War-
szawy.

Porucznik Jan Cierliński „Wicher” całym życiem, do ostatnich 
chwil, służył wiernie Ojczyźnie. Niech spoczywa w pokoju po tru-
dach życia!

   Cześć Jego Pamięci!

  Towarzysze broni, koleżanki i koledzy
  Ze Światowego Związku Żołnierzy
  Armii Krajowej
  Środowisk „Obroża”
  i „Grupa Kampinos”
   
 
      


