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Moją Ojczyzną jest Polska Podziemna, 
Walcząca w mroku, samotna i ciemna, 

Moim powietrzem jest wicher bez nieba, 
Moim pokarmem jest krew w garści chleba, 

Wśród wielu Ojczyzn, co płyną w mgle cudnej, 
Ja chcę tej jednej, tej wolnej, tej trudnej. 

 

Fragment wiersza Stanisława Balińskiego  
pt. „Polska Podziemna”. 

 
 

Płk Mieczysław Chojnacki, ps. Młodzik (1924-2020) 
 

Legendarny żołnierz Polskiego Państwa Podziemnego płk Mieczysław 
Chojnacki, ps. Młodzik urodził się 26 marca 1924 r. w Sierpcu. Często podkreślał, że 
patriotyzm wyniósł z domu rodzinnego, w którym pieczołowicie kultywowano tradycje 
niepodległościowe. Ojciec „Młodzika” był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej 
i uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej w 32. Pułku Piechoty.  

Naukę rozpoczął w Sierpcu w 1931 roku, którą później – po przyjeździe w lipcu 
1934 r. rodziny do Radzymina – kontynuował w miejscowej szkole powszechnej.            
W latach 1937 – 1939 uczęszczał do Gimnazjum im. Prezydenta Ignacego Mościckiego 
w Sierpcu. Po ukończeniu dwóch klas gimnazjum wybuchła II wojna światowa i książki 
trzeba było zamienić na karabin. Dla jego pokolenia nadszedł czas wielkiej próby 
charakteru, odwagi oraz poświęcenia. 

Jako szesnastoletni chłopiec – na początku kwietnia 1940 roku – wstąpił do 
Korpusu Obrońców Polski. Przysięgę do tej pierwszej organizacji konspiracyjnej złożył 
na krzyż trzymany przez ojca. W ten sposób dwa pokolenia rodziny – ojciec Mieczysław 
Chojnacki, ps. Żarski oraz dwóch synów „Młodzik”, a później „Dobosz” Bohdan 
Chojnacki – stanęli do walki z okupantem hitlerowskim. 

„Młodzik” szybko nabrał doświadczenia w działalności konspiracyjnej i po 
egzaminie na Kursie Młodszych Dowódców awansował do stopnia kaprala 
podchorążego. Podczas służby w AK pełnił kolejno funkcje sekcyjnego, zastępcy,             
a następnie dowódcy drużyny strzeleckiej w 5. Placówce „Raźno”-Radzymin – obwodu 
„Rajski Ptak”. Brał między innymi udział w wykolejeniu i ostrzelaniu pociągu 
urlopowego z wojskiem niemieckim pod miejscowością Urle w 1944 roku.  
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Należy dodać, że na tajnych kompletach w Radzyminie skończył gimnazjum,        
a następnie w ramach tajnego nauczania kontynuował edukację w Liceum im. Tadeusza 
Rejtana w Warszawie, gdzie w 1943 roku otrzymał świadectwo dojrzałości.  

W czasie akcji „Burza” należał do Oddziału Specjalnego dowodzonego przez 
ogniomistrza Józefa Marcinkowskiego „Wyboja”. Brał między innymi udział                     
w starciach z niemieckim pociągiem pancernym w obronie Tłuszcza. Po rozwiązaniu 
oddziału 10 sierpnia 1944 r. został aresztowany przez Niemców i wywieziony w głąb 
III Rzeszy. Przebywał w obozach dla jeńców wojennych w Padeborn, Soest, a następnie 
w obozie pracy w Eichen k. Siegen (10 kwietnia 1945 roku obóz został wyzwolony 
przez wojska amerykańskie). 

Do Polski powrócił na początku listopada 1945 roku. Podczas jednego ze spotkań 
Pan Mieczysław Chojnacki powiedział: „Po wojnie mógłbym zostać na emigracji               
i wieść spokojne życie. Jednak nie mogłem tak postąpić, gdy tu moich kolegów 
mordowali komuniści. Musiałem wrócić i dalej walczyć”.  

Już kilka dni po przyjeździe do kraju spotkał dawnego dowódcę ogniomistrza 
„Wyboja” i wstąpił do Ruchu Oporu Armii Krajowej. Swój udział w tzw. II konspiracji 
– skierowanej tym razem przeciwko władzy komunistycznej – zakończył                              
w październiku 1946 roku. W Obwodzie ROAK noszącym kryptonim „Mewa” był 
komendantem Rejonu I (miasto Sierpc i gmina Borkowo) i dowódcą grupy bojowej 
(m.in. 15 stycznia 1946 roku brał udział w opanowaniu cukrowni w Glinojecku).  

„Żołnierze Wyklęci” po zakończeniu okupacji niemieckiej musieli zmierzyć się 
z reżimem stalinowskim. Wyklęci przez system komunistyczny, nigdy nie złożyli broni. 
Jeszcze raz poszli do lasu, aby chronić zwykłych Polaków przed kradzieżami, gwałtami 
oraz morderstwami stalinowskiej bezpieki. Wielu z nich poległo, a innych więziono          
i poddawano okrutnym torturom kończącym się procesami pokazowymi, których wynik 
był z góry przesądzony.  

Przez cztery lata ukrywał się przed funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa 
na terenie całego kraju. 11 marca 1950 roku Pan Chojnacki został zatrzymany we wsi 
Długołęka w pobliżu Oleśnicy przez funkcjonariuszy kontrwywiadu wojskowego              
z Wrocławia. Oskarżony o działalność od grudnia 1945 do listopada 1946 roku w Ruchu 
Oporu Armii Krajowej w powiecie sierpeckim, nielegalne posiadanie broni, a także 
udział w akcjach przeciwko przedstawicielom władzy i funkcjonariuszom Milicji 
Obywatelskiej oraz UB. Wyrokiem Sądu Wojskowego w Warszawie „Młodzika” 
skazano na karę śmierci. Przez cztery miesiące przebywał w celi śmierci więzienia 
mokotowskiego. To właśnie tam spotkał legendarnego dowódcę 5. Brygady AK Okręgu 
Wileńskiego – mjr Zygmunta Szendzielarza, ps. Łupaszka i kierownictwo IV Komendy 
Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na czele z ppłk. Łukaszem Cieplińskim „Pługiem” 
i płk. Adamem Lazarowiczem, ps. Klamra.  

W kwietniu 1951 roku karę śmierci zamieniono na 15 lat ciężkiego więzienia,                      
a następnie w wyniku amnestii wyrok obniżono do 10 lat pozbawienia wolności. 
Dopiero 20 lutego 1960 roku – na kilka dni przed upływem wyroku – został zwolniony 
warunkowo z więzienia w Strzelcach Opolskich. 

Wojna, okupacja oraz powojenna rzeczywistość ukształtowały osobowość Pana 
Mieczysława Chojnackiego. Po przejściu na emeryturę podjął się kolejnego, wielkiego 
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wyzwania – postanowił zachować dla przyszłych pokoleń pamięć o kolegach                       
z oddziałów partyzanckich.  

Wieloletnia, benedyktyńska praca przyniosła wspaniałe rezultaty, czego 
potwierdzeniem jest siedem książek poświęconych żołnierzom Armii Krajowej m.in. 
monumentalna praca zawierająca prawie 300 biogramów żołnierzy AK 
Radzymińskiego Obwodu „Rajski Ptak”, wspaniałe dzieło pamiętnikarskie pt. 
„Opowiadanie Młodzika” oraz książka poświęcona „Losom Oddziału Specjalnego 
ogniomistrza Wyboja”. Wymienione prace mają unikalną wartość poznawczą i są 
swoistą spuścizną po pokoleniu Żołnierzy AK  oraz Żołnierzy Wyklętych.  

Za wybitne zasługi dla niepodległości Polski, działalność na rzecz środowisk 
kombatanckich oraz za kultywowanie historii najnowszej naszego kraju prezydent 
Rzeczypospolitej Lech Kaczyński odznaczył „Młodzika”  Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. Ponadto w 2015 roku otrzymał Medal „Zło dobrem zwyciężaj” - 
przyznany przez Ogólnopolski Komitet Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. 

W marcu 2016 r. – podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radzyminie - 
Pan Mieczysław Chojnacki otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Radzymina. 

25 maja 2018 roku w trakcie uroczystości zorganizowanej przez Komitet Pamięci 
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego nastąpiło wręczenie por. Mieczysławowi 
Chojnackiemu nominacji na stopień kapitana, a 3 marca 2019 r. – podczas obchodów 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kobyłce – Minister Obrony 
Narodowej Mariusz Błaszczak wręczył „Młodzikowi” akt mianowania na stopnień 
majora Wojska Polskiego. 

W trakcie przemówienia szef MON stwierdził: „Życiorys Pana Mieczysława 
Chojnackiego ps. Młodzik, to życiorys człowieka wychowanego w miłości do Polski. 
Kiedy jako bardzo młody człowiek wstępował do Armii Krajowej wiedział, że ta służba 
może się wiązać z konsekwencjami o najwyższym wymiarze. (…) Żołnierze Niezłomni 
nie dali się złamać, bo kochali Polskę. Są dla nas przykładem właśnie takiej postawy”. 

Za wierną służbę Ojczyźnie został w styczniu 2020 roku pośmiertnie 
awansowany do stopnia pułkownika i odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Pan Mieczysław Chojnacki często podkreślał silne przywiązanie do tradycyjnego 
systemu wartości. We wspomnieniach z więzienia mokotowskiego, pisząc o straconych 
tam kolegach stwierdził, że byli to „najwierniejsi z wiernych idei wolnej i niepodległej 
Polski”. W postawie „Młodzika” można odnaleźć pochwałę uczciwości, sumienności, 
pracowitości oraz szacunku dla wartości narodowych. Jego zdaniem: „w życiu znacznie 
większe znaczenie od słów mają czyny”. Właśnie w czynach, a nie w słowach Żołnierze 
AK i Żołnierze Wyklęci wyrażali swoją miłość do Ojczyzny. 

Przez wiele lat niezwykle aktywnie uczestniczył w różnych przedsięwzięciach 
służących kultywowaniu tradycji związanej z Armią Krajową i „Żołnierzami 
Wyklętymi”, brał udział m.in. w: uroczystościach patriotycznych, wieczornicach, 
spotkaniach z młodzieżą, prelekcjach i pogadankach historycznych (np. w ramach cyklu 
„Przystanek Historia”), udział w teledyskach pt. „Ostatnia kula” i „Mała dziewczynka   
z AK” nagranych przez uczniów z Klubu im. Armii Krajowej. Uczestniczył również      
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w konsultacjach historycznych (jako naoczny świadek wydarzeń) w trakcie tworzenia 
Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ul. Rakowieckiej      
w Warszawie. Nie szczędząc zdrowia i czasu, poszukiwał wiadomości o losach kolegów 
z Armii Krajowej. Bez pasji badawczej „Młodzika” nasza historia lokalna byłaby 
znacznie uboższa, ponieważ brakowałoby w niej najważniejszego elementu - głosu 
uczestnika tamtych wydarzeń. 

Miał wspaniały kontakt z młodzieżą, która zawsze z ogromnym 
zainteresowaniem słuchała Jego opowiadań. Podczas spotkań z uczniami starał się 
przekazywać wiedzę historyczną oraz uczyć patriotyzmu. Będąc współzałożycielem         
i Honorowym Prezesem Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej 
Ziemi Radzymińskiej, bardzo często podkreślał, że „młode pokolenie musi poznać             
i kultywować tradycję narodową oraz zrozumieć wartości świadczące o naszej 
tożsamości”. 

Swoje działania bardzo często uzupełniał mądrością słowa. Jak na żołnierza 
Armii Krajowej przystało, pozostaje wierny przesłaniu Komendanta Głównego AK gen. 
Leopolda Okulickiego, który w ostatnim rozkazie do swoich żołnierzy napisał: 
„Starajcie się być przewodnikami narodu i realizatorami niepodległego państwa 
polskiego”. Nie ulega wątpliwości, że Jego droga życiowa  i wierność przyjętym 
zasadom są odpowiedzią na odwieczne pytanie – jak należy żyć godnie? 

Śp. płk Mieczysław Chojnacki – przeżywszy 96 lat - odszedł na Wieczną Wartę 
21 stycznia 2020 roku. Był wspaniałym, niezwykle prawym, skromnym, mądrym              
i ciepłym człowiekiem oraz niekwestionowanym autorytetem. Jego patriotyzm, 
przywiązanie do tradycji i wartości narodowych są wzorem do naśladowania. Te ulotne 
chwile, gdy był razem z nami, cieszył się z sukcesów i wspierał w chwilach trudnych, 
na zawsze pozostaną w naszej Pamięci. Na Jego biografii można uczyć patriotyzmu oraz 
wychowywać kolejne pokolenia dzieci i młodzieży. 

Uważamy, że najlepszym zakończeniem biografii płk. Mieczysława 
Chojnackiego „Młodzika” jest następujące stwierdzenie: „Szczęśliwy naród, któremu 
Pan Bóg daje takich bohaterów”. Dlatego pielęgnujmy wspomnienia, przywołując         
w myślach śp. „Młodzika”. 

 
Cześć i Chwała Bohaterowi!  
Spoczywaj w Pokoju Panie Pułkowniku!!! 
 
 

                                                                    
                                           Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele,  
                                              Zarząd i Rada Programowa 
                                   Międzyszkolnego Klubu Historycznego  
                                 im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej 
 


