Janusz Jasi ski
Martyrologia Zamojszczyzny
Pami ta o Zamojszczy nie
Janusz Jasi ski, rodem z Zamojszczyzny, urodzony w 1928 roku, od przesz o pó
wieku zamieszka y w Olsztynie, w niniejszym szkicu wspomnie czy je ze ród ami i
naukow literatur przedmiotu.
Cz sto robili my wypady do uroczego miasteczka Krasnobrodu,
po onego nad górnym Wieprzem, w którym na pocz tku okupacji
pod zmienionym nazwiskiem u w ciciela maj tku Kazimierza
Fudakowskiego ukrywa si znany historyk literatury polskiej, profesor
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, Juliusz Kleiner. Gdy Niemcy si do niego zwracali, nie wiedz c zreszt , z kim rozmawiaj ,
zawsze tytu owali go „Herr Professor". Tak e Krasnobród wycierpia
swoje w czasie okupacji5.
Przy szosie zamojsko-tomaszowskiej rozci ga si wie ko cielna,
abunie, gdzie rezydowa a znana rodzina hrabiów Szeptyckich.
Ostatnim w cicielem maj tku abu skiego by Aleksander Szeptycki,
brat genera a Stanis awa, który zas
si w wojnie polskobolszewickiej, brat Andrzeja Szeptyckiego, lwowskiego metropolity
Ko cio a greckokatolickiego oraz Klemensa, opata w Uniowie,
zamordowanego przez komunistów sowieckich. Otó Aleksander
Szeptycki zosta aresztowany ju w czerwcu 1940 r. i odtransportowany do wi zienia w zamojskiej Rotundzie (dawny fort); mia wtedy 70
lat. Niemcy kazali mu biega , serce nie wytrzyma o i w ten sposób
poniós mier 6. W tych e abuniach od pierwszych lat XX wieku
organist by mój drugi dziadek, Stanis aw Jasi ski. Od czasu do czasu
przed rokiem 1939, jad c furmank ze Starego Zamo cia przez
Zamo , sk adali my mu kilkugodzinn wizyt serdecznie goszczeni
przez niego i jego córki'.
nie ze Starym Zamo ciem, wsi ko cieln odleg
od
Zamo cia 15 km, wi
si moje najwcze niejsze i najszcz liwsze
wspomnienia z lat trzydziestych. St d chodzi em do powszechnej
szko y w pobliskiej Wierzbie, usytuowanej przy szosie zamojskolubelskiej. Pami tam moich szkolnych kolegów, których kilka lat
pó niej dotkn a tragedia wysiedle i jeszcze dramatyczniejsza
pacyfikacja.8 Ze Starego Zamo cia bardzo cz sto je dzili my do odleej o 7 km Izbicy. Ma a ta mie cina zosta a za ona w 1540 r., w
ponad 90% by a zamieszka a przez ludno
ydowsk , mówi o si o
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niej „Izbica - ydowska stolica". Hanna Krall przypomina, e dzia
tam mi osierny rabin, Mordechaj91. Los izbickich ydów by straszny.
Wymordowano ich albo na miejscu, albo wywieziono do Be ca.
Opowiadano nam w Lublinie, e jesieni 1942 r. przyp dzono tu du
kolumn ydów zamojskich, po drodze zabijaj c s abych i chorych10.
Innym razem zmotoryzowany patrol andarmerii wpad do Izbicy i bez
adnego powodu rozstrzela 51 ydów. Wówczas oko o 200 zbieg o
do lasów11. Zanim s ynny kurier Jan Karski uda si z tajn misj na
Zachód, przez kilka dni incognito przebywa w Izbicy. Przed wojn
miasto to liczy o lekko ponad 7000 mieszka ców, w 1946 roku
zaledwie 692; w maju 1943 roku ydów w ogóle ju nie by o. Los
ydów na Zamojszczy nie zas uguje na odr bne przypomnienie.
Na tydzie przed wojn Ojciec otrzyma prac organisty w
Lublinie. Zamieszkali my w dzielnicy Bronowice, zaledwie 3 km od
Majdanka, sk d po wybudowaniu tam obozu, gdy d silny wiatr,
czuli my zapach palonych cia . Poniewa dom nasz sta blisko ulicy
id cej w kierunku obozu, wielokrotnie dobiega nas stukot drewniaków
- to p dzono do pracy w mie cie nieszcz snych ydów, Rosjan,
Polaków. W 1943 r. widzieli my cz sto z naszego okna jad ce
ci arówki wy adowane po brzegi andarmeri lub Schutzpolizei. Wiedzieli my,
e jad
pacyfikowa
Zamojszczyzn , w której
pozostawili my rodzin , przyjació , znajomych, ale z któr
utrzymywali my sta e kontakty. W 1940 r. odwiedzili my Stary
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Zamo ; by ju uwi ziony nasz dawny proboszcz, ks. kanonik Leon
Chró cicki, który niebawem zosta zamordowany w Dachau213.
2. Pierwszy etap wysiedle (1941)
Niew tpliwie na wybranie Zamojszczyzny (powiaty: zamojski,
bi gorajski, tomaszowski i hrubieszowski) celem realizacji wielkiego
planu osadnictwa niemieckiego na Wschodzie (Generalplan Ost) do
pewnego stopnia mia wp yw fakt, e w latach osiemdziesi tych XVIII
w., a tak e w XIX w. osiedlono tu kilkana cie tysi cy Niemców. Np. w
znanych mi miejscowo ciach w okresie józefi skim osiedlono w
Sita cu 16 rodzin niemieckich, a w Horyszowie Ruskim 614. Sam
pami tam takie nazwiska jak Spryngier, Tor, Tukindorf czy Wajland.
By a to ludno w XX w. ju spolonizowana, j zykiem niemieckim
ciwie nikt nie mówi , niemniej w adze hitlerowskie liczy y na ich
regermanizacj , zreszt cz ciowo nie bez racji. Zamierzano tworzy
wa „ cz cy nordyckie czy te skolonizowane przez Niemców kraje
ba tyckie poprzez dystrykt lubelski z zamieszka ym przez Niemców
Siedmiogrodem"15. By to plan dalekosi ny, w zwi zku z którym
dokonano próbnego wysiedlenia kilku wsi wokó Zamo cia ju w
listopadzie 1941 r. Nie wiem, dlaczego cz
badaczy zajmuj cych si
problematyk wysiedle Zamojszczyzny jest zdania, e rozpocz y si
one dopiero w 1942 r. Tymczasem dosz o do tego ju rok wcze niej,
dotkn y one 7 wsi (Huszczka Ma a, Huszczka Du a, Dulnik, Wysokie,
Bia obrzegi, Bortatycze, Zawada)16. Bardzo si przej li my t wie ci
w Lublinie, tym bardziej e w Wysokiem nauczycielk by a ciotka -jak
wspomnia em - Jadwiga Wa kowa, a tak e z tego powodu, i dwie
wysiedlone miejscowo ci nale y do naszej gminy Stary Zamo .
Ojciec zna wielu owych nieszcz snych ludzi, teraz wyzutych z
ojcowizny. Zaskoczenie by o kompletne. Pó niejsze badania wykaza y,
e wysiedlono wówczas 2100 osób, w tym 30% Ukrai ców i 5 rodzin
ydowskich. Wydalane rodziny pocz tkowo umieszczono w Rotundzie.
Dzia alno ci charytatywn zaj si energicznie Polski Komitet
Opieki. Raportowano do Krakowa: „Podczas wysiedlenia mia y
miejsce masowe rabunki dokonywane przez andarmeri , która stara a
si przy tej okazji ob owi , ile si da. Odbywa y si dantejskie sceny"17.
Gdy wysiedlonych przerzucono z Rotundy do powiatu
hrubieszowskiego, polska gazeta podziemna „Informacja Bie ca"
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donosi a: „Wysiedleni pozostaj w bardzo z ych warunkach, chorzy,
abi i le ubrani, ju w cz ci wygin li"18. W styczniu 1942 r. 30
rodzin z gminy Stary Zamo , boj c si dalszych wysiedle , uciek o do
siedniego powiatu krasnostawskiego193.
Podsumowanie pierwszego etapu wysiedle nast pi o na odprawie
adz niemieckich w Lublinie 21 listopada 1941 roku, któr
zako czono „wieczorem kole skim" (Kameradschaftsabend). Na
miejsce wyp dzonych Polaków i Ukrai ców osiedlono volksdeutschów
z krajów ba tyckich. Jednak e landrat zamojski, Helmuth Weihenmaier
by niezadowolony, poniewa
akcja wysiedle cza odbi a si
niekorzystnie na dostawach obowi zkowych kontyngentów rolniczych,
tak potrzebnych dla walcz cych od czerwca 1941 roku w Rosji wojsk
niemieckich20. Innego zdania natomiast by y niemieckie w adze centralne.
3. Zimowa akcja wysiedle cza (1942/43)
Po dalszych dyskusjach, ostatecznie decyzj o wysiedleniu 300 wsi
podj to w Berlinie 12 listopada 1942 roku i bezzw ocznie przyst piono
do jej realizacji. Kierowa akcj wysiedle cz ze stolicy Komisarz
Rzeszy dla Umacniania Niemiecko ci Heinrich Himmler; z Lublina SSund Polizei-fiihrer Odilo Globocnik, wcze niej gauleiter Wiednia, a z
Centrali Wysiedle
w
odzi oddelegowany do Zamo cia
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Obersturmbannfuhrer SS, Hermann Krumey21. Wobec wysiedlonych
przyj to nast puj ce dyrektywy:
„Dla dzieci do lat 10 miano stworzy obozy przej ciowe, z tym e
dzieci uznane za warto ciowe pod wzgl dem rasowym mia y by
odsy ane do Rzeszy i poddawane tam procesowi niemczenia. Polacy w
wieku ponad 60 lat mieli by osadzeni w tzw. wsiach rentowych,
natomiast mas wysiedle ców w wieku 14 do 60 lat postanowiono po
segregacji dzieli na trzy grupy. Do pierwszych dwóch mia y by
zaliczone osoby o nordyckich cechach rasowych - tych przekazywano
do dalszych bada w odzi. Od wyniku tych bada mia o zale , czy
dana osoba zostanie uznana za godn zniemczenia, czy te zaliczona do
III wzgl dnie IV grupy - do obozów koncentracyjnych. Ca y maj tek
wysiedlonych, z wyj tkiem r cznego tobo ka i 20 z otych na g ow ,
mia podlega konfiskacie"22.
Ostatecznie podniesiono granic wieku dzieci do lat 14, poniewa
odszych nie wolno by o kierowa na roboty do Rzeszy. Do wsi
rentowych wysy ano tak e osoby poni ej 60 lat, ale z regu y chore,
fizycznie os abione. Du a cz
Polaków usuni ta ze swoich
gospodarstw stawa a si si robocz u przesiedlonych volksdeutscbów,
w gruncie rzeczy spadaj c do kategorii niewolników.
Wysiedlono wówczas 116 wsi, z tego 54 w powiecie
hrubieszowskim, 47 w zamojskim i 15 w tomaszowskim. Do operacji
tej ci gni to jednostki SS, andarmerii, Schutzpolizei oraz Ukrai ców
w s bie niemieckiej23.
7. Furmanki zgromadzone przez hitlerowców w celu wysiedlania
mieszka ców Zamojszczyzny
Na spakowanie si dawano od 10 minut do 2 godzin. Nast pnie
gromadzono mieszka ców na placu wiejskim, czasem w szkole. Kto
ucieka , do tego strzelano, jak np. w Janikach, powiat hrubieszowski.
Mojej rodzinie w abuniach - jak wspomina ciotka Izabela Jasi skaStankowska - uda o si uciec do Ucha , powiat hrubieszowski oraz do
Górecka Ko cielnego, powiat bi gorajski. Dzia o si to w nocy.
Otoczywszy
abunie g stym kordonem, Niemcy reflektorami
wietlali pola i drogi, wypatruj c uchodz cych. Ciotce Janinie, s dz c,
e jest chora na gru lic , pozwolono wyj tkowo wyjecha do brata w
Zamo ciu. Mieszka cy abu mogli z sob zabra , zgodnie z
przepisami, tylko 20 kg baga u na osob . Ciotka Maria z dwoma
synkami, która znalaz a schronienie w Uchaniach, pow. hrubieszowski,
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w styczniu 1943 roku zosta a ponownie wysiedlona. Gdy wieziono ich
saniami „za druty" do Zamo cia, lito ciwy Ukrainiec pozwoli im w
ostatnim momencie ratowa si ucieczk . Inny z moich stryjów, Jerzy
Jasi ski, tak e zdo zbiec, pó niej trafi na krótki okres do obozu w
Majdanku24.
Niemcy zamierzali usun
w czasie akcji zimowej 1942/43 r.,
trwaj cej od schy ku listopada 1942 do ko ca marca 1943 r. (z
dwutygodniow przerw w pierwszej po owie stycznia) 140 tysi cy
Polaków. Jednak e plan ten zosta zrealizowany zaledwie w oko o
30%, a to wskutek masowych ucieczek miesz-24ka ców do krewnych,
znajomych i do lasów. Skar
si w marcu 1943 roku gubernator
dystryktu lubelskiego Emil Zórner na tworz ce si „bandy w sile ponad
100 osób, w ród których znajduj si kobiety i dzieci"25. Nauczeni
do wiadczeniem Niemcy próbowali przyst powa do dalszych
wysiedle w g bokiej tajemnicy. Taki los spotka m.in, Stary Zamo .
Pisa Polski Komitet Opieki 10 grudnia 1942 r.: „Akcje wysiedleniowe
w powiecie wykonuje si w sposób nieregularny, a to prawdopodobnie
w tym celu, aby jak najwi ksz ilo ludno ci zaskoczy [...]. Tak
post piono ze wsi Stary Zamo , z przedmie ciem Majdan, sk d
wzi to za druty najwi kszy procent ludno ci"26. Opowiada mi
towarzysz zabaw z okresu przedwojennego w Starym Zamo ciu,
Stanis aw Król, e ratowa si , szukaj c schronienia... na cmentarzu.
Wed ug oblicze Stanis awa Zgrzywy, w Starym Zamo ciu zgin y w
latach okupacji 23 osoby, a w ca ej gminie 246. A nie s to wyliczenia
pe ne27. 4 z tego w O wi cimiu 47, na Majdanku 10, bardzo wiele w
Rotundzie; 9. W Wierzbie, gdzie autor chodzi do szko y powszechnej,
na pocz tku 1943 r. wymordowano 30 osób, w ród nich kilkoro dzieci.
W CZASIE PACYFIKACJI W DNIU 4 I 1943
MIESZKA COM WSI WIERZBA
BURC0N MICHA
BURCON BOGDAN
CNOJDA JAN
CZUGA A JÓZEF
CZUGA A JAN
DOMINA W ADYS AW

MOLASA ANTONI
MOLAS WALERIA
STARO JAN
MALUGA STANIS AW
MALUGA JÓZEF
MALUGA STANIS AW
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DENKIEWICZ ANDRZEJ
DUSZNIK JAN
DENKIEWICZ JAN
DENKIEWICZ EUGENIUSZ
DUSZNIK PIOTR
MAZIARCZYK JAN
MAZIARCZYK JOZEF
NAZAREK STANIS AW
MALUGA ALOJZY
SK ADA HO D SPO

PIECZYKOLAN BOGDAN
ULANOWSKI ADOLF
ULANOWSKI JAN
ULANOWSKA KATARZYNA
ULANOWSKIW ADYS AW
ULANOWSKI BOGUS AW
ULANOWSKI CZES AW
ULANOWSKA KATARZYNA
ULANOWSKI ZDZIS AW
ECZE STWO ZAMOJSZCZYZNY

Na opró nione gospodarstwa sprowadzano volksdeutschów z Besarabii,
Rosji, Wo ynia i z Bo ni. Chodzili w czarnych mundurach, st d
powszechnie nazywano ich „czarnymi" (z braku miejsca pomijam tu
skomplikowany problem Ukrai ców, których - ze zgo a innych
przyczyn - tak e cz ciowo dotkn y przesiedlenia).
4. Skierbieszów
Wysiedlenie gminy Skierbieszów nast pi o wczesnym rankiem 28
listopada 1942 r., czyli w pierwszym rzucie II etapu akcji
wysiedle czej. Poprzedniego dnia wieczorem w adze hitlerowskie
wiadczy y w „tonie bardzo surowym", e Polski Komitet Opieki w
Zamo ciu „ma obowi zek uspokojenia i propagowania akcji
wysiedlenia [!]. Za spokój oraz w ciwe zachowanie si ludno ci
odpowiedzialny jest Komitet. W adze przestrzegaj , e ludno uciekaj ca traktowana b dzie jak bandyci"28.
Mieszka com Skierbieszowa wyznaczono na spakowanie si 1
godzin , mogli z sob zabra rzeczy tylko osobistego u ytku, w
niektórych wspomnieniach jest mowa o 20 minutach. W czasie
wysiedlania cz
Niemców by a pijana. Na miejskim placu sp dzono
pó tora tysi ca osób, nast pnie otoczono ich kordonem esesmanów;
drugi kordon ubezpiecza ca wie . Sprawdzanie list trwa o kilka
godzin, wszystkim doskwiera mróz. Wreszcie wyruszono do
Zamo cia, na ka dej furmance siedzia uzbrojony Niemiec. W pewnym
momencie karawana wjecha a w boczn drog , aby nie spotka si z
nadje aj cymi nasiedle cami niemieckimi.
„Kobiety zacz y si rozkleja . Doko a s ycha chlipanie. Oczy wszystkich
skierowane na oddalaj
si osad . Zostawili w niej dorobek swego ycia,
ojcowizn , chleb. Jechali na wygnanie, na tu aczk , w nieznane" - wspomina
jeden z wysiedlonych, lekarz Zygmunt W awik. I dalej, ju po dotarciu do
obozu w Zamo ciu:
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„Wreszcie brama. Wje amy. Wysadzaj nas na placu. Jest ju zupe nie
ciemno. Ca y dzie bez
ki gor cej zupy. Podwójna ciana kolczastego drutu. Wewn trz kolczaste zwoje. Te same baraki, w których Niemcy wyko czyli
kilkana cie tysi cy radzieckich je ców. Jedni odeszli, przybyli nast pni. Ciche
pochlipywanie kobiet przesz o w zbiorowe zawodzenie. Za nami zamkn a si
kolczasta brama. Dla wielu ludzi na zawsze. Gruby andarm wyczytywa
nazwiska. Sprawdzi listy".

W obozie tym rz dzi niepodzielnie esesman Schutz, dawny bokser z
Poznania, sadysta. Pastwi si nad wszystkimi, bez powodu potrafi
zabija kobiety, dzieci295. Po segregacji w Zamo ciu, oko o 700 osób
wywieziono przed Bo ym Narodzeniem 1942 roku do obozu w
Brzezince Jan Szczepanowski z kolonii Stary Zamo trafi tam juz 12
maja 1942 roku. Zapami ta , e w ród przywiezionych znajdowa o si
48 ch opców w wieku 9-14 lat pochodz cych ze Skierbieszowa i okolic.
Po 5-6 tygodniach umieszczono ich w baraku nr 13 w O wi cimiu
(Auschwitz), gdzie zostali u mierceni zastrzykiem z fenolu i nast pnie
spaleni.30 Jak wynika z pami tkowej tablicy zawieszonej w ko ciele
skierbieszowskim, w O wi cimiu i innych miejscach zgin o ponad 250
mieszka ców ze Skierbieszowa i pobliskich wsi3 .
Co wiemy o nasiedlonych do Skierbieszowa Niemcach
pochodz cych z ró nych stron Europy? Wspomina inny mieszkaniec
Skierbieszowa:
„Po wysiedleniu Polaków, Niemcy jeszcze tego samego dnia osiedlili nowych kolonistów, których by o znacznie mniej ni wysiedlonych. Zajmowali
oni najlepsze i najbogatsze gospodarstwa, przeprowadzaj c jednocze nie komasacj gruntów. Wszyscy nasiedle cy byli dobrze uzbrojeni i bardzo wrogo
ustosunkowani do ludno ci polskiej".32
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Z broni tej ch tnie robili u ytek, np. w maju 1944 r. zabili w
Skierbieszowie dwóch mieszka ców z s siedniej gminy Stary
Zamo 33. Przypominaj obecni mieszka cy Skierbieszowa, e rodzina
dzisiejszego prezydenta Kohlera mieszka a w domostwie Józefa
awika, który zmar kilka miesi cy po wysiedleniu w s siedniej
wsi. „O Kohlerach trudno co powiedzie . Chyba nie byli z ymi
lud mi, bo si o nich nie wspomina o, bo o takich by o g no" opowiada a w 2004 r. Janina Smusz, bratanica Józefa W awika, córka
Stanis awa W awika, wójta Skierbieszowa. Kilka osób z rodziny
awików tak e zgin o w O wi cimiu. Janina Smusz zapami ta a
szereg nazwisk nasiedlonych, którzy zapisali si z jak najgorszej
strony346.
Osad nazwano Heidenstein. W dniach 9-10 maja 1943 r. Ludwik Fischer, gubernator dystryktu warszawskiego, jednocze nie pe ni cy
wówczas obowi zki gubernatora komisarycznego dystryktu
lubelskiego,
przeprowadzi
inspekcj
nasiedlonych
terenów
zamojskich. Cytuj sprawozdanie sporz dzone przez F. Gollerta,
kierownika planowania przestrzennego z Warszawy:
„Poniedzia ek, 10 V 1943 roku. Dzie ten zosta wykorzystany na zwiedzanie terenów przesiedle czych powiatu zamojskiego.
a) Godz. 7 wyjazd z Lublina. Za Lublinem ogl danie z szosy obozu koncentracyjnego [Majdanek - J.J.]. Zwraca uwag silna stra z ona z licznych
funkcjonariuszy policji, podczas gdy gdzie indziej egzekutywy policyjnej wcale nie ma. Pola uprawne wywieraj bardzo dobre wra enie. Lublin ma widocznie lepsze gleby ni dystrykt Warszawa [...]. Jazda przez ró ne miasta,
które uprzednio zamieszkiwane by y w wi kszej cz ci przez ydów, a teraz
po ich ewakuacji [i po wymordowaniu - J.J.J, robi wra enie zupe nie wymar ych, co szczególnie rzuca si w oczy w Izbicy. Te dawne ydowskie dzielnice miasta maj by zrównane z ziemi . Zdobyty w ten sposób materia
wykorzysta si przy budowach dla nowych osadników.
b) Przybycie o godz. 8.30 do Zamo cia, dla którego w pó niejszym czasie
6 30

Zamojszczyzna - Sonderlaboratorium, t. 1, s. 428. Zeznania Jana
Szczepanowskiego z Kolonii Stary Zamo .
31
E. Po udnik, Pami wa niejsza od przeprosin, „Rzeczpospolita",
2004, 18 V.
32
Zamojszczyzna - Sonderlaboratorium, t. 2, s. 359-360. Wspomnienia
J. C. o wysiedleniu Skierbieszewa.
33
S. Zgrzywa, op. cit., s. 59, 61. E. Po udnik, op. cit.
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przewidziana jest nazwa Miasto P uga (Pflugstadt). Powitanie przez starost
Weihenmaiera, który zaprosi na ma przek sk do sali ratuszowej. Rynek w
Zamo ciu sprawia niezwyk e wra enie. Wszystkie domy wokó rynku
wiadcz zdecydowanie o w oskiej architekturze. Jest to na ladownictwo rynku w Padwie" [...].

10. Wysiedleni Polacy w obozie zamojskim „za drutami"
,,[Wie Zawada], Zestaw osiedlonych grup narodowo ciowych: 1 Niemiec z
Serbii, 13 Niemców z Besarabii, 9 Niemców z Rosji, 9 Niemców z Chorwacji,
12 osób pochodzenia niemieckiego [miejscowych - J.J.]. SS Gruppenfiihrer
[Globocnik] wyja nia organizacj . Na czele stoi wójt, który ma do pomocy
sekretarza gminnego. Poza tym wójt ma doradc ch opskiego. Jest tak e
przewidziany s dzia wiejski, na którego minister sprawiedliwo ci Thierack
mia wyrazi zgod . Osadnicy otrzymuj najpierw ziemi w lenno. Je eli
przejd pomy lnie ten okres, otrzymaj grunt na w asno . Gospodarstwa
otrzymaj wtedy charakter w asno ci dziedzicznych" [...].
f) „Jazda do Skierbieszowa. Jest to jedna z nowych wsi g ównych o powierzchni ca 950 ha. Dotychczas osiedlono 72 rodziny. Sk ad osiedle ców jest
nast puj cy: 25 niemieckiego pochodzenia, 13 Niemców z Rosji, 31 Niemców
z Besarabii, 3 Niemców z Serbii, razem 72 rodziny. Kierownikiem wsi g ównej jest SS-Hauptsturmfuhrer Herold, który w ostatnich 6 miesi cach zupe nie
przekszta ci t g ówn wie , tak e teraz robi na ogó wra enie niemieckiej. O
godzinie 12.30 nast pi o obj cie urz du przez niemieckiego wójta i
niemieckich so tysów. Wst pne przemówienie o zasadniczym znaczeniu
osadnictwa wyg osi SS-Gruppenfuhrer Globocnik jako pe nomocnik Komisarza Rzeszy dla Umocnienia Niemiecko ci w dystrykcie lubelskim. Pó niej
nast pi o zaprzysi enie wójta i so tysa przez landrata Weihenmaiera z Zamo cia. Po kilku s owach podzi kowania wypowiedzianych przez nowego
wójta, gubernator Fischer wyrazi przesiedle com swe uznanie za dotychcza-
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sow prac . Zwróci uwag na to, e ju przed osiedleniem w Generalnej
Guberni, w Besarabii lub gdzie indziej, walczyli o spraw niemieck i e teraz
znowu przypada im w udziale by pionierami niemiecko ci na obszarze, który
chwilowo w wi kszo ci zamieszkany jest przez obc ludno , ale b dzie
niemiecki. Gubernator dr Fischer zapewni SS-Gruppenfuhrera Globocnika, e
ze swej strony administracja uczyni wszystko, by to wa ne zadanie przesiedlenia popiera , gdy tylko ogólnopolityczna sytuacja pozwoli na kontynuacj przesiedle . Sko czy przemówienie okrzykiem na cze Fuhrera. Uroczysto zako czono od piewaniem hymnu narodowego".

Po wizytacji jeszcze kilku wysiedlonych wsi, w których
gospodarowali „czarni", gubernator Fischer wypowiedzia si z du
satysfakcj o nowych porz dkach na Zamojszczy nie: „Dotychczas
dowiadywa si on tylko o negatywnych stronach przesiedlenia:
wydaleniu niezbyt przyjemnych Polaków [!] (von wenig erfreulichen
Polen) do dystryktu warszawskiego i z ym wp ywie na ogólne nastroje
ludno ci polskiej. Dzisiaj zobaczy pozytywn stron przesiedlenia,
która unaoczni a mu wielkie znaczenie ca ej kwestii przesiedle , Jest
wi c przekonany, e zadaniem administracji powinno by popieranie
tych przedsi wzi "35.
W zwi zku z nasilaj
si partyzanck akcj odwetow , w kwietniu
1944 r. zorganizowano Pu k Samoobrony Zamo cia, w sk ad którego
wchodzi batalion policji z Zamo cia, andarmeria zamojska,
posterunek SS z ka dej wsi (SS-Landwache), ponadto wszyscy
czy ni zdolni do noszenia broni, stale mieszkaj cy w swoich
wsiach. W Skierbieszowie wyznaczono do tej formacji 315 osób,
przekazuj c im 200 karabinów i 2 karabiny maszynowe36. 7
Zrozumia e, e przedstawi em tu jedynie urywki okupacyjnych
losów Skierbieszowa, wydobyte z drukowanych róde . yj nadal
niektórzy
wiadkowie ówczesnych wydarze , wiele mog yby
opowiedzie ich dzieci. Warto przeto zbiera relacje o nieco ju
przykurzonej tragedii Zamojszczyzny.

7 35

Zamojszczyzna - Sonderlaboratorium, t. 2, s. 35-40. Sprawozdanie
kierownika warszawskiej placówki planowania przestrzennego F. Gollerta z
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Ibidem, s. t. 2, s. 311-312. General SS i Policji w Lublinie J. Sporrenberg z
28 IV 1944 r.
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5. Dole i niedole Jana Franeckiego z Suchowoli
Pacyfikacje
13. Jan i Zdzis aw Franeccy na tle zniszczonego w 1939 r. budynku
w SuchowTrzeci etap wysiedle odbywaj cych si w okresie letnim
1943 r. s usznie Niemcy nazwali Grossaktion, do której zmobilizowali
16 tysi cy
nierzy, w sk ad których
wchodzi y formacje SS, Schutzpolizei,
andarmerii,
Sonderdienstu,
gestapo,
Wehrmachtu i policji ukrai skiej oraz czasem
polskiej (granatowej). Wysiedlono wówczas
171 wsi, z tego z powiatu bi gorajskiego 89, z
tomaszowskiego 45, z zamojskiego 29 i z
hrubieszowskiego 8, obejmuj c akcj 60
tysi cy mieszka ców, chocia planowano
usun ich trzykrotnie wi cej37.

13. Jan i Zdzis aw Franeccy na tle zniszczonego w 1939 r. budynku w Suchowoli

Operacja ta, oznaczona kryptonimem „Werwolf I" i „Werwolf II"
trwa a od trzeciej dekady czerwca do pocz tku sierpnia 1943 r..
Tym razem zosta a po czona z niezwykle okrutnym terrorem
(wówczas okre lanym pacyfikacj ), w czasie którego palono wioski,
pojedyncze
domostwa,
dokonywano
masowych
egzekucji,
przeprowadzano prewencyjne aresztowania i wysy ano wysiedlonych
do ró nych obozów, najcz ciej na Majdanek, do którego w sumie w
latach 1942-43 trafi o z Zamojszczyzny ok. 26 tysi cy osób. Na
Zamojszczy nie panowa o przekonanie, e po likwidacji ludno ci
ydowskiej przysz a kolej na
Polaków. Oblicza si , e w trzech etapach (1941-1943) wysiedlono
oko o 110 tysi cy mieszka ców z 297 wsi38.
odszy Zdzis aw zosta wywieziony wraz z rodzicami i rodze stwem w 1943 r. w okolice Magdeburga. Najstarszy Jan uciek i
pracowa incognito w swojej wsi. Zosta
nierzem AK. Po latach
napisa rzetelne wspomnienia o losach Suchowoli w czasie okupacji.
Jan Franecki czasem zwi za si niezwykle twórczo z Radomskim
Towarzystwem Naukowym. Jednak e niezale nie od zwi zków z
ziemi radomsko-kieleck , Franecki swoim sercem, swoj pami ci
pozosta wierny pierwszej bli szej ojczy nie, Zamojszczy nie, gdzie
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ka da pi
ziemi przypomina a mu dzieci stwo i wczesn m odo , a
wi c lata szkolne, krwawe walki w rodzinnej Suchowoli w 1939 roku
(cz ciowe spalenie wsi, pastwienie si Wehrmachtu nad niewinnymi
mieszka cami), pocz tkowe lata okupacji, wysiedlenia, pacyfikacje,
boje partyzanckie w AK, wreszcie piwnice UB i matur w Zamo ciu
(1949). By dla siebie cz owiekiem twardym, nie roztkliwia si nad
prze yciami wojennymi, niemniej trauma „dziecka Zamojszczyzny"
pozosta a w nim na zawsze. Mimo i tak wiele wycierpia od
niemieckiego okupanta, po latach uzna , e przyszed czas na
pojednanie, ale pod warunkiem poznania przez obie strony pe nej
prawdy398. Oto fragmenty jego niepublikowanych wspomnie ,
dotycz cych Suchowoli:
„29 czerwca 1943 roku w wyniku na wielk skal zakrojonej pacyfikacji,
Niemcy aresztowali wi kszo m czyzn z wiosek po udniowej Zamojszczyzny wywo c ich do obozu w Zamo ciu. W ród aresztowanych znalaz si
tak e i mój ojciec40. 9 lipca 1943 roku przysz o to najgorsze, czego obawialimy si ju od dawna - wysiedlenie. Bez ojca nie mieli my adnej szansy
ucieczki. Wyprowadzono nas na rozleg e pastwisko po rodku wsi, gdzie spotkali my innych mieszka ców Suchowoli. W ród sp dzonych byli i ranni,
którzy próbowali ucieczki. Tu dokonano wst pnej selekcji. Wybrano te rodziny, których ojcowie lub bracia byli ju «za drutami*, za adowano na furmanki
i wywieziono do Zamo cia. Poniewa znane nam by y wypadki rozdzielania
rodzin, zdecydowali my z matk jeszcze na placu, e ja zostan w Suchowoli.
Przy czy em si do grupy Polaków, których Niemcy pozostawili we wsi.
Tymczasem moj matk wraz z czworgiem dzieci (najstarsze 13 lat, najm odsze 4 lata) zawieziono do obozu w Zamo ciu i po czono z ojcem.
Kilkakrotnie Niemcy proponowali rodzicom podpisanie volkslisty i
wypuszczenie na wolno . Oczywi cie rodzice odmówili. Po parudniowym
pobycie «za drutami» w Zamo ciu, razem z innymi, rodzin moj wywieziono
na przymusowe roboty do Rzeszy w okolice Magdeburga. Na szcz cie dzieci
nie oddzielono od rodziców. Rodzina wróci a do Polski w 1946 roku. Pomijam
ca y tragizm sytuacji i dantejskie sceny zwi zane z wysiedleniem.

8

J. Jasi ski, Wojenne i studenckie lata radomskiego historyka Jana
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Zosta em sam bez grosza w kieszeni, tylko w krótkich spodenkach i koszuli.
Zupe nie bez rodziny nawet tej dalszej (moja rodzina wywodzi a si z Ucha
w powiecie hrubieszowskim, któr zreszt spotka jeszcze gorszy los),
nieprzygotowany do samodzielnego ycia, mog em liczy jedynie na pomoc
innych. I nie zawiod em si , chocia i tym innym by o bardzo ci ko.

Jest to wa ny, a w zasadzie pomijany w literaturze naukowej
fragment historii wysiedle na Zamojszczy nie - poprzedzanie ich
prewencyjnymi aresztowaniami.
Jeszcze 9 lipca, zanim wysiedle cy dotarli do Zamo cia, pojawili si
niemieccy osadnicy popularnie zwani «czarnymi». By o ich
czterdzie ci kilka rodzin. Stanowili istn wie Babel. Byli w ród nich
Niemcy z Besarabii, Chorwacji, a tak e grupa polskich renegatów,
którzy podpisali volkslist . Ci ostatni pochodzili z okolic Grabowca
pow. hrubieszowskiego i niestety z samej Suchowoli. Suchowola by a
wsi du licz
przed wysiedleniem oko o 330 rodzin, ale zaledwie
pi
rodzin stchórzy o przyjmuj c obywatelstwo niemieckie. W
siednich wioskach volksdeutschów nie by o. W Suchowoli mieszka a
tak e grupa prawos awnych, którzy zadeklarowali si jako Ukrai cy.
Tych Niemcy przesiedlili na teren pow. bi gorajskiego.
Ka dy z wysiedlonych Niemców otrzyma kilka gospodarstw
ch opskich, tak, e powsta y dwa 24-hektarowe gospodarstwa
niemieckie. Inwentarz ywy i martwy do najdrobniejszego szczegó u
stawa si w asno ci Niemca. Polacy nie mogli mieszka w samej wsi.
Rozlokowani na kra cach i przysió kach obowi zani byli do pracy w
gospodarstwach «baorów». Warunki mieszkaniowe Polaków by y
okropne. St oczeni po kilka rodzin w jednej izbie, bez rodków do ycia
(przydzia y kartkowe dla pracuj cych ogranicza y si jedynie do
niewielkiej ilo ci marmolady, makaronu i m ki lub chleba) ;nie byli
pewni nawet tych resztek mienia, jakie uratowali w czasie wysiedlenia.
«Czarny» móg przyj i zabra Polakowi ka
rzecz, która mog a mu
si przyda w «jego» gospodarstwie. Nasiedle cy zachowywali si
jakby ju nigdy st d nie mieli odej . Na ró nych zebraniach starano
si im wpoi przekonanie, e pozostan tu na zawsze. Pami tam, po
jakim zebraniu volksdeutsch mówi z ca ym przekonaniem, e je li
dzie dobrze gospodarzy przez 25 lat, to gospodarstwo, które obecnie
posiada, stanie si jego w asno ci . Utworzono niemieckie sklepy,
szko , przedszkole, a w remizie stra ackiej co w rodzaju
niemieckiego domu kultury. [...]. Wszyscy Niemcy byli uzbrojeni, a
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poza tym we wsi by posterunek andarmerii. Na czele wsi sta
Dorffuhrer, zawsze SS-man w stopniu podoficera. Pierwszym by
Schupper, a po nim funkcj t pe ni niezwykle okrutny wobec Polaków
Stephan. Po rodku wsi umieszczono gong, który o godzinie 6.00 rano
obwieszcza wszystkim Polakom pocz tek pracy. Wystarczy o kilka
minut spó nienia, aby narazi si na kar ch osty z r ki Stephana, który
w tym celu czyha na drodze poluj c na spó nialskich. Szko y dla
dzieci polskich we wszystkich wysiedlonych wioskach zosta y
zamkni te. Równie zosta y zamkni te ko cio y, a nabo stwa
zakazane.
Zakazane by y tak e wszystkie kontakty, poza prac , mi dzy
«czarnymi» a Polakami. Wprowadzono godzin policyjn . Zosta a
ograniczona swoboda poruszania si po okolicznych wioskach. W
zasadzie wymagano odpowiedniej przepustki, ale tego specjalnie nie
przestrzegano, tym bardziej e miejscowa ludno zbyt dobrze zna a
ró ne dró ki i cie ki, aby mo na by o nad nimi rozci gn niemieck
kontrol "41.
Autor tych s ów - Jan Franecki - z
przysi
nierza AK w
sierpniu 1943 r., na r ce „Dziadka" Józefa Ga aszkiewicza,
przybieraj c pseudonim „Orlik". Jego dowódc by kpr. „O ówek"
Stanis aw Szyku a. Franecki zosta
cznikiem pomi dzy
poszczególnymi oddzia ami partyzanckimi, obowi zki te wype nia
nocami, w dzie pracowa w „Bautruppe" w Suchowoli. Odby kurs
podoficerski, otrzymuj c stopie kaprala. Nale
do Rejonu
Krasnobrodzkiego, który wchodzi w sk ad 9. Pu ku Piechoty im. Gen.
adys awa Sikorskiego. Z czasem zosta przydzielony do oddzia u
ppor. „Doliny" Adama Piotrowskiego. Bi si m.in. 23 lipca 1944 r. pod
Jacni 42. By jednym z najm odszych akowców w Rejonie
Krasnobrodzkim.
Partyzanci spalili w listopadzie 1942 r. wie Lipsko z nasiedlonymi
tam Niemcami. W odwecie andarmeria dokona a straszliwej masakry
w Bia o-woli, znajduj cej si niedaleko od miejsca zamieszkania
Franeckiego, zabijaj c wszystkich mieszka ców. Innym razem
spacyfikowano Radoszyce, gdzie zamordowano 60 osób. Niemal
codziennie chowano w Suchowoli, czasem po kilkana cie zw ok
jednocze nie, ofiary niemieckich zbrodniarzy, w tym znajomych i
kilkunastoletnich rówie ników Janka Franeckiego, z którymi tak
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niedawno chodzi do szko y. Patrzy na to w asnymi oczyma. Nocami
grzebano partyzantów. Groza ogarn a mieszka ców.
W dniu 27 stycznia 1944 r. oddzia AK zaatakowa Suchowol .
Zabito trzech «czarnych», kilku volksdeutschów ukarano ch ost ,
zabrano do lasu wiele koni, wi itp. Natomiast nie uda o si schwyta
okrutnego Dorffuhrera Stephana, który spokojnie doko czy ycie w
USA. Pó niej zabito we wsi esesmana, Franza Karatw z Chorwacji,
maj cego na sumieniu kilku Polaków, m.in., jak pisze Franecki,
„wdow Bry ow za to, e ta «ukrad a» snopek zbo a z w asnego pola,
a teraz nale cego do jednego z «czarnych»"43.9
Pisze dalej Franecki o odwecie za atak na Suchowol :
„Reakcja w adz niemieckich by a «normalna» - za trzech zabitych Niemców rozstrzelano w lutym 1944 roku 30 Polaków, wi niów przywiezionych z
Zamo cia. Egzekucja odby a si w s siednim Potoczku, wsi le cej przy szosie
Zamo - Krasnobród. Niemcy obawiali si przeprowadzi egzekucj w
Suchowoli otoczonej lasami. Egzekucja by a publiczna. Wszyscy Polacy z
Suchowoli zostali przyp dzeni przez andarmów do Potoczka, gdzie stali si
wiadkami rozstrzelania 30 niewinnych ofiar"44.

Najpotworniejsz zbrodni na Zamojszczy nie pope niono w
Sochach, pal c ca wie i morduj c -jak wykaza y ostatecznie badania
- 180 mieszka ców45. Ca y wiat pami ta o losie czeskich Lidie i
francuskiego Oradour. A kto s ysza , poza lubelskimi historykami i
historykami lat okupacji, o mordzie w Sochach? W Kitowie zabito 145
osób, w Majdanie Starym 63, w Wiszenkach 31. Meldowa a Armia
Krajowa do Londynu: „W odwet za wykolejony w dniu 28 III [1943]
poci g wojskowy na linii Zwierzyniec - Krasnobród spalono ca kowicie
9

Zbiory archiwalne J. Jasi skiego. J. Franecki, Relacja z dzia alno ci w
organizacji i oddzia ach partyzanckich 9 Pu ku Piechoty Armii Krajowej na
Zamojszczy nie w 1943-1944 roku, Radom 1972 (mps), s. 1-4.
Ibidem, s. 6—8; J. Grygiel, op. cit., s. 144, 148 - jedn z warto ciowych
pozycji dotycz cych walk partyzanckich jest praca o charakterze nie tylko
wspomnieniowym W. Hryniewickie-go, My z Zamojszczyzny, Warszawa 1970,
wyd. II 1988 r. Na temat struktur organizacyjnych AK na Zamojszczy nie zob.
J. Turowski, Historia OP 9. W: Armia Krajowa na rodkowej i po udniowej
Lubelszczy nie i Podlasiu. Materia y sesji naukowej KUL, 24-25 IX 1985 r.
Pod red. T- Strzembosza, Lublin 1993, s. 51-92.
43
Zbiory archiwalne J. Jasi skiego. J. Franecki, Relacja..., s. 12.
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10 okolicznych wsi: Pardysówka, Ró aniec, Majdan Kasztela ski,
Dzików Nowy, Wyt oczka, Bagno, Brzeziny, Rutka, Obrocz i Terespol.
Ponad 300 osób rozstrzelano na miejscu, ponad 400 wywieziono
cz ciowo na roboty do Rzeszy (zdolnych do pracy)", reszt do
ró nych obozów45.
W ten sposób mo na by ci gn d ug litani zbrodni. Nie przesadz ,
je li powiem, e na Zamojszczy nie nie istnieje ani jedna miejscowo ,
której nie dotkn yby w wi kszym lub mniejszym stopniu represje ze
strony okupantów. W pe ni triumfowa a zasada odpowiedzialno ci
zbiorowej47. 10
W tym miejscu wypada mi jeszcze w kilku s owach wspomnie o
ciotce Zofii Jasi skiej, która w listopadzie 1942 r., w czasie wysiedlenia abu uciek a do Górecka Ko cielnego w pow. bi gorajskim. Ale
losy wojenne Zamojszczyzny nie omin y jej i w nowym miejscu.
Niemcy, zamierzaj c zlikwidowa na tych terenach partyzantk polsk
i sowieck , przeprowadzili w dniach 9-14 czerwca 1944 r. w lasach
janowskich i lipskich du operacj pod kryptonimem „Sturmwind I".
Jednak e partyzantom uda o si wymkn
do Puszczy Solskiej.
Wówczas okupanci, zgromadziwszy wi ksze si y w liczbie oko o 30
tysi ce nierzy (Niemcy, Ka mucy, Ukrai cy), 21 czerwca przyst pili
do ponowne! akcji, nazwanej „Sturmwind II", która trwa a do 25
czerwca. Do najbardziej znanych, ci kich walk dosz o pod Osuchami,
w czasie których polscy partyzanci, przy du ych stratach wyrwali si z
okr enia. Oddzia y sowieckie bij c si osobno, tak e nie da y si
zamkn w kotle.

10 44

Ibidem, s. 5.
Zamojszczyzna - Sonderlaboratorium op. cit., t. 2, s. 83, przypis 2:
„Masowego mordu na ludno ci Sochy dokona okupant 1 VI 1943 r. zabijaj c
ponad 180 mieszka ców i pal c przy u yciu samolotów niemal doszcz tnie
ca wie (ocala y jedynie 3 zabudowania)".
46
Ibidem, t. 2, s. 11. Meldunek AK do Naczelnego Wodza w Londynie z
17 IV 1943 r.
47
Najwi cej materia ów na temat pacyfikacji Zamojszczyzny zawieraj
wydawnictwa Z. Klukowskiego, szczególnie Terror niemiecki na
Zamojszczy nie, Zamo 1946, z pó niejszych Zamojszczyzna w okresie
okupacji, op. cit. oraz C. Madajczyka Zamojszczyzna – Sonderlaboratorium
SS, op. cit.
40
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Górecko Ko cielne znalaz o si w centrum dzia
wojennych oraz
pacyfikacyjnych. Niemcy rozstrzeliwali wszystkich m czyzn w wieku
16-60 lat, natomiast starszych oraz dzieci i kobiety wysiedlali i
wywozili, przewa nie do obozów, wsie palili. Sam pami tam w
Lublinie przywo onych kolej
nieszcz snych
mieszka ców
Zamojszczyzny, których nast pnie p dzono przy wrzaskach „schneller,
schneller" i ujadaniu psów, na Majdanek. Dla eskortuj cych Niemców,
wszyscy oni byli „Banditen" lub dzie mi bandytów.
Cioci Zosi przetrzymywano najpierw w obozie w Zwierzy cu,
nast pnie szereg dni pod go ym niebem w Zamo ciu, wreszcie
przywieziono do Lublina. Tutaj uda o si jej przez polskiego kolejarza
zawiadomi nas o swoim losie. Matka i jej siostra Julia Paczosówna
pobieg y natychmiast do Fabryki Maszyn i Narz dzi Rolniczych przy
ul. 1 Maja, gdzie ujrza y j na podwórzu w ród t umu innych kobiet.
Bramy pilnowa o 2 Ukrai ców. Ciotka Julia wesz a do rodka,
chwyci a ot pia szwagierk za rami i razem skierowa y si do
bramy. Jeden Ukrainiec nie chcia ich wypu ci , ale drugi, z sercem
bardziej lito ciwym, powiedzia : „puskaj, puskaj". Za chwil wszystkie
panie by y w naszym domu. Niewiele brakowa o, aby ciotka Zosia
znalaz a si na Majdanku. Podziwiali my odwag ciotki Julii.

16. Grupa dzieci zamojskich, która znalaz a opiek w polskim schronisku
Rady G ównej Opieku czej w Warszawie

6. Dzieci Zamojszczyzny
ród 110 tysi cy wysiedlonych znajdowa o si trzydzie ci kilka
tysi cy dzieci do lat 14, z których wys ano do Niemiec- jak wówczas
mówiono - „na ras ", czyli celem germanizacji, 4,5 tysi ca. Z uwagi na
wielkie mrozy najtragiczniejszy by los dzieci wywo onych zim
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1942/43 roku. Ratowano je w Warszawie, odzi, Pabianicach, Sieradzu
i na innych stacjach w czasie transportu do III Rzeszy. Natomiast w
Generalnej Guberni wywo ono je do powiatu che mskiego,
odawskiego, garwoli skiego, siedleckiego, a nawet na Pomorze.
Gdzie by o mo na, umieszczano je w szpitalach. Zygmunt Klukowski,
znany kronikarz lat okupacji, lekarz ze Szczebrzeszyna, opisuje
sytuacj w pobliskim Zwierzy cu (lato 1943 r.):
„Ale najwi ksze wra enie, od którego nie mog em si otrz sn przez
szy czas, sprawi y na mnie chore dzieci w szpitalu ordynackim. By o ich
przesz o 40, tylko do lat 5. Choruj przewa nie na czerwonk i odr . W
ma ych napr dce skleconych drewnianych
eczkach le
po dwoje
wyniszczone 1 wychudzone tak, e podobne s raczej do trupków. Niektóre
zdrowsze le y w cieniu drzewa na trawie na podwórzu [...]. Bardzo du o pa
i panów zwierzynieckich po kilka godzin i w dzie i w nocy pe ni tu dy ury,
gorliwie zajmuj c si
tymi nieszcz snymi ofiarami niemieckiego
barbarzy stwa, karmi je, myj , nosz niemowl ta na r kach"48

Sprawozdanie Polski Podziemnej:
„do Che ma przywieziono 7 wagonów dzieci z powiatu zamojskiego. Ka dy
wagon jest pilnowany przez 2 gestapowców, którzy nikogo do wagonów nie
dopuszczaj [...]." Przez ca drog rozlega si p acz i lament dzieci49.

„G os Pracy", organ Polskiego Zwi zku Wolno ci, 18 lutego 1943
roku, relacja wiadka z Siedlec:
„W dniu 31 stycznia [1943 r.] w niedziel przyby do Siedlec jeden z
transportów wyrzuconych z Zamojszczyzny - dzieci i starców. A wi c to
rzeczywisto a nie stug bna plotka. Ból ciska za gard o, zy si do oczu cisn
na widok tych obdartych, wyn dznia ych, zmarzni tych i padaj cych z
omdlenia postaci [...]. Wie o dzieciach z Zamojszczyzny lotem b yskawicy
obieg a ca e miasto. Przed bram [szpitala] zebra si t um ludzi i z godziny na
godzin zacz si powi ksza . Spo ecze stwo samorzutnie zareagowa o na
widok narodowego nieszcz cia. Tysi ce r k bratnich wyci gn o si z
pierwsz , bezpo redni , ofiarn pomoc . Setki matek polskich zareagowa o
ywo na niedol maluczkich"1150.
11 48

Z. Klukowski, op. cit., s. 362.
Zamojszczyzna - Sonderlaboratorium t. 1, s. 351. Raport Polski
Podziemnej z 16 I 1943 r.
50
Ibidem, s. 406-407; G os Pracy, 1943 z 18 II.
Ibidem, t. 1, s. 384. Relacja Sicherheitsdienstu w Warszawie z lutego 1943 r.
52
Ibidem, t. 1, s. 517, Polska Podziemna z 27 III 1943 r.
49
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2 lutego 1943 r. odby si w Siedlcach manifestacyjny pogrzeb 22
ofiar wysiedle z Zamojszczyzny, w tym 11 dzieci, zmar ych jeszcze w
wagonach.
Sprawozdanie Sicherheitsdienstu z Warszawy o pogrzebie w
Siedlcach:
„T umy zbiera y si przed ko cio em, tak e by o mniej wi cej obecnych 3
do 4 tysi cy ludzi. Ceremonie pogrzebowe odprawi biskup, który na polecenie
adz odprawi je krótko. Trumny przez ca e miasto nie li m odzi Polacy, przy
czym t um zachowywa si stosunkowo spokojnie. W uroczysto ci ko cielnej
wzi y udzia w zwartych szeregach dzieci szkolne. Reprezentowana by a
prawie ca a polska inteligencja miasta. W ród niej mo na by o zauwa
tak e
polskich urz dników w s bie niemieckiej". W tej sytuacji - czytamy dalej „pogrzeby z udzia em t umów zosta y zakazane". Niemniej, gdy w Mordach
Siedleckich i osicach zmar o 29 osób, i tutaj „pogrzeb przekszta ci si w
demonstracj , w której wzi a udzia prawie ca a ludno "01.

Ma o si pami ta, e dzieci z Zamojszczyzny trafi y tak e na
Pomorze, na Kaszuby. Tam Niemcy sprzedawali je po 40 marek. W
Garczynie ko o Ko cierzyny umieszczono 400 dzieci zamojskich.
Wówczas zjecha o tam „wielu Polaków z Pomorza, mi dzy innymi
wielu Kaszubów, by wykupywa dzieci, dosz o do zaj z okupantem"
- donosi y w adze Polski Podziemnej52.
Wnioski
Nie napisa em niniejszego szkicu, by godzi w ide porozumienia i
pojednania polsko-niemieckiego. Sam wypowiada em si kilka razy na
rzecz tego procesu i nie cofam ani jednej my li. Niemniej, jednym z
warunków uczciwego pojednania, jest znajomo
prawdy po obu
stronach. Niejednokrotnie mog em si przekona , i nie tylko ja, e w
Niemczech panuje generalnie ignorancja na temat zbrodni dokonanych
wobec Polaków w latach 1939-1945. Swego rodzaju tego przyk adem
by a wielka wystawa niemiecka o zbrodniach Wehrmachtu w latach
1941-1944. Dlaczego nie od roku 1939? I drugi, cytowany ju
przyk ad, dotycz cy Skierbieszowa. Dziennikarze niemieccy odwiedzaj cy t miejscowo w zwi zku z wyborem nowego prezydenta
Horsta Kohlera, nie chcieli wierzy , e cz
wysiedlonych stamt d
trafi a do O wi cimia, bo tam mieli gin tylko ydzi. Potwierdza
nieznajomo wspó czesnych Niemców o post powaniu nazistów w
czasie okupacji Polski dr Andreas Kossert, pracownik naukowy
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Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Napisa on, e dla
Niemców zbrodnie w Polsce kojarz si po dzi dzie tylko z
Holokaustem.5412 Równie d ugoletni obserwator stosunków polskoniemieckich Piotr Jendroszczyk, wraz z Katarzyn Zuchowicz,
stwierdzili: „O wysiedleniach z Zamojszczyzny czyli o Generalnym
Planie Wschodnim us yszeli kilka miesi cy temu w kontek cie
Skierbieszowa, miejsca urodzenia obecnego prezydenta RFN"55. W
czasie mego wyk adu w 1995 r. w Bundesrepublik mówi em min. o
terrorystycznych nalotach Luftwaffe we wrze niu 1939 r. na ludno
cywiln . Niemieccy s uchacze nie dowierzali mi. Zdaj sobie spraw z
tego, e stopie znajomo ci niemieckich zbrodni w Polsce (poza
Holocaustem) jest zawsze trudny do ustalenia.

Wizytacja generalnego gubernatora Hansa Franka w Zamo ciu
Do
liczne ostatnio polskie publikacje na temat wysiedle
pope niaj powa ny b d polityczny, poniewa opisuj przewa nie
12

K. Bartoszewski, Sturmwind II. Walki w Paszczy Solskiej 21-25 czerwca
1944 r. W: Armia Krajowa, op. cit., s. 93-278.
54
A. Kossert, Jeszcze Polski nie poj li, Forum, 38, 22 IX. Przedruk z „Die
Zeit", 2003, 4 IX
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wysiedlenia Niemców przez Polaków oraz wysiedlenia Polaków z
ZSRR, a pomijaj wysiedlenia Polaków przeprowadzane przez
Niemców. Tego rodzaju dezinformacj jest m.in. zbiór wspomnie
Wyp dzeni ze Wschodu wydany przez Borussi 56. Czy rzeczywi cie nie
mo na by o otrzyma wspomnie wysiedlonych z Wielkopolski,
Pomorza, Zamojszczyzny, Warszawy?
Dochodzi te do manipulacji interpretacyjnych. Próbuje si czasem
sprowadzi do wspólnego mianownika los polskich wysiedlonych z
losem niemieckich nasiedle ców. Cytowane tu wspomnienia Jana
Franeckiego, a nie odbiegaj one w tym zakresie od innych relacji,
wykazuj olbrzymi przepa
pomi dzy polskimi «tubylcami» a
niemieckimi «czarnymi», którzy na ka dym kroku udowadniali tym
pierwszym, kto jest w Polsce prawdziwym narodem panów.
I tu dochodzimy do sporu w sprawie Centrum przeciwko Wyp dzeniom,
sporu, który wci si odnawia i wci bulwersuje. Jest rzecz oczywist , e
pomys wybudowania tego pomnika powsta w zwi zku z ide ufundowania
pomnika Holocaustu, ma by jego konkurencj , ma udowadnia , e chocia
Niemcy pope nili zbrodnie na narodzie ydowskim, to jednak sami te padli
ofiar zemsty i najwi kszych, wci nie przedawnionych zbrodni ze strony
zwyci zców, które mo na porówna ze zbrodniami niemieckimi. Tego rodzaju
pogl dy Eriki Steinbach mo na wyczyta we „Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung" (3 X 2004)57.13
Jak w tej sytuacji winna si zachowa Polska? Zrozumia e, e nie mo e
zabroni Niemcom budowy Centrum przeciwko Wyp dzeniom, ale winna si
od tego przedsi wzi cia zdecydowanie odci , bo niezale nie od zak amania.
Syn moich przyjació urodzony i wychowany na Warmii, nauczyciel, obserwuj cy aktualne relacje polsko-niemieckie, po raz pierwszy przed trzema
laty odwiedzi Zamojszczyzn . Po powrocie skonstatowa krótko: Pojednanie
polsko-niemieckie powinno si odby w Zamo ciu".

13 55

P. J droszczyk, K. Zuchowicz, Polska przegrywa bitw o pami ,
Rzeczpospolita, 2004, 15X11.
56
Wyp dzeni ze Wschodu. Wspomnienia Polaków i Niemców. Red. H.-J.
Bomelburg, R. Stóssinger, R. Traba, Olsztyn 2001. Stowarzyszenie Wspólnota
Kulturowa Borussia; por. trafn , krytyczn recenzj S. Ciesielskiego z
Wroc awia (Komunikaty Mazursko-Warmi skie, 2002, nr 2, s. 302-305).
57
Powtarzam za H. Brumlik, Wer urm sat - Die Vertreibung der Deutschen,
Berlin 2005, s. 114.
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1.
2. B. Armia Krajowa –
Inspektorat Rejonowy „Zamo "
Inspektor:
VII 1941-XII1942 - pp k Franciszek ak, ps. In ynier, Siwy; wcze niej
oficer inspekcyjny w Inspektoracie Rejonowym „Nowy S cz", przeniesiony na funkcj szefa sztabu okr gu,
/ 1943-VI1944- mjr Edward Markiewicz {1899-1944), ps. Jurand, Kalina;
wcze niej komendant obwodu Bi goraj, poleg 24 VI1944 w Puszczy Solskiej,
VII-X 1944 - mjr Stanis aw Prus (1905-1945), ps. Adam; wcze niej
zast pca inspektora i dowódca OP 9, aresztowany w listopadzie 1944,
zgin w nie ustalonych okoliczno ciach,
Xl 1944-1 1945 - kpt. Antoni Pstrocki (1906-1945?), ps. Wac aw;
wcze niej zast pca inspektora, aresztowany przez UB 21 III 1945.
OBWÓD ZAMOSC
Komendant:
XI1939-VIII1940 - ppor. rez. Robert Gierczak. ps. Robert,
Niedzielski; po przekazaniu obwodu wyjecha z obwodu,
VIII
1940-11 1943 - kpt. Stanis aw Prus, ps. Adam, Jan, Kmita,
Lada, Maria, P omie czyk, Stefan; wcze niej zast pca komendanta
obwodu ZWZ Krasnystaw, przeniesiony na funkcje zast pcy
inspektora oraz dowódcy oddzia ów dywersyjnych i le nych
inspektoratu zamojskiego,
II-IX1943 - kpt. Wac aw Stasiewicz (1897-1943), ps. Bartosz, Bystry,
Józef, Sas, Wac aw; wcze niej komendant rejonu, aresztowany przez
gestapo 15 IX 1943, pope ni samobójstwo,
IX
1943-VII 1944 - por. rez. Stanis aw Ksi ek (1909), ps.
Wyrwa; wcze niej zast pca komendanta obwodu, przeniesiony na
funkcj referenta saperów w sztabie inspektoratu,
VII 1944-11945 - ppor. rez. Micha Polak (1913-1976), ps.
, Norweg,
Zryw, elazny: wcze niej zast pca komendanta obwodu BCh Zamo .
OBWÓD TOMASZÓW LUBELSKI
Komendant:
XI/XII 1939-11 1940 - ppor. rez. Józef Rybicki (1901-1986), ps. Andrzej, Maciej; pó niej zwi za si z Tajn Organizacj Wojskow ,
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II-IV1940 - por. Józef Gniewkowski (1908-1958), ps. Orsza; pó niej
komendant rejonu w obwodzie ZWZ Bi goraj,
IV-VI 1940 - por. Józef Dresler, ps. Dionizy: przeniesiony na teren
obwodu Hrubieszów,
Druga potowa 1940-II 1941 - kpt. Tomasz Skar ski, ps. Ambro y;
przeniesiony na funkcj komendanta obwodu ZWZ Lublin,
II-XI 1941 - por. Boles aw Choroma ski (1900-1944), ps. Lubicz,
Sikora; wcze niej zast pca komendanta obwodu, we wrze niu 1941 oficjalnie pozbawiony funkcji komendanta,
VIII-XI 1941 - ppor. rez. W adys aw Surowiec, ps. Sosna: wcze niej
oficer saperów obwodu, pó niej przeniesiony na funkcj zast pcy
komendanta obwodu (równocze nie oficer saperów),
XI1 1941-IX/X 1944 - mjr Wilhelm Szczepankiewicz, ps. Bójko, Drugak,
, Wilk, Zubrówka; wcze niej zwi zany z organizacj Konfederacja
Narodu, przeniesiony na funkcj inspektora Inspektoratu Rejonowego ,
Jtadzy ",
X-XI1944 - por. rez. W adys aw Surowiec, ps. Sosna; wcze niej zast pca
komendanta obwodu, aresztowany przez NKWD w listopadzie 1944,
XII 1944-1 1945 - por. rez. Stanis aw Ksi ek, ps. Rota; wcze niej
referent saperów Inspektoratu Rejonowego „Zamo ".
OBWÓD BI GORAJ
Komendant:
XI/XII 1939-111 1941 - ppor. rez. Wac aw Spalony (1913-1941),
ps. S oma; aresztowany 17 III 1941, zgin w O wi cimiu 4 XI 1941,
H-druga potowa 1941 - kpt. Stanis aw Ma ecki, ps. Kosa, Sulima;
wcze niej komendant obwodu ZWZ Krasnystaw, przeniesiony na
funkcj komendanta obwodu ZWZ Bia a Podlaska,
Druga polowa 1941-11943 - mjr Edward Markiewicz, ps. Cis, G óg,
Jurand, K os, Ksawery; wcze niej zast pca komendanta obwodu,
przeniesiony na funkcj
inspektora Inspektoratu Rejonowego
„Zamo ",
/ 1943-11945 - kpt. Józef Gniewkowski, ps. Bojar, Mirski, Narbutt,
Orsza, Poraj; wcze niej komendant rejonu w obwodzie Bi goraj.
OBWÓD HRUBIESZÓW: Komendant:
XII 1939-WUl 1940 - kpt. W adys aw Zalewski, ps. D b. Le nik; przeniesiony na funkcj komendanta obwodu ZWZ Janów Lubelski,
VIII-X 1940 - por. Tadeusz Zieli ski (1898-?), ps. Bo cza, Dyzma;
przeniesiony na teren obwodu ZWZ Janów Lubelski,
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XI 1940-X 1943 - por. rez. Antoni Rychel (1906-1943), ps. Anio ,
Gruby, Rymwid; wcze niej dowódca oddzia ów szturmowych
obwodu ZWZ Zamo , zamordowany przez nacjonalistów ukrai skich
4 X 1943,
X1943-11945 - por. Marian Go biewski (1911), ps. Irka, Korab, Ster;
wcze niej szef Kedywu Inspektoratu Rejonowego .Zamo ".
2. ODDZIA Y PARTYZANCKIE
Oddzia y partyzanckie w poszczególnych inspektoratach
i okres ich powstawania
Inspektorat

Lublin

Okres powstania
1942
Pierwsza
po owa 1943
1

Druga
po owa
1943
1

Che m

-

2

„Pu awy

-

„Radzy

Razem
1944
10

12

1

7

10

-

4

1

5

-

-

3

3

6

„Zamo

2

13

8

14

37

Razem

2

16

17

35

70

Bez uwzgl dnienia oddzia ów ze sk adu 27 Wo skiej Dywizji
Piechoty. W przypadku oddzia ów utworzonych na bazie Kedywu za
okres powstania uznano dat przekszta cenia si ich w oddzia y lotne.
Dotyczy to 3 jednostek dyspozycyjnych Kedywu: „Lekarza", „Ostoi"
i „Zapory".
2. 1. Terror sowiecki- (NKWD) i Resortu Bezpiecze stwa
na Lubelszczy nie
Armia Krajowa - aresztowania i deportacje
Nie sposób sobie wyobrazi po enia ydów ocala ych z Zag ady
i powracaj cych z ZSRR po wkroczeniu do Polski zwyci skiej Armii
Czerwonej, a za ni aparatu represyjnego os awionego Berji. Z tych
wzgl dów, poni szy opis likwidacji tylko jednej ze struktur
podziemnego Pa stwa jakim by a Armia Krajowa ujawnia nast pstwa
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uk adów ja ta skich i ubezw asnowolnione po enie Polaków i ydów
obywateli polskich.
(…) Mobilizacja sierpniowa by a przeprowadzona w czasie, kiedy
po okresie zró nicowanego stosunku poszczególnych dowódców
odcinków frontów do oddzia ów Armii Krajowej, otrzymali oni ju
szczegó owe wytyczne w tej sprawie. Otó w dniu 13 sierpnia 1944 r.
Naczelne Dowództwo Armii Czerwonej skierowa o do dowódców 1,2
i 3 Frontu Bia oruskiego, 1 Frontu Ukrai skiego oraz Naczelnego
Dowódcy WP i 1 armii WP szyfrogram Stalina, który zakazywa
jakichkolwiek rozmów z przedstawicielami Armii Krajowej na
zapleczu frontowym. Wg tych wytycznych wszystkie napotkane
oddzia y AK mia y podlega rozbrojeniu, oficerowie internowani, a
podoficerowie i szeregowcy kierowani do zapasowych batalionów
przy poszczególnych frontach, a dopiero stamt d po specjalnych
dzia aniach „filtracyjnych" kierowani do zapasowego pu ku do
Lublina73. Wiele wskazuje na to, e szyfrogram z 13 sierpnia i odzew
organizacji AK na apel gen. „Bora" by y bezpo rednim impulsem
do wydania przez PKWN dekretu z 24 sierpnia, opublikowanym 31
sierpnia 1944 r., o rozwi zaniu tajnych organizacji wojskowych na
terenach wyzwolonych, który stanowi m.in., i „z chwil powo ania
jednolitego WP i uwolnienia wielkich po aci kraju trac racj bytu
wszystkie tajne organizacje wojskowe i pomocniczo-wojskowe na
terenach wyzwolonych", przewiduj c za nie zastosowanie si do niego
ostre sankcje, cznie z kar mierci74.
Wytyczne naczelnego dowództwa Armii Czerwonej zosta y natychmiast wprowadzone w ycie, a wszystkie kontakty i rozmowy z AK
przerwane. W dniu 13 sierpnia aresztowano kadr 9 DP i 34 pp, tego
samego dnia zako czy y si definitywnie wszelkie prace zwi zane z
prób ponownej mobilizacji 3 DP Leg., a jej dowódca, gen. Adam
witalski, zosta uwi ziony. Równie w tym samym dniu w Che mie
aresztowano nauczycieli-oficerów AK, zwabionych pod pozorem
przygotowa do rozpocz cia roku szkolnego. Aresztowania oficerów
tego dnia mia y miejsce tak e w Mi dzyrzecu Podlaskim i w innych
miejscowo ciach.*

73 I. Poksi ski,
nierze Armii Krajowej w ludowym Wojsku Polskim, [-w:]
Armia Krajowa. Dramaty' - epilog. Warszawa 1994. s. 134. 74
.Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej" 1944. nr 3. poz. 12. 70
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Sprawy te zdecydowane by y ju wcze niej. Przyby y do
Lublina w dniu 3 sierpnia 1944 r. gen. Niko aj Bu ganin jako oficjalny
przedstawiciel rz du ZSRR przy PKWN otrzyma uprawnienia
wydawania radzieckim organom wojskowych polece , rozporz dze i
instrukcji w sprawach „rozwi zywania" problemu przedstawicielstw
rz du polskiego na emigracji i podleg ej mu Armii Krajowej. Jak pisze
A. F. Noskowa, autorka Wprowadzenia do zbioru dokumentów „NKWD
a polskie podziemie 1944-1945", przed Bu ganinem „postawiono
nast puj ce wojskowo-polityczne zadania:
«Ze wszech miar okazywa pomoc PKWN w tworzeniu organów
adzy oraz wspiera ich dzia alno » i «Na terytorium Polski nie
uznawa adnych organów w adzy, w tym i organów polskiego „rz du"
emigracyjnego; osoby, które uznaj si za przedstawicieli tych organów,
nale y uzna za samozwa ców i aresztowa jako awanturników [...],
bezwzgl dnie nadzorowa dok adne i cis e wykonanie dyrektyw
otrzymanych z Naczelnego Dowództwa w sprawach oczyszczania ty ów
Armii Czerwonej od wszelkiego rodzaju grup i formacji „rz du"
emigracyjnego, od uzbrojonych oddzia ów tak zwanej Armii Krajowej, a
tak e nadzorowa rozbrajanie wy ej wymienionych grup i oddzia ów oraz
internowania przez organa Smierszu ich kadry oficerskiej»"75.
Zadania te by y bez zw oki realizowane. Ju 23 sierpnia 1944 r. komendant
okr gu AK informowa swoje w adze, e na terenie województwa trwaj „masowe
aresztowania" i wyst puje „silna propaganda przeciwko rz dowi polskiemu w
Londynie"76.

Aresztowania
nierzy AK rozpocz y si ju na prze omie
lipca i sierpnia, ale wyra nie nasili y si po 13 sierpnia 1944 r. Zgodnie
z dyrektyw szyfrogramu Stalina i instrukcjami Bu ganina pocz tkowo
Rosjanie wyra nie zmierzali do izolowania kadr dowódczych i
przywódczych polskiego podziemia. W sierpniu i we wrze niu w 8
transportach internowanych, skierowanych do Kijowa, Brze cia,
Riazania i Charkowa wywie li z okr gu lubelskiego oko o 400
oficerów, podchor ych, dzia aczy delegatury oraz osób uznanych za
dowódców. Najwi kszy z nich, sformowany na III polu obozu na
Majdanku, liczy oko o 250 osób i zosta w dniu 23 sierpnia
odprawiony kolej do obozu w Riazaniu.* Pozosta e natomiast wysy ano
*

75 NKWD i polskoje podpolje 1944-1945 (Po osobym apkam" J.
W.Staliiia). Moskwa 1994. s. 12.

27

samolotami z lotniska wojskowego w widniku. Transport z III pola w
przewa aj cej cz ci sk ada si z
nierzy okr gu lubelskiego.
Znalaz o si w nim ponad 100 oficerów i podchor ych. W ród nich
by a równie grupa oficerów AK z terenu okr gu, którzy ochotniczo
wst pili do ludowego Wojska Polskiego. Bardzo zbli on struktur
kadrow mia pierwszy transport internowanych z woj. lubelskiego,
wys any 11 sierpnia samolotem ze widnika do Kijowa. Znalaz o si w
nim 21 przedstawicieli delegatur RP, 8 oficerów sztabowych obwodów
i wi kszych jednostek wojskowych, 5 komendantów rejonów i placówek
oraz 8 oficerów Polskiej Armii Ludowej (PAL) z okolic Warszawy,
którzy zg osili si do dyspozycji PKWN. Cz
oficerów i dzia aczy
delegatury wywieziono pocz tkowo do moskiewskiego wi zienia
Lefortowo i poddano przes uchaniom, maj cym na celu rozpoznanie
przez radziecki kontrwywiad struktury Armii Krajowej, obsady
personalnej poszczególnych ogniw dowodzenia, uzbrojenia, zada
organizacji itp., a pó niej umieszczono ich w obozie w Charkowie.
Równie wrze niowe i pa dziernikowe transporty sk ada y si prawie
wy cznie z oficerów.
Inaczej post powano w tym czasie z szeregowymi
nierzami. Po
zatrzymaniu i od czeniu od nich oficerów byli oni przymusowo wcielani
do zapasowych jednostek WP. W ten sposób do wojska trafi a grupa
nierzy 34 pp, wspomniani ju partyzanci oddzia ów hrubieszowskich,
zatrzymani
nierze oddzia ów AK zmierzaj cych na pomoc
Warszawie oraz
nierze plutonów terytorialnych, których sk ady
nieopatrznie ujawnili ich dowódcy przed komendantami wojennymi
Armii Czerwonej lub zostali do tego zmuszeni.
Stosunek do szeregowych
nierzy AK uleg radykalnej zmianie po
upadku powstania warszawskiego, przede wszystkim jednak po
powrocie z Moskwy (9 pa dziernika 1944 r.) delegacji KRN z
Boles awem Bierutem na czele, gdzie przedstawiciele Polski
Lubelskiej" zostali skrytykowani przez Stalina m.in. za „brak mia ci
w walce z wrogiem klasowym"77 oraz po znanym wyst pieniu na
posiedzeniu PKWN kierownika Resortu Bezpiecze stwa Publicznego
Stanis awa Radkiewicza (4 pa dziernika), wytyczaj cym twardy i
bezkompromisowy kurs w stosunku do ludzi zwi zanych z
niepodleg ciowym nurtem polskiej konspiracji . Przyczyni a si do

76, Armia Krajowa w dokumentach, t. VI. Uzupe nienia, s. 415.
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tego równie dezercja 12 pa dziernika 1944 r. 31 pp w Bia ce pod
Krasnystawem. Od tego momentu szeregowi
nierze AK zacz li by
traktowani na równi z oficerami, a wi c aresztowani, osadzani w wi zieniach lub obozach przej ciowych, a nast pnie wywo eni do obozów dla
internowanych na terenie ZSRR.
Dramatyzm sytuacji obrazuj m.in. depesze komendanta okr gu z
tego okresu, cho najtrudniejsze dni mia y dopiero nast pi . W depeszy
z 26 sierpnia pisa m.in.: „Terror w postaci masowych aresztowa AK i
Administracji] Zast pczej] przez NKWD przy pomocy PPR trwa. 200
oficerów i podoficerów AK osadzonych na Majdanku wywieziono do
Rosji. Komendant Okr gu i ujawnieni dowódcy dywizji wywiezieni na
wschód. Delegat Okr gu wraz z pomocnikiem wywiezieni [...]. NKWD
panuje -PKWN bez znaczenia, jest narz dziem szkalowania w prasie
rz du londy skiego i gen. Sosnkowskiego [...]. Zapowiada si
odruchowe wyst pienie zbrojne przeciwko Sowietom, którego
powstrzyma nie mog , a które w skutkach mo e by gro ne.
Interwencja Aliantów u Sowietów konieczna i szybka. W razie akcji
odruchowej zmuszony b
stan na jej czele -prosz o wskazówki.
Odruch sprowadzi nieobliczalne skutki odwetu ze strony sowieckiej"79*.
W innej depeszy z tego dnia, przekazanej do dowódcy AK, pp k
Franciszek ak, ps. Wir, meldowa :
„Po ujawnieniu i aresztowaniu ob. Edwarda [Kazimierz Tumidajski - przyp.
I.C.] obj em w zast pstwie Komend Okr gu. Weszli my w podziemie
pomimo aresztowa oficerów i
nierzy AK przez NKWD i dalszych
poszukiwa dowódców. Pomimo mobilizacji i rejestracji oficerów i
podoficerów chc utrzyma sie organizacyjn . [...] pomimo terroru NKWD i
*

78 (77AAN, O. VI. 295/V/l) s. 10-18).
AAN. 118, Protokó z posiedzenia PKWN z 4 X 1944 r. Podczas tego
posiedzenia Radkiewicz stwierdzi : „Mo na powiedzie ,
e figura
Miko ajczyka sta a si sztandarow figur polityczn w Polsce, grupuj
wrogie nam si y i obozy polityczne [...]. Nasza polityka bezpiecze stwa sz a
przede wszystkim w kierunku zwalczania NSZ jako najbardziej reakcyjnej
grupy, nast pnie przeciwko sanacji pi sudczykowskiej. W stosunku do BCh
uwa ali my, e nasza polityka musi by bardzo ogl dna, bowiem BCh
prze ywa proces wewn trznych waha politycznych. Zamierzali my t cz
AK poci gn za sob . To stanowisko musi ulec zmianie w sprawie oceny AK,
które dawali my. To przeciwstawienie wewn trzne - NSZ, pi sudczyzna i BCh,
które wchodzi w sk ad AK - nie potwierdzi o ycie [...]"
79 Armia Krajowa w dokumentach, t. IV. Lipiec-pa dziernik 1944, s. 200-
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ohydnej nagonki propagandy berlingowskiej na nas, nie ugniemy si i
wytrwamy do ko ca. Z bólem nads uchujemy wiadomo ci o walkach w
Warszawie, ci ko nam tu bezczynnie siedzie , gdy tam nasi koledzy gin jeste my bezsilni - szereg naszych oddzia ów nie mog c przej linii frontu
wróci o, wzgl dnie zosta y rozbrojone i internowane przez Sowiety. Prosz
Panie Generale, o rozkazy i wytyczne" .
„Aresztowania oficerów i
nierzy AK - pisa z kolei w depeszy z 19
pa dziernika - w ostatnich dniach b. du e. Z Zamku wywo ich w nieznane.
Na d sz met nie utrzymamy si . [...] Sta e ob awy Milicji Obywatelskiej dla
oczyszczenia terenów z
nierzy AK w powiecie lubelskim [...]. Oficerowie i
nierze AK internowani w Brze ciu, wywiezieni do Kazania, wzgl dnie
Riazania. Terror NKWD taki sam jak gestapo. Interwencja konieczna [...1. W
zwi zku z konferencj w Moskwie w adze sowieckie i PKWN pu ci y w ruch
ca maszyn propagandow i terrorystyczn . NKWD i Milicja Obywatelska
chc za wszelk cen zniszczy AK, jako reakcj i faszystów. Prasa PKWN
ca ymi szpaltami opluwa nas, nazywaj c: bandyci, pacho ki Hitlera, faszy ci i
nakazuj c bezwzgl dn walk z nami. [...] Nakaza em samoobron "81.

Poczynaj c od po owy pa dziernika 1944 r. terror przybra nie spotykane
dot d rozmiary. Jak wynika z raportów zast pcy ludowego komisarza
spraw wewn trznych ZSRR Iwana A. Sierowa, kieruj cego zwalczaniem
Armii Krajowej na terenach uwolnionych spod okupacji niemieckiej,
tygodniowo aresztowano w tym czasie ponad 1000 osób (cz onków AK,
BCh, NSZ, dezerterów z LWP, osób uchylaj cych si od poboru itp.). W
ci gu miesi ca, od 15 pa dziernika do 14 listopada 1944 r., na terenie
.Polski Lubelskiej" grupy specjalne radzieckich i polskich organów
bezpiecze stwa uj y ponad 4200
nierzy Armii Krajowej, w tym wielu
dowódców. Ogó em do po owy stycznia 1945 r. Rosjanie i organa
bezpiecze stwa PKWN, a nast pnie Rz du Tymczasowego, aresztowa y
oko o 15 tys. ludzi, w tym ponad 9100 cz onków AK. 14
W ostatnim kwartale 1944 r. oraz w styczniu 1945 r. oddzia y
NKWD wspólnie z grupami operacyjnymi Wojsk Wewn trznych, UB i
MO przeprowadzi y w kilkunastu wsiach akcje o charakterze
pacyfikacji, w toku których - najcz ciej na podstawie gotowych ju list,
sporz dzonych przez konfidentów - aresztowano kilkuset cz onków
konspiracji. Z pojmanych w ten sposób sk ada y si w du ym
procencie transporty wys ane w grudniu 1944 r. z Soko owa
14

(Tam e, s. 201. 81Tam e. t. V. Pa dziernik 1944 - lipiec 1945. Londyn 1981.
s. 86-87. 82)
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Podlaskiego (do Stalinogorska) i w styczniu 1945 r. z Lublina (do
Nagomej i Kizla). W listopadzie 1944 r. Rosjanie zacz li „oczyszcza "
przepe nione wi zienia, areszty, obozy przej ciowe i wysy
aresztowanych w g b Zwi zku Radzieckiego. By y to ju nie
kilkudziesi ciu osobowe grupy, lecz licz ce od 800 do ponad 1000 osób
transporty. W 50-60% sk ada y si one z
nierzy polskiego
podziemia, g ównie Armii Krajowej.
W porównaniu do sierpnia, wrze nia i pa dziernika 1944 r.
oficerowie stanowili w nich tylko niewielkie grupy (cz
z nich nie
przyzna a si do stopni oficerskich). Od pa dziernika bowiem
oficerowie AK, aresztowani pod zarzutem dzia alno ci na ty ach frontu,
za nie zg oszenie si do wojska lub po prostu za przynale no do AK,
stawiani byli przed s dami wojennymi Armii Czerwonej (s dzono ich
na podstawie radzieckiego wojskowego kodeksu karnego) lub przed
wojskowymi s dami polskimi na podstawie dekretów PKWN (g ównie
O ochronie pa stwa). dy te najcz ciej orzeka y wówczas najwy szy
wymiar kary. Do wiosny 1945 r. wojskowe s dy polskie wyda y na
terenach tzw. Polski Lubelskiej oko o 100 wyroków mierci. Tylko w
nielicznych przypadkach zosta y one pó niej zamienione na d ugoletnie
wi zienie. Do tego nale y doda co najmniej kilkana cie wyroków
mierci wydanych przez s dy wojenne Armii Czerwonej. Te ostatnie
najcz ciej skazywa y
nierzy AK na wieloletni pobyt w obozach o
zaostrzonym rygorze. Znane s równie przypadki rozstrzeliwania ludzi
bez s du. Tak zgin li m.in. szef II oddzia u sztabu komendy okr gu
Aleksander Bieniecki, ps. odzi , jego ona Jadwiga, oraz inspektor
zamojski Stanis aw Prus, ps. Adam.
Najwi cej
nierzy AK okr gu zosta o wywiezionych
transportami z 12 listopada z Soko owa Podlaskiego do Borowicz, 18
listopada z Lublina do Borowicz, 30 listopada z Soko owa Podlaskiego
do Borowicz, 31grudnia 1944 r. z Soko owa Podlaskiego do
Stalinogorska oraz 21 stycznia 1945 r. z Lublina do Nagornej i Kizla.
Liczne grupy, zw aszcza z inspektoratu radzy skiego i obwodu
odawskiego, znalaz y si w trzech transportach wys anych 8, 13 i 22
listopada 1944 r. z bia ostockiego wi zienia do Ostaszkowa oraz w
transporcie skrobowskim z 21 kwietnia 1945 r. do Stalinogorska. Znane
równie przypadki, e trafiali oni do agrów tak e poprzez obóz w
Bako czycach pod Przemy lem (g ównie transport z 23 listopada 1944
r. do Borowicz) lub zostali wywiezieni razem z je cami niemieckimi w
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lutym 1945 r. z D blina do Baskai i Kizla. Nale y szacowa , e z
terenu okr gu lubelskiego deportowano oko o 4 tys. osób. Z ca
pewno ci co najmniej 50% wywiezionych stanowili
nierze Armii
Krajowej. Spo ród wywiezionych oko o 40% internowano w
obozach w rejonie Borowicz, 15% w Nagornej i Kizlu, 16% w
Ostaszkowie, po ponad 10% w Riazaniu i Stalinogorsku, nieca e 2%
w Charkowa i oko o 1% w obozie w Kijowie.
Kim byli internowani
nierze? W 3/4 stanowili oni szeregowych
cz onków organizacji, w przewa aj cej cz ci wywodz cych si ze
rodowiska wiejskiego. Pod wzgl dem wieku by y to w wi kszo ci
roczniki doros e podczas okupacji. Rosjanie internowali ponad 40
cz onków sztabów komendy okr gu, inspektoratów, obwodów i
podobwodów. Ponad 60 osób pe ni o funkcje komendantów rejonów,
placówek i dowódców plutonów, które w cz ci obwodów od 1943 r.
przej y organizacyjne zadania placówek. Do obozów deportowano
oko o 250
nierzy oddzia ów partyzanckich, w tym 15 dowódców i
zast pców dowódców oddzia ów. Spor grup stanowili
nierze
zmobilizowani w okresie odtwarzania si zbrojnych, najwi ksz z 34
pu ku piechoty.
Rozbicie struktur organizacyjnych
W wyniku dzia
antyakowskich prowadzonych przez organa
bezpiecze stwa
radzieckiego
(NKWD,
„Smiersz")
i
pekawuenowskiego (UB, MO) w drugiej po owie 1944 r. wiele ogniw
Armii Krajowej utraci o dys pozycyjno , a ca a organizacja by a
zdezatomizowana. 15
W listopadzie przesta praktycznie istnie sztab komendy okr gu. Do
momentu rozwi zania Armii Krajowej w ograniczonym zakresie - i
tylko lokalnie - uda o si zrekonstruowa cz ciowo siatk
organizacyjn ,
przywróci
elementy
czno ci,
opanowa
dezorganizacj oraz zahamowa opuszczanie organizacji. By o to przede
wszystkim wynikiem ogromnych represji zastosowanych przez Rosjan
w stosunku do nierzy Armii Krajowej, niejednolito ci postaw samych
jej cz onków oraz - co podkre la pó niej inspektor lubelskiego WiN „braku instrukcji z góry, rozbicia sztabu okr gu" i „przej cia
szeregu nierzy na s
w PKWN, UB i MO"84.
15

I. Caban, Powojenne deportacje Polaków, t. 2, s. 76-77 (druk, praca nie
opublikowana
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Nie ma y wp yw na rozbicie struktur organizacyjnych AK,
zw aszcza w obwodach i rejonach, gdzie po scaleniu funkcje dowódcze
sprawowali bechowcy, mia a postawa ludowców. W dniu 29 wrze nia
1944 r. po rozmowach z przedstawicielami organów bezpiecze stwa
komendant okr gu IV Jan Pasiak wystosowa do komendy okr gu AK
pismo zawiadamiaj ce o zerwaniu scalenia BCh z AK. Stwierdza w
nim m.in.: „Zawiadamiam, e w dniu dzisiejszym wyst puj wraz z
podleg ymi Batalionami Ch opskimi z Komendy Okr gu, wst puj c w
szeregi Armii Polskiej". Co prawda rozkaz ten Pasiak wyda w zamian
za zwolnienie go z aresztu, ale faktem jest, e nie zosta on nigdy
odwo any i znalaz si w terenie, doprowadzaj c do sporego
zamieszania, zw aszcza w obwodach, w których po scaleniu bechowcy
pe nili funkcje dowódcze85.
Nie by to pierwszy przyk ad dostosowywania si BCh do nowej
sytuacji i szukania rozwi za
sprzecznych ze stanowiskiem
dowództwa AK. Ju 21 sierpnia 1944 r. komendant podokr gu IV BCh
Edward Micho ski, ps. Lis, wyda rozkaz, w którym nakazywa :
„Skoncentrowa wszystkie Bataliony Ch opskie s bowo mi
podleg e z ywno ci na dwie doby. Miejsce koncentracji wska
moi komendanci obwodów. Na miejsce zbiórki nale y przyj z
broni , amunicj , kto takow posiada, gdzie b dzie przeprowadzona
ewidencja i oddanie broni Armii Czerwonej.- z wielu powodów
znale li si w nowym rodowisku konspiracyjnym. Jak si wydaje,
jedn z przyczyn tego by o zjawisko swoistego „wypalenia si " ludzi
ugoletni dzia alno ci w podziemiu (ale obok tego mamy w tym
czasie do czynienia z wyra nym zaw eniem si kr gu konspiracji,
zaskoczeniem rozmiarem terroru wobec
nierzy Polski Podziemnej,
wreszcie niedocenieniem przeciwnika.*
Wiele zezna aresztowanych, które przyczyni y si do dalszego rozeznania struktur i ludzi AK, uzyskano na drodze stosowania tortur w ledztwie. „Prze em ju dni - pisa w grypsie jeden z
nierzy
dzonej w kwietniu 1945 r. grupy ,Jemio y" - o jakich sobie trudno
wyobrazi , niestety, jeste my nie w r kach ludzi, lecz zwierz t [...].
Zn caj i katuj nas tak, jak chyba nawet Niemcy tego nie robili"90.
Podobne przekazy zawieraj inne zachowane grypsy.
Bilans strat
Okr g lubelski w ostatnim pó roczu istnienia Armii Krajowej poniós
ogromne straty kadrowe, które trudno nawet porównywa z okresem
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wielkich „wsyp" z lat 1941-1942. W okresie od lipca 1944 r. do chwili
oficjalnego rozwi zania AK w dniu 19 stycznia 1945 r., z kr gu
komendy okr gu aresztowano ponad 30 osób, w tym komendanta
okr gu, poza jednym wyj tkiem, wszystkich (w tym kolejnych) szefów
oddzia ów sztabu; 6 z nich zosta o rozstrzelanych z wyroków s dów
wojskowych, a 6 internowano w obozach na terenie ZSRR. Spo ród
komendantów obwodów i pod obwodów NKWD lub polskie organa
bezpiecze stwa uj y 10 osób (3 zosta y wywiezione). Rosjanie
aresztowali 4 z 5 inspektorów, 3 z nich rozstrzelano na Zamku
lubelskim, a 1 wywieziono do obozu w Riazaniu.*
Ogromne straty poniós okr g w kadrze dowódczej jednostek wojskowych z okresu OSZ i dowódców oddzia ów partyzanckich. W 1944 r.
lub na pocz tku 1945 r. zgin li dowódcy 8 pp Leg. i 9 pp Leg. oraz 8
komendantów oddzia ów. Radzieckie organa bezpiecze stwa
aresztowa y wszystkich dowódców, szefów sztabów i wielu wy szych
oficerów 3, 9 i 27 dywizji, a tak e dowódc 35 pp. Poza p k. Janem
Kotowiczem, ps. Twardy, dowódc 27 WDP (by wi ziony w kraju) i
mjr. Konstantym Witkowskim, ps. Muller, dowódc 35 pp (odbity z celi
mierci w lutym 1945 r.)9116, wszyscy znale li si pó niej w obozach dla
internowanych w Riazaniu i Charkowie.
Z czo owej kadry okr gu i inspektoratów aresztowania unikn li
tylko, wchodz cy w sk ad ekipy zast pczej, szef sztabu okr gu pp k
Franciszek ak, ps. Wir, i mjr Jan Kucharczak, ps. Kazimierz, szef III
oddzia u, oraz dwaj inspektorzy: che mski - pp k W adys aw Zalewski,
ps. Le nik, i pu awski - mjr Zygmunt
ka- ebracki, ps. eliwa, ale
ten ostatni funkcj t obj dopiero w pa dzierniku 1944 r.. po
aresztowaniu inspektora mjr. Stanis awa Kowalskiego, ps. Konrad,
Podpu kownik, a nast pnie pu kownik Franciszek ak, który kierowa
okr giem po aresztowaniu gen. Kazimierza Tumidajskiego, zosta w
pa dzierniku 1944 r. mianowany oficjalnie komendantem okr gu, a mjr
Jan Kucharczak szefem sztabu. Mniej wi cej w tym samym czasie

**

91 Akcj t przeprowadzi a grupa nierzy WP z Batalionu Ochrony
Je ców (m.in. ochrania on wiezienia na Zamku) w nocy z 18 na 19 II 1945 r.
z inspiracji lubelskiej organizacji AK. a jej organizatorem i dowódc byt Józef
Mazurkiewicz. b. nierz oddzia u ..Ma ego".
16
(Patrz: Straceni na Zamku lubelskim. Dokumenty procesu 11
nierzy
AK (kwiecie 1945), Opr. Z. Leszczy ska, Lublin 1995. s. 159.)
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utworzono funkcj zast pcy komendanta okr gu. Zosta nim inspektor
che mski pp k W adys aw Zalewski.
Jak g bokie by y konsekwencje uderzenia Rosjan w kadr
kierownicz Armii Krajowej w okr gu wiadczy fakt, e spo ród 15
komendantów obwodów z ostatnich dni okupacji niemieckiej, w chwili
rozwi zania organizacji na swoich stanowiskach pozosta o tylko pi ciu.
Najmniejsze straty w poniós inspektorat zamojski, którego kadra - poza
inspektorem mjr. Stanis awem Prusem, ps. Adam - przetrwa a okres
najwi kszego terroru. Niewielkie straty mia tak e inspektorat che mski,
gdzie po scaleniu dominuj
pozycj zdobyli ludowcy.
Samowola radzieckich organów bezpiecze stwa budzi a zastrze enia
nawet w ród niektórych cz onków PKWN. Np. kierownik Resortu Administracji Publicznej, ludowiec Stanis aw Kotek-Agroszewski, w pi mie
do wojewodów z 20 wrze nia 1944 r. pisa :
„Niniejszym podaj do wiadomo ci, e w porozumieniu z
adzami Zwi zku Sowieckiego zabrania si aresztowania przez
adze sowieckie obywateli polskich.

Archiwum S du Wojewódzkiego w Lublinie, Akta Sr. 651/1946, t. 3. k. 18.
Sprawozdanie wywiadowcze za okres od 31 lipca 1944 do 31 grudnia 1945.
85 Caban, PPR wobec ruchu ludowego na Lubelszczyzn!* (1944-1947), w:
„Rocznik Lubelski", t. XVII, 1974, s. 28. 77
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