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Przedmowa

Kiedy 8 maja 1945 r. Niemcy podpisały kapitulację i kończyła się wojna, 
żołnierze 9 Pułku Piechoty Armii Krajowej bohatersko walczący za Ojczyznę, 
w obliczu nowej, tym razem sowieckiej okupacji, mieli pełną świadomość, 
że wchodzą w drugi etap walki o niepodległość narodu – znacznie dłuższy 
i zapewne trudniejszy. Po latach spędzonych w lasach, po bitwach z okupan-
tem niemieckim i UPA, przyszedł czas walki, ukrywania się i znoszenia prze-
śladowań ze strony Sowietów, którzy rozpoczęli 45-letni okres okupacji Polski. 
Oni jednak nie poddali się, nie przeszli na stronę agresora, choć to przejście 
dawałoby im przecież szansę na pokój. Mieli w umysłach wyrytą zasadę praw-
dziwego patriotyzmu, wyartykułowaną przez przedwojennego ministra spraw 
zagranicznych Józefa Becka: My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką 
cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna: 
tą rzeczą jest honor.

Wielu z nich, bohaterów Armii Krajowej, w miarę upływu czasu przesta-
wało wierzyć, że dożyją czasów, kiedy ich zasługi dla Ojczyzny zostaną uznane 
i  kiedy będą mogli cieszyć się wolnością swojego kraju. Po ustaniu komu-
nistycznego terroru, władze PRL zintensyfikowały działania na rzecz zatar-
cia prawdy historycznej, przypominającej wolną Rzeczpospolitą oraz wielkie 
czyny Jej Córek i Synów walczących o wolność i niezależność narodu. Byli 
żołnierze AK długo nie mieli szans, aby legalnie utworzyć własne środowisko 
kombatanckie. 

Jednak liczniejsi weterani wierzący, że przyjdzie dzień, kiedy będą mogli 
działać na rzecz patriotycznej edukacji młodych pokoleń Polaków, na rzecz 
prawdy o bohaterstwie żołnierzy Armii Krajowej nie spoczęli w wysiłkach i cel 
osiągnęli. Zalegalizowane w ramach ZBoWiD-u Środowisko 27 Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty AK uchwałą z 1 lutego 1983 r. powołało Sekcję 9 pp Legio-
nów AK Ziemi Zamojskiej. Udział w pracy Środowiska brali żołnierze AK 
z Zamojszczyzny zamieszkujący na terenie całego kraju, w  tym wielu sław-
nych dowódców. Od 1984 r. odbywają się spotkania w kościele garnizono-
wym 9 pp Legionów AK Ziemi Zamojskiej, w którym funkcjonuje Ściana 
Pamięci poległych, pomordowanych i zmarłych żołnierzy AK.

Przemiany końca 1989 r. spowodowały ważne zmiany w kraju i środowi-
sku żołnierzy AK. Od 1989 r. rozpoczęła się prężna i  aktywna działalność, 
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najpierw Inspektoratu Zamojskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej 
Środowisko 9 pp. Ziemi Zamojskiej, a w końcu – funkcjonującego w struk-
turach Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Zamość 
(ŚZŻAK O/Zamość).

Przez wiele lat ŚZŻAK Okręgiem Zamość kierowali czterej weterani walk 
o  wolność i  niepodległość Polski: Bolesław Sobieszczański ps. „Pingwin”, 
Teofil Niemczuk ps. „Tęgi”, Tadeusz Cymberski ps. „Junak” i Tadeusz Kopeć 
ps. „Bratek”. Okręg organizował i współorganizował setki uroczystości patrio-
tycznych, upamiętnił liczne miejsca pamięci narodowej, prowadził aktywną 
działalność edukacyjną wśród społeczeństwa regionu itp. Zadbał również 
o uhonorowanie żyjących żołnierzy AK oraz o pamięć i cześć dla poległych 
i  sukcesywnie odchodzących na „wieczną wartę” bohaterów Polskiego Pań-
stwa Podziemnego.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej grupuje obecnie w  swoich 
szeregach stosunkowo niewielką już część stanu żołnierzy Armii Krajowej 
z okresu okupacji. Jest to efekt naturalnego procesu. „Ojcowie Założyciele” 
Związku, przewidując ten proces, wprowadzili do Statutu postanowienie 
otwierające dostęp do naszych szeregów tym, którzy nie byli żołnierzami 
Armii Krajowej. To członkowie nadzwyczajni, którym za ich udział w reali-
zacji celów Związek nadaje członkostwo zwyczajne bez uprawnień. A to spra-
wia, iż nabywają oni prawo wyborcze (mogą wybierać i być wybrani do władz 
Kół i Okręgu). To są następcy, kontynuatorzy dzieła przekazywania etosu 
Armii Krajowej. Wzrastają szeregi tych właśnie członków Związku, któ-
rzy nie są Weteranami, a którzy łączą się w społecznej pracy z przekonania 
o  słuszności i  potrzebie przekazywania kolejnym pokoleniom Polek i Pola-
ków dorobku czynu niepodległościowego, etosu Armii Krajowej, etosu Pol-
skiego Państwa Podziemnego. Jako członek Związku, przyjęty 2 października 
1998 r., od 2008 r. jako prezes Zarządu Okręgu mam honor i zaszczyt kon-
tynuować dzieło moich poprzedników i wraz z Weteranami 9 pp AK oraz 
ich następcami działać na rzecz patriotycznego wychowania młodych pokoleń 
Polaków oraz na rzecz prawdy historycznej. Zaangażowanie członków naszej 
pozarządowej organizacji, mające na względzie dobro Ojczyzny, umacnianie 
jej integralności i  suwerenności, obronę dobrego imienia i  pamięci Armii 
Krajowej jest bardzo potrzebne naszej współczesnej Ojczyźnie. Zacieśnianie 
więzi koleżeńskiej między żołnierzami AK, ich rodzinami i młodym poko-
leniem, badanie, utrwalanie i  rozpowszechnianie najnowszej historii Polski, 
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tradycji i dziedzictwa ideowego AK, opieka nad Miejscami Pamięci Narodo-
wej, czy wreszcie organizowanie licznych projektów patriotycznych to nasz 
obowiązek, wynikający z szacunku do pokoleń Polaków, którzy walczyli o nie-
podległą Rzeczpospolitą. 

W to dzieło wpisuje się również niniejsza publikacja, którą oddajemy do 
Państwa rąk, ukazująca chronologicznie część działalności ŚZŻAK O/ Zamość 
na przestrzeni ponad 25 lat.

Życzymy owocnej lektury i  zapraszamy do czynnego udziału w  działal-
ności związku. Jednocześnie w imieniu władz i członków Związku dziękuję 
Kościołowi, Wojsku Polskiemu, innym organizacjom społecznym, samorzą-
dom, firmom i licznym osobom prywatnym za udzielane nam stałe wsparcie.

Sławomir Zawiślak

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Prezes Zarządu

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Okręg Zamość
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W 1985 r. podczas XIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki na Jasną Górę Żoł-
nierzy Polski Walczącej odsłonięto tablicę – wotum, dar dziękczynny Środo-
wiska 9 Pułku Piechoty Legionów AK Ziemi Zamojskiej dla Jasnogórskiej 
Królowej Polski. Pragnęliśmy podziękować Pani Jasnogórskiej za ocalenie, 
utrwalić pamięć o martyrologii Zamojszczyzny i uczcić bohaterstwo jej miesz-
kańców w czasie II wojny światowej. W ówczesnych warunkach można było 
tego dokonać dzięki powstaniu w 1983 r. naszego Środowiska. 

Do tablicy dołączono akt erekcyjny podpisany przez przybyłych z  piel-
grzymką członków naszego Środowiska. Byli wśród nich wybitni dowódcy: 

 – Stanisław Książek ps. „Wyrwa” – Inspektor Inspektoratu Zamojskiego
 – Tadeusz Kuncewicz ps. „Podkowa” i Adam Piotrowski ps. „Dolina” – 

dowódcy Oddziałów Obwodu Zamojskiego
 – Konrad Bartoszewski ps. „Wir” – dowódca Oddziału Obwodu Biłgo-

rajskiego
 – Zenon Jachymek ps. „Wiktor” – dowódca Oddziału Obwodu Toma-

szowskiego

Tablica – wotum umieszczona w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej  
w dniu 8 września 1985 r.
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 – Kazimierz Wróblewski ps. „Maryśka” – dowódca Oddziału Obwodu 
Hrubieszowskiego.

Był również ostatni ordynat Jan hrabia Zamoyski ps. „Florian” – później-
szy senator Niepodległej Polski i honorowy prezes naszego Środowiska.

W pielgrzymce wzięło udział wielu księży kapelanów Armii Krajowej m.in.:
 – ks. bp Tadeusz Zawistowski – opiekun kombatantów z ramienia Epi-

skopatu Polski
 – ks. prałat Wacław Karłowicz – przewodniczący Związku Byłych Dusz-

pasterzy Polski Walczącej, kapelan AK w powstaniu warszawskim
 – o. gen. bryg. Adam Studziński – komendant Twierdzy Jasnogórskiej 

i legendarny kapelan WP w bitwie o Monte Cassino.
Rok później duszpasterze XIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki udali się do 

Watykanu, zapraszając do uczestnictwa przedstawicieli kombatantów AK 
z Zamojszczyzny. Członkowie naszego Środowiska – Hipolit Wolak ps. „Wilk” 
i Marian Bronikowski ps. „Grzmot” wręczyli Ojcu Świętemu Janowi Paw-
łowi  II, jako dar, kopię jasnogórskiego aktu erekcyjnego. Kopia oprawiona 
była w okładki z drzewa hebanowego, które wyrzeźbił żołnierz AK Czesław 
Bezuch ps. „Walek”, a okucia wykonał rusznikarz z zamojskiej partyzantki AK. 
Wręczenie tego daru odbyło się 18 maja 1986 r., w dniu 66 urodzin papieża. 
Ojciec święty przyjął dar z wielkim wzruszeniem, długo wspominając bolesne 
doświadczenia ludności Zamojszczyzny. Udzielił również Apostolskiego Bło-
gosławieństwa dla byłych żołnierzy Armii Krajowej i ich Rodzin. Zostało to 
potwierdzone specjalnym dyplomem watykańskim oraz listem Stolicy Apo-
stolskiej skierowanym do prezesa Środowiska 9 pp Legionów AK ZZ Stani-
sława Książka ps. „Wyrwy”.

Apostolskie błogosławieństwo, 19.05.1986 r.
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Z okazji beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II, w dniu 1 maja 2011 r., 
Środowisko nasze przypomina owe wydarzenia i  pragnie wyrazić głęboką 
wdzięczność za otrzymanie przed 25 laty Apostolskiego Błogosławieństwa. 

Warszawa, maj 2011 r.

Tablica pamiątkowa umieszczona 24.04.1993 r. w Katedrze Polowej WP w Warszawie

Źródło: ŚZŻAK O/Zamość. Środowisko 9 pp Legionów Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej,  
oprac. Marian Stanisław Bronikowski, Warszawa 2011
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Kalendarium

Rok 1989

28.05.1989 r. – w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zwierzyńcu 
został poświęcony sztandar 9 Pułku Piechoty Armii Krajowej. Mszę św. cele-
brował biskup diecezji lubelskiej ks. Bolesław Pylak, homilię wygłosił krajowy 
duszpasterz kombatantów sufragan łomżyński ks. bp Tadeusz Józef Zawi-
stowski. Sztandar ufundowali byli żołnierze Armii Krajowej i społeczeństwo, 
aby uczcić pamięć bohaterskich żołnierzy AK z  obwodów: biłgorajskiego, 
hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego, którzy polegli w walkach 
o  wolność i  niepodległość Polski oraz w  obronie ludności przed zagładą 
w czasie II wojny światowej. W Akcie Erekcyjnym zapisano postanowienie, 
że w przyszłości sztandar będzie zdeponowany w Kolegiacie pw. Zmartwych-
wstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu. 

10.07.1989 r. – odbyło się pierwsze zebranie, założycielskie, w Kolegiacie 
Zamojskiej (obecna Katedra), w  którym wzięło udział 75 osób. Powołano 
Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej Środowisko 9 pp Ziemi Zamoj-
skiej Inspektorat Zamojski i Zarząd Tymczasowy oraz wyłoniono Prezydium 
Zarządu w liczbie 22 osób. Prezesem Zarządu został Bolesław Sobieszczański 
ps. „Pingwin”.  Powołano cztery tymczasowe Zarządy kół obwodowych 
w:  Tomaszowie Lubelskim, Biłgoraju, Hrubieszowie i  Zamościu. Siedzibą 
Środowiska został „Arsenał” – Muzeum Barwy i Oręża w Zamościu.

Fot. Piotr Błażewicz 
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21.07.1989 r. – rozpoczęto przygotowania zmierzające do powołania 
pierwszych kół terenowych.  Organizacyjnie Inspektorat Zamojski AK 
wchodził w  skład Oddziału Okręgowego w  Lublinie. W  związku z  bardzo 
aktywną działalnością AK na terenie Zamojszczyzny, Zarząd Środowiska 9 pp 
Ziemi Zamojskiej Inspektorat Zamojski zwrócił się z  prośbą do Zarządu 
Głównego w Warszawie o powołanie samodzielnego Okręgu Zamojskiego.

15.08.1989 r. – odbyła się uroczysta msza św., podczas której zostały 
poświęcone urny z  ziemią zebraną z  pól bitewnych Zamojszczyzny. Jedna 
urna została zawieziona na Jasną Górę i umieszczona w kaplicy ks. Kordec-
kiego, drugą umieszczono w Kolegiacie Zamojskiej w kaplicy Zamoyskich.

30.08.1989 r. – zgodnie z decyzją Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Żołnierzy AK w War-
szawie, w  Zamościu utworzono Inspektorat 
Stowarzyszenia obejmujący województwo za-
mojskie, teren działania zgodnie z faktami histo-
rycznymi.

Pismo wiceprezesa Zarządu Jerzego Matuszewskiego do Zarządu Głównego SŻAK 
w Warszawie w sprawie powołania Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej Środowisko  

9 pp Ziemi Zamojskiej Inspektorat Zamojski

Pismo prezesa Zarządu Inspektoratu Bolesława 
Sobieszczańskiego do Wydziału Spraw Społeczno- 

-Administracyjnych Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu 
o podjęciu działalności statutowej SŻAK  

na terenie woj. zamojskiego 
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14.09.1989 r. – Zarząd Główny wydał zgodę na samodzielne załatwianie 
spraw organizacyjnych przez Inspektorat Zamojski.

30.12.1989 r. – wspólnie z  kombatantami z  Batalionów Chłopskich 
zorganizowano uroczystość ku czci poległych w  bitwie pod Wojdą, która 
zapoczątkowała powstanie zamojskie. W 46 rocznicę powstania zamojskiego 
w  kościele św. Krzyża w  Zamościu odbyła się msza św., po której złożono 
wiązanki pod pomnikiem żołnierzy Powstania Zamojskiego w Szewni Dolnej. 

Zgoda Zarządu Głównego na samodzielne załatwianie spraw organizacyjnych  
przez Inspektorat Zamojski

Pismo przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
Stanisława Biniędy do przewodniczącego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 

w Józefowie z prośbą o pomoc w organizacji wyjazdu na 46 rocznicę powstania zamojskiego 
wraz z zaproszeniem na uroczystości
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Rok 1990

15.01.1990 r. – Inspektorat posiada 22 koła rejonowe skupiające 1435 
członków zwyczajnych i 45 współdziałających. Funkcjonuje też zespół radców 
prawnych, złożony z członków, którzy bezpłatnie udzielają porad żołnierzom 
AK. W najbliższym czasie zaplanowano powołanie kolejnych 10 kół. 

19.01.1990 r. – Uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Żołnie-
rzy AK w Warszawie w sprawie powołania Okręgów zostaje utworzony Okręg 
Zamość, obejmujący działaniem województwo zamojskie.

Pismo sekretarza Zarządu Głównego  
Jana Kiljańskiego o powołaniu Okręgu 
Zamość 

Uchwała Zarządu Głównego SŻAK  
z dn. 19.01.1990 r. w sprawie  

powołania okręgów
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Dzięki uprzejmości wojewody zamojskiego Bolesława Didyka, Zarząd otrzymu-
je lokal w Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Partyzantów 3 w Zamościu. Codzien-
nie, w godz. 10–14, przyjmowani są interesanci i załatwiane są sprawy bieżące. 

Styczeń–luty 1990 r. – przygotowano do druku książkę pt. Walki oddzia-
łów ZWZ-AK i BCh Inspektoratu Zamojskiego w latach wojny 1939–1944.

Pismo prezesa Zarządu Inspektoratu Zamojskiego Bolesława Sobieszczańskiego  
i in. do redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” w sprawie publikacji rezolucji  

dotyczacej zniesienia święta 22 lipca jako dnia wolnego od pracy i Święta Odrodzenia
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12.02.1990 r. – powołano Społeczny Komitet Upamiętnienia Bitwy Par-
tyzanckiej pod Osuchami. 

Zaproszenie prezesa SŻAK Inspektorat Zamość Bolesława Sobieszczańskiego na posiedzenie 
zespołu Wykonawczego Społecznego Komitetu Upamiętnienia Bitwy Partyzanckiej  

pod Osuchami z wykazem składu osobowego członków ww. Komitetu
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13–15.03.1990 r. – Walny Zjazd w Warszawie podjął uchwałę o połą-
czeniu dwóch akowskich organizacji w Związek Żołnierzy AK. Zmieniono 
nazwę na Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Przewodniczącym 
Zarządu Głównego został ppłk dypl. Wojciech Borzobohaty. W  miejsce 
Oddziałów Okręgowych AK powołano Okręgi AK. 

17.04.1990 r. – na wniosek Zarządu 
Okręgu ks. bp Bolesław Pylak mianował 
kapelanem Stowarzyszenia Żołnierzy AK 
i  Związku Sybiraków ks.  infułata Jacka 
Żórawskiego. 

Pismo bp. lubelskiego Bolesława Pylaka  
do ks. infułata Jacka Żórawskiego  

w sprawie mianowania go kapelanem 
SŻAKi Związku Sybiraków

Pismo prezesa Oddziału Okręgowego 
 Zamość SŻAK1 Bolesława Sobieszczańskiego  
do Wydziału budownictwa, Gospodarki 
przestrzennej i komunalnej Urzędu  
Wojewódzkiego w Zamościu w sprawie 
wykonania tabliczek imiennych na groby 
Żołnierzy AK poległych 4 lutego 1943 r.  
pod Lasowcami

1 Zgodnie z Uchwałą Walnego Zjazdu (13–15.03.1990 r.) zmieniono nazwę ze Stowarzyszenia 
Żołnierzy Armii Krajowej (SŻAK) na Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAK). 
Ze względu na brak pieczątki z nową nazwą możemy spotkać późniejsze dokumenty stemplo-
wane dawną pieczątką, lecz w treści zawierające nową nazwę.
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3.05.1990 r. – kapelan AK Okręgu 
Zamość ks. infułat Jacek Żurawski prze-
kazał w  czasie mszy św. sztandar 9 pp 
Legionów AK do Muzeum Kolegiaty 
Zamojskiej wraz z  aktem erekcyjnym 
jego poświęcenia i  załączonym wyka-
zem fundatorów. Sztandar ufundowali 
żołnierze AK mieszkający w Warszawie, 
wywodzący się z  Inspektoratu Zamoj-
skiego. Zgodnie z  umową sztandar 
mógł być wprowadzany na wybrane 
uroczystości patriotyczne i pogrzebowe.

Sztandar 9 pp Legionów AK,  
Muzeum Kolegiaty Zamojskiej,  

fot. Piotr Błażewicz

Pismo wiceprezesa Zarządu Inspektoratu 
Zamojskiego Jerzego Matuszewskiego do 
SŻAK Zarządu Warszawskiego Środowiska 
9 pp AK Ziemi Zamojskiej w Warszawie 
w sprawie przekazania sztandaru

Komunikat nr 3 prezesa Oddziału 
Okręgowego Zamość SŻAK Bolesława 

Sobieszczańskiego z programem obchodów 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
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15.06.1990 r. – rozpoczęto starania o nieodpłatne pozyskanie od Fabryki 
Mebli w Zamościu Muzeum Regionalnego w Bondyrzu, z przeznaczeniem na 
Muzeum Armii Krajowej. Muzeum otrzymało nazwę – Muzeum Historyczne 
im. Stanisława Prusa ps. „Adam” dcy 9pp AK Ziemi Zamojskiej. Do zbiorów 
muzeum pozyskano m.in. wojskowy ołtarz polowy.

Pismo prezesa Oddziału Okręgowego Zamość SŻAK Bolesława Sobieszczańskiego  
i in. do dyrektora Zamojskich Fabryk Mebli w Zamościu Romualda Gardziela w sprawie 

przekazania Muzeum Lat Walki i Okupacji Zamojszczyzny SŻAK Okręg Zamość

Pismo Prezesa B. Sobieszczańskiego do ŚZŻAK Zarządu Głównego w Warszawie  
w sprawie nieodpłatnego przejęcia Muzeum Regionalnego w Bondyrzu
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Komunikat nr 4  
Prezesa Bolesława Sobieszczańskiego – 
powiadomienie o uroczystościach 46 rocznicy 
bitwy oddziałów AK i BCh z Niemcami  
w Puszczy Solskiej 

Scenariusz uroczystości 46 rocznicy  
bitwy oddziałów AK i BCh z Niemcami w Puszczy 

Solskiej (miejsce uroczystości –  
Cmentarz Partyzancki w Osuchach)

Pismo sekretarza Zarządu ŚZŻAK  
Oddziału Okręgu w Zamościu  

Teofila Niemczuka w sprawie organizacji sesji 
popularno-historycznej na temat  

„Wojna polsko-bolszewicka na Zamojszczyźnie 
w 1920 r.”

Pismo prezesa Oddziału Okręgowego Zamość 
ŚZŻAK Bolesława Sobieszczańskiego  
do wojewody zamojskiego  
w sprawie dofinasowania budowy pomnika 
upamiętniającego wojnę polsko-bolszewicką



21

Wzór zaproszenia na ww. sesję popularno-historyczną

Pismo prezesa Oddziału Okręgowego Zamość 
ŚZŻAK Bolesława Sobieszczańskiego do dyrektora 
Wojewódzkiej Polskiej Poczty Telegraf i Telefon 
w Zamościu Andrzeja Buchajskiego w sprawie 
bezpłatnego nagłośnienia uroczystości  
70 rocznicy wojny polsko-bolszewickiej, 
31.07.1990 r.

Pismo prezesa Oddziału Okręgowego Zamość 
ŚZŻAK Bolesława Sobieszczańskiego  

do Wydziału Spraw Społecznych Oddziału Zdrowia 
Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu o organizacji 

wiecu w Komarowie, 3.08.1990 r.
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15.08.1990 r. – Okręg, jako główny organizator, przygotował obchody 
70 rocznicy bitwy pod Komarowem, które od tego momentu stały się uroczy-
stością cykliczną. 

Scenariusz uroczystości 15 sierpnia 1990 r. 
w Komarowie

Zaproszenie dla ks. infułata Jacka K. Żórawskiego na uroczystości w Komarowie

Pismo prezesa Zarządu Bolesława 
Sobieszczańskiego  
do wójta Komarowa w sprawie 
umożliwienia dojazdu  
pod pomnik poległych żołnierzy 
wojny polsko-bolszewickiej 
z 1920 r., 4.09.1990 r.



23

27.09.1990 r. 

 Pismo wójta Gminy Komarów Osada Henryka Cisaka do Urzędu Rejonowego 
w Tomaszowie Lubelskim w sprawie wydzielenia działki pod pomnik  

poległych żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej z 1920 r., 18.09.1990 r.

Informacja dotycząca wniosków o przyznanie uprawnień kombatanckich
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11.11.1990 r. – Okręg zorganizował uroczystość 72 rocznicy Odzyska-
nia Niepodległości. W Kolegiacie Zamojskiej odbyła się uroczysta msza św. 
w intencji Ojczyzny, po której zebrani wysłuchali koncertu Polskiej Orkiestry 
Włościańskiej im. K. Namysłowskiego.

17.12.1990 r. – odbył się pierwszy opłatek Okręgowy, podczas którego pod-
sumowano m.in. dotychczasową działalność. Przez cały rok zarząd pracował nad 
uporządkowaniem miejsc pamięci narodowej, kwater żołnierzy WP z 1939 r. 
oraz partyzantów AK, odnowieniem i  uzupełnieniem tabliczek imiennych 
na grobach żołnierskich (m.in. na Zamojskiej Rotundzie). Przygotowywano 
również wnioski o nadanie odznaczeń, awansów, weryfikowano uprawnienia, 
wydawano legitymacje członkowskie. Komisja Socjalna zajmowała się pozyska-
niem pomocy finansowej dla potrzebujących kombatantów – żołnierzy AK. 
W związku z powołaniem kół, jak i tworzeniem kolejnych, zamawiano sztan-
dary oraz drzewce i  okucia. Odbywały się zebrania Zarządu oraz spotkania 
w kołach rejonowych. Członkowie Prezydium byli do dyspozycji kombatantów 
przez pięć dni w tygodniu, w godz. 10–14. 

Rok 1991

9.01.1991 r. – Zarząd Okręgu mianował Jana Sitka społecznym kusto-
szem Muzeum Historycznego w Bondyrzu. 

Pismo Komitetu Organizacyjnego do redakcji „Tygodnika Zamojskiego” w Zamościu  
w sprawie publikacji powiadomienia o uroczystościach w Lasowcach 03.02.1991 r.
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14.01.1991 r. – ŚZŻAK i Związek Sybiraków w Zamościu wystosowały 
zaproszenie na uroczystą mszę św. odprawioną w kościele Św. Krzyża na 
Nowym Mieście 3 lutego 1991 r. ku pamięci Sybiraków oraz żołnierzy AK 
i BCh poległych w bitwie pod Lasowcami. Uroczystość połączono z poświę-
ceniem tablicy pamiątkowej ku czci pomordowanych, poległych i zaginio-
nych Sybiraków oraz w intencji nowo powołanego Koła Rejonowego nr 3 
w Zamościu.

3.02.1991 r. – Zarząd Okręgu zorganizował uroczystość patriotyczno-
-religijną w rocznicę Bitwy pod Lasowcami, która znalazła się w kalendarzu 
stałych obchodów. Podczas mszy św. za poległych w bitwie żołnierzy AK i BCh 
została poświęcona tablica pamiątkowa ku czci Sybiraków pomordowanych, 
poległych i zaginionych w latach 1939–1956.

15.02.1991 r. – przedstawiciele Okręgu (45 osób) i poczet sztandarowy 
wzięli udział w pogrzebie dowódcy II batalionu 9 pp AK Ziemi Zamojskiej 
śp. Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”, który odbył się w Pyrach k. Warszawy.

19.03.1991 r. – powołano Nadzwyczajną Komisję Weryfikacyjną do 
przeprowadzenia weryfikacji zarządów Kół Rejonowych. 

26.03.1991 r. – Zarząd Okręgu zwrócił się do Wojewódzkiego Komitetu 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z propozycją realizacji następujących zadań: 

Pismo prezesa zarządu B. Sobieszczańskiego w sprawie powołania komisji
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 –  Zespół Pamięci Bitwy Partyzanckiej w 1944 r. w Osuchach – wyko-
nanie prac budowlanych stanu surowego, uporządkowanie cmentarza 
partyzanckiego

 –  Cmentarz Wojenny na Rotundzie Zamojskiej – uporządkowanie gro-
bów żołnierskich, wykonanie tablic z informacją historyczną, ekspozy-
cja dokumentów historycznych w Muzeum na Rotundzie

 – Pole bitwy z Armią Budionnego pod Komarowem w dniu 31 sierpnia 
1929 r. – zorganizowanie punktu widokowego i  umieszczenie odpo-
wiedniej informacji historycznej

 – Cmentarz Wojenny w Hostynnym – uporządkowanie grobów żołnie-
rzy WP, którzy zginęli we wrześniu 1939 r. od kul żołnierzy sowieckich; 
umieszczenie pełnej informacji historycznej

 – Cmentarz Wojenny w Sigle – wykonanie tablic imiennych, zgodnych 
z posiadanymi dokumentami, na grobach żołnierzy z 1939 r. i party-
zantów z 1944 r.

 – Kwatera żołnierzy 1939 r. i  partyzantów 1939–1944 w  Skierbieszo-
wie – uporządkowanie grobów, informacja historyczna. 

Pismo prezesa Oddziału Okręgowego Zamość ŚZŻAK B. Sobieszczańskiego  
do przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa  

w Zamościu w sprawie powołania komisji
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Pismo prezesa Zarządu Oddziału Okręgowego Zamość ŚZŻAK Bolesława Sobieszczańskiego  
i sekretarza Zarządu ŚZŻAK Oddziału Okręgowego w Zamościu Teofila Niemczuka  

do Prezesa Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
Bronisława Kamińskiego w sprawie prac realizowanych na terenie Puszczy Solskiej  

w miejscu walk partyzanckich

26.05.1991 r. – odbył się Zjazd żołnierzy 9 pp Legionów AK Ziemi 
Zamojskiej w Zwierzyńcu, który od tego momentu odbywa się cyklicznie, 

Pismo po. przewodniczącego Dominika Szajnera do przewodniczącego Zarządu Okręgu 
Zamojskiego ŚZŻAK kol. Bolesława Sobieszczańskiego w sprawie wypożyczenia sztandaru 

na okres wizyty Papieża Jana Pawła II w Warszawie
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w ostatnią niedzielę maja. W trakcie zjazdu odbyło się poświęcenie sztanda-
rów kół rejonowych i obwodów oraz tablicy pamięci Tadeusza Kuncewicza 
ps. „Podkowa”. Wręczono również odznaczenia oraz awanse żołnierzom AK. 

3.06.1991 r. – delegacje kół rejonowych i  poczty sztandarowe wzięły 
udział w uroczystościach religijnych w Lubaczowie, związanych z wizytą Ojca 
Świętego Jana Pawła II.
06.06.1991 r. – Prezes zarządu B. Sobieszczański wystosował zaproszenie 
wraz z programem na uroczystości związane z 47 rocznicą bitwy pod Osu-
chami AK i BCh, które odbędą się 23 czerwca 1991 r. przy cmentarzu w Osu-
chach (gm. Łukowa).

9.06.1991 r. – w kościele parafialnym w Sitańcu odbyła się uroczystość 
odsłonięcia i  poświęcenia tablicy pamiątkowej ku czci żołnierzy AK, BCh 
i WiN z Zamościa i okolic, poległych i zamordowanych w latach 1939–1956.

23.06.1991 r. – zorganizowano uroczyste obchody 47 rocznicy bitwy 
partyzanckiej pod Osuchami, które, jako uroczystość cykliczna, odbywają 
się co roku, w ostatnią niedzielę czerwca. W trakcie obchodów poświęcono 
sztandar Obwodu Biłgorajskiego AK i Dom Pamięci Bitwy pod Osuchami 
oraz wręczono odznaczenia i awanse.

Pismo – komunikat 1/91 prezesa Oddziału Okręgowego Zamość ŚZŻAK  
B. Sobieszczańskiego w sprawie powiadomienia o uroczystościach święta 9 pp AK  

ziemi zamojskiej
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23.07.1991 r. – na terenie Okręgu działa już 46 Kół Rejono-
wych.  W  ciągu roku Okręg prowadził akcję weryfikacyjną, składał 
wnioski awansowe i  odznaczeniowe, organizował uroczystości, pomagał 
kołom przy załatwianiu formalności związanych z  pozyskiwaniem sztan-
darów oraz współfinansował część na prośbę zarządów kół, finansował też 
drzewce i okucia do sztandarów. Aktywnie pracowano nad upamiętnieniem 

Pismo prezesa Oddziału Okręgowego Zamość ŚZŻAK B. Sobieszczańskiego do ŚZŻAK 
Zarządu Głównego w Warszawie w sprawie zastraszania członków koła gminnego  

w Grabowcu
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wydarzeń i miejsc pamięci narodowej, pomagano członkom w różny waż-
nych dla nich sprawach (zapomogi, sanatoria itp.). Okręg ściśle współpra-
cował z  władzami administracji państwowej, samorządowej, z  wojskiem 
i duchowieństwem. 

Pismo Prezesa Oddziału Okręgowego Zamość 
ŚZŻAK B. Sobieszczańskiego do wojewody 
zamojskiego Janusza Różyckiego w sprawie 

weryfikacji Krzyża Srebrnego Orderu 
Wojennego Virtuti Militari

Pismo prezesa Oddziału Okręgowego 
Zamość ŚZŻAK B. Sobieszczańskiego  
do ŚZŻAK Zarządu Głównego Warszawa  
w sprawie upoważnienia do wydawania 
opinii o swoich członkach.
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Pismo – instrukcja prezesa Oddziału Okręgowego Zamość ŚZŻAK B. Sobieszczańskiego  
z dn. 6 grudnia 1991 r. w sprawie prac nad upamiętnieniem walk w latach 1939–1956 r.

Notatka z dn. 19.11.1991 r. w sprawie pobytu delegacji ŚZŻAK Okręg Zamość  
na posiedzeniu zarządu gm. Adamów 
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ROK 1992

Styczeń 1992 r. – przeprowadzono wstępne negocjacje dotyczące wyda-
nia książki Wacława Jaroszyńskiego, Bolesława Kłembukowskiego i Eugeniu-
sza Tokarczuka pt. Łuny nad Huczwą i Bugiem – walki oddziałów AK i BCh 
obwodu hrubieszowskiego w okresie 1939–1944.

Delegaci na zjazd Zarządu Głównego:
1. Wiesław Kuliński ps. „Ryś” – w ZWZ-AK od 1940 r., kapral, dowódca 

drużyny w oddziale „Carda”. Prezes Obwodu w Biłgoraju.
2. Czesław Dzięba ps. „Vis” – w  ZWZ-AK WiN od 1941 r., żołnierz 

komp. „Konrada”; ciężko ranny w walce z UB; jako żołnierz WiN aresz-
towany i skazany na więzienie. Wiceprezes Okręgu.

3. Teofil Niemczuk ps. „Tęgi” – w ZWZ-AK WIN od 1941 r., żołnierz 
komp. „Konrada”; jako żołnierz WiN aresztowany i skazany na więzie-
nie. Prezes obwodu w Zamościu.

4. Bronisław Malec ps. „Żegota” – w ZWZ-AK WiN od 1940 r., dowódca 
plutonu III komp. „Susiec”; aresztowany w 1946 r. i skazany na więzie-
nie. Prezes Koła Rejonowego w Suścu.

5. Antoni Danilewicz ps. „Lew” – w ZWZ-AK od 1941 r., żołnierz 1 kom-
panii „Norberta”. Prezes koła rejonowego w Komarowie.

6. Tadeusz Łoś ps. „Kula” – w AK od 1942 r., żołnierz Kedywu obwodu 
Hrubieszów. Członek Zarządu Okręgu w Zamościu.

7. Józef Sarzyński ps. „Pogrom” – w  ZWZ-AK od 1940 r., żołnierz 
w plutonie „Orkana” komp. „Poleszuka”; w 1943 r. aresztowany przez 
Gestapo. Członek Zarządu Koła Hrubieszów.

8. Bolesław Sobieszczański ps. „Pingwin”. Prezes Okręgu Zamość 
ŚZŻAK.

Władze Okręgu Zamość od 30 stycznia 1992 r.

Zarząd Okręgu

30 stycznia br., w  czasie walnego zgromadzenia delegatów ŚZŻAK  
O/Zamość, wybrano: prezesa Okręgu, 21-osobowy Zarząd, Komisję Rewi-
zyjną i Okręgowy Sąd Koleżeński. Funkcję prezesa delegaci powierzyli jed-
nogłośnie Bolesławowi Sobieszczańskiemu.  8 lutego br., na pierwszym 
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posiedzeniu, ukonstytuował się zarząd Okręgu. Kapelanem Armii Krajowej 
Okręgu Zamość został ks. infułat Jacek Żórawski.
Wiceprezesami zostali:

1. Jadwiga Kleszczyńska – odpowiedzialna za sprawy organizacyjne i wery-
fikacyjne

2. Piotr Kosuń – odpowiedzialny za sprawy historyczne i wydawnicze
3. Czesław Dzięba – odpowiedzialny za sprawy gospodarcze i finansowe. 
 Skarbnikiem Okręgu została Kol. Halina Splewińska.
W terenie Zarząd reprezentują czterej prezesi obwodów:
1. Piotr Kosuń – Obwód Tomaszów
2. Tadeusz Grodyński – Obwód Hrubieszów
3. Teofil Niemczuk – Obwód Zamość
4 Wacław Kuliński – Obwód Biłgoraj.

W skład prezydium Zarządu weszli:
1. Kleszczyńska Jadwiga
2. Teofil Niemczuk
3. Halina Splewińska
4. Piotr Kosuń
5. Zofia Kalisz
6. Wacław Kuliński
7. Czesław Dzięba
8. Jan Grygiel
9. Bronisław Sikora

10. Bronisław Malec
11. Marian Tokarz
12. Mieczysław Kołdyj
13. Antoni Danilewicz
14. Tadeusz Łoś
15. Bolesław Janiuk
16. Jan Sierleczko
17. Stanisław Michalski
18. Ryszard Sokołowski
19. Zygmunt Ludwik
20. Józef Kalinowski 
21. Anna Kicińska.

Powołano również przewodniczących i członków komisji problemowych.



34

Komisja weryfikacyjna:
1. Mieczysław Kołdyj – przewodniczący
2. Marian Petryk
3. Tadeusz Łoś
4. Adolf Popławski
5. Antoni Popek
6. Ludwik Zygmunt
7. Bronisław Malec
8.  Jan Sierleczko.

Komisja socjalna:
1. Janusz Kess – przewodniczący
2. Władysław Chwiejczak
3. Marian Tokarz
4.  Julian Splewiński
5. Anna Kicińska.

Komisja historyczna:
1. Jerzy Jóźwiakowski – przewodniczący
2. Jan Sitek
3. Jan Grygiel
4. Tadeusz Sienkiel
5. Antoni Danilewicz
6. Ryszard Sokołowski
7.  Józef Malinowski.

Na koordynatora ds. upamiętnienia powołano Janusza Tebinkę.
Okręgowy Sąd Koleżeński:

1. Mec. Stanisław Michalski – przewodniczący
2. Teofil Niemczuk
3. Bronisław Malec
4. Halina Splewińska 
3. Edmund Derewecki.

Okręgowa komisja rewizyjna:
1. Bronisław Mielniczek
2. Izabela Kindop
3. Bolesław Wiater
4. Edward Szozda
5. Kazimierz Halej.
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Pismo prezesa Oddziału Okręgowego Zamość ŚZŻAK B. Sobieszczańskiego do Marcina 
Zamoyskiego prezydenta miasta Zamościa w sprawie wyrażenia zgody na wmurowanie  

na budynku przy ulicy Żeromskiego tablicy pamiątkowej

29.01.1992 r.

Pismo prezesa Oddziału Okręgowego Zamość ŚZŻAK B. Sobieszczańskiego  
do Krajowego Biura Międzynarodowego Numeru Książki w Warszawie  

w sprawie nadania numeru opracowaniu z okresu okupacji pt. Łuna nad Huczwą i Bugiem
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3.02.1992 r.

Pismo przewodniczącego B. Sobieszczańskiego i wiceprzewodniczącego Bogdana Kawałki  
do przewodniczącego Rady Gminy w Łukowej Jana Dubla o stanie prac wykonanych w 1992 r.

Pismo prezesa Oddziału Okręgowego Zamość ŚZŻAK B. Sobieszczańskiego do Kazimierza 
Czerskiego w sprawie wyrażenia zgody na wmurowanie tablicy pamiątkowej  

przy ulicy Żeromskiego
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11.02.1992 r. – opracowano dokumentację upamiętniającą walki nie-
podległościowe Zamojszczyzny w latach 1863–1956. Wydano Kroniki upa-
miętnień walk niepodległościowych Zamojszczyzny; jeden egzemplarz przeka-
zano Zarządowi Głównemu ŚZŻAK w Warszawie.

16.02.1992 r. – odbyło się odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej 
na budynku dawnej siedziby Gestapo, NKWD i UB przy ul. Żeromskiego 
w Zamościu „W hołdzie żołnierzom Armii Krajowej BCh i WiN, torturowa-
nym i zamęczonym w tym budynku przez Gestapo, NKWD i UB w latach 
1939–1956 w  50 rocznicę powołania Armii Krajowej. ŚZZAK Okręg 
Zamość 1992 r.”

17.02.1992 r. – z okazji 50 rocznicy powołania AK w Muzeum Barwy 
i Oręża „Arsenał” przygotowano wystawę, na którą przekazano 14 sztandarów 
organizacyjnych AK.

25.02.1992 r.

Pismo Prezesa Oddziału Okręgowego Zamość ŚZŻAK B. Sobieszczańskiego do Agencji 
Reklamowo-Poligraficznej „Square” w sprawie druku książki  

pt. Łuny nad Huczwą i Bugiem Wacława Jaroszyńskiego
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30.05.1992 r. – odbył się Zjazd 9 pp Legionów AK Ziemi Zamojskiej 
w Zwierzyńcu.

Maj 1992 r. – Uroczyste odsłonięcie 
i poświęcenie pomnika w Błudku2 w miej-
scu upamiętniającym obóz zagłady utwo-
rzony przez władze PRL. W 1990 r. wznie-
siono w tym miejscu pierwszy obelisk. 
Miejsce pamięci narodowej powstało 
z inicjatywy, staraniem żołnierza AK, 
uczestnika akcji odbicia obozu w dniu 
23.03.1945  r., prezesa Koła Rejono-
wego ŚZŻAK Okręg Zamość w Suścu 
ppłk.  Bronisława Malca. Jest on także 
głównym organizatorem uroczystości pa-
triotycznych organizowanych na terenie 
byłego obozu zagłady dla żołnierzy AK.

2 Pisownia nazwy miejscowości zmieniała się w różnych okresach: Błótko, Błódko, obecnie 
Błudko i ta forma jest stosowana w niniejszej publikacji (red.).

Wykaz sztandarów z dn. 15.04.1992 r.
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28.06.1992 r. – obchodzono 48 rocznicę bitwy partyzanckiej pod Osu-
chami.  Okręg organizował wszystkie uroczystości rocznicowe zgodnie 
z  kalendarzem, brały w  nich udział delegacje kół całego Okręgu, młodzież 
szkolna, wojsko, policja, przedstawiciele władz państwowych i  samorządo-
wych.  Pracuje Komitet Budowy Zespołu Pamięci Walk Żołnierzy AK i BCh 
w Osuchach – trwa przebudowa cmentarza wojennego poległych w Puszczy 
Solskiej w czerwcu 1944 r. oraz budowa Domu Pamięci Walk w Puszczy Sol-
skiej.  Powołano Społeczny Komitet Fundacji Nagrobka śp. Tadeusza Kun-
cewicza „Podkowy”.  31.12.1992 r. Okręg liczył 3336 członków.

Cmentarz Wojenny w Błudku
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Odsłonięcie pomnika AK w Biłgoraju, fot. ze zbiorów I. Kulińskiej

12.07.1992 r. – w 45 rocznicę śmierci Ryszarda Kastrzeja, ps. „Zawieja”, 
żołnierza 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, odbył się w miejscu pochówku 
przy figurze Matki Boskiej w Rozkoszówce (gm. Uchanie), symboliczny po-
grzeb oraz wmurowano tablicę pamiątkową.

Podziękowanie Prezesa Oddziału Okręgowego Zamość ŚZŻAK B. Sobieszczańskiego 
dla Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Zamościu za pomoc przy przebudowie 

cmentarza wojennego poległych w Puszczy Solskiej w czerwcu 1944 r.
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Rok 1993

W Okręgu rozpoczęto zbieranie materiałów i przygotowanie Biuletynu In-
formacyjnego, z przeznaczeniem dla członków AK Okręg Zamość oraz instytu-
cji współpracujących. W założeniach zarządu biuletyn ma być kwartalnikiem 
o nakładzie ok. 200 egz., który będzie można zwiększyć, jeżeli biuletynem 
zyska duże zainteresowanie. Pierwszy numer ma być gotowy w lutym 1993 r. 
Zarząd Okręgu planuje wykonanie płaskorzeźb dowódców AK Inspektoratu 
Zamość. Ostateczna decyzja w sprawie miejsca umieszczenia płaskorzeźb zo-
stanie podjęta na posiedzeniu Zarządu.

16.01.1993 r. – Opłatek Koła Rejonowego nr 3 Zamość ŚZŻAK Okręg 
Zamość.

30.01.1993 r. – Walne Zgromadzenie ŚZŻAK Okręg Zamość.

Wspólny opłatek – 16 stycznia 
1993 r. Przedstawiciele 
ŚZŻAK Okręg Zamość 

w osobach: prezes ppłk Bolesław 
Sobieszczański i sekretarz 

por. Teofil Niemczuk 
uczestniczyli w uroczystości 
wspólnego opłatka w Kole 

Rejon. nr 3 ŚZŻAK 
w Zamościu, oprac. W. Baj

Walne zgromadzenie 
sprawozdawczo-wyborcze 
delegatów ŚZŻAK Okręg 
oprac. W. Baj



42

29.03.1993 r. – prezes Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość ppłk B. Sobiesz-
czański, ps. „Pingwin” wystąpił z pismem, w którym w załączeniu przesyłał 
notatkę z ostatniego posiedzenia Społecznego Komitetu Budowy Zespołu 
Pamięci w Osuchach. Na posiedzeniu rozpatrywano sprawy: stan budowy, 
program muzeum, rocznica bitwy pod Osuchami.

3.04.1993 r. – w Zamościu odbyło się posiedzenie zespołu historycznego 
Społecznego Komitetu Budowy Zespołu Pamięci w Osuchach. Notatkę z tego 
posiedzenia sporządził Janusz Tebinka. Na posiedzeniu w Arsenale obecni byli: 
Jerzy Jóźwiakowski, Andrzej Stompór, Bolesław Sobieszczański, płk Kosmala, 
płk Sobiborowicz, przedstawiciel prezesa Związku Kombatantów Stefan Tor, 
koordynator prac na terenie budowy Janusz Tebinka. Wysłuchano sprawoz-
dań z prac wykonanych przez Zespół Historyczny przygotowujący ekspozycję 
w Muzeum w Osuchach.

13.04.1993 r. – wydano drugi numer biuletynu, który cieszył się bardzo 
dużym zainteresowaniem. Zespół redakcyjny zbiera wspomnienia żołnierzy 
AK Okręgu Zamość. 

14.04.1993 r. – posiedzenie Społecznego Komitetu Budowy Zespołu 
Pamięci Walki Żołnierzy AK i BCh w Osuchach. W spotkaniu uczestniczyli:

• Bolesław Sobieszczański – przewodniczący
• płk Jan Sobiborowicz – komendant TSWL
• płk Zygmunt Kosmala – szef WSzW
• mjr Alfred Rudny – 3 Dywizja Zmechanizowana – Lublin
• Jerzy Grzyb – wójt Gminy Łukowa
• Andrzej Stompór – kierownik Muzeum „Arsenał”
• Mirosław Bańkowski – „Arsenał”
• Jan Hyz – prezes Koła Kombatantów w Łukowej
• Zbigniew Mędryk – urząd Gminy Łukowa
• Janusz Tebinka – koordynator budowy
W czasie posiedzenia dokonano lustracji terenu budowy. 

16.06.1993 r. – prezes Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość ppłk B. Sobiesz-
czański, ps. „Pingwin” wystosował pismo do dyrektora Przedsiębiorstwa Budow-
nictwa Ogólnego w Zamościu w sprawie wynajęcia samochodu-dźwigu w celu 
podniesienia i ustawienia krzyża. Krzyż ma być ustawiony w  miejscu, gdzie 
kawaleria polska stoczyła bitwę z bolszewikami w 1920 r. w Wolicy Śniatyckiej. 
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18.06.1993 r. – z ini-
cjatywy zarządu Okręgu 
i  członków Koła Rejo-
nowego AK w  Komaro-
wie, w  Wolicy Śniatyc-
kiej postawiono krzyż 
w miejscu bitwy kawalerii 
polskiej z  bolszewikami 
w  1920  r.  Odbywają 
się uroczystości patrio-
tyczno-religijne zgodnie 
z  przyjętym kalendarzem 
uroczystości, m.in.: Zjazd 9 pp Legionów AK w  Zwierzyńcu, uroczystości 
w Osuchach, rocznica bitwy pod Komarowem, rocznica wybuchu II wojny 
światowej, rocznica napaści Rosji Sowieckiej na Polskę.  ŚZŻAK O/Zamość 
prowadził współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, zabiegał o  zapomogi 
dla najbardziej potrzebujących żołnierzy AK. Przekazał również skierowania 
do sanatorium dla potrzebujących członków związku.  Pod koniec 1993 r. 
działają też koła AK na terenie województwa przemyskiego, w Cieszanowie, 
Narolu i Dzikowie Starym, które weszły w skład Okręgu Zamość.  W końcu 
1993 r. Okręg liczył 2633 członków. Zmniejszenie liczby członków było spo-
wodowane przeprowadzoną weryfikacją, w wyniku której odmówiono człon-
kostwa, skreślono zmarłych, wykreślono w związku z wyjazdem z terenu działa-
nia Okręgu. Działa 41 kół na terenie województwa zamojskiego, trzy na terenie 
województwa przemyskiego i jedno na terenie województwa chełmskiego. 

Rok 1994

Ukazały się kolejne numery Biuletynu Informacyjnego. Zgromadzono już ma-
teriały do kilku kolejnych numerów.

4.02.1994 r. – Zarząd Okręgu skierował pismo do przewodniczącego 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Marka Markiewicza, popierające wnio-
sek Radia Maryja w Toruniu o przydział częstotliwości. 

16.03.1994 r. – Okręg przekazał do druku dwa przewodniki dla turystów 
– Powstanie Zamojskie i Puszcza Solska.

Osuchy 1993, fot. ze zbiorów I. Kulińskiej



44

4.03.1994 r. – zarząd Okręgu podjął decyzję o przekazaniu darowizny dla 
kościoła w Zwierzyńcu na zakup organów. 

16.05.1994 r. – ukazały się przewodniki historyczne – Powstanie Zamoj-
skie i Puszcza Solska.

25.05.1994 r. – zarząd Okręgu skie-
rował prośbę do ordynariusza diecezji 
zamojsko-lubaczowskiej ks. bp. prof. Jana 
Śrutwy o wyrażenie zgody na to, by kościół 
pw.  Matki Bożej Królowej Polski w  Zwie-
rzyńcu był kościołem garnizonowym AK 
Okręgu Zamość. Kościół wybudowano 
na terenie byłego obozu przejściowego. 
Od 1989  r., co roku w  ostatnią niedzielę 
maja (termin ustalony przez weteranów), 
odbywa się zjazd żołnierzy 9 pp Legionów 
AK Zamojszczyzny, w  którym, w  miarę 
możliwości, uczestniczą żołnierze, wraz 
z  rodzinami, z  całego kraju i  spoza granic. 
W  kościele znajduje się ściana pamięci, 
na której umieszczono tablice upamięt-
niające dowódców Armii Krajowej oraz 
szczególnie zasłużonych żołnierzy AK. 

Pismo prezesa B. Sobieszczańskiego 
do JE ks. biskupa prof. J. Śrutwy  

o ustanowienie kościoła w Zwierzyńcu 
kościołem garnizonowym AK  

Okręg Zamość
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29.05.1994 r. – spotkanie żołnierzy 9 pp Legionów AK w Zwierzyńcu – 
odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej poświęconej śp. gen. Zbignie-
wowi Orlińskiemu, ps. „Sławian”.

26.06.1994 r. – w uroczystościach z okazji 50 rocznicy bitwy pod Osu-
chami udział wzięli: Premier RP Waldemar Pawlak, minister UdSKiOR Adam 
Dobroński, prezes Zarządu Głównego ŚZŻAK w Warszawie płk Aleksander 
Tyszkiewicz, członkowie Rządu RP, generalicja.

29.06.1994 r. – do ks. bp. Jana Śrutwy skierowano prośbę o powołanie 
proboszcza parafii w Starym Zamościu ks. Aleksandra Siwka na kapelana AK.

31.07.1994 r. – zjazd żołnierzy 3 batalionu 9 pp Legionów AK z okazji 
50 rocznicy walk w ramach akcji „Burza” w Skierbieszowie.

Sierpień 1994 r. – ks. bp. prof. Jan Śrutwa wyraził zgodę, by kościół 
pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zwierzyńcu został kościołem garnizono-
wym AK Okręg Zamość.

3.08.1994 r. – prezes Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość ppłk B. Sobiesz-
czański, ps. „Pingwin” wystąpił z pismem do ŚZŻAK Zarządu Głównego 
w Warszawie w związku z 50-leciem akcji „Burza”. Stosownie do wytycznych 
Zarządu Głównego Okręg Zamość przystąpił do realizacji obchodów. Łącznie 
wydatki z zorganizowaniem obchodów rocznicy akcji „Burza”, jakie Okręg 

Ściana Pamiątkowa – Kościół Garnizonowy Armii Krajowej Okręg Zamość w Zwierzyńcu
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poniósł, wyniosły 51 milionów zł. W związku z powyższym ŚZŻAK Okręg 
Zamość poprosił o udzielenie stosownej dotacji.

22.08.1994 r. – protokół potwierdzający przyznanie Kołu Rejonowemu 
AK w Komarowie dotacji w kwocie 1 milion 500 tys. zł na cele związane 
z cmentarzem wojennym w Wolicy Śniatyckiej.

20.09.1994 r. – członkowie organizacji niepodległościowych Zamojsz-
czyzny wystosowali apel do Sejmu Rzeczypospolitej o podjęcie uchwały uzna-
jącej struktury UB i SB oraz Informacji Wojskowej, które w okresie 1944– 
–1956 przeznaczone były do zwalczania osób i organizacji działających  
na rzecz niepodległości i suwerenności państwa polskiego, za organizacje 
zbrodnicze.

5.10.1994 r. – wystosowano prośbę o powołanie ks. kanonika Czesława 
Galka na kapelana AK w Zamościu. 

27.11.1994 r. – w Sitańcu k. Zamościa odbył się symboliczny pogrzeb 
Romana Szczura ps. „Urszula” z udziałem pocztów sztandarowych.

Protokół potwierdzający przyznanie Kołu Rejonowemu AK w Komarowie dotacji w kwocie 
1 milion 500 tys. zł na cele związane z cmentarzem wojennym w Wolicy Śniatyckiej
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Rok 1995

08.01.1995 r. – prezes Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość ppłk B. Sobiesz-
czański, ps. „Pingwin” wystąpił z pismem do marszałka Sejmu RP, Józefa 
Zycha z prośbą o interwencję i poparcie stanowiska ŚZŻAK Okręg Zamość 
w związku z posiedzeniem Sejmu, którego tematem była nowelizacja ustawy 
kombatanckiej. Przygotowany przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz 
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojen-
nego z dnia 24.01.1991 r. zawierał sformułowania, które nie mogły zyskać 
aprobaty ŚZŻAK Okręg Zamość. 

Marzec 1995 r. – ks. dziekan Andrzej Puzon został mianowany kapela-
nem AK Obwodu Hrubieszów.

5.06.1995 r. – stan kół w okręgu ŚZŻAK Okręg Zamość.

20.06.1995 r. – nadanie imienia 9 pp Legionów AK Szkole Podstawowej 
w Pukarzowie.
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21.06.1995 r. – sekretarz Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość Teofil Niem-
czuk wystąpił z pismem do ŚZŻAK Zarządu Głównego w Warszawie infor-
mującym m.in. o uroczystościach zaplanowanych na drugą połowę 1995 r. 
oraz o tym, że Okręg Zamość rozpoczął wydawanie biuletynu informacyj-
nego, który ukazuje się raz na kwartał i wydawany jest techniką małej poligra-
fii w objętości 25 stron w formacie A3. 

13.08.1995 r. – udział, obok władz kombatanckich i  przedstawi-
cieli UdSKiOR, w  rocznicowym święcie wyzwolenia obozu przejściowego 
w Zwierzyńcu. 

Rok 1996

W wyniku przeprowadzonej akcji sprawozdawczo-wyborczej w Okręgu Za-
mość ŚZŻAK prezesami poszczególnych kół rejonowych zostali wybrani:

• Aleksandrów – Bronisław Adamowicz
• Biłgoraj – Wacław Kuliński 
• Dołhobyczów – Józef Czajkowski
• Dzików Stary – Ludwik Rokosz
• Gmina Zamość – Jan Drozdowski
• Gorzków – Edward Żurek
• Grabowiec – Bolesław Janiuk
• Horodło – Eugeniusz Kościuczuk
• Hrubieszów – Piotr Kojro
• Izbica – Robert Rowiński       
• Jarczów – Mieczysław Rachański
• Józefów – Stanisław Podolak
• Komarów – Antoni Danilewicz
• Krasne – Albin Mazurek
• Krasnobród – Wacław Lis
• Kraśniczyn – Jan Madejewski
• Krynice – Stanisław Smoląg
• Łabunie – Marian Petryk    
• Łaszczów – Mieczysław Żukowski
• Miączyn – Adolf Popławski  
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• Mircze – Stanisław Kozar
• Narol – Edward Gmiterek
• Nielisz – Józef Zając
• Radecznica – Józef Malinowski
• Rudnik – Wacław Zabłocki
• Sitno – Jan Tarkot
• Skierbieszów – Włodzimierz Adamczuk
• Stary Zamość – Stanisław Mazurek
• Sułów – Jan Kot
• Susiec – Bronisław Malec
• Szczebrzeszyn – Stanisław Flis
• Tarnogród – Czesław Gruca
• Telatyn – Jan Sierleczko
• Tomaszów – Szczepan Mateja
• Trzeszczany – Wincenty Władysław Sendłak
• Turobin – Tadeusz Dziura  
• Tyszowce – Mieczysław Baj
• Uchanie – Antoni Wiech
• Ulhówek – Zenon Lizut
• Werbkowice – Antoni Hubka
• Zamość nr 1 – Wacław Sędłak
• Zamość nr 2 – Tadeusz Cymberski
• Zamość nr 3 – Czesław Dzięba
• Zwierzyniec – Jan Jasina 
• Żółkiewka – Kazimierz Kiszczak

14.02.1996 r. – w 54 rocznicę przemianowania ZWZ na AK w Katedrze 
Zamojskiej odbyły się uroczystości.  Przy Zarządzie Okręgu od stycznia 
działa Komitet ds. edukacji młodzieży. Podjęto współpracę z ZHP, wojskiem, 
policją, kuratorium i Towarzystwem Krajoznawczym. Zarząd zaproponował 
włączenie miejsc pamięci narodowej do tras turystycznych (wykorzystanie 
wydanych przez Okręg przewodników: Puszcza Solska i Powstanie Zamojskie). 
Zorganizowano spotkania tematyczne z młodzieżą szkolną dotyczące histo-
rii AK.  Ufundowano sztandary dla SP im. AK w Osuchach, Malicach 
i Drogojówce.
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Do ZG ŚZŻAK przekazano wykaz sztandarów wykonanych w Okręgu 

•  9 pp leg. AK Ziemi Zamojskiej – przekazany z Warszawy 3.05.1990 r. 
wykonany w 1989 r.

•  ŚZŻAK Obwód Zamość – 24.06.1991 r.
•  Koło Aleksandrów – 2.07.1995 r.
•  Biłgoraj – czerwiec 1993 r.
•  Dołhobyczów – październik 1992 r.
•  Gorzków – 1996 r.
•  Grabowiec – maj 1993 r.
•  Obwód Hrubieszów – 9.12.1994 r. 
•  Horodło – 10.03.1993 r.
•  Józefów – 26.06.1993 r.
•  Komarów – lipiec 1992r.
•  Krasnobród – 2.07.1995 r.
•  Kraśniczyn – maj 1992 r.
•  Krynice – czerwiec 1992 r.
•  Łabunie – 31.10.1993 r.
•  Łaszczów – 10.09.1991 r.
•  Miączyn – 10.05.1992 r.
•  Mircze – 3.10.1993 r.
•  Narol – 2.07.1995 r.
•  Nielisz – wrzesień 1993 r.
•  Rudnik – 26.06.1993 r.
•  Sitno – 10.07.1994 r.
•  Skierbieszów – 17.05.1992 r.
•  Stary Zamość – sierpień 1993 r.
•  Sułów – 1.09.1993 r.
•  Susiec – 9.05.1993 r.
•  Szczebrzeszyn – sierpień 1993 r.
•  Tarnogród – 7.11.1993 r.
•  Telatyn – 12.1990 r.
•  Tomaszów Lubelski – lipiec 1990 r.
•  Trzeszczany – maj 1993 r.
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•  Turobin – 27.09.1992 r.
•  Tyszowce – 24.06.1991 r.
•  Uchanie – 18.07.1993 r.
•  Ulhówek – 26.09.1993 r.
•  Werbkowice – kwiecień 1991 r.
•  Zwierzyniec – 30.05.1993 r.
•  Żółkiewka – 8.11.1992 r.
•  gmina Zamość – 1992 r.

18.07.1996r. – prezes Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość ppłk B. Sobiesz-
czański ps. Pingwin wystosował pismo do Prezesa ŚZŻAK Zarządu Głównego 
Stanisława Karolkiewicza z prośbą o udzielenie pomocy finansowej w wyso-
kości co najmniej 60 mln starych zł.

Rok 1997

Uroczystości patriotyczno-religijne na terenie Okręgu odbywały się zgodnie 
z kalendarzem. 

10.01.1997 r. – odsłonięcie i poświęcenie tablicy „Poległych i pomordo-
wanych Żołnierzy Armii Krajowej w okresie 1939–1947” w Komarowie.

11. 04.1997 r. – posiedzenie Zarządu Okręgu ŚZŻAK w Zamościu, na 
którym omówiono sprawy organizacyjne Zarządu, sprawę tablic pamiątko-
wych dla zasłużonych dowódców zamojskiego okręgu. W powyższym posie-
dzeniu udział wzięli:

Kronika ŚZŻAK Okręg Zamość oprac. W. Baj
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• prezes zarządu – Bolesław Sobieszczański
• wiceprezes zarządu – Antoni Danilewicz
• wiceprezes zarządu – Czesław Dzięba
• wiceprezes zarządu – Zbigniew Kruk
• wiceprezes zarządu – Piotr Kosuń
• sekretarz zarządu – Teofil Niemczuk
• skarbnik zarządu – Halina Splewińska
• gospodarczy zarządu – Michał Kręglicki

11.05.1997 r. – poświęcenie tablic dla Dowódców 1 bat. 9 pp Leg. Armii 
Krajowej – Kościół pw. Świętego Krzyża w Zamościu.

14.06.1997 r. – w Kolonii Staszic (gm. Uchanie) odsłonięto pomnik upa-
miętniający pomordowanych w latach 1944–1947 przez Niemców, NKWD 
i UB 24 mieszkańców gminy Uchanie. Każdego roku, z inicjatywy koła AK 
w Uchaniach, odbywa się w  tym miejscu uroczystość patriotyczno-religijna, 
z licznym udziałem pocztów sztandarowych AK z całego okręgu oraz miesz-
kańców gminy.

29.06.1997 r. – obchody 53 rocznicy bitwy partyzanckiej w Puszczy Sol-
skiej – Osuchach.

Stoi z prawej – Teofil Niemczuk – sekretarz ZO, obok siedzi ppłk Bolesław 
Sobieszczański – prezes ZO, fot. z Kroniki ŚZŻAK Okręg Zamość, oprac. W. Baj
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25.07.1997 r. – Zarząd Okręgu 
podjął uchwałę o  przyznaniu dofi-
nansowania w  wysokości 2000 zł 
na budowę pomnika AK w Warsza-
wie.  W  związku z  powodziami 
w  południowej i  zachodniej części 
kraju Zarząd Okręgu podjął uchwałę 
o przeprowadzeniu wśród członków 
AK zbiórki dla powodzian. Przeka-
zano kwotę 3000 zł na konto Okręgu 
Wrocław dla poszkodowanych żoł-
nierzy AK z terenu Wrocławia. 

5.08.1997 r. – do Opola przekazano zapomogę dla powodzian – żołnie-
rzy AK w wysokości 4335 zł, a z Wrocławia w wysokości 3000 zł.

8.08.1997 r. – w  związku z  podjęciem decyzji o  budowie pomnika 
ku czci żołnierzy AK Inspektoratu Zamojskiego, Zarząd Okręgu zwró-
cił się z prośbą do Prezydenta Miasta Zamościa o przekazanie placu pod 
budowę pomnika.

6.09.1997 r. – uroczystość otwarcia i poświęcenia nowego obiektu szkol-
nego w Chmielku oraz nadania szkole imienia por. Edwarda Błaszczaka, 
ps. „Grom”; poświęcenie sztandaru.

5.10.1997 r. – poświęcenie tablicy poległych żołnierzy AK i WiN w latach 
1939–1956 z rąk hitlerowców oraz UB i NKWD w Żółkiewce.

14.10.1997 r. – przeznaczono 300 zł na wykonanie tablicy pamiątko-
wej poświęconej kapitanowi Antoniemu Rychlowi ps. „Anioł”, który zginął 
w walce z policją ukraińską w Sahryniu.

23.10.1997 r. – powołano Komitet Budowy Pomnika Armii Krajowej 
przy ŚZŻAK O/Zamość. W jego skład weszło dziewięć osób, z których wyło-
niono 4-osobowy Zarząd:

• przewodniczący – Tadeusz Cymberski 
• zastępca przewodniczącego – Jan Sierleczko
• sekretarz – Marian Petryk
• skarbnik – Antoni Danilewicz.

Powiadomienie o spisaniu protokołu 
w przedmiocie przekazania przez ŚZŻAK 

Okręg Zamość kwoty 2000 zł na rzecz 
budowy pomnika AK w Warszawie
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26.10.1997 r. – w Sahryniu odbyło się poświęcenie pomnika dowódcy 
Obwodu Hrubieszów Antoniego Rychla ps. „Anioł”. 

11.11.1997 r. – przedstawiciele Okręgu uczestniczyli w  uroczystości 
poświęcenia tablicy pamiątkowej ku czci harcerek i harcerzy uczestników walk 
z okupantem hitlerowskim, umieszczonej na ścianie pamięci w kościele garni-
zonowym AK w Zwierzyńcu.

Rok 1998

W Zwierzyńcu, z udziałem przedstawicieli ambasady węgierskiej, obchodzo-
no uroczystość powstania styczniowego.  W Błudku, gdzie znajdował się 
obóz zagłady dla żołnierzy AK zorganizowany przez NKWD i UB, zorgani-
zowano obchody kolejnej, cyklicznej uroczystości, która odbywa się zawsze 
w pierwszą niedzielę po 3 maja.

15.02.1998 r. – 56 rocznica przemianowania ZWZ na AK przez Rząd 
RP w Londynie (katedra zamojska). 

31.05.1998 r. – zjazd 9 pp Leg. AK Ziemi Zamojskiej – Kościół Garni-
zonowy Armii Krajowej w Zwierzyńcu.

12.07.1998 r. – spotkanie żołnierzy 3 bat. 9 pp Leg. AK Ziemi Zamoj-
skiej w Puszczy Bonieckiej przy Historycznym Żródełku.

27.09.1998 r. – 59 rocznica napaści Niemiec i Bolszewików na Polskę – 
Grabowiec przy pomniku. 

ROK 1999

24.01.1999 r. – 136 rocznica wybuchu powstania styczniowego – msza 
w kościele garnizonowym AK w Zwierzyńcu, Apel Poległych, salwa honorowa 
pod pomnikiem powstańców.

14.02.1999 r. – 57 rocznica przemianowania ZWZ na AK (katedra 
zamojska); Apel Poległych i złożenie kwiatów pod tablicami AK.

24.03.1999 r. – prezes Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość ppłk B. Sobiesz-
czański, ps. „Pingwin” oraz przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika 
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Armii Krajowej przy Okręgu ŚZŻAK w Zamościu Tadeusz Cymberski 
wystosowali pismo do Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków 
Zamiejscowego Oddziału w Zamościu z prośbą o zatwierdzenie konserwator-
skie załączonego projektu budowlanego na budowę pomnika AK w Zamościu 
przy ul. Partyzantów. Jednocześnie poinformowali, że pomnik zostanie wybu-
dowany ze składek środowiska żołnierzy AK, a jego odsłonięcie planowane 
podczas wizyty Ojca Świętego w Zamościu w czerwcu 1999 r.

29.03.1999 r. – prezes Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość ppłk B. Sobiesz-
czański, ps. „Pingwin” wystąpił z pismem do ŚZŻAK Zarządu Głównego 
w Warszawie w sprawie listy delegatów i ich zastępców na V Krajowy Zjazd 
Delegatów ŚZŻAK w Warszawie oraz informacją, że zgodnie z projektem 
uchwały Zarządu Głównego ŚZŻAK z dnia 23 lutego 1999 r. zostały złożone 
dobrowolne oświadczenia wg wzoru załączonego do niniejszej uchwały. 

Lista delegatów i ich zastępców z okręgu zamojskiego na V Krajowy Zjazd 
Delegatów oraz Światowy Zjazd Żołnierzy AK 25–28 wrzesień 1999 r.:

• Bolesław Sobieszczański – Prezes Zarządu Okręgu ŚZŻAK Zamość
• Kosuń Piotr – Wiceprezes Zarządu Okręgu ŚZŻAK Zamość
• Niemczuk Teofil – Sekretarz Zarządu Okręgu ŚZŻAK Zamość
• Sierleczko Jan – Prezes Koła Rejonowego w Telatynie: Członek Prezy-

dium Zarządu Okręgu w Zamościu
• Mirska Stefania – Sekretarz Zarządu Koła Rejonowego w Józefowie: 

Członek Prezydium Zarządu Okręgu w Zamościu
• Chmarzyński Mieczysław – Prezes Zarządu Koła Rejonowego w Hru-

bieszowie; Członek Prezydium Zarządu Okręgu w Zamościu.
Zastępcy: 
• Michał Kręglicki – Członek Zarządu Okręgu Zamość
• Ziarkiewicz Marian – Wiceprezes Zarządu Koła Rejonowego w Hru-

bieszowie; Członek Prezydium Zarządu Okręgu.

29.03.1999 r. – prezes Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość ppłk B. Sobiesz-
czański, ps. „Pingwin” wystąpił z pismem do kanclerza Kurii Diecezjalnej 
ks. F. Greniuka w celu poinformowania, że do wręczenia Ryngrafu Matki 
Boskiej Akowskiej upoważniony został prezes Zarządu ŚZŻAK Okręg 
Zamość płk B. Sobieszczański, ps. „Pingwin”. W załączeniu został przeka-
zany wykaz osób wytypowanych przez zarząd do sektoru „O”: 

• Bolesław Sobieszczański – prezes zarządu Okręgu ŚZŻAK w Zamościu
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• Kosuń Piotr – wiceprezes zarządu Okręgu ŚZŻAK w Zamościu
• Teofil Niemczuk – sekretarz zarządu Okręgu ŚZŻAK w Zamościu
• Halina Splewińska – skarbnik zarządu Okręgu ŚZŻAK w Zamościu
• Czesław Dzięba – wiceprezes zarządu Okręgu ŚZŻAK w Zamościu.

23.04.1999 r. – prezes Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość ppłk B. Sobiesz-
czański, ps. „Pingwin” wystąpił z pismem do ŚZŻAK Zarządu Głównego 
w  Warszawie w sprawie składów osobowych delegacji i pocztu sztandaro-
wego wytypowanych na uroczystości poświęcenia pomnika AK w Warszawie  
11.06.1999 r.

Delegacja:

• Bolesław Sobieszczański
• Teofil Niemczuk
• Piotr Kosuń.

Poczet Sztandarowy:

• Michał Kręglicki
• Stanisław Kleban
• Tadeusz Flis.

12.06.1999 r. – aktywny udział delegacji ŚZŻAK Okręg Zamość w powi-
taniu Ojca Św. Jana Pawła II w Zamościu.

W sobotę 12 czerwca 1999 r. przybył z wizytą do Zamościa Ojciec Święty 
Jan Paweł II o godz. 17.10 Ojciec Święty wylądował helikopterem na lądo-
wisku w Mokrem pod Zamościem. Dostojnego Pielgrzyma jako pierw-
szy na ziemi zamojskiej powitał biskup zamojsko-lubaczowski Jan Śru-
twa, następnie biskup pomocniczy Mariusz Leszczyński, ks. Franciszek 
Greniuk – kanclerz Kurii Diecezjalnej, ks. Czesław Grzyb – proboszcz 
katedry i inni. Ze strony świeckiej pierwszym witającym był prezydent 
Zamościa Marek Grzelaczyk, następnie wiceprezydenci Zamościa Andrzej 
Lubczyk i Krzysztof Michalski – wojewoda lubelski oraz parlamentarzy-
ści województwa lubelskiego i inni oraz Jan Zamoyski – ostatni ordynat. 
Po krótkim powitaniu Jan Paweł II pojechał do katedry, gdzie modlił się 
dłuższą chwilę, po czym spotkał się z władzami miasta na Rynku Wiel-
kim. Następnie poświęcił szpital swojego imienia, i orszak papieski ruszył 
na miejsce celebry przy kościele Matki Bożej Królowej Polski. Po krótkiej 
modlitwie Ojciec Święty wszedł na podest ołtarza przed kościołem Matki 
Bożej Królowej Polski, gdzie rozpoczął liturgię słowa. Następnie rozpo-
częto składanie darów. 
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Prezes ŚZŻAK ppłk Bolesław Sobieszczański w imieniu organizacji 
akowskiej wręczył Papieżowi srebrny ryngraf Matki Bożej AK. Dary 
złożyły też inne organizacje i zakłady pracy. Pod koniec uroczystości Ojciec 
Święty pożegnał się z pielgrzymami słowami: „Zostańcie z Bogiem” oraz 
udzielił błogosławieństwa apostolskiego i odleciał helikopterem do War-
szawy o godz. 20.00.

Ojciec Święty Jan Paweł II przebywał w Zamościu w dn. 12.06.1999 r. 
W spotkaniu z Papieżem uczestniczyło ok. 300 tys. pielgrzymów. 

27.06.1999 r. – 55 rocznica bitwy pod Osuchami.

25.08.1999 r. – prezes Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość ppłk B. Sobiesz-
czański, ps. „Pingwin” wystąpił z pismem do prezydenta miasta Zamościa, 
Marka Grzelaczyka w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie z  ruchu 
odcinka ul.  Partyzantów (od ronda do przejazdu kolejowego) w dniu 
1  września w  związku z uroczystościami patriotyczno-religijnymi związa-
nymi z poświęceniem pomnika AK znajdującego się przy ul. Partyzantów 
w Zamościu. 

Fot. z Kroniki ŚZŻAK Okręg Zamość, oprac. W. Baj
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1.09.1999 r. – odsłonięto i  poświęcono pomnik Armii Krajowej przy 
ul. Partyzantów w Zamościu.

Uroczystość rozpoczęła się zbiórką na Rynku Wielkim w Zamościu i mel-
dunkiem zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Kolejnym punktem uro-
czystości było wystąpienie prezydenta miasta Zamościa Marka Grzelczyka. 
Po mszy św. w katedrze zamojskiej uczestnicy w asyście wojska i licznych 
pocztów sztandarowych udali się w szyku zwartym pod pomnik. Poświę-
cenia pomnika dokonał JE ks. bp prof. Jan Śrutwa – Ordynariusz Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej.

ROK 2000

2.01.2000 r. – 57 rocznica wybuchu Powstania Zamojskiego w obronie 
wysiedlanej i pacyfikowanej Zamojszczyzny w latach 1942–1944. Po uro-
czystej mszy św. w katedrze zamojskiej uczestnicy uroczystości udali się pod 
pomnik AK gdzie po Apelu Poległych złożono wiązanki i kwiaty.

23.01.2000 r. – 137 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego w Zwie-
rzyńcu.

4.02.2000 r. – rocznica bitwy oddziałów partyzanckich AK z Niemcami 
pod Lasowcami. Uroczystość odbyła się przy pomniku w Lasowcach. Przy 
zabytkowym ołtarzu polowym celebrowano mszę św. kolejne etapy uroczysto-
ści przebiegały zgodnie z ceremoniałem wojskowym.

9.04.2000 r. – udział w „60 rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Szczebrzeszy-
nie. Otwarcie wystawy „Katyń – Golgota Wschodu”. 

13.04.2000 r. – Okręg Zamość jako główny organizator uroczystości 
upamiętniającej 60 rocznicę wymordowania Polskich Jeńców Wojennych 
w  Katyniu. Uroczystość rozpoczęła się mszą św w Katedrze Zamojskiej. 
Następnie wszyscy uczestnicy w szyku zwartym udali się na Rotundę Zamoj-
ską, gdzie po wystąpieniu historycznym odbył się Apel Poległych, po którym 
złożono wieńce i kwiaty na płycie ku czci pomordowanych. 

28.05.2000 r. – Zjazd Żołnierzy 9 pp Leg. AK Ziemi Zamojskiej 
w Zwierzyńcu. Przy udziale m.in. 3 Zamojskiej Brygady Obrony Terytorial-
nej nastąpiło wciągnięcie flagi państwowej na maszt, odśpiewano hymn. Po 
wystąpieniu historycznym wręczono odznaczenia i awanse. Kolejnym etapem 
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uroczystości był Apel Poległych i złożenie kwiatów przy pomniku. Następnie 
wszyscy uczestnicy uroczystości wzięli udział w uroczystej mszy św. 

11.11.2000 r. – udział w Narodowym Święcie Niepodległości w Zamościu.

26.11.2000r. – 58 rocznica wysiedlenia Skierbieszowa i okolic. Po mszy 
św. dalsza część uroczystości miała miejsce przy Pomniku Walki i Męczeństwa. 

Rok 2001

11.01.2001 r. – uroczyste spotkanie opłatkowe żołnierzy AK Okręgu 
Zamojskiego.

15.02.2001 r. – prezes ZO ppłk Bolesław Sobieszczański ps. „Pin-
gwin” w  związku z  ciężką chorobą przekazał pełnienie swojej funkcji 
kpt. Teofilowi Niemczukowi.

30.03.2001 r. – sekretarz ŚZŻAK Okręg Zamość kpt. Antoni Danile-
wicz, ps. „Lew” wystąpił z pismem do płk. Stanisława Karolkiewicza prezesa 
Zarządu Głównego ŚZŻAK w Warszawie w związku ze złożoną rezygnacją ze 
stanowiska prezesa Zarządu Okręgu ŚZŻAK w Zamościu – pana płk. Bole-
sława Sobieszczańskiego. Ww. poinformował m.in., że Zarząd Okręgu na 
nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 12.02.2001 r. powołał na stanowisko 
pełniącego obowiązki prezesa Zarządu Okręgu kol. kpt. Teofila Niemczuka. 
Funkcje tę ww. miał pełnić do chwili zwołania Walnego Zgromadzenia, prze-
widzianego zgodnie ze Statutem na rok 2002.

6.05.2001r. – 56 rocznica likwidacji Obozu Zagłady w Błudku zorgani-
zowanego przez NKWD dla żołnierzy AK.

17.06.2001 r. – VII Wojewódzki Konkurs Piosenki Partyzanckiej (Alek-
sandrów). 

19.08.2001 r. – uroczystość upamiętniająca zbrodnie dokonane na Pola-
kach i jeńcach sowieckich w lesie w Lipsku-Polesiu przez hitlerowców w latach 
1941–1944.

26.08.2001 r. – 81 rocznica bitwy pod Komarowem – zwycięskiej bitwy 
Kawalerii Polskiej w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. w programie: 
pokazy Szwadronu Kawalerii (ŚZŻAK jako współorganizator).
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25.10.2001 r. – odbył się pogrzeb prezesa Okręgu Bolesława Sobiesz-
czańskiego.  Msza św. pogrzebowa została odprawiona w kościele kate-
dralnym w  Zamościu w asyście kompanii honorowej garnizonu zamoj-
skiego, a także orkiestry wojskowej, licznych pocztów sztandarowych AK 
i  innych formacji bojowych z okresu okupacji oraz wielu przyjaciół, miesz-
kańców Zamościa i okolic. Głównym celebrantem mszy żałobnej był  
ks. bp Jan Śrutwa, ponadto uczestniczyli w niej ks. Czesław Galek, ks. Zdzisław 
Ciżmiński, ks. Aleksander Siwek, ks. Bogusław Romankiewicz i ks. Franciszek 
Greniuk. Homilię wygłosił ks. Jacek Żórawski. Ppłk Bolesław Sobieszczański 
ma wielkie zasługi w walkach partyzanckich z Niemcami i w organizowa-
niu ŚZŻAK Okręgu Zamość w latach 1989–2001. Pułkownik nie zawsze był 
zadowolony z tego, co działo się w Polsce po roku 1989. Widział wiele zagro-
żeń i niebezpieczeństw dla Ojczyzny zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrz-
nych. Uważał, że przed Polską jest jeszcze długa droga do tej Ojczyzny, jaką 
sobie wymarzyli żołnierze AK. Przemówienie pożegnalne w imieniu ŚZŻAK 
Okręg Zamość wygłosił tymczasowy prezes Okręgu Zamość kol. Teofil Niem-
czuk.  Ppłk Bolesław Sobieszczański został pochowany na cmentarzu komu-
nalnym w Zamościu. Przeżył lat 84. Jako dowódca plutonu, a następnie kom-
panii stoczył ok. 30 udokumentowanych walk i potyczek z  Niemcami pod 
dowództwem por. Józefa Śmiecha, ps. „Ciąg” lub własnym. 

Pamiątkowa fotografia z pogrzebu prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość  
ppłk. Bolesława Sobieszczańskiego, ps. „Pingwin”. Kronika ŚZŻAK  

Okręg Zamość, oprac. W. Baj
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27.09.2001 r. – uroczystość poświęcona Polskiemu Państwu Podziem-
nemu; msza św. w Katedrze Zamojskiej, następnie przemarsz pod pomnik 
Armii Krajowej, Apel Poległych, złożenie kwiatów.

Rok 2002

3.02.2002 r. – 59 rocznica bitwy stoczonej 4 lutego 1943 r. przez oddziały 
Armii Krajowej z Niemcami pod Lasowcami – uroczystość odbyła się pod 
pomnikiem poległych żołnierzy AK. W programie – występ uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach.

21.03.2002 r. – Odbył się Walny Zjazd, na którym wybrano władze 
okręgu. Prezesem został kpt. Teofil Niemczuk ps. „Tęgi”. 

3.05.2002 r. – w obchodach święta Konstytucji 3 Maja delegacja 
ŚZŻAK Okręg Zamość złożyła wieniec w miejscu upamiętniającym pobyt 
Józefa Piłsudskiego na Rynku Wielkim w Zamościu.

Czerwiec 2002 r. – uroczystości patriotyczne w Telatynie.

Delegacje składające wieńce w miejscu 
upamiętniającym pobyt Józefa 

Piłsudskiego w Zamościu.  
Na pierwszym planie delegacja 

z prezesem ŚZŻAK Okręg Zamość 
Teofilem Niemczukiem, 3 maja 2002 r. 

Fot. upamiętniająca poczty 
sztandarowe. Kronika ŚZŻAK 
Okręg Zamość, oprac. W. Baj
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22.06.2002 r. – uroczystości patriotyczne upamiętniające bitwę pod 
Osuchami.

27.07.2002 r. – dokonano uroczystego odsłonięcia i poświęcenia pomnika 
ku czci żołnierzy AK w Trzeszczanach.

27.09.2002 r. – uroczystość poświęcona Polskiemu Państwu Podziem-
nemu; msza św. w katedrze zamojskiej, następnie przemarsz pod pomnik AK, 
Apel Poległych, złożenie kwiatów.

23.10.2002 r. – pierwsza rocznica śmierci ppłk. Bolesława Sobiesz-
czańskiego, ps. „Pingwin” – odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej 
w kościele garnizonowym AK w Zwierzyńcu.

Rok 2003

14.01.2003 r. – uroczyste spotkanie opłatkowe żołnierzy AK Okręg 
Zamość.

26.01.2003 r. – 140 rocznica wybuchu powstania styczniowego – ŚZŻAK 
Okręg Zamość jako współorganizator.

Delegacja ŚZŻAK Okręg Zamość składająca wieniec pod pomnikiem poległych żołnierzy 
AK pod Osuchami. Od lewej: Piotr Kosuń – wiceprezes, Antoni Danilewicz – sekretarz,  

Teofil Niemczuk – prezes ZO, Tadeusz Cymberski – skarbnik. Osuchy 22 czerwca 2003 r.
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4.02.2003 r. – Wystąpienie historyczne prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość 
mjr. Teofila Niemczuka w 60 rocznicę bitwy partyzanckiej pod Lasowcami. 

27.04.2003 r. – w Skierbieszowie obchodzono rocznicę śmierci mjr. Józefa 
Śmiecha ps. „Ciąg”, a w Łabuniach rocznicę śmierci Edwarda Lachawca, ps. „Kon-
rad”.  58 rocznica brutalnego mordu dokonanego przez UB i NKWD na 
dowódcy oddziału AK – Edwardzie Lachawcu, ps. „Konrad” i Jego żołnierzach 
oraz ludności cywilnej w Łabuniach.

15.06.2003 r. – obchody 59 rocznicy walk AK 2 czerwca 1944 r. 
w Tyszowcach.

31.08.2003 r. – rocznica bitwy pod Komarowem.

1.09.2003 r. – rocznica wybuchu II wojny światowej.

17.09.2003 r. – obchody rocznicy agresji sowieckkiej na Polskę.

27.09.2003 r. – 5 rocznica ustanowienia przez Sejm RP Dnia Podziemnego 
Państwa Polskiego; otwarcie wystawy „Wrzesień 1939 na Zamojszczyźnie”.

28.09.2003 r. – 64 rocznica Ofiar Września 1939 r. w Górze Grabowiec; 
polowa msza św.   Obchody święta patrona Szkoły Podstawowej im. Armii 
Krajowej w Kaczórkach, a także ślubowanie uczniów klas pierwszych.

19.10.2003 r. – 64 rocznica Walk Wrześniowych pod Aleksandrowem 
uroczystości na cmentarzu w Sigle.

Lasowce, 4.02.2003 r.
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Rok 2004

15.01.2004 r. – organizacja opłatka ŚZŻAK Okręg Zamość.

25.02.2004 r.

Wspólny opłatek ŚZŻAK w Zamościu, od lewej: prezes ZO – T. Niemczuk,  
JE ks. bp prof J. Śrutwa, ks. B. Romankiewicz, ks. A. Siwek. Kronika ŚZŻAK 

Okręg Zamość, oprac. W. Baj
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3.05.2004 r. – 213 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

4.06.2004 r. – V Powiatowy Konkurs o AK i BCh na Ziemi Biłgorajskiej 
w Łukowej – przedstawiciele AK uczestniczyli w komisji konkursowej.

20.06.2004 r. – uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika „W hoł-
dzie Bohaterom Żołnierzom AK poległym w latach 1939–1945” w Drogo-
jówce (Koło Rejonowe ŚZŻAK Trzeszczany).

1.08.2004 r. – 60 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego; odsło-
nięcie oraz poświęcenie tablicy pamiątkowej „W hołdzie zamordowanym 
i prześladowanym przez zbrodniarzy komunistycznych w latach 1944–1956 
za wierność Bogu, Narodowi i Ojczyźnie” w Biłgoraju.

29.08.2004 r. – 84 rocznica bitwy pod Komarowem.

1.09.2004 r. – 65 rocznica agresji hitlerowskiej na Polskę (Rotunda 
Zamojska).

5.09.2004 r. – odsłonięto i  poświęcono pomnik ku czci żołnierzy AK 
w Tomaszowie Lubelskim.

Pismo kustosza Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego AK J. Sitka  
do mjr.Teofila Niemczuka prezesa zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość w sprawie Muzeum AK 

w Bondyrzu (wraz z ankietą)
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17.09.2004 r. – 65 rocznica napaści sowieckiej na Polskę – Katedra 
Zamojska, Rynek Wielki w Zamościu.

26.09.2004 r. – 6 rocznica ustanowienia przez Sejm RP Dnia Pod-
ziemnego Państwa Polskiego; Katedra Zamojska, Pomnik Armii Krajowej, 
Muzeum Barwy i Oręża „Arsenał” – wykład „Polskie Państwo Podziemne 
w okresie II wojny światowej” – IPN Lublin; Rynek Wielki – koncert Repre-
zentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

11.11.2004 r. – 86 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Rok 2005

23.01.2005 r. – z okazji 142 rocznicy wybuchu powstania styczniowego 
odbyły się uroczyste obchody w  Zwierzyńcu. ŚZŻAK Okręg Zamość był 
współorganizatorem uroczystości.

4.02.2005 r. – uroczyście obchodzono rocznicę bitwy pod Lasowcami.

Fotografia upamiętniająca odsłonięcie pomnika ku czci żołnierzy AK  
w Tomaszowie Lubelskim, Kronika ŚZŻAK Okręg Zamość, oprac. W. Baj
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29.05.2005 r. – odbył się zjazd żołnierzy 9 pp. Legionów AK Ziemi 
Zamojskiej.

26.06.2005 r. – w 61 rocznicę bitwy partyzanckiej pod Osuchami, przy-
gotowano rekonstrukcję bitwy partyzanckiej i koncert patriotyczny.

1.08.2005 r. – uroczystości w Zamościu upamiętniające wybuch Powsta-
nia Warszawskiego.

21.08.2005 r. – w  kościele parafialnym w  Komarowie miało miejsce 
poświęcenie tablic pamiątkowych poświęconych mjr. Hieronimowi Białowol-
skiemu ps. „Grot” i Zenonowi Jachymkowi ps. „Wiktor”. 

28.08.2005 r. – z 85 rocznicy zwycięskiej bitwy kawalerii polskiej w woj-
nie polsko-bolszewickiej, w Wolicy Śniatyckiej pod Komarowem przygoto-
wano rekonstrukcję wydarzeń – szarżę kawalerii.

15–17.09.2005 r. – Okręg uczestniczył w uroczystościach „Roku Zamo-
ścia” ogłoszonym dla uczczenia 400 rocznicy śmierci założyciela i fundatora 
Zamościa, 425 rocznicy lokacji miasta oraz odsłonięcia pomnika Kanclerza 
i Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego.

2.10.2005 r. – wspólnie z uczniami SP im. Armii Krajowej w Kaczórkach 
obchodzono święto patrona. 

Fotografia pamiątkowa z uroczystości upamiętniających wybuch Powstania Warszawskiego 
(Zamość), od lewej: kpt. Antoni Danilewicz – sekretarz ZO, por. Tadeusz Cymberski – skarbnik 

ZO, mjr Teofil Niemczuk – prezes ZO, Kronika ŚZŻAK Okręg Zamość, oprac. W. Baj
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11.11.2005 r. – udział w uroczystościach z okazji 87 rocznicy odzyska-
nia niepodległości oraz poświęcenia pomnika ku czci Żołnierzy Armii Kra-
jowej, Mieszkańców wsi Pniówek zamordowanych przez Niemców 1944 r. 
w Rotundzie Zamojskiej i w egzekucji publicznej w Potoczku. 

Rok 2006 

10.01.2006 r. – uroczyste spotkanie opłatkowe żołnierzy AK Okręgu 
Zamość.

4.02.2006 r. – odbyły się uroczystości związane z 63 rocznicą bitwy pod 
Lasowcami, stoczonej 4 lutego 1943 r. przez oddziały Armii Krajowej z Niem-
cami. Uroczystość zorganizowali: okręg zamojski Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej oraz burmistrz Krasnobrodu. Uwieńczeniem obcho-
dów było złożenie kwiatów pod pomnikiem poległych Żołnierzy AK.

23.04.2006 r. – miały miejsce uroczystości związane z obchodami 61 rocz-
nicy haniebnego mordu na żołnierzach AK, BCh i ludności cywilnej w miej-
scowości Łabuńki.  Uroczystości poświęcone 24 rocznicy śmierci mjr. Józefa 
Śmiecha ps. „Ciąg”, dowódcy 3 batalionu 9 pp Legionów AK w Skierbieszo-
wie. Uroczystość zorganizowało Koło Rejonowe w Skierbieszowie ŚZŻAK.

6.05.2006 r. – odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna, upamiętnia-
jąca 61 rocznicę likwidacji Obozu Zagłady w Błudku zorganizowanym przez 
NKWD dla żołnierzy AK. 
Źródło: www.slawomirzawislak.pl

Fot. M. Derkacz, www.slawomirzawislak.pl
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27.05.2006 r. – udział w uroczystości zjazdu żołnierzy 9 pp Legionów 
Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej w Zwierzyńcu.

Źródło: www.slawomirzawislak.pl

18.06.2006 r. – w miejscowości Kolonia Staszic odbyły się uroczystości 
patriotyczno-religijne z  okazji 61  rocznicy tragicznych wydarzeń w  Gminie 
Uchanie.

25.06.2006 r. – miały miejsce uroczystości patriotyczno-religijne z okazji 
62 rocznicy bitwy partyzanckiej pod Osuchami w czerwcu 1944 r.

Fot. M. Derkacz, www.slawomirzawislak.pl
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27.08.2006 r. – w Wolicy Śniatyckiej obchodzono 86 rocznicę bitwy pod 
Komarowem – zwycięskiej bitwy kawalerii polskiej w wojnie polsko-bolsze-
wickiej w 1920 r.

17.09.2006 r. – uroczyście obchodzono 67 rocznicę bitwy żołnierzy pol-
skich z wojskiem sowieckim w Zamłyniu (Tyszowce).

Źródło: www.slawomirzawislak.pl
 

27.09.2006 r. – odbyła się uroczystość nadania Zespołowi Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 3 w Zamościu imienia Armii Krajowej.

Źródło: www.slawomirzawislak.pl
 

Obchodzono 8 rocznicę ustanowienia przez Sejm RP 27 września – Dniem 
Podziemnego Państwa Polskiego (Katedra w Zamościu).

Źródło: www.slawomirzawislak.pl
 

1.10.2006 r. – udział w uroczystościach z okazji święta patrona szkoły 
im. AK w Kaczórkach.

Uroczystości 67. rocznicy bitwy żołnierzy polskich z wojskiem 
sowieckim w Zamłyniu (Tyszowce), www.slawomirzawislak.pl
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26.11.2006 r. – odbyły się uroczyste odbchody 64 rocznicy wysiedlenia 
mieszkańców Skierbieszowa i okolic. Uroczystość w Skierbieszowie zorgani-
zowali m.in. wójt Skierbieszowa i Koło Terenowe ŚZŻAK w Skierbieszowie.
Członkowie ŚZŻAK wzięli również udział w obchodach 63 rocznicy rozpo-
częcia wysiedleń i pacyfikacji na Zamojszczyźnie zorganizowanych w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu.

28.11.2006 r. – zmarł mjr Teofil Niemczuk ps. „Tęgi”. Funkcję prezesa 
objął por. Tadeusz Cymberski ps. „Junak”.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Zamościu im. Armii Krajowej,  
www.slawomirzawislak.pl
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Rok 2007 

3.01.2007 r. – 35 lat działalności Muzeum Historycznego Inspektoratu 
Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa „Adam” w Bondyrzu jako instytucji 
kultury. 

4.02.2007 r. – odbyły się uroczystości z okazji 64 rocznicy bitwy stoczonej 
4 lutego 1943 r. przez oddziały Armii Krajowej z Niemcami pod Lasowcami.

Luty–marzec 2007 r. – rozmowy pomiędzy Kołami Rejonowymi nr 2 
i nr 3 w celu połączenia się. Połączenie nastąpiło w kwietniu – oba koła będą 
funkcjonowały pod nazwą Koło Rejonowe nr 2 Zamość ŚZŻAK w Zamo-
ściu z siedzibą w „Muzeum Barwy i Oręża – Arsenał” przy ul. Zamkowej 2 
w Zamościu. 

6.05.2007 r. – uroczystości patriotyczno-religijne upamiętniające 62 rocz-
nicę likwidacji Obozu Zagłady w Błudku zorganizowanego przez NKWD dla 
żołnierzy AK.

26.05.2007 r. – w  Szczebrzeszynie uroczystoście odsłonięto tablicę 
poświęconą śp. Stanisławowi Książkowi ps. „Wyrwa”.

Fot. S. Zawiślak
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27.05.2007 r. – odbył się zjazd żołnierzy 9 pp AK Ziemi Zamojskiej 
w Zwierzyńcu.

24.06.2007 r. – z okazji 63 rocznicy bitwy partyzanckiej pod Osuchami 
w czerwcu 1944 r. zorganizowano uroczystości patriotyczno-religijne. 

Źródło: http://slawomirzawislak.pl

1.08.2007 r. – 63 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

26.08.2007 r. – w Wolicy Śniatyckiej odbyły się uroczyste obchody zwy-
cięskiej bitwy Kawalerii Polskiej w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r.

31.08.2007 r. – w  Rotundzie Zamojskiej zorganizowano uroczystości 
upamiętniające 68 rocznicę napaści hitlerowskiej na Polskę.

17.09.2007 r. – w Hrubieszowie odbyły się obchody 68 rocznicy agresji 
sowieckiej na Polskę. 

Źródło: http://slawomirzawislak.pl
 

Obchody 68 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę w Zamościu

Źródło: http://slawomirzawislak.pl
 

23.09.2007 r. – w  Grabowcu zorganizowano uroczystość poświęconą 
68 rocznicy napaści sowieckiej na Polskę.

27.09.2007 r. – w Zamościu uroczyście obchodzono 9 rocznicę ustano-
wienia przez Sejm RP 27 września Dniem Podziemnego Państwa Polskiego. 

Źródło: http://slawomirzawislak.pl
 

27.09.2007 r. – pierwsza rocznica nadania Zespołowi Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 3 w Zamościu imienia Armii Krajowej oraz ślubowanie klas  
pierwszych.

6.10.2007 r. – z okazji 65 rocznicy wybuchu powstania zamojskiego miała 
miejsce uroczystość patriotyczno-religijna połączona z odsłonięciem pomnika 
poświęconego partyzantom Batalionów Chłopskich. Wśród fundatorów był 
poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, członek ŚZŻAK Okręg Zamość.
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11.11.2007 r. – w Zamościu odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna 
z okazji 89 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

12.11.2007 r. – odbyło się spotkanie Społecznego Komitetu Opieki 
nad Cmentarzami Gminy Łukowa. Dotyczyło ono kwestii organizacyjnych 
związanych z realizacją projektu renowacji Pomnika Poległych na cmentarzu 
wojennym w Osuchach. Komitet z Urzędem Gminy Łukowa, przy wsparciu 
ŚZŻAK, aktywnym udziale posła S. Zawiślaka podjął inicjatywę przebudowy 
pomnika na cmentarzu partyzanckim.

27.11.2007 r. – uroczyście obchodzono 65 rocznicę wysiedleń i pacyfi-
kacji Zamojszczyzny, Skierbieszów. Uroczystości odbyły się pod Honorowym 
Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Rok 2008

4.02.2008 r. – 65 rocznicę bitwy stoczonej 4 lutego 1943 r. przez oddziały 
Armii Krajowej z Niemcami pod Lasowcami uczczono w trakcie uroczystości 
religijno-patriotycznej.

17.02.2008 r. – w 65 rocznicę wysiedlenia Grabowca i okolic odbyła się 
uroczystość religijno-patriotyczna.

20.02.2008 r. – zmarł kpt. Tadeusz Cymberski ps. „Junak”, prezes 
ŚZŻAK Okręgu Zamość.  Funkcję Prezesa ŚZŻAK Okręgu Zamość przejął 
kpt. Tadeusz Kopeć ps. „Bratek”, dotychczasowy wiceprezes. 

21.02.2008 r. – członkowie Okręgu wzięli udział w pogrzebie kpt. Roberta 
Kuźmy, który zginął w katastrofie lotniczej samolotu wojskowego CASA pod 
Mirosławcem. Pogrzeb odbył się w Lipsku.

22.02.2008 r. – odbył się pogrzeb kpt. Tadeusza Cymberskiego, prezesa 
Zarządu Okręgu ŚZŻAK O/Zamość.

31.03.2008 r. – odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
ŚZŻAK O/Zamość. Funkcję Prezesa objął S. Zawiślak, poseł na Sejm RP.

13.04.2008 r. – wspólnie ze Stowarzyszeniem „Zamojska Rodzina 
Katyńska” zorganizowano obchody 68 rocznicy ludobójstwa dokonanego na 
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polskich oficerach przez NKWD. Miejscem uroczystości był kościół rekto-
ralny pw. św. Katarzyny w Zamościu.

20.04.2008 r. – w  Łabuniach odbyły się uroczystości patriotyczno-
-religijne poświęcone 63 rocznicy śmierci Edwarda Lachawca ps. „Kon-
rad”.  Uczestniczono również w obchodach 65 rocznicy bombardowania 
wsi Majdan Sitaniecki.

22.04.2008 r. – miało miejsce spotkanie historyczne z młodzieżą Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Zamościu. Wzięli w nim udział żołnierze 
Armii Krajowej Okręgu Zamość.

27.04.2008 r. – w kościele pw. św. Jana Nepomucena w Suścu, w czasie 
uroczystości patriotyczno-religijnych, odsłonięto tablicę poświęconą Maria-
nowi Wardzie ps. „Polakowski”.  W kościele parafialnym w Skierbieszowie 
odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne poświęcone pamięci mjr. Józefa 
Śmiecha ps. „Ciąg” i Józefa Kruka ps. „Kasztan”.

4.05.2008 r. – zorganizowano uroczystości patriotyczno-religijne upa-
miętniające 63 rocznicę likwidacji Obozu Zagłady w Błudku zorganizowa-
nego przez NKWD dla żołnierzy AK.

25.05.2008 r. – w  Gminie Żółkiewka odbyły się uroczystości patrio-
tyczno-religijne, w Olchowcu obchodzono 64 rocznicę żołnierzy BCh pole-
głych w  akcji zbrojnej z  Niemcami w  lesie poperczyńskim, w  Zwierzyńcu 
odbył się zjazd żołnierzy 9 pp AK Ziemi Zamojskiej.

Czerwiec 2008 r. – rozpoczęto pracę nad ustanowieniem odznaki 
okręgowej. 

20.06.2008 r. – z okazji 58 rocznicy zamknięcia klasztoru oo. Bernardy-
nów w Radecznicy odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne.

29.06.2008 r. – w  trakcie uroczystości patriotyczno-religijnych z  oka-
zji 64 rocznicy bitwy partyzanckiej pod Osuchami odsłonięto i poświęcono 
odnowiony pomnik upamiętniający walkę żołnierzy Armii Krajowej z  nie-
mieckim okupantem.

4.07.2008 r. – w  Rapach miały miejsce uroczystości patriotyczno-reli-
gijne upamiętniające pomordowanych uczestników bitwy partyzanckiej pod 
Osuchami.
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18.07.2008 r. – mieszkańcy Gminy Gorzków spotkali się z członkami 
i sympatykami Koła Rejonowego ŚZŻAK w Gorzkowie.

21.07.2008 r. – mieszkańcy Komarowa spotkali się z  kombatantami 
z Koła Rejonowego ŚZŻAK w siedzibie Urzędu Gminy Komarów.

1.08.2008 r. – w Zamościu zorganizowano uroczystości upamiętniające 
64 rocznicę wybuchu powstania warszawskiego.

31.08.2008 r. – w Wolicy Śniatyckiej, gmina Komarów, odbyły się uro-
czyste obchody zwycięskiej bitwy kawalerii polskiej w wojnie polsko-bolsze-
wickiej w 1920 r. 

1.09.2008 r. – z okazji 69 rocznicy wybuchu II wojny światowej w Rotun-
dzie zamojskiej odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne.

12.09.2008 r. – mieszkańcy Gminy Werbkowice spotkali się z członkami 
Koła Rejonowego ŚZŻAK w Werbkowicach.

21–23.09.2008 r. – w Warszawie odbył się VIII Krajowy Zjazd Dele-
gatów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Prezes ŚZŻAK  
O/Zamość S. Zawiślak został wybrany do Prezydium Zarządu Głównego 
ŚZŻAK.

26.09.2008 r. – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Armii 
Krajowej w Zamościu uroczyście obchodzono Dzień Patrona Szkoły.

27.09.2008 r. – członkowie Koła Rejonowego ŚZŻAK spotkali się 
z  mieszkańcami Gminy Żółkiewka.  Z  okazji Dnia Polskiego Państwa 
Podziemnego w Zamościu odbyły się uroczystości patriotyczne.

28.09.2008 r. – Uroczystość poświęcona 69 rocznicy napaści sowieckiej 
na Polskę, Grabowiec-Góra.

1.10.2008 r. – w Domu Kultury w Biłgoraju odbyło się spotkanie miesz-
kańców z członkami Koła Rejonowego ŚZŻAK Biłgoraj.

4.10.2008 r. – przedstawiciele Okręgu uczestniczyli w  uroczystościach 
związanych z 68 rocznicą powstania Batalionów Chłopskich, które zorganizo-
wano w Zamościu.

5.10.2008 r. – w uroczystościach związanych z  odsłonięciem pomnika 
Armii Krajowej w Kaczórkach brali udział przedstawiciele Okregu.
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13.10.2008 r. 

3.11.2008 r. – w Kole Rejonowym ŚZŻAK w Biłgoraju miało miejsce 
spotkanie członków z mieszkańcami miasta.

11.11.2008 r. – w  Zamościu odbyły się uroczystości z  okazji 90-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości.

18.11.2008 r. – na zamku w Lublinie uroczystoście obchodzono 90 rocz-
nicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

23.11.2008 r. – miały miejsce uroczystości patriotyczno-religijne związane 
z 66 rocznicą wysiedlenia Skierbieszowa i okolic.

26.11.2008 r. – członkowie Koła Rejonowego ŚZŻAK w  Uchaniach 
spotkali się z mieszkańcami gminy.

27.11.2008 r. – przedstawiciele Okręgu wzięli udział w  uroczystościach, 
związanych z 66 rocznicą wysiedleń na Zamojszczyźnie, które odbyły się w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu.

28.11.2008 r. – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe z Krasno-
brodu „Torfex” wsparło ŚZŻAK Okręg Zamość kwotą 19 000 zł na poczet 
Muzeum AK w Bondyrzu.

Uchwała z dn. 13.10.2008 r. w sprawie rozpoczęcia remontu Muzeum Inspektoratu AK  
w Bondyrzu
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Rok 2009

3.01.2009 r. – spotkanie z mieszkańcami Gminy Żółkiewka oraz człon-
kami Koła Armii Krajowej w Żółkiewce.

12.01.2009 r. – Konferencja prasowa Zarządu ŚZŻAK O/Zamość.

Żródło: http://slawomirzawislak.pl
 

13.01.2009 r. – odbyło się spotkanie mieszkańców Miasta i  Gminy 
Szczebrzeszyn z członkami Koła Armii Krajowej.

14.01.2009 r. – mieszkańcy Starego Zamościa spotkali się z członkami 
Koła ŚZŻAK.

20.01.2009 r. – zorganizowano uroczystości patriotyczno-religijne w kościele 
garnizonowym pw. św. Jana Bożego w Zamościu. Podczas mszy św. sprawowanej 
przez ordynariusza diecezji zamojsko-lubaczowskiej JE ks. bp. Wacława Depo, 
została odsłonięta tablica poświęcona żołnierzom Armii Krajowej Inspektoratu 
Zamojskiego, ufundowana przez ŚZŻAK O/ Zamość.

Tablica w Kościele Garnizonowym pw. św. Jana Bożego w Zamościu ufundowana przez 
ŚZŻAK Okręg Zamość i poświęcona przez ówczesnego Bp. Wacława Depo, która czci 

pamięć żołnierzy PPP, także Żołnierzy Wyklętych, fot. P. Błażewicz
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24.01.2009 r. – członkowie Okręgu uczestniczyli w  uroczystościach 
historyczno-patriotycznych pt. „Ocalić od zapomnienia” – rekonstrukcji 
bitwy pod Krasnobrodem.

25.01.2009 r. – w Zwierzyńcu odbyły się wojewódzkie obchody 146 rocz-
nicy wybuchu powstania styczniowego.

4.02.2009 r. – miała miejsce uroczystość religijno-patriotyczna związana 
z 66 rocznicą bitwy stoczonej 4 lutego 1943 r. przez oddziały Armii Krajowej 
z Niemcami pod Lasowcami.

15.02.2009 r. – odbyła się uroczystość religijno-patriotyczna poświęcona 
66 rocznicy wysiedlenia Grabowca i okolic przez okupanta niemieckiego.

23.02.2009 r. – spotkanie delegacji Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość 
z premierem Jarosławem Kaczyńskim w Zamościu.

Marzec 2009 r. – po przejściu całej procedury Komisja Heraldyczna 
MON 20 marca 2009 r. pozytywnie zaopiniowała wzór i regulamin „Odznaki 
Zasługi ŚZŻAK Okręg Zamość”, a następnie ww. odznaczenie zostało zatwier-
dzone przez Kancelarię Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Spotkanie z premierem Jarosławem Kaczyńskim. Delegacja ŚZŻAK Okręg Zamość,  
Zamość 23.02.2009 r., fot. A. Jaroszyński
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10.03.2009 r. – spotkanie z mieszkańcami Rudnika oraz członkami Koła 
ŚZŻAK.  Spotkanie z  mieszkańcami Żółkiewki oraz członkami Koła 
ŚZŻAK.

16.03.2009 r. – spotkanie założycielskie Tymczasowego Komitetu 
Budowy Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie. Celem spotkania 
było skoordynowanie działań społecznych mających na celu utworze-
nie „Muzeum Martyrologii Narodu Polskiego”, jednym z założycieli był 
ŚZŻAK Okręg Zamość.

Żródło: http://slawomirzawislak.pl
 

24.03.2009 r. – odbyło się zebranie Tymczasowego Komitetu Budowy 
Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie.

25.03.2009 r. – miało miejsce zebranie członków Koła Rejonowego 
nr 2 ŚZŻAK w Zamościu.

26.03.2009 r. – odbyło się spotkanie Społecznego Komitetu Budowy 
Pomnika w Hrubieszowie.

Żródło: http://slawomirzawislak.pl
 

27.03.2009 r. – mieszkańcy Biłgoraja spotkali się z  członkami Koła 
ŚZŻAK.

6.04.2009 r. – Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz i prezes ŚZŻAK 
Okręg Zamość S. Zawiślak podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy 
Kuratorium Oświaty w Lublinie i ŚZŻAK Okręg Zamość. Konferencję pra-
sową zorganizowano w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Armii 
Krajowej w Zamościu.

Żródło: http://slawomirzawislak.pl
 

Komunikat dla mediów 

W  dniu 6 kwietnia br. w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
im. Armii Krajowej w Zamościu odbyła się konferencja prasowa z udzia-
łem Pana Krzysztofa Babisza, Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz członków 
Prezydium Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajo-
wej w Zamościu. Przedmiotem konferencji była prezentacja porozumienia 
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o  współpracy zawartego pomiędzy Kuratorium Oświaty w  Lublinie 
i ŚZŻAK Okręg Zamość. 

Pan kurator Babisz poinformował, że na mocy zawartego porozumienia 
rozpoczęła się współpraca Kuratorium i ŚZŻAK Okręg Zamość w zakre-
sie upowszechniania w szkołach i placówkach podlegających kuratorium 
na Zamojszczyźnie wiedzy historycznej na temat dziejów Polski i  losów 
obywateli w latach 1939–1989 oraz w zakresie upowszechniania tradycji 
i dziedzictwa ideowego Armii Krajowej. Kurator Krzysztof Babisz poinfor-
mował także, że nawiązana współpraca jest efektem inicjatywy weteranów 
z  ŚZŻAK, reprezentowanych przez prezesa Zarządu Okręgu Sławomira 
Zawiślaka. Podkreślił, że zawarte porozumienie znacznie poszerza możli-
wości edukacji patriotycznej i historycznej dzieci i młodzieży, dla której 
bezpośredni kontakt i możliwość rozmowy z uczestnikami walk o niepod-
ległość Polski w czasach okupacji niemieckiej i sowieckiej będzie najsku-
teczniejszą i  najatrakcyjniejszą formą nauki. Kurator podkreślił, że jego 
podstawowym zadaniem będzie wspomaganie działania w zakresie organi-
zowania dla uczniów i nauczycieli prelekcji, sesji historycznych i spotkań 
z udziałem żołnierzy AK na temat polskiego czynu zbrojnego w okresie 
okupacji. Ponadto Lubelski Kurator Oświaty, we współpracy z  ŚZŻAK 
Okręg Zamość, będzie udzielał pomocy w zakładaniu na terenie szkół na 
Zamojszczyźnie Klubów Historycznych im. Armii Krajowej. 

W  drugiej części konferencji Poseł Zawiślak podziękował kuratorowi 
Babiszowi za przychylność i  pozytywne ustosunkowanie się do wniosku 
ŚZŻAK. Stwierdził, że podpisanie porozumienia jest ostatnią szansą na 
skorzystanie z ogromnego potencjału edukacyjnego, jakim jest niewątpli-
wie świadectwo żyjących żołnierzy Armii Krajowej i  WiN, uczestników 
walk o niepodległość Ojczyzny. Czas mija nieubłaganie, a szeregi ŚZŻAK 
topnieją z  miesiąca na miesiąc, dlatego tym bardziej należy się spieszyć 
i skorzystać z wiedzy tych, którzy jeszcze pozostali. Prezes Zawiślak wyra-
ził przekonanie, że współpraca z Kuratorium pozwoli na upowszechnienie 
wiedzy o etosie Polskiego Państwa Podziemnego i jego siły zbrojnej, jaką 
była Armia Krajowa, oraz spowoduje zintensyfikowanie łączności między-
pokoleniowej i  przyczyni się do ożywienia idei patriotycznych, leżących 
u podstaw działalności ŚZŻAK. Dzięki temu kolejne pokolenia młodych 
Polaków będą wchodzić w  dorosłe życie świadome ogromnej spuścizny 
pozostawionej przez pokolenie żołnierzy niepodległości. Wyraził również 
nadzieję, że podpisane porozumienie i realizowane na jego podstawie dzia-
łania spowodują w konsekwencji zasilenie szeregów ŚZŻAK przez przed-
stawicieli młodego pokolenia, nauczycieli i młodzież szkolną, pragnących 
kultywować niepodległościowe tradycje Armii Krajowej. 

W oparciu o podpisane porozumienie, w najbliższej przyszłości w  szko-
łach Zamojszczyzny, zostaną powołane zespoły robocze składające się 
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z przedstawicieli kuratorium i ŚZŻAK Okręg Zamość, które będą ukie-
runkowywały i  koordynowały wspólne działania. Jednym z  pierwszych 
zadań tych zespołów będzie zorganizowanie w tym roku konkursu wiedzy 
historycznej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w wieku do 18 lat, 
pod roboczym tytułem „Młodzież o Armii Krajowej na Zamojszczyźnie”.

Konferencja prasowa z  udziałem członków Tymczasowego Komitetu 
Budowy Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie.

Źródło: slawomirzawislak.pl

Źródło: http://slawomirzawislak.pl
 

Udział w konferencji na temat powołania Muzeum Centrum Wysie-
dlonych na Zamojszczyżnie (komunikat) 

W  dniu 6 kwietnia br. w  biurze poselskim posła Sławomira Zawiślaka 
w Zamościu odbyła się konferencja prasowa z udziałem członków Tym-
czasowego Komitetu Budowy Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyź-
nie, na czele z przewodniczącym Komitetu Jerzym Zacharowem. Tema-
tem konferencji była prezentacja idei utworzenia Muzeum Martyrologii 
Narodu Polskiego „Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie” oraz 
zakresu prac organizacyjnych zmierzających do realizacji tej idei. Z inicja-
tywy Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny, a także innych orga-
nizacji katolickich i  niepodległościowych, w  tym Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej, w dniu 16 marca w Zamościu ukonstytuował 
się Tymczasowy Komitet Budowy Centrum Wysiedlonych. W  skład 
Komitetu weszli, poza jego przewodniczącym, także Pani Maria Gmyz, 
poseł Sławomir Zawiślak, Pan Dariusz Zagdański – przewodniczący 
Klubu Radnych PiS, Pan F. Bogdan Łasocha, Pan Marek Siedlecki, Pan 
Andrzej Szymański oraz Pan Piotr Kurzępa. Celem Komitetu jest wybu-
dowanie w Zamościu nowoczesnego muzeum upamiętniającego cierpie-
nia ludności polskiej wypędzanej ze swych domostw i eksterminowanej 
przez niemieckiego okupanta. 

Największa tego typu akcja została przeprowadzona przez hitlerowców, 
przy wsparciu kolonistów niemieckich i  ludności ukraińskiej, właśnie na 
Zamojszczyźnie. Wysiedlenia z  Zamojszczyzny były próbą praktycznej 
realizacji założeń Generalnego Planu Wschodniego. Zasadnicza jego część 
przewidywała wysiedlenie kilkudziesięciu milionów Słowian z  terenu 
Europy Środkowo-Wschodniej i  Wschodniej i  osiedlenie w  ich miejsce 
ludności niemieckiej. Zamojszczyzna stała się obszarem eksperymental-
nym dla tego nieludzkiego planu. Rejon ten, w myśl planów Himmlera, 
miał być pierwszym z 14 planowanych „bastionów niemczyzny” (niem. ein 
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Deutsches Bollwerk). Plan ten uzyskał formalną podstawę w dniu 12 listo-
pada 1942 r., kiedy to Himmler wydał rozporządzenie nr 17C, które 
wyznaczało obszar Zamojszczyzny jako tzw. „pierwszy obszar osadniczy” 
w  Generalnym Gubernatorstwie. Strefa wysiedleń obejmowała powiaty: 
biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski i zamojski. 

Pierwsze wysiedlenia z  Zamojszczyzny przeprowadzono próbnie jeszcze 
w  listopadzie 1941 r. Przy współpracy kolonistów niemieckich z  miej-
scowości Brody Duże hitlerowcy wysiedlili 2 tys. Polaków z  6 zamoj-
skich wsi. Właściwa akcja wysiedleńcza rozpoczęła się zaś jesienią 1942 r. 
i  trwała do sierpnia 1943 r. Akcja objęła łącznie blisko 110 tys. miesz-
kańców Zamojszczyzny, w tym 30 tys. dzieci (tzw. rabunek dzieci – kil-
kanaście tysięcy „wartościowych rasowo” dzieci wywieziono do Rzeszy, 
po wojnie powróciło tylko około 800 z nich). Władze III Rzeszy zamie-
rzały osiedlić na Zamojszczyźnie 60 tys. kolonistów niemieckich przesie-
dlonych m.in. z Besarabii, Bośni, Serbii i ZSRR. Ostatecznie na terenie 
Zamojszczyzny zdołano osiedlić ok. 12 tys. Niemców. Wśród nich byli 
rodzice obecnego niemieckiego prezydenta Horsta Köhlera, który urodził 
się w Skierbieszowie – 20 km od Zamościa. Wysiedleńców umieszczano 
w obozach przejściowych w Zamościu i Zwierzyńcu. Warunki, w jakich 
przyszło żyć wysiedlonym i politycznym więźniom, jak wynika z relacji 
naocznych świadków, porównywalne były do tych z  obozów śmierci – 
segregacja rodzin, wszy, głód, błoto, tortury, dzienna śmiertelność w jed-
nym tylko baraku: ok. 30 osób. Więźniowie przebywali w 16 barakach, 
odgrodzonych od siebie drutami kolczastymi. Baraki nie były opalane, 
z powybijanymi szybami, bez podłóg i urządzeń sanitarnych. W obozach 
przeprowadzano badania rasowe. W  wyniku selekcji wydzielono cztery 
grupy osób. Pierwsza grupa przeznaczona była do „ponownego zniem-
czenia” (niem.  Wiedereindeutschung) i  kierowana do dalszych badań 
rasowych, do specjalnego obozu w Łodzi. Druga grupa kierowana była 
do pracy przymusowej w  Rzeszy i  na wschodzie. Trzecią grupę, osoby 
w wieku powyżej 60 lat niezdolne do pracy i dzieci do lat 14 przymusowo 
odbierane rodzicom, kierowano do tzw. wiosek rentowych (niem. Renten-
dörfer), utworzonych w powiatach: garwolińskim, siedleckim, mińskim 
i sokołowskim. Z kolei osoby z grupy czwartej przeznaczone były do eks-
terminacji w obozach koncentracyjnych, głównie w Auschwitz-Birkenau 
i na Majdanku – szacowano, iż do natychmiastowej likwidacji przezna-
czonych zostanie ponad 20% wszystkich wysiedlanych. 

Akcji wysiedleńczej towarzyszył opór ludności. Mieszkańcy Zamojszczyzny, 
po początkowym zaskoczeniu, już na przełomie 1942 i 1943 r. rozpoczęli 
samoobronę, wspomagani w tym przez zorganizowane oddziały polskiego 
podziemia AK i  BCh – tzw. powstanie zamojskie. Władze niemieckie 
postanowiły przezwyciężyć problem siłą, wznawiając działania przeciwko 
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ludności cywilnej i przeprowadzając pomiędzy 23 czerwca a 15  sierpnia 
1943 r. akcję pacyfikacyjno-wysiedleńczą „Wherwolf”, mającą na celu 
„zwalczanie band”. Do akcji zaangażowano duże siły żandarmerii wojsko-
wej, SS, pomocniczą policję ukraińską oraz 10 tys. żołnierzy Wehrmachtu. 
Pacyfikacja przeprowadzana była z użyciem wyjątkowo brutalnych metod, 
łącznie z egzekucjami jako elementem terroru masowego – m.in. w Rotun-
dzie Zamojskiej rozstrzelano ok. 8 tys. osób. 

Członkowie Komitetu Budowy Centrum chcą, by wszystkie te tragiczne 
wydarzenia były przedstawione i upamiętnione w nowoczesnym muzeum 
– Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie. W muzeum upamiętnione 
mają być również ofiary wysiedleń dokonywanych przez sowieckiego oku-
panta na wschodnich terenach Rzeczypospolitej, a  także ofiary polsko-
-ukraińskich konfliktów narodowościowych. Centrum Wysiedlonych na 
Zamojszczyźnie ma jednak także inny, wcale nie ukrywany wymiar: ma 
być odpowiedzią na próbę fałszowania historii przez naszych zachodnich 
sąsiadów, na utworzenie w Berlinie Centrum upamiętniającego cierpienia 
ludności niemieckiej wysiedlanej po wojnie z tzw. ziem odzyskanych. Cen-
trum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie ma być antidotum na relatywizo-
wanie historii, świadome i  całkowicie zamierzone mieszanie dobra i  zła, 
zrównywanie kata i ofiary, dokonywane w ostatnich latach w Niemczech. 
Inicjatorzy budowy Centrum podkreślili, że to dobrze, iż polski rząd 
zabiera w tej sprawie głos. To dobrze, że polski rząd protestuje przeciwko 
uczestnictwu we władzach fundacji, która zajmować się będzie tworzeniem 
Centrum w  Berlinie, najbardziej antypolskiego niemieckiego polityka – 
Eriki Steinbach. Członkowie Komitetu Budowy Centrum mają jednak 
pełną świadomość tego, że nie jesteśmy w stanie zatrzymać budowy tego 
berlińskiego muzeum fałszowania historii. Jedyne co możemy i musimy 
zrobić, to odpowiedzieć w  sposób zasadniczy i  skuteczny stosownymi 
działaniami w  Polsce. Takim właśnie działaniem powinna być budowa 
Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie. Pismo w sprawie utworzenia 
Centrum wystosowano już do Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i  Mini-
stra Spraw Zagranicznych. Członkowie Komitetu oczekują w  najbliż-
szych dniach ich odpowiedzi. Przed dwoma tygodniami poseł Zawiślak 
wystosował także interpelację w tej sprawie do Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, oczekując na wsparcie inicjatywy ze strony rządu. 
Inicjatywę budowy Centrum poparły już organizacje niepodległościowe 
i kombatanckie działające na Zamojszczyźnie. Głos w sprawie miała zabrać 
także Rada Miejska Zamościa, która o inicjatywie budowy Centrum była 
poinformowana już na sesji w dniu 23 lutego br. Niestety, projekt uchwały 
w tej sprawie, złożony przez radnych PiS, został zignorowany przez prze-
wodniczącego Rady Jana Matwiejczuka. Członkowie Komitetu Budowy 
Centrum ubolewają, że przewodniczący Matwiejczuk nie jest w  stanie 
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myśleć w kategoriach ponadpolitycznych i w praktyce sprzeciwia się reali-
zacji idei budowy Centrum. Szkoda, bo uchwała Rady Miejskiej byłaby 
jasnym i  czytelnym sygnałem dla innych samorządów Zamojszczyzny. 
Obstrukcja i  bezmyślność przewodniczącego Matwiejczuka w  tej spra-
wie budzi największy sprzeciw członków komitetu, którzy wyrażają jed-
nak nadzieję, że uchwała w  tej sprawie zostanie podjęta na kwietniowej 
sesji Rady Miejskiej. Członkowie Komitetu zapowiedzieli, że w  najbliż-
szych dniach wystosują odpowiednie pisma do pozostałych samorządów 
Zamojszczyzny z prośbą o wsparcie idei utworzenia Centrum i  przystą-
pienie do współtworzenia Fundacji Pamięci Ofiar Nazizmu Niemieckiego 
z siedzibą w Zamościu. Zasadniczym zadaniem fundacji będzie doprowa-
dzenie do utworzenia Muzeum Martyrologii Narodu Polskiego „Centrum 
Wysiedlonych na Zamojszczyźnie”. Inicjatywa Komitetu jest otwarta na 
wszystkie środowiska. Członkowie Komitetu zapraszają przedstawicieli 
samorządów Zamojszczyzny i organizacji społecznych, a także wszystkich 
zainteresowanych na spotkanie w dniu 14 kwietnia br. o godz. 16.10 w sali 
konferencyjnej delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamo-
ściu. Członkowie Komitetu proszą także wszystkie środki masowego prze-
kazu o jej wsparcie. Poinformowali również, że w najbliższym czasie w biu-
rze poselskim posła Sławomira Zawiślaka, w biurze senatorskim senatora 
Jerzego Chróścikowskiego zostaną wyłożone księgi, w których mieszkańcy 
Zamojszczyzny będą mogli swym wpisem wesprzeć ideę budowy Centrum. 
Członkowie Tymczasowego Komitetu Budowy Centrum Wysiedlonych na 
Zamojszczyźnie poinformowali także, iż na dzisiejszym posiedzeniu jedno-
głośnie przyjęli w skład TKBCW na Zamojszczyźnie prezesa Ogólnopol-
skiego Związku BCH Okręg Zamość, Pana Edwarda Zubrzyckiego.

Źródło: http://www.slawomirzawislak.pl

8.04.2009 r. – odbyło się spotkanie z członkami koła zamojskiego ŚZŻAK. 
Do nowo otwartego koła w Nieliszu przyjęto kilkudziesięciu nowych członków.

14.04.2009 r. – Tymczasowy Komitet Budowy Centrum Wysiedlonych 
na Zamojszczyźnie zorganizował, w Delegaturze LUW w Zamościu, spotka-
nie dla samorządowców w celu ustalenia warunków współpracy. 

Komunikat 
W sali konferencyjnej Delegatury LUW w Zamościu odbyło się spotkanie 
członków Tymczasowego Komitetu Budowy Centrum Wysiedlonych na 
Zamojszczyźnie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego 
i organizacji kombatanckich z całego regionu. Spotkanie zapowiedziane 
zostało podczas konferencji prasowej Komitetu w  dniu 6 kwietnia br., 
zaś jeszcze przed świętami Komitet rozesłał zaproszenia wraz z  listem 
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informacyjnym do ponad 100 wójtów, burmistrzów i przewodniczących 
rad na całej Zamojszczyźnie. Na spotkanie zaproszeni zostali także wszy-
scy parlamentarzyści z  terenu Zamojszczyzny oraz szefowie organizacji 
niepodległościowych i  społecznych. W  spotkaniu wzięło udział ponad 
40 osób. 
Wielu samorządowców telefonicznie zgłaszało swoje pełne poparcie dla 
idei utworzenia Muzeum Martyrologii Narodu Polskiego „Centrum 
Wysiedlonych na Zamojszczyźnie”, usprawiedliwiając jednocześnie swą 
nieobecność na spotkaniu. Podobnie uczynił również poseł Wojciech 
Żukowski, który swe poparcie przekazał za pośrednictwem posła Sła-
womira Zawiślaka. Spotkanie otworzył przewodniczący Tymczasowego 
Komitetu Jerzy Zacharow, który po powitaniu wszystkich zebranych 
przedstawił ideę utworzenia Centrum oraz zakres dotychczasowych prac 
zrealizowanych przez Komitet. Bogdan Łasocha uszczegółowił plany 
związane z budową muzeum i zaapelował o ponad polityczne podejście 
do tej inicjatywy. Z kolei poseł Sławomir Zawiślak poinformował o roz-
mowach i interpelacjach, jakie w tej sprawie złożył do Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, a także poprosił wszystkich zebranych samo-
rządowców o  jak najszybsze poparcie idei utworzenia Centrum poprzez 
podejmowanie stosownych uchwał, listów intencyjnych lub stanowisk 
przez organy jednostek samorządu terytorialnego Zamojszczyzny. Podkre-
ślił, że tego rodzaju uchwały mają na celu pokazanie decyzji samorządow-
ców w zakresie pełnego wsparcia dla idei, co będzie niezwykle pomocne 
w rozmowach nad finansowaniem Muzeum, prowadzonych w Warszawie. 
W dyskusji głos zabrali także inni członkowie Komitetu – Maria Gmyz 
i Marek Siedlecki, a także senator Jerzy Chróścikowski, który zaapelował 
do samorządu Miasta Zamościa o  pilne poparcie idei utworzenia Cen-
trum poprzez jak najszybsze podjęcie stosownej uchwały, co dodatkowo 
zachęci wszystkie inne samorządy Zamojszczyzny. Z wypowiedzi zapro-
szonych gości wynikało, iż Komitet ma zdecydowane poparcie wszystkich 
zgromadzonych reprezentantów Parlamentu, samorządowców i przedsta-
wicieli organizacji społecznych. Przewodniczący Rady Miasta Zamościa 
Jan Matwiejczuk zadeklarował, że stosowny projekt uchwały zostanie 
poddany pod głosowanie na najbliższej, kwietniowej, sesji Rady Miejskiej. 
Deklaracja przewodniczącego Matwiejczuka spotkała się z żywą reakcją 
posła Zawiślaka i pozostałych członków Komitetu, którzy podkreślali, że 
cieszy ich zmiana stanowiska przewodniczącego w tej sprawie. Deklaracja 
ta jest znaczącym krokiem naprzód, za który bardzo dziękują. Członkowie 
Komitetu wyrazili przy tym nadzieję, iż na spotkaniu w tej sprawie, orga-
nizowanym w Ratuszu dnia 15 kwietnia br., Przewodniczący podtrzyma 
swoje stanowisko. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że sama idea utwo-
rzenia Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie jest bardzo cenną ini-
cjatywą i zasługuje na pełne poparcie, zaś szczegóły przedsięwzięcia będą 



87

precyzowane na podobnych spotkaniach w przyszłości. Na zakończenie 
poseł Sławomir Zawiślak zapowiedział, że w najbliższym czasie zostanie 
zarejestrowana Fundacja, która przejmie zadania Tymczasowego Komi-
tetu. Poseł zaprosił także wszystkie zainteresowane samorządy do udziału 
we władzach programowych Fundacji, co spowoduje, że idea utworzenia 
Centrum faktycznie będzie inicjatywą ponad polityczną i  będzie miała 
bardzo duże szanse na realizację. 

Źródło: http://slawomirzawislak.pl
 

15.04.2009 r. – odbyło się spotkanie z  przewodniczącym Rady Mia-
sta Zamościa w  celu wyjaśnienia problemów związanych z  uchwaleniem 
przez Radę Miejską Zamościa uchwały popierającej społeczną ideę budowy 
Muzeum Martyrologii Narodu Polskiego.

18.04.2009 r. – mieszkańcy Gminy Żółkiewka spotkali się z członkami 
ŚZŻAK. Przyjęto również nowych członków do Związku.

19.04.2009 r. – odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne związane 
z 64 rocznicą śmierci Edwarda Lachawca ps. „Konrad”.

26.04.2009 r. – w  Skierbieszowie uczestniczono w  uroczystościach 
patriotyczno-religijnych poświęconych 27 rocznicy śmierci mjr. Józefa Śmie-
cha, ps. „Ciąg” oraz żołnierzom z jego batalionu.

Źródło: http://slawomirzawislak.pl
 

28.04.2009 r. – odbyło się zebranie Tymczasowego Komitetu Budowy 
Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie.

30.04.2009 r. – 
uroczystości pogrze-
bowe żołnierzy i sani-
tariuszki w Mirczu.

Uroczystości pogrzebowe 
żołnierzy i sanitariuszki  

Września 1939 r.  
Fot. S. Zawiślak
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5.05.2009 r. – miało miejsce zebranie Tymczasowego Komitetu Budowy 
Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie.

19.05.2009 r. – odbyło się zebranie Tymczasowego Komitetu Budowy Cen-
trum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie.

25.05.2009 r. – w Szkole Podstawowej w Szczebrzeszynie, w żywej lekcji 
historii uczestniczyli członkowie Okręgu i weterani Armii Krajowej w Szcze-
brzeszynie.

31.05.2009 r. – z okazji święta 9 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajo-
wej im. Ziemi Zamojskiej w Zwierzyńcu przedstawiciele Okręgu uczestniczyli 
w uroczystościach patriotyczno-religijnych.

3.06.2009 r. – w Bondyrzu, w trakcie wizyty w Szkole Podstawowej 
im. W. i W. Jeżo – żołnierzy AK, przekazano do biblioteki „Biuletyn Informacyjny”, 
miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z lat 2000–2008.

8.06.2009 r. – uczestnictwo w seminarium nt. „Stosunków polsko-ukra-
ińskich w czasie II wojny światowej”, które odbyło się w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach.

14.06.2009 r. – obchody uroczystości patriotyczno-religijnej przed 
pomnikiem ofiar poległych w czasie II wojny światowej w miejscowo-
ści Kolonia Staszic (gm. Uchanie), z udziałem 16 pocztów sztandarowych 
AK.  W  66 rocznicę pomordowanych Polaków na Wołyniu i  całym 
Wschodzie, w Rotunda w Zamościu miała miejsce uroczysta msza święta.

16.06.2009 r. – odbyło się zebranie Tymczasowego Komitetu Budowy 
Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie.

Źródło: http://slawomirzawislak.pl

Źródło: http://slawomirzawislak.pl

20.06.09 r. – zorganizowano uroczystości patriotyczno-religijne poświę-
cone działalności i 59 rocznicy likwidacji przez UB II Inspektoratu Zamoj-
skiego AK i Klasztoru oo. Bernardynów w Radecznicy.

28.06.2009 r. – Okręg był współorganizatorem uroczystości patrio-
tyczno-religijnych w 65 rocznicę bitwy partyzanckiej pod Osuchami.

Źródło: http://slawomirzawislak.pl
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29.06.09 r. – odbyło się zebranie Tymczasowego Komitetu Budowy Cen-
trum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie.

25.07.2009 r. – uczestni-
czono w  obchodach 65 rocz-
nicy pacyfikacji Władysławina 
i  Chłaniowa, w  Gminie Żół-
kiewka w Powiecie Krasnystaw.

Źródło: http://slawomirzawislak.pl

1.08.2009 r. – ŚZŻAK O/Zamość zorganizował obchody 65  rocznicy 
wybuchu powstania warszawskiego.

Źródło: http://slawomirzawislak.pl
 

2.08.2009 r. – odbyło się spotkanie z mieszkańcami Gminy Nielisz doty-
czące powołania struktur gminnych ŚZŻAK O/Zamość.

Komunikat 

W imieniu Prezydium ŚZŻAK O/Zamość pragnę uprzejmie poinformować 
o reaktywowaniu do pracy organizacyjnej Koła Rejonowego naszego Związku 
w Gminie Nielisz. Dnia 2 sierpnia br. w Szkole Podstawowej i Gimnazjum 
w Średniem Dużem odbyło się Walne Zebranie Wyborcze 22 aktywnych 
członków ŚZŻAK celem powołania ww. Koła. W Zebraniu uczestniczyło 
także 8 członków nadzwyczajnych zdecydowanych przystąpić do powo-
ływanego Koła oraz zaproszeni goście: Sławomir Zawiślak prezes ŚZŻAK 
Okręg Zamość, kpt. Tadeusz Kopeć wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość, 
kpt. Michał Kręglicki, skarbnik ŚZŻAK Okręg Zamość mgr Marian Der-
kacz, prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK Nr 2 w Zamościu Ryszard Sokołow-
ski, wiceprezes Koła Rejonowego ŚZŻAK Nr 2 w Zamościu.

W  trakcie zebrania wyłoniono następujące władze Koła. Prezesem Koła 
Rejonowego ŚZŻAK w Nieliszu został Pan Tadeusz Suszek. Do Zarządu 
Koła wybrano Wiktora Gila, Feliksa Krawczyka, Wiktora Łukaszczyka, 
Mieczysława Stańczyka, Jerzego Śliwę, Mieczysława Świstowskiego oraz 
Tadeusza Zająca. W  skład Komisji Rewizyjnej weszli: Marian Chmiel, 
Henryk Miszczak, Antoni Turka. Delegatami Koła na zjazd wyborczy 
ŚZŻAK Okręg Zamość wybrano: Tadeusza Suszka prezesa Koła, Wiktora 
Łukaszczyka oraz jako jego zastępcę Mieczysława Stańczyka. 

65 Rocznica Pacyfikacji Władysławina i Chłaniowa, 
fot. S. Zawiślak
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Powołane z chwilą rozpoczęcia działalności przez ŚZŻAK Koło w Nieliszu 
ograniczyło, po śmierci w latach dziewięćdziesiątych prezesa Koła śp. Pana 
Józefa Zająca, swoją działalność wyłącznie do indywidualnych kontaktów 
Okręgu z bardzo nielicznymi jego byłymi członkami. Pierwsze rozmowy na 
temat ponownej reaktywacji pracy Koła miały miejsce pod koniec 2008 r.

W  czasie ww. spotkania zaprezentowano członkom odtworzonego Koła 
w Nieliszu sztandar, który Zarząd Okręgu ŚZŻAK Okręg Zamość przekaże 
władzom Koła. Jednocześnie omówiono sprawy organizacyjnej współpracy 
Koła z Prezydium ŚZŻAK Okręg Zamość na rzecz krzewienia etosu AK 
oraz postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia Polaków. 

Licząc na przychylność wójta Nielisz, członkowie Koła wystąpili z wnio-
skiem o  skierowanie pisma o  udostępnienie przez władze samorządowe 
pomieszczenia w  Urzędzie Gminy lub tzw. Agronomówce w  Stawie 
Noakowskim na rzecz podjęcia pracy organizacyjnej Związku. 

Źródło: http://slawomirzawislak.pl
 

12.08.2009 r. – w sali przy Urzędzie Gminy w Komarowie miało miejsce 
spotkanie mieszkańców oraz członków ŚZŻAK z terenu Gminy Komarów.

1.09.2009 r. – odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne w 70 rocz-
nicę wybuchu II wojny światowej.

4.09.2009 r. – członkowie ŚZŻAK z terenu Gminy Hrubieszów spotkali 
się w siedzibie Koła AK w Hrubieszowie.  Spotkanie z  członkami ŚZŻAK 
z  terenu Gminy Werbkowice zorganizowano w  sali przy Urzędzie Gminy 
w Werbkowicach.

17.09.2009 r. – odbyły się obchody 70 rocznicy napaści Rosji Sowieckiej na 
Polskę. W ramach obchodów prezes uczestniczył we mszy św. celebrowanej przez 
ordynariusza diecezji zamojsko-lubaczowskiej biskupa Wacława Depo w kate-
drze zamojskiej oraz wziął udział uroczystościach na Zamojskiej Rotundzie.

Źródło: http://slawomirzawislak.pl
 

19.09.2009 r. – udział w uroczystym odsłonięciu pomnika ku czci żoł-
nierzy września 1939 r. poległych w I bitwie tomaszowskiej znajdującego się 
przy Filialnej Szkole Podstawowej w Zielonem w Gminie Krasnobród.

20.09.2009 r. – udział w uroczystościach związanych z obchodami 70 rocz-
nicy bitew pod Tomaszowem Lubelskim w 1939 r. i II rekonstrukcji historycznej 
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„Ocalić od zapomnienia”.  Uchanie. W miejscowości Rozkoszówka odbyły 
się uroczyste obchody 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej, zorganizowane 
przy grobie kpr. Ryszarda Kastrzeja ps. „Zawieja”. Podczas uroczystości, w której 
uczestniczyli licznie zgromadzeni mieszkańcy, władze samorządowe oraz delega-
cja żołnierzy jednostki wojskowej w Zamościu, odsłonięta została tablica pamiąt-
kowa ufundowana z inicjatywy Koła Rejonowego ŚZŻAK w Uchaniach.
21.09.2009 r. – w 70 rocznicę powołania Polskiego Państwa Podziem-
nego odbyło się spotkanie młodzieży, pedagogów i  pracowników Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu z komba-
tantami ŚZŻAK O/Zamość.  W Domu Kultury w Żółkiewce miało miej-
sce spotkanie z członkami ŚZŻAK z terenu gminy.
22.09.2009 r. – w 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej młodzież, 
pedagodzy i pracownicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tade-
usza Kościuszki w Zamościu spotkali się z kombatantami ŚZŻAK O/Zamość.
27.09.2009 r. – uczestniczono w  obchodach 11 rocznicy ustanowie-
nia przez Sejm RP 27 września Dniem Podziemnego Państwa Polskiego; 
mszy św. celebrowanej przez ordynariusza diecezji zamojsko-lubaczowskiej 
bp. Wacława Depo w Katedrze Zamojskiej; uroczystościach pod pomnikiem 
Inspektoratu Armii Krajowej przy ul. Partyzantów w Zamościu.
28.09.2009 r. – udział w uroczystościach odsłonięcia Pomnika Żołnie-
rza Polskiego Państwa Podziemnego Ziemi Hrubieszowskiej 1939–1945 
na skwerze przy ul. Rynek w Hrubieszowie.
30.09.2009 r. – w 70. rocznicę powołania Polskiego Państwa Podziem-
nego młodzież, pedagodzy i pracownicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu spotkali się z kombatantami okręgu 
zamojskiego ŚZŻAK.
2.10.2009 r. – w sali przy Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z człon-
kami ŚZŻAK z terenu gminy Werbkowice.
4.10.2009 r. – udział w  święcie Patrona Szkoły w Szkole Podstawowej 
im. Armii Krajowej w Kaczórkach w gminie Krasnobród.
5.10.2009 r. – w siedzibie Urzędu Gminy Biłgoraj miało miejsce spotka-
nie mieszkańców miasta i gminy Biłgoraj z członkami ŚZŻAK.
17.10.2009 r. – uczestnictwo w  konferencji naukowej w  70 rocznicę 
wybuchu II wojny światowej, zorganizowanej przez Ogólnopolski Związek 
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Żołnierzy BCH oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w kinie 
CKF Stylowy w Zamościu.

20.10.2009 r. – w sali Urzędu Gminy w Biłgoraju z członkami ŚZŻAK 
spotkali się mieszkańcy miasta i gminy Biłgoraj.

27.10.2009 r. – odbyło się otwarcie wystawy pt. „Opór Młodzieży 
Przeciwko Sowietyzacji Polski”, przygotowanej przez Związek Młodocia-
nych Więźniów Politycznych lat 1944–1956 „Jaworzniacy”. Organizatorami 
wystawy byli Zarząd Okręgu w  Zamościu ŚZŻAK oraz dyrekcja Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu.

Źródło: http://slawomirzawislak.pl
 

8.11.2009 r. – odbyła się uroczystość uczczenia 46 rocznicy śmierci 
dr. Janusza Petera ps. „Kordian”, w trakcie której, w kościele pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim odsłonięto tablicę upamięt-
niającą, ufundowaną przez koło ŚZŻAK w Tomaszowie Lubelskim.

11.11.2009 r. – w  Zamościu wzięto udział w  uroczystościach patrio-
tyczno-religijnych związanych z  obchodami 91 rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości.  Obchody 91 rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości były połączone z odsłonięciem i poświęceniem pomnika Powstań-
ców Styczniowych w Krasnobrodzie.

22.11.2009 r. – w trakcie uroczystości patriotyczno-religijnej związanej 
z 67 rocznicą wysiedlenia Skierbieszowa i okolic wręczono weteranom Armii 
Krajowej odznaczenia przyznane przez Prezydenta RP.

Źródło: http://slawomirzawislak.pl
 

26.11.2009 r. – w siedziba ŚZŻAK Okręg Zamość odbyło się spotkanie 
z przedstawicielami Federalnego Związku Informacji i Doradztwa dla Ofiar 
Narodowego Socjalizmu z Kolonii – „Otaczając opieką, odzyskać dla lokalnej 
społeczności”. Spotkanie stanowi realizację polsko-niemieckiego partnerstwa 
dla polepszenia jakości życia mieszkańców Zamojszczyzny poszkodowanych 
przez III Rzeszę.

27.11.2009 r. – miały miejsce uroczystości z okazji 67 rocznicy wysie-
dleń na Zamojszczyźnie, zorganizowane przez dyrekcję Zespołu Szkół Ponad-
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gimnazjalnych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny 
w Zamościu i Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich 
Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Zamościu. Weteranom Armii Krajo-
wej wręczono odznaczenia przyznane przez Prezydenta RP.

4.12.2009 r. – w trakcie obchodów 60-lecia powołania Zastępczej Służby 
Wojskowej, zorganizowanych przez Okręgowy Zarząd w Zamościu Związku 
Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników i  kościół garnizonowy 
w  Zamościu, prezes S. Zawiślak otrzymał od władz ww. Związku dyplom 
uznania oraz podziękowanie za okazaną pomoc i współpracę.

6.12.2009 r. – odbyły się uroczystość nadania Szkole Podstawowej 
w Złojcu imienia Dzieci Zamojszczyzny i poświęcenie sztandaru. 

10.12.2009 r. – w  Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w  Zamościu odbyło się zebranie Prezydium Zarządu ŚZŻAK O/Zamość 
z udziałem prezesów kół, a następnie konferencja prasowa z udziałem przedsta-
wicieli innych organizacji patriotycznych, tj.: prezesem Stowarzyszenia Upa-
miętnienia Polaków Pomordowanych na Wołyniu Janiną Kalinowską, preze-
sem Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich Edwardem 
Zubrzyckim, przedstawicielem Związku Wolność i Niezawisłość Janem Sit-
kiem, prezesem Hrubieszowskiego Towarzystwa Regionalnego Jerzym Krzy-
żewskim. Dotyczyła ona wspólnego stanowiska w sprawie niesprawiedliwego 
i krzywdzącego oceniania dokonań jednego z największych bohaterów Armii 
Krajowej, śp. por. Zenona Jachymka ps. „Wiktor”, m.in. dowódcy oddziału 
partyzanckiego, który toczył walkami z ukraińskimi nacjonalistami w Sahry-
niu w 1944 r. W czasie konferencji ogłoszono także konkurs zorganizowany 
przez ŚZŻAK Okręg Zamość pt. „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnie-
nia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne 
losy”. Patronat Honorowy objęli: ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej 
ks. dr bp. Wacław Depo oraz prezes Zarządu Głównego ŚZŻAK płk Czesław 
Cywiński. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Lubel-
skiego Kuratorium Oświaty, Delegatura Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Zamościu.

Notatka prasowa
W  dniu 10 grudnia br. w  siedzibie Delegatury Lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Zamościu odbyła się konferencja prasowa z udziałem 
członków Prezydium ŚZŻAK O/Zamość Zamość z  prezesem Zarządu 
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Sławomirem Zawiślakiem. W  konferencji udział wzięli także przedsta-
wiciele kilku innych organizacji kombatanckich i  niepodległościowych: 
Janina Kalinowska – prezes Stowarzyszenia Upamiętnienia Polaków 
Pomordowanych na Wołyniu, Edward Zubrzycki – prezes Ogólnopol-
skiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich Okręg Zamość, Jan 
Sitek – przedstawiciel Związku Wolność i Niezawisłość oraz Jerzy Krzy-
żewski – prezes Hrubieszowskiego Towarzystwa Regionalnego. 

Przedmiotem pierwszej części konferencji była prezentacja regulaminu 
konkursu pn. „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach 
SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”, organizo-
wanego staraniem ŚZŻAK O/Zamość w szkołach Zamojszczyzny oraz na 
terenie organizacyjnej pracy ŚZŻAK. Konkurs jest kolejnym etapem reali-
zacji Porozumienia o  Współpracy, zawartego w  dniu 6 kwietnia 2009 r. 
pomiędzy Krzysztofem Babiszem, Lubelskim Kuratorem Oświaty i ŚZŻAK 
Okręg Zamość reprezentowanym przez Sławomira Zawiślaka. Jest to nowy 
zakres pracy podjętej przez ŚZŻAK Okręg Zamość na rzecz krzewienia 
postaw patriotycznych i etosu żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego.

Weterani z  AK, członkowie ŚZŻAK Okręg Zamość, poprzez członków 
Prezydium, ogłosili początek konkursu dla szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych, a  także tych szkół podstawowych, które noszą imię AK 
lub jednego z dowódców i żołnierzy AK. Konkurs ma na celu kształtowa-
nie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie 
wiedzy o organizacji i działalności Służby Zwycięstwu Polski – Związku 
Walki Zbrojnej – Armii Krajowej na terenie zamojskiego Inspektoratu 
Armii Krajowej; kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Pol-
skiego Państwa Podziemnego; zainspirowanie i  zachęcenie młodzieży do 
podjęcia samodzielnych badań nad historią swojej rodziny, środowiska 
związanego z miejscem zamieszkania; doskonalenie umiejętności posługi-
wania się różnorodnymi formami wypowiedzi: relacje, wywiady, opowia-
dania, reportaże, prezentacje medialne.

Zgodnie z regulaminem konkursowym, zaprezentowanym podczas konfe-
rencji, dostępnym niebawem również na stronie internetowej Lubelskiego 
Kuratorium Oświaty, zgłoszenia do mogą napływać do ŚZŻAK do 1 lutego 
przyszłego roku. Oficjalne zakończenie konkursu i wręczenie nagród, po 
przeprowadzeniu dwuetapowego postępowania – szkolnego i  międzysz-
kolnego, nastąpi w dniu 4 czerwca przyszłego roku. Organizatorzy liczą 
na wsparcie w rozpropagowaniu imprezy ze strony Lubelskiego Kuratora 
Oświaty i  dyrektorów szkół. Konkurs patronatem honorowym objęli 
JE ks. bp. Wacław Depo i prezes Zarządu Głównego ŚZŻAK płk. Czesław 
Cywiński. Członkowie Prezydium ŚZŻAK zwrócili się z apelem i prośbą 
także do wszystkich środków masowego przekazu o  objęcie patronatem 
konkursu i wsparcie w jego popularyzacji.
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W drugiej części konferencji prezydium oraz przedstawiciele innych orga-
nizacji kombatanckich Zamojszczyzny, obecni na konferencji, zaapelo-
wali do przedstawicieli mediów i wszystkich, którzy zajmują się badaniem 
i informowaniem o historii naszej Ojczyzny, o rzetelne i obiektywne przed-
stawianie wydarzeń, jakie miały miejsce w dniach 9 i 10 marca 1944 r. 
w Sahryniu. Weterani z AK wyrazili swoje zaniepokojenie niesprawiedli-
wymi i krzywdzącymi ocenami dokonań jednego z największych bohate-
rów Armii Krajowej, śp. por. Zenona Jachymka ps. „Wiktor”, dotyczącymi 
walk jego oddziału z ukraińskimi nacjonalistami w Sahryniu w 1944 r., 
wygłaszanymi nie tylko przez wrogie niepodległej Polsce nacjonalistyczne 
środowiska ukraińskie, ale także – ku zdumieniu weteranów – przez nie-
które media polskie. 

Uczestnicy konferencji stanowczo oświadczyli, że nieprawdą jest, jakoby 
oddział por. Jachymka miał dokonać celowej rzezi (w  prasie określanej 
niekiedy nawet mianem ludobójstwa) na ukraińskiej ludności cywilnej 
w Sahryniu i wyrazili szczególny żal pod adresem tych polskich środków 
masowego przekazu, które te niesprawiedliwe i bezczeszczące pamięć por. 
„Wiktora” informacje przekazywały w  ostatnim czasie. Uczestnicy kon-
ferencji przekazali mediom stosowną uchwałę Prezydium ŚZŻAK Okręg 
Zamość i dołączone do niej oświadczenie, podpisane przez przedstawicieli 
wszystkich obecnych na konferencji organizacji kombatanckich i niepod-
ległościowych, a  także oświadczenia zarządu ŚZŻAK i  żołnierzy, pod-
komendnych i  przyjaciół śp. mjr. Józefa Śmiecha ps. „Ciąg”, dotyczące 
publicznego posądzania tego wybitnego dowódcy o  współpracę z  PRL-
-owskimi służbami bezpieczeństwa. 

Źródło: http://slawomirzawislak.pl
 

10.12.2009 r. – w Zamościu odbyły się uroczystości patriotyczno-reli-
gijne związane z 28 rocznicą wprowadzenia stanu wojennego.

Rok 2010

2.01.2010 r. – w  szkole podstawowej w  Żółkiewce członkowie Koła 
Żółkiewka ŚZŻAK spotkali się z  przedstawicielami władz samorządowych 
i mieszkańcami gminy.

4.01.2010 r. – w kościele pw. św. Jana Bożego i Klubie Garnizonowym 
w Zamościu odbyło się spotkanie opłatkowe członków ŚZŻAK Okręg Zamość 
z udziałem ordynariusza diecezji zamojsko-lubaczowskiej, JE ks. bp. Wacława 
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Depo, duchowieństwa, licznych przedstawicieli Wojska Polskiego oraz orga-
nizacji patriotyczno-niepodległościowych. 

Źródło: http://slawomirzawislak.pl
 

5.01.2010 r. – na zebraniu członków Tymczasowego Komitetu Budowy 
Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie podsumowano dotychczasowe 
działania, które doprowadziły do zarejestrowania przez sąd Fundacji Centrum 
Wysiedlonych na Zamojszczyźnie (23.12.2009 r.). Określono również plan 
pracy na 2010 r.

10.01.2010 r. – w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła i Zespole Szkół 
w Sitańcu uroczystoście obchodzono 70 rocznicę wybuchu II wojny świato-
wej i 68 rocznicę wysiedleń Zamojszczyzny w Sitańcu.

24.01.2010 r. – w  147 rocznicę wybuchu powstania styczniowego 
w Zwierzyńcu odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne.

27.01.2010 r. – członkowie Koła ŚZŻAK w Starym Zamościu spotkali 
się z mieszkańcami gminy Stary Zamość.

2.02.2010 r. – na zaproszenie Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy BCH 
oraz wójta Krynic, prezes Okręgu wziął udział w uroczystościach patriotyczno-

Opłatek członków ŚZŻAK, fot. S. Zawiślak
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-religijnych związanych z  67 rocznicą bitwy pod Zaborecznem.  W  sali 
konferencyjnej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu 
odbyła się konferencja prasowa członków Zarządu, Rady i Rady Programowej 
Fundacji Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie, na której poinformo-
wano o powołaniu fundacji, przedstawiono cele i  plany bieżącej działalno-
ści.  Od 2010 r. będzie organizowany przez Okręg konkurs historyczny 
pt. „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-
-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”. 

4.02.2010 r. – odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne związane 
z obchodami 67 rocznicy bitwy pod Lasowcami, którą oddziały AK stoczyły 
z Niemcami.

14.02.2010 r. – Koło ŚZŻAK w Biłgoraju zorganizowało uroczystości 
z okazji 68 rocznicy utworzenia siły zbrojnej Polskiego Państwa Podziemnego 
– Armii Krajowej.

26.02.2010 r. – w Urzędzie Gminy w Uchaniach mieszkańcy spotkali się 
z członkami Koła ŚZŻAK w Uchaniach.

10.03.2010 r. – odbyło się spotkanie mieszkańców Tomaszowa Lubel-
skiego z członkami Koła Tomaszów Lubelski ŚZŻAK, na którym wręczono 
odznaczenia, przyznane przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, za wybitne 
zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz działalność na rzecz 
środowisk kombatanckich.

22.03.2010 r. – mieszkańcy gminy, władze samorządowe i  członkowie 
Koła ŚZŻAK w Tyszowcach spotkali się w Urzędzie Miasta i Gminy Tyszowce. 

Na Rynku Wielkim w Zamościu kombatanci uczestniczyli w uroczystości po-
żegnania żołnierzy Polskich Sił Zadaniowych VII zmiany PKW Afganistan.

10.04.2010 r. – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce odbyło 
się spotkanie mieszkańców gminy z członkami Koła ŚZŻAK w Żółkiewce.

25.04.2010 r. – w  Skierbieszowie uczestniczono w  uroczystościach 
patriotyczno-religijnych poświęconych 28 rocznicy śmierci mjr. Józefa Śmie-
cha ps. „Ciąg” oraz żołnierzom jego batalionu.

26.04.2010 r. – w Gminnym Ośrodku Kultury spotkali się mieszkańcy, 
członkowie ŚZŻAK i  przedstawiciele innych organizacji kombatanckich 
z terenu gminy Grabowiec.
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3.05.2010 r. – uczestniczono w  miejskich obchodach 219 rocznicy 
Uchwalenia Konstytucji 3 maja, które odbyły się w  Sali Consulatus i  na 
Rynku Wielkim w Zamościu.

9.05.2010 r. – w 65 rocznicę likwidacji Obozu Zagłady w Błudku zor-
ganizowanego przez NKWD dla żołnierzy AK odbyły się uroczystości patrio-
tyczno-religijne.

12.05.2010 r. – w  Urzędzie Gminy w  Biłgoraju mieszkańcy miasta 
i mieszkańcy gminy Biłgoraj spotkali się członkami ŚZŻAK.

24.05.2010 r. – w siedzibie Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódz-
kiego w  Zamościu odbyła się konferencja prasowa z  udziałem członków 
prezydium ŚZŻAK O/Zamość. Zaprezentowano na niej „Odznakę Zasługi 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość”.

Fot. S. Zawiślak

Konferencja prasowa

W  dniu 24 maja 2010 r. w  siedzibie Delegatury Lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Zamościu odbyła się konferencja prasowa z udziałem 
członków prezydium ŚZŻAK O/Zamość z prezesem zarządu Sławomirem 
Zawiślakiem na czele. 

Przedmiotem konferencji była prezentacja honorowej „Odznaki Zasługi 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość”. Pre-
zes Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość Sławomir Zawiślak poinformował, 
że odznaka będzie przyznawana za zasługi i aktywność w pracach Związku 
oraz szczególne osiągnięcia w realizacji jego celów statutowych. W zamy-
śle inicjatorów ustanowienia ww. odznaki – grupy członków ŚZŻAK 



99

Okręg Zamość – weteranów walk o niepodległość Ojczyzny, odznaka ta 
ma dodatkowo stanowić także szczególne wyróżnienie dla przedstawi-
cieli instytucji i  osób licznie i  owocnie współpracujących ze Związkiem 
w zakresie krzewienia etosu Armii Krajowej i postaw patriotycznych wśród 
społeczeństwa. Pozwoli ona także docenić społeczną pracę, wychowanego 
w  tradycji patriotycznej, młodego pokolenia Polek i  Polaków. Weterani 
wierzą, że możliwość jej przyznania wzmocni u ww. chęć jeszcze mocniej-
szego zaangażowania się i pracy w strukturach ŚZŻAK na Zamojszczyźnie.
Obecni na konferencji weterani członkowie ŚZŻAK Okręg Zamość wyra-
zili radość z faktu, że pierwszą z numerowanych odznak, nadaną na mocy 
uchwały, zgodził się przyjąć ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej  
JE ks. bp Wacław Depo. Wśród wyróżnionych są również najwyżsi stop-
niem przedstawiciele Wojska Polskiego w tym gen. bryg. Krzysztof Szy-
mański – szef Zarządu Planowania Logistyki P4 Sztabu Generalnego WP; 
gen.  bryg. Jan Brzozowski – Dowódca 3 Brygady Zmechanizowanej 
Legionów w  Lublinie; ppłk. Apolinary Mizerski – Szef WKU Zamość; 
przedstawiciel sponsorów Zbigniew Tracichleb – prezes Zarządu, dyrektor 
Naczelny LHS sp. z o.o.; samorządowcy, w tym: wójt Skierbieszowa Mie-
czysław Bartoń, burmistrz Tyszowiec Mariusz Zając, wójt Łabuń Wojciech 
Turczyn, żołnierz AK; weteranka walk o niepodległość Ojczyzny Sabina 
Wośkowiak, żołnierz AK Środowiska 9 pp Legionów AK Ziemi Zamoj-
skiej Okręgu Warszawa; Witold Hryniewiecki – autor książek historycz-
nych o tematyce partyzanckiej, a także członkowie Związku i przedstawi-
ciele młodego pokolenia.

Na zakończenie konferencji prezes Zawiślak poinformował także, iż w koń-
cowym etapie znajdują się prace nad rozstrzygnięciem konkursu „Histo-
ria mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o  żołnierzach SZP-ZWZ–AK 
Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”, zorganizowanego stara-
niem ŚZŻAK O/Zamość, w szkołach na terenie jego pracy organizacyjnej. 
Do konkursu zgłosiło się 13 szkół, wpłynęło 19 prac. W dniu dzisiejszym 
powołana w  tym celu komisja pracuje nad wyborem najlepszych prac, 
które zostaną wyróżnione i nagrodzone. 

Posiedzenie komisji konkursu historycznego, zorganizowanego przez 
ŚZŻAK O/Zamość, pt. „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia 
o  żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne 
losy”, składającej się z  nauczycieli szkół, które zgłosiły się do tego kon-
kursu. Na zaproszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej 
w Kaczórkach, komisja obradowała nad wyborem najlepszych prac.

Źródło: http://slawomirzawislak.pl
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25.05.2010 r. – zorganizowano spotkanie prezesa Fundacji Centrum Wysie-
dlonych na Zamojszczyźnie Ryszarda Wichrowskiego i  dyrektora Roztoczań-
skiego Parku Narodowego Zdzisława Strupieniuka, na którym podpisano list 
intencyjny w sprawie możliwości zlokalizowania siedziby Muzeum Martyrologii 
Narodu Polskiego „Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie” w budowanym 
Roztoczańskim Centrum Naukowo-Dydaktycznym Zwierzyniec – Biały Słup.

30.05.2010 r. – uczestniczono w  uroczystościach patriotyczno-religij-
nych w Zwierzyńcu z okazji Święta 9 pp Legionów Armii Krajowej im. Ziemi 
Zamojskiej.

Komunikat prasowy

Honorowa „Odznaka Zasługi w  pracach na rzecz Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość” będzie przyznawana wetera-
nom oraz osobom i instytucjom współpracującym ze związkiem. Pierwszą 
otrzyma w niedzielę ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej.
Prace nad ustanowieniem odznaczenia trwały prawie dwa lata. Zarząd 
Główny ŚZŻAK na czele ze śp. prezesem Czesławem Cywińskim pozy-
tywnie odniósł się do tej idei. Komisja Heraldyczna pozytywnie zaopinio-
wała wzór odznaki i regulamin jej nadawania, a także MSZ, MSWiA oraz 
Kancelaria Prezydenta RP śp. L. Kaczyńskiego

Odznaka – w drodze uchwały Prezydium Zarządu Okręgu ŚZŻAK – przy-
znawana będzie za zasługi i aktywność w pracach związku oraz szczególne 
osiągnięcia w realizacji jego celów statutowych.

– Dodatkowo stanowić będzie szczególne wyróżnienie dla przedstawicieli 
instytucji i  osób współpracujących ze związkiem w  zakresie krzewienia 
etosu AK i postaw patriotycznych wśród społeczeństwa – informuje Sła-
womir Zawiślak, prezes zamojskiego okręgu ŚZŻAK.
Pierwszą z numerowanych odznak zgodził się przyjąć ordynariusz diecezji 
zamojsko-lubaczowskiej ks. bp Wacław Depo.

Źródło: http://www.dziennikwschodni.pl
 

4.06.2010 r. – odbyło się rozstrzygnięcie i uroczyste zakończenie, zorgani-
zowanego przez okręg zamojski ŚZŻAK, I konkursu historycznego pt. „Historia 
mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu 
Zamość oraz ich powojenne losy”.

Źródło: http://slawomirzawislak.pl
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Komunikat

W dniu 4 czerwca br. w siedzibie Delegatury Lubelskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Zamościu odbyło się uroczyste zakończenie i rozstrzygnięcie 
zorganizowanego przez ŚZŻAK Okręg Zamość I konkursu historycznego 
pt. „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o  żołnierzach SZP-
-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”. 

Jego zasadniczymi celami były, m.in.: kształtowanie postaw patriotycz-
nych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o organiza-
cji i  działalności Służby Zwycięstwu Polski – Związku Walki Zbrojnej 
– Armii Krajowej na terenie zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej, 
kultywowanie wartości, ideałów i  postaw żołnierzy Polskiego Państwa 
Podziemnego, zainspirowanie i zachęcanie młodzieży do podjęcia samo-
dzielnych badań nad historią swojej rodziny, środowiska związanego 
z miejscem zamieszkania.

Uczestnicy mieli przygotować: zapis wspomnień, wywiad, reportaż, 
pamiętnik lub prezentację. Konkurs składał się z dwóch etapów – szkol-
nego i międzyszkolnego. W pierwszej jego części szkolne komisje konkur-
sowe, powołane przez dyrektorów szkół, do dnia 1 lutego br. miały doko-
nać oceny prac, uwzględniając m.in.: poprawność dziejową, historyczną 
i  ciągłość rozwijanego tematu, kompletne ujęcie i  wyczerpanie tematu 
w oparciu o wskazaną literaturę, dobór materiałów źródłowych, np.: doku-
menty, relacje, fotografie, kompozycję i język pracy. Najlepsze prace zostały 
zakwalifikowane do etapu międzyszkolnego. 

Wręczenie podziękowania za objęcie patronatu honorowego oraz pomoc w realizacji konkursu 
JE ks. biskupowi Wacławowi Depo Ordynariuszowi Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej,  

fot. Archiwum ŚZŻAK
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Uroczystość rozpoczęła się zebraniem uczestników konkursu, pocztów 
sztandarowych oraz zaproszonych gości przed pomnikiem Żołnierzy 
Zamojskiego Inspektoratu AK. Odśpiewano hymn państwowy, po uczcze-
niu minutą ciszy poległych i zmarłych żołnierzy AK, delegacje weteranów 
oraz młodzież reprezentująca uczestników konkursu złożyli wiązanki kwia-
tów. Następnie zebrani przeszli do siedziby Delegatury Urzędu Wojewódz-
kiego, gdzie przewidziano dalszą część uroczystości, m.in.: wystąpienie pre-
zesa ŚZŻAK O/Zamość Sławomira Zawiślaka, zaproszonych gości, część 
artystyczną w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Armii Krajo-
wej w Kaczórkach, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom. 

W  uroczystości rozstrzygnięcia konkursu uczestniczyli JE ks. biskup 
dr Wacław Depo, sekretarz biskupa diecezji zamojsko-lubaczowskiej 
ks.  dr  Mariusz Trojanowski, ks. infułat Franciszek Greniuk, zaproszeni 
przedstawiciele organizacji niepodległościowych, członkowie Prezydium 
ŚZŻAK Okręgu Zamość, delegacje kół wraz z pocztami sztandarowymi. 
Przybyli: prezes Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy BCH w Zamościu 
Edward Zubrzycki, prezes Stowarzyszenia Zamojska Rodzina Katyńska 
Pani Mieczysława Bełz, prezes Stowarzyszenia Upamiętnienia Polaków 
Pomordowanych na Wołyniu Pani Janina Kalinowska.

Podziękowanie za objęcie patronatu honorowego oraz pomoc w  realiza-
cji przedsięwzięcia otrzymał ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej  
JE ks. biskup Wacław Depo, który w  swoim wystąpieniu wyraził zado-
wolenie z  podjęcia przez ŚZŻAK O/Zamość nowej formuły pracy, jaką 
jest organizacja ww. konkursu. Podkreślił wagę pielęgnowania pamięci 
historycznej i tradycji narodu polskiego. Stosowne podziękowania w for-
mie dyplomów otrzymały również dyrekcje szkół laureatów, nauczyciele 
nagrodzonych i wyróżnionych uczniów za ich przygotowanie. 

W  czasie swojego wystąpienia prezes ŚZŻAK Okręgu Zamość Sławomir 
Zawiślak podkreślił z zadowoleniem liczny udział młodzieży w I konkursie 
organizowanym przez Związek, m.in. jako kolejny, dobrowolny element 
skutecznej realizacji, podpisanej dnia 6.04.2009 r. przez ŚZŻAK Okręgu 
Zamość, umowy o współpracy z Lubelskim Kuratorium Oświaty. Podzięko-
wał Kuratorium za pomoc w rozpropagowaniu konkursu w szkołach. Pod-
kreślił, że liczy na współpracę z kuratorium w zakresie nowej formuły pracy 
zakładanej przez Związek, tj. tworzenia w  szkołach klubów historycznych 
AK. Witając wszystkich obecnych, dziękując za ich przybycie uświetniające 
finał, podziękował wszystkim za wsparcie i pomoc. W imieniu weteranów – 
członków Związku i własnym podziękował także sponsorom, którzy wsparli 
ideę konkursu i umożliwili zakup nagród dla wszystkich uczestników. 

Źródło: http://slawomirzawislak.pl
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8.06.2010 r. – odbyła się uroczystość poświęcenia kapliczki upamiętniającej 
pobyt księdza dr. Stefana Wyszyńskiego, późniejszego prymasa Polski, w Żuło-
wie (Las Baraniec) w okresie okupacji (listopad 1941 – czerwiec 1942 r.).

13.06.2010 r. – w  66 rocznicę pacyfikacji Grabowca odbyły się uro-
czystości patriotyczno-religijne.  W  Rotundzie i  kościele garnizonowym 
w Zamościu miały miejsce uroczystości patriotyczno-religijne w 67 rocznicę 
pomordowania Polaków mieszkających na trenie Wołynia.

19.06.2010 r. – w Zwierzyńcu spotkano się z władzami Stowarzyszenia 
Dzieci Ofiar Obozów Hitlerowskich.

20.06.2010 r. – uczestniczono w  uroczystościach patriotyczno-religij-
nych przy pomniku ofiar poległych w czasie II wojny światowej we wsi Kolo-
nia Staszic, gmina Uchanie.

26.06.2010 r. – w Radecznicy odbyły się uroczystości patriotyczno-reli-
gijne poświęcone działalności i 60 rocznicy likwidacji przez UB II Inspekto-
ratu Zamojskiego AK i klasztoru oo. Bernardynów.

30.06.2010 r. – współorganizacja oraz udział w uroczystościach patrio-
tyczno-religijnych w 66 rocznicę bitwy partyzanckiej pod Osuchami.
Spotkano się z mieszkańcami oraz członkami ŚZŻAK z terenu miasta i gminy 
Hrubieszów.

4.07.2010 r. – udział w uroczystości patriotyczno-religijnej w 66 rocznicę 
zamordowania w Rapach żołnierzy AK i BCH, aresztowanych po Bitwie pod 
Osuchami. 

Artykuł

4 lipca, późnym popołudniem w biłgorajskim lesie Rapy odbyły się uro-
czystości upamiętniające pomordowanych w  czasie II wojny światowej 
partyzantów. Była to niezwykła okazja, żeby posłuchać wspomnień uczest-
ników walk sprzed ponad 60 lat. 

Do uczestnictwa w uroczystości z okazji 66 rocznicy mordu partyzantów 
dokonanego przez hitlerowców 4 lipca 1944 roku w lesie Rapy, zaprosił 
w  imieniu własnym oraz biłgorajskich organizacji kombatanckich bur-
mistrz Biłgoraja. O godz. 18.00 odbyła się msza święta w kościele WNMP 
w intencji Pomordowanych Partyzantów i Ich Rodzin. Udział w niej wzięły 
poczty sztandarowe, władze miasta i  powiatu, wśród których znalazł się 
m.in. wicestarosta Stanisław Schodziński. Na tej niezwykłej uroczysto-
ści gościł również poseł ziemi zamojskiej, prezes Światowego Związku 
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Żołnierzy Armii Krajowej w Zamościu Sławomir Zawiślak. We mszy św. 
udział wzięła także młodzież szkolna. Następnie zabrani na uroczystości 
przejechali pod pomnik w lesie Rapy, gdzie można było wysłuchać hymnu 
narodowego w wykonaniu Chóru Ziemi Biłgorajskiej ECHO oraz wystą-
pienia prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w  Biłgo-
raju kapitana Stanisława Mazura. Na zakończenie złożone zostały wiązanki 
kwiatów oraz zapalone znicze.

Źródło: http://www.bilgorajska.pl
 

6.07.2010 r. – odbyło się spotkanie mieszkańców z członkami ŚZŻAK 
z terenu gminy Skierbieszów.

25.07.2010 r. – w 66 rocznicę pacyfikacji Władysławina i Chłaniowa, 
miejscowości z terenu gminy Żółkiewka, odbyła się uroczystość patriotyczno-
-religijna.

1.08.2010 r. – w katedrze zamojskiej uczestniczono w uroczystościach 
patriotyczno-religijnych związanych z 66 rocznicą wybuchu powstania war-
szawskiego.

3.08.2010 r. – w  Żułowie w  gmina Kraśniczyn miały miejsce uroczy-
stości patriotyczne. Odbyło się również spotkanie z  inicjatorami i osobami 
wspomagającymi budowę, w Lesie Baraniec, kapliczki upamiętniającej pobyt 
ks. dr. Stefana Wyszyńskiego, późniejszego prymasa Polski.

27.08.2010 r. – mieszkańcy gminy Gorzków spotkali się w Domu Kul-
tury z członkami ŚZŻAK.

29.08.2010 r. – w  Wolicy Śniatyckiej w  gminie Komarów uroczyście 
obchodzono 90 rocznicę zwycięskiej bitwy Kawalerii Polskiej w wojnie pol-
sko-bolszewickiej w 1920 r. 

2.09.2010 r. – z  członkami ŚZŻAK spotkali się mieszkańcy gminy 
Komarów.

7.09.2010 r. – prezes ŚZŻAK Okręgu Zamość S. Zawiślak wraz z człon-
kami Fundacji Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie odwiedził Muzeum 
Powstania Warszawskiego. Celem spotkania było umożliwienie rozszerzenia 
działalności fundacji o gromadzenie relacji osób wysiedlonych. 

12.09.2010 r. – w gminie Grabowiec uczestniczono w uroczystościach 
poświęconych 71 rocznicy napaści Rosji Sowieckiej na Polskę.
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16.09.2010 r. – na konferencji prasowej 
przedstawiono zakres przygotowań i  program 
uroczystych obchodów Dnia Polskiego Państwa 
Podziemnego, organizowanych przez okręg 
zamojski ŚZŻAK we współpracy z innymi pod-
miotami. Konferencja odbyła się w  świetlicy 
Zakładu Karnego w Zamościu.

Komunikat prasowy 

W  świetlicy Zakładu Karnego w  Zamościu przy 
ul. Okrzei 14 odbyła się konferencja prasowa przed-
stawiająca zakres przygotowań i  program, organi-
zowanych przez ŚZŻAK O/Zamość we współpracy 
z innymi podmiotami, uroczystych obchodów Dnia 
Polskiego Państwa Podziemnego, które odbędą się 
27 września br. w Zamościu.
Konferencję prasową prowadził oraz uczestniczył 
w niej prezes ŚZŻAK Okręgu Zamość S. Zawiślak. 
Z  ramienia naszego związku w  konferencji wzięli 
również udział: Pani Czesława Lesiuk – sekretarz, 

Pan Andrzej Jaroszyński – wiceprezes, kpt. Tadeusz Kopeć – wicepre-
zes, kpt. Michał Kręglicki – skarbnik oraz Pan Marian Petryk i Pan Józef 
Psiuk – członkowie Prezydium Zarządu ŚZŻAK O/Zamość. Uczestniczyli 
w niej także: dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu Pan Mariusz Urban, 
Pan Tomasz Bordzań – prezes Biłgorajskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji 
Historycznych, Pan Marek Gwoździuk – wiceprezes i dowódca Stowarzy-
szenia Rekonstrukcyjno-Historycznego 9 Pułku Piechoty w Krasnobrodzie, 
członek stowarzyszenia – Pan Zbigniew Michalski oraz krewni rodziny 
dowódcy akcji z 8 maja 1946 r. żołnierzy AK-WiN na zamojskie więzienie 
por. Romana Szczura ps. „Urszula”, Pani Cecylia Szumska, Pani Teresa Kur-
kiewicz, Pan Stanisław Mazurek, Pan Adrian Mazurek. 
Uprzejmie informujemy, iż patronat honorowy nad uroczystościami Dnia 
Polskiego Państwa Podziemnego objęli: biskup diecezji zamojsko-lubaczow-
skiej JE ks. dr Wacław Depo, kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych Pan Jan Ciechanowski oraz prezes Zarządu Głów-
nego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Pan Stanisław Oleksiak. 

Źródło: http://slawomirzawislak.pl
 

17.09.2010 r. – w Rotundzie zamojskiej odbyły się obchody 71 rocznicy 
napaści Rosji Sowieckiej na Polskę.

Projekt Attyla s.j. w Zamościu
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26.09.2010 r. – uroczyste obchody Święta Patrona Szkoły w SP im. Armii 
Krajowej w Kaczórkach – ślubowanie klas pierwszych.

27.09.2010 r. – w  Zamościu uroczyście obchodzono Dzień Polskiego 
Państwa Podziemnego.

Artykuł

Rekonstrukcja akcji odbicia członków Polskiego Państwa Podziemnego 
z zamojskiego więzienia. 
W  nocy 8 maja 1946 roku kilkunastoosobowy oddział żołnierzy WiN 
(Wolność i Niezawisłość) zdobył budynek i uwolnił ponad 300 więźniów, 
głównie działaczy podziemia. Rekonstrukcja rozpoczęła się o 16.00 przy 
więzieniu na ul. Okrzei. Wzięli w niej udział członkowie grup rekonstruk-
cyjnych z Biłgoraja, Krasnobrodu, Tomaszowa Lubelskiego i Lubartowa. 

Źródło: http://ezamosc.pl
 

Artykuł

Patronat Honorowy nad uroczystościami Dnia Pol-
skiego Państwa Podziemnego objęli: biskup diece-
zji zamojsko-lubaczowskiej JE ks. dr Wacław Depo, 
Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i  Osób 
Represjonowanych Jan Ciechanowski oraz prezes 
Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej Stanisław Oleksiak. 

Uroczystość rozpoczęła się o  godz. 10.00 mszą św. 
w katedrze celebrowaną przez bp. W. Depo. Po mszy 
św. uroczystości przeniosły się przed Pomnik Żołnie-
rzy Armii Krajowej (ul. Partyzantów 3, obok dawnego 
Urzędu Wojewódzkiego). O 12.15 w sali konferencyj-
nej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 
(ul. Partyzantów 3) odbyła się konferencja naukowa 
poświęcona akcji odbicia w dniu 8 maja 1946 przez 
żołnierzy AK-WiN więźniów przetrzymywanych 
w zamojskim więzieniu. W konferencji wzięli udział: 
prezes Okręgu Zamość ŚZŻAK Sławomir Zawi-
ślak, przedstawiciel rodziny dowódcy akcji Cecylia 
Szumska, prof. Mieczysław Ryba (KUL), kierownik 

Referatu Badań Naukowych IPN Kazimierz Krajewski, dr Marcin Paluch 
oraz dyrektor Zakładu Karnego w  Zamościu Mariusz Urban. Rekon-
strukcja zdarzeń sprzed 64 lat miała miejsce w siedzibie Zakładu Karnego 
(ul.  Okrzei  14). Po zakończeniu rekonstrukcji (ok.  16.45) na  budynku 

Fot. P. Błażewicz



107

Zakładu Karnego odsłonięto tablicę upamiętniającą uczestników brawuro-
wej akcji odbicia więźniów z rąk UB. Po zakończeniu uroczystości organi-
zatorzy zaprosili wszystkich na żołnierską grochówkę. 

Źródło: http://fakty.interia.pl
 

19.10.2010 r. – w kościele garnizonowym pw. św. Jana Bożego w Zamo-
ściu odbyły się uroczystości pogrzebowe Jana Sitka, wiceprezesa zarządu 
ŚZŻAK O/Zamość. 

Artykuł

Zmarł Jan Sitek, były żołnierz Armii Krajowej i WiN (za działalność kon-
spiracyjną był więziony prawie 2 lata przez „bezpiekę”), wiceprezes zamoj-
skiego związku AK oraz wieloletni dyrektor fabryki mebli w Bondyrzu.

Źródło: http://www.dziennikwschodni.pl
 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu 
zorganizowano akademię z okazji Dnia Polskiego Państwa Podziemnego.

11.11.2010 r. – w Zamościu odbyły się uroczystości związane z 92 rocz-
nicą odzyskania przez Polskę Niepodległości.

13.11.2010 r. – w kościele garnizonowym pw. św. Jana Bożego odpra-
wiono mszę św. za Jana Sitka, wiceprezesa ŚZŻAK O/Zamość.

28.11.2010 r. – w związku z 68 rocznicą wysiedlenia Skierbieszowa i oko-
lic zorganizowano uroczystości patriotyczno-religijne.

12.12.2010 r. – w  kościele pw. św. Katarzyny w  Zamościu, w  trakcie 
uroczystości patriotyczno-religijnych związanych z 29 rocznicą wprowadzenia 
stanu wojennego, prezes udekorował sztandar Stowarzyszenia Internowanych 
Zamojszczyzny Krzyżem Semper Fidelis.

20.12.2010 r. – odbyło się spotkanie z mieszkańcami Biłgoraja i człon-
kami ŚZŻAK.

29.12.2010 r. – w  355 rocznicę zawiązania konfederacji tyszowieckiej 
prezes uczestniczył w  uroczystej mszy św., której przewodniczył ks. biskup 
Mariusz Leszczyński. W trakcie uroczystości członkowie prezydium ŚZŻAK 
O/Zamość wręczyli ks. kanonikowi Grzegorzowi Chabrosowi honorową 
Odznakę Zasługi w pracach na rzecz zamojskiego okręgu.
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Rok 2011

10.01.2011 r. – mieszkańcy Hrubieszowa spotkali się z  członkami 
ŚZŻAK Koła w Hrubieszowie, w siedzibie koła.

12.01.2011 r. – w Muzeum Okręgowym w Zamościu przy ul. Ormiań-
skiej odbyła się 20 jubileuszowa uroczystość opłatkowa członków Koła Rejo-
nowego nr 2 ŚZŻAK w Zamościu. Tradycyjnie po modlitwie poprowadzonej 
przez o. Stanisława Redemptorystę oraz życzeniach noworocznych złożonych 
przez prezesa Okręgu Sławomira Zawiślaka i prezesa koła Mariana Derkacza, 
zebrani dzielili się opłatkiem. Było wspólne śpiewanie kolęd oraz deklamo-
wanie okolicznościowych wierszy przez członków koła – Bronisławę Tytoń 
i Wacława Baja. W uroczystości wzięli udział pracownicy Muzeum z dyrekto-
rem Andrzejem Urbańskim.

18.01.2011 r. – spotkanie Fundacji Centrum Wysiedlonych na Zamojsz-
czyźnie i Rady Fundacji omówiono dotychczasową działalność i nakreślono 
plan działania na rok bieżący.

22.01.2011 r. – spotkanie opłatkowe okręgu odbyło się w lokalu „Nowe 
Miasto”. Gościem honorowym był JE ks. bp Wacław Depo. Wzięli w nim 
również udział członkowie koła.

23.01.2011 r. – w  Zwierzyńcu uczestniczono w  uroczystości patrio-
tyczno-religijnej z okazji 148 rocznicy wybuchu powstania styczniowego.

29.01.2011 r. – członkowie i  sympatycy ŚZŻAK O/Zamość uczestni-
czyli w spotkaniu opłatkowym, zorganizowanym w restauracji Nowe Miasto 
w Zamościu.

Artykuł
Uroczyste spotkanie opłatkowe członków, sympatyków oraz osób wspie-
rających ŚZŻAK O/Zamość odbyło się w minioną sobotę (29 stycznia) 
w restauracji Nowe Miasto w Zamościu.

W  spotkaniu uczestniczyli m.in. JE ks. biskup Wacław Depo, Ordyna-
riusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, który odmówił okolicznościową 
modlitwę oraz pobłogosławił świąteczny opłatek, którym dzielili się zebrani 
goście, a także kapelani związku: ks. dr Czesław Galek, ks. prof. Franciszek 
Greniuk, ks. kanonik Aleksander Siwek.
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Prezydium Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość reprezentowali m.in.: poseł 
S. Zawiślak – prezes, Czesława Lesiuk, kpt. Tadeusz Kopeć – wicepre-
zes, Andrzej Jaroszyński – wiceprezes, kpt. Michał Kręglicki – skarbnik, 
Marian Petryk, Czesław Wojtowicz, Bronisław Malec, Stanisław Mazur. 
Byli oczywiście obecni pozostali członkowie naszego związku, weterani, 
a wśród nich mjr Zbigniew Kruk, autor wspomnień zebranych w książce 
Z Armii Krajowej na Sybir – są to przedstawiciele około 700 członków zwy-
czajnych, nadzwyczajnych (Młode Pokolenie) i  podopiecznych (wdowy 
i wdowcy po kombatantach) związku.

Źródło: http://www.zamosconline.pl

4.02.2011 r. – z okazji 68 rocznicy Bitwy pod Lasowcami odbyła się uro-
czystość patriotyczno-religijna.

10.02.2011 r. – w trakcie uroczystości z okazji 69 rocznicy utworzenia 
AK, zorganizowanych w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 
w Biłgoraju, prezes Sławomir Zawiślak wygłosił prelekcję pt. Znaczenie dzie-
dzictwa AK w wychowaniu współczesnych Polaków.

13.02.2011 r. – w kościele Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju odbyła się 
msza św. z  okazji 69 rocznicy utworzenia AK. Po uroczystościach złożono 
okolicznościowy wieniec pod pomnikiem AK.

26.02.2011 r. – miały miejsce uroczystości patriotyczno-religijne związane 
z 68 rocznicą rozstrzelania przez hitlerowców rodziny dowódcy oddziału AK 
Konrada Bartoszewskiego, ps. „Wir”. Po mszy św. prezes ŚZŻAK O/ Zamość 
Sławomir Zawiślak złożył wieńce pod tablicą znajdującą się w rynku na domu, 
w którym mieszkała rodzina Bartoszewskich oraz na cmentarzu, gdzie znaj-
duje się grób rodziny „Wira”.

1.03.2011 r. – udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym 
Koła Rejonowego nr 2 w Zamościu, na którym wybrano władze koła. Preze-
sem został ponownie mgr Marian Derkacz.

2.03.2011 r. – ukonstytuował się Zarząd Koła Rejonowego nr 2 w Zamo-
ściu w składzie: wiceprezesi – Henryk Konstantynowicz, Marek Splewiński; 
sekretarz – Wacław Baj; skarbnik – Ryszard Sokołowski (ponownie); człon-
kowie – Zbigniew Mazurek, Henryk Syposz. Komisja Rewizyjna – Ryszard 
Gruszecki, Władysław Olech, Feliks Szala. Zastępca członka zarządu – Maria 
Szala. 
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11.03.2011 r. – prezes Okręgu wziął udział w spotkaniu z mieszkańcami 
gminy Skierbieszów, weteranami, członkami ŚZŻAK O/Zamość. W  czasie 
spotkania wręczono Panu Antoniemu Kropornickiemu Odznakę Zasługi 
ŚZŻAK Okręg Zamość. Spotkanie odbyło się w  Skierbieszowskim Domu 
Kultury.

12.03.2011 r. – odbył się pogrzeb por. Stefana Grabowskiego ps. „Witold” 
na cmentarzu parafialnym w Zamościu. S. Grabowski był żołnierzem AK od 
marca 1943 r. Brał czynny udział w akcjach AK w walce z Niemcami. Był 
współzałożycielem Koła Rejonowego nr 2 Światowego Związku Żołnierzy AK 
i członkiem pierwszego Zarządu Koła. Przez sześć kadencji sprawował funkcję 
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Od początku działalności Koła pro-
wadził kronikę, którą do roku 2007 r. finansował z własnych funduszy. 

14.03.2011 r. – mieszkańcy Biłgoraja spotkali się z członkami ŚZŻAK 
O/Zamość. Spotkanie zorganizowano w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Biłgoraj. 

15.03.2011 r. – w czasie spotkania zorganizowanego przez władze Fun-
dacji Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie prezes ŚZŻAK O/Zamość 
poseł Sławomir Zawiślak podziękował za pracę na rzecz upamiętnienia rela-
cji osób wysiedlanych w czasie tragicznych lat II wojny światowej. Skierował 
również apel do samorządowców o wsparcie działań fundacji. w sali Urzędu 
Miasta Zamość.

20.03.2011 r. – udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych zwią-
zanych z upamiętnieniem mieszkańców Tarnoszyna (gm. Ulhówek), zamor-
dowanych w 1944 r. przez oddziały UPA.

6.04.2011 r. – Nadzwyczajne Walne Zebranie dotyczące połączenia kół 
rejonowych nr 1 i 2 w Zamościu, które będą funkcjonować pod nazwą: „Koło 
Rejonowe Zamość”.  Dotychczasowy skład Zarządu Koła Rejonowego 
nr 2 uzupełniono członkami Zarządu Koła Rejonowego nr 1. Zarząd nowego 
Koła przedstawia się następująco:

• prezes – mgr Marian Derkacz
• wiceprezesi – st. sierż. Henryk Konstantynowicz, mjr Antoni Rawiak, 

mgr Marek Splewiński
• sekretarz – mjr Wacław Baj
• protokolant – st. sierż. Tomasz Kowalczyk
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• skarbnik – Henryk Syposz
• członkowie zarządu i  przewodniczący komisji problemowych: 

st. sierż. Krzysztof Głowacki (komisja ewidencyjna), Zbigniew Mazu-
rek (komisja historyczna), Feliks Szala (komisja socjalno-bytowa); 
zastępca członka zarządu – Maria Szala. 

Komisja Rewizyjna:
• przewodniczący – por. Ryszard Sokołowski
• członkowie – por. Ryszard Gruszecki, kpt. Michał Kręglicki, por. Wła-

dysław Olech.
Zarząd Koła na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym wystąpił 
z  wnioskiem o  nadanie tytułu: „Honorowego Prezesa Koła Rejonowego 
Zamość”  mjr. Zbigniewowi Krukowi, kpt. Tadeuszowi Kopciowi, mgr. Sła-
womirowi Zawiślakowi. Wniosek przeszedł jednomyślnie.

8.04.2011 r. – w hrubieszowskim Domu Kultury odbyła się projekcja 
filmu Mgła zorganizowana staraniem ŚZŻAK O/Zamość. 

17.04.2011 r. – udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych zwią-
zanych z obchodami 66 rocznicy mordu na żołnierzach AK, BCh i ludności 
cywilnej w miejscowości Łabuńki (Tuczapy, gm. Łabunie). 

19.04.2011 r. – odbył się VIII zjazd sprawozdawczo-wyborczy ŚZŻAK 
O/Zamość. Wybrało nowe władze okręgu:

• prezes – mgr Sławomir Zawiślak (ponownie)
• wiceprezesi – mjr Szczepan Mateja (Tomaszów), kpt. Tadeusz Kopeć, 

kpt. Michał Kręglicki (Zamość), por. Andrzej Jaroszyński (Uchanie), 
por. Stanisław Kozar (Mircze) 

• sekretarz – mgr Marian Derkacz (Zamość)
• skarbnik – por. Czesława Lesiuk (Tyszowce)
• członkowie – mjr Zbigniew Kruk (Zamość), mjr Bronisław Malec 

(Susiec), mgr Mieczysław Bartoń (Skierbieszów), por. Kazimierz Koli-
bab (Rudnik), kpt. Stanisław Mazur (Biłgoraj), Adela Muzyczuk (Hru-
bieszów), por. Józef Psiuk (Trzeszczany), Władysław Wolańczyk (Narol), 
por. Czesław Wójtowicz (Turobin).

Komisja rewizyjna: 
• przewodniczący – ppor. Franciszek Kawa (Susiec) 
• zastępca przewodniczącego – Stanisław Szozda (Skierbieszów) 
• sekretarz – Piotr Grząsko (Komarów) 
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• członkowie – st. sierż. Henryk Konstantynowicz (Zamość), por. Mie-
czysław Wrona (Żółkiewka).

Sąd koleżeński: 
• przewodniczący – mgr Marek Splewiński (Zamość) 
• zastępca przewodniczącego – Jan Lisiuk (Grabowiec) 
• sekretarz – Leokadia Hubka (Werbkowice)
• członkowie – Władysław Fidler (Susiec), Henryk Zyza (Tomaszów 

Lubelski).

2.05.2011 r. – udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych związa-
nych z 67 rocznicą wymordowania mieszkańców wsi Worochta przez UPA 
(gm. Ulhówek). 

Artykuł 

Do kościoła w Machnówku przybyli na początku maja świadkowie wyda-
rzeń oraz goście, władze gminy, młodzież szkolna i  poczty sztandarowe, 
aby wspólnie modlić się i  oddać cześć ofiarom. Po mszy świętej uczest-
nicy przeszli w  procesji na drugą stronę granicy, gdzie złożono wieńce 
i  zapalono znicze. Worochta była dużą wioską z  kościołem, cerkwią 
i folwarkiem i sąsiadowała z Machnówkiem. Do tragedii doszło 6 kwiet-
nia 1944 r. Ukraińcy zamordowali ponad 30 mieszkańców wioski, nie 
oszczędzając kobiet i dzieci. W uroczystościach wzięli udział m.in. poseł 
S. Zawiślak, wojewoda lubelski Genowefa Tokarska, radny wojewódzki 
Tomasz Zając, starosta tomaszowski Jan Kowalczyk, kierownik zamoj-
skiej delegatury LUW Jacek Grabek oraz władze gminy Ulhówek. Montaż 
słowno-muzyczny przygotowali uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Ulhówku, mszę świętą koncelebrowali miejscowy proboszcz ks. Marek 
Gudz oraz ks. mitrat Stefan Batruch, proboszcz parafii greckokatolickiej 
w Lublinie, który wygłosił także kazanie. Dużo mówiono o pojednaniu, 
współpracy, budowaniu mostów przyjaźni. Sympatycy Prawa i Sprawiedli-
wości rozdawali mieszkańcom Zamościa i turystom flagi narodowe z okazji 
Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: http://www.dziennikwschodni.pl
 

3.05.2011 r. – Mieszkańcy Zamościa licznie uczestniczyli w uroczysto-
ściach 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji przez Sejm Wielki Rzeczypospoli-
tej w 1791 r. Po okolicznościowych przemówieniach, złożono wieńce i kwiaty 
na płycie upamiętniającej pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamościu. 
W Katedrze odbyła się uroczysta msza święta z udziałem licznych pocztów 
sztandarowych ŚZŻAK.
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5.05.2011 r. – członkowie nowo wybranych władz statutowych ŚZŻAK 
O/Zamość wzięli udział w  konferencji prasowej, zorganizowanej w  siedzi-
bie Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w  Zamościu. W  cza-
sie konferencji przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu ŚZŻAK 
O/Zamość siódmej kadencji w  latach 2008–2010. Członkowie Prezydium 
Związku ogłosili także drugą już edycję konkursu historycznego pt. „Historia 
mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspekto-
ratu Zamość oraz ich powojenne losy”.

Artykuł 

Z udziałem Prezesa Zarządu Okręgu S. Zawiślaka oraz nowo wybranych 
członków władz statutowych ŚZŻAK Okręg Zamość 5 maja odbyła się 
konferencja prasowa, której celem była prezentacja sprawozdania z dzia-
łalności Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość 7 kadencji w latach 2008–2010. 

Członkowie Prezydium wskazali na wstępie na bardzo dobrą współpracę 
w pracy na rzecz krzewienia postaw patriotycznych z Kościołem katolic-
kim, samorządami naszego regionu, Wojskiem Polskim i innymi służbami 
mundurowymi, pozarządowymi organizacjami patriotycznymi oraz wie-
loma instytucjami i osobami fizycznymi. 

Związek liczy 530 członków zwyczajnych, 100 nadzwyczajnych oraz 290 
podopiecznych, zrzeszonych w  27 Kołach Rejonowych, prowadzących 
swoją pracę społecznie na rzecz utrzymywania pamięci narodowej oraz 
krzewienia etosu Armii Krajowej.

Źródło: http://www.zamosconline.pl

8.05.2011 r. – uroczystości patriotyczno-religijne upamiętniające 66 rocz-
nicę likwidacji Obozu Zagłady w Błudku zorganizowanego przez NKWD dla 
żołnierzy AK.

11.05.2011 r. – na Zamojszczyźnie przebywał z wizytą były prezydent 
Republiki Federalnej Niemiec Horst Köhler. W Gimnazjum Publicznym im. 
Dzieci Zamojszczyzny w Skierbieszowie spotkał się z weteranami i mieszkań-
cami gminy Skierbieszów. W czasie wizyty podpisano również deklarację part-
nerską pomiędzy gminami Skierbieszów i Bühlertann.

12.05.2011 r. – odbył się pogrzeb por. Hilarego Kołtuna, ps. „Kalina” 
na cmentarzu komunalnym w Zamościu. Żołnierz AK, brał czynny udział 
w akcjach w walce z Niemcami. Współzałożyciel Koła Rejonowego nr 3 Świa-
towego Związku Żołnierzy AK, członek Zarządu Koła.
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19.05.2011 r. – udział w ogólnopolskiej konferencji pt. „Biblioteka skarb-
nicą wiedzy o regionie” zorganizowanej w ramach obchodzonego jubileuszu 
90-lecia Biblioteki Publicznej w Zamościu. Prezes ŚZŻAK O/Zamość Sła-
womir Zawiślak przekazał do zbiorów regionalnych biblioteki album wydany 
przez ŚZŻAK O/Zamość, upamiętniający 25-lecie apostolskiego błogosła-
wieństwa ojca świętego Jana Pawła II, udzielonego byłym żołnierzom 9 Pułku 
Piechoty Legionów AK Ziemi Zamojskiej i ich rodzinom.

22.05.2011 r. – w  Skierbieszowie upamiętniono 29 rocznicę śmierci 
mjr. Józefa Śmiecha, ps. „Ciąg”.

29.05.2011 r. – mieszkańcy gminy Łukowa spotkali się z  członkami 
ŚZŻAK w OSP-Domu Kultury w Łukowej.  W OSP w Suchowoli człon-
ków ŚZŻAK spotkali się z mieszkańcami gminy Adamów.

29.05.2011 r. – odbył się zjazd żołnierzy ŚZŻAK 9 pp Legionów 
im.  Ziemi Zamojskiej w  Zwierzyńcu. Po ceremoniale wojskowym oraz 
wystąpieniu historycznym prezesa Sławomira Zawiślaka, złożono kwiaty pod 
pomnikiem i wręczono odznaczenia. Po uroczystej mszy św. odsłonięto tablice 
pamięci Józefa Kaczoruka ps. „Ryszard”, dowódcy „Wikliny” w obecności jego 
syna Stanisława, żołnierza oddziału Witolda Hryniewieckiego, autora książek 
o AK na Zamojszczyźnie.

1.06.2011 r. – miało miejsce uroczyste otwarcie Punktu Informacji, 
Doradztwa i  Integracji dla osób represjonowanych przez Niemcy w  czasie 
II wojny światowej i ich rodzin. Prezes Sławomir Zawiślak uczestniczył razem 
z weteranami ŚZŻAK Okręg Zamość w spotkaniu w zamojskim ratuszu.

2.06.2011 r. – w sali Urzędu Miasta w Hrubieszowie spotkali się miesz-
kańcy i członkowie ŚZŻAK Koła w Hrubieszowie.

12.06.2011 r. – w kościele garnizonowym pw. Jana Bożego odbyła się 
uroczystość z udziałem pocztu sztandarowego ŚZŻAK Zamość, upamiętnia-
jąca rzeź Polaków na Wołyniu.

18.06.2011 r. – odbyła się uroczystość poświęcona działalności i 61 rocz-
nicy likwidacji przez UB II Inspektoratu Zamojskiego AK i Klasztoru oo. Ber-
nardynów w Radecznicy.

26.06.2011 r. – obchodzono 67 rocznicę bitwy partyzanckiej pod Osu-
chami. Rys historyczny przedstawił prezes Sławomir Zawiślak. Zasłużonym 
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żołnierzom i działaczom związku nadano odznaczenia i awanse, które w postaci 
stopnia porucznika i odznaki Zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej Okręg Zamość otrzymali Kamila Wilkos ps. Baśka oraz Jan Zajac. 
Część artystyczną przedstawił GOK w  Łukowej. Następnie poczty sztanda-
rowe i zebrani uczestnicy udali się na pobliski cmentarz – największy party-
zancki w Polsce. Oddano cześć poległym, salwę honorową, i złożono wieńce 
oraz kwiaty.

1.08.2011 r. – w Biłgoraju obchodzono 67 rocznicę wybuchu powstania 
warszawskiego. Po mszy św. w Katedrze odbyły się uroczystości przy pomniku 
Armii Krajowej. W powstaniu warszawskim zginął młody poeta, zamościa-
nin Zdzisław Stroiński (1926–1944) ps. „Chmura”. Tablica upamiętniająca 
powstańca znajduje się przy ul. Tadeusza Kościuszki.

28.08.2011 r. – w Wolicy Śniatyckiej uroczyście obchodzono rocznicę 
zwycięskiej bitwy kawalerii polskiej w  wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. 
oraz 91 rocznica bitwy pod Komarowem. 

11.09.2011 r. – z inicjatywy Zamojskiego Stowarzyszenia Upamiętnienia 
Polaków Pomordowanych na Wołyniu, w sali widowiskowej Klubu Garnizo-
nowego w Zamościu, odbył się spektakl Ballada o Wołyniu, wystawiony przez 
aktorów teatru „Nie teraz” z Tarnowa. Jednym z organizatorów był Henryk 
Konstantynowicz z Koła ŚZŻAK w Zamościu.

12.09.2011 r. – w Klubie Garnizonowym w Zamościu, z inicjatywy pre-
zesa O/Zamość ŚZŻAK i posła na Sejm RP VI kadencji S. Zawiślaka, odbył 
się kolejny już wieczór autorski z prof. Jerzym Robertem Nowakiem, autorem 
wielu książek i publikacji na temat: Ojczyzny Naszej Polski. Z tej okazji Koło 
Zamość wzbogaciło się o kilka tytułów tego autora, które można wypożyczać 
w dni dyżurów w siedzibie Koła.

17.09.2011 r. – w zamojskiej Rotundzie Obchodzono 72 rocznicę napaści 
Rosji Sowieckiej na Polskę.   Odbyły się uroczystości związane z 72 rocz-
nicą bitew pod Tomaszowem Lubelskim, w tym IV rekonstrukcja historyczna 
„Ocalić od zapomnienia”. Prezes uczestniczył we mszy św. w intencji poległych 
Obrońców Ojczyzny, celebrowanej przez ks. bp. Wacława Depo ordynariu-
sza diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Po mszy uczestnicy uroczystości udali się 
pod pomnik Żołnierzy Września 1939 i na Cmentarz Wojenny 1939 r.
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25.09.2011 r. – w  Grabowcu-Górze uczestniczono w  uroczystościach 
patriotyczno-religijnych związanych z  72 rocznicą napaści sowieckiej 
na Polskę.  W 72 rocznicę walk pod Aleksandrowem, po części artystycz-
nej i  mszy św., złożono wieńce i  kwiaty na mogiłach żołnierzy poległych 
w 1939 r. oraz partyzantów poległych pod Osuchami.

27.09.2011 r. – odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne związane 
z 13 rocznicą ustanowienia przez Sejm RP Dnia Podziemnego Państwa 
Polskiego. Rozpoczęła je msza św. w zamojskiej Katedrze, pod przewodnic-
twem ks. kapelana płk. Bogusława Romankiewicza. Następnie uczestnicy udali 
się pod pomnik Żołnierzy Armii Krajowej przy ul. Partyzantów w Zamościu, 
gdzie prezes Zarządu O/Zamość ŚZŻAK S. Zawiślak wygłosił okolicznościowe 
przemówienie. Zasłużonym weteranom oraz osobom wspierającym organiza-
cję wręczono „Honorową Odznakę ŚZŻAK Okręg Zamość”. Otrzymali ją: 
JE. ks. bp Mariusz Leszczyński, Ludwik Sędłak (100-letni), por. Bronisław 
Tytoń, mjr Jan Turczyn, por. Ryszard Gruszecki i  por. Bolesław Michalec 
z Koła Rejonowego Zamość oraz Lucyna Mosiądz, Antoni Derkacz, Jadwiga 
Hrycuniak i Irena Olszewska. Apel poległych, salwa honorowa oraz złożenie 
wiązanek kwiatów i wieńców pod pomnikiem zakończyło uroczystości.

2.10.2011 r. – prezes S. Zawiślak wziął udział w uroczystościach Święta 
Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach i w uroczystym odsło-
nięciu tablicy upamiętniającej powstańców styczniowych w Jarczowie.

3.10.2011 r. – mieszkańcy gminy Żółkiewka spotkali się z  członkami 
ŚZŻAK O/Zamość.

5.10.2011 r. – delegacja ŚZŻAK O/Zamość spotkała się z  prezesem 
i  członkami Stowarzyszenia Dzieci Ofiar Obozów Hitlerowskich w  Zwie-
rzyńcu. Celem było omówienie zasad współpracy. 

3.11.2011 r. – członkami ŚZŻAK O/Zamość spotkali się mieszkańcy 
Hrubieszowa.

5.11.2011 r. – prezes uczestniczył w uroczystości odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej poświęconej 15 mieszkańcom Karolówki, którzy oddali 
życie za Ojczyznę w czasie II wojny światowej, w kaplicy parafii pw. Świę-
tej Bożej Opatrzności na Karolówce. Inicjatorem przygotowania tablicy, 
sponsorem i głównym organizatorem tej uroczystości był członek Koła Rejo-
nowego Zamość ŚZŻAK w Zamościu Tomasz Kowalczyk, syn Janiny i Feliksa, 
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osób umieszczonych na tablicy. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. z udziałem 
pocztów sztandarowych Wojska Polskiego, ŚZŻAK O/ Zamość, Kompanii 
Honorowej Wojska Polskiego, Orkiestry Szkolnej, Przedstawicieli Parla-
mentu, władz samorządowych, członków AK O/Zamość i  licznie zgroma-
dzonych mieszkańców Karolówki. Po odsłonięciu tablicy i odczytaniu Apelu 
Poległych, Kompania Honorowa oddała salwę. 

6.11.2011 r. – odbył się koncert galowy XVI Festiwalu Pieśni Patriotycz-
nej i Religijnej Wojska Polskiego w Hrubieszowie.  Po jego zakończeniu 
prezes wręczył „Odznaki Zasługi ŚZŻAK Okręg Zamość”. 

Komunikat 

W  Hrubieszowie, tuż po zakończeniu wspaniałego koncertu galowego 
XVI Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego, przed-
stawiciele władz ŚZŻAK, w osobach: prezesa S. Zawiślaka, kpt. Michała 
Kręglickiego, mjr. Antoniego Wiecha i  por. Andrzeja Jaroszyńskiego, 
dokonali wręczenia „Odznaki Zasługi ŚZŻAK Okręg Zamość”. Odznaką 
uhonorowani zostali: ks. prałat ppłk Andrzej Puzon, Franciszek Żuraw, 
Adela Muzyczuk, Leokadia Owsik i Wiesław Romak. Wręczeniem odznaki 
weterani ŚZŻAK Okręg Zamość chcą podkreślić wkład uhonorowanych 
osób w realizację celów statutowych naszego związku, w tym w szczególno-
ści w krzewienie postaw patriotycznych wśród młodych pokoleń Polaków.

Źródło: http://slawomirzawislak.pl
 

11.11.2011 r. – w Zamościu obchodzono 93 rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Prezes wziął udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej, 
manifestacji patriotycznej. Złożył kwiaty przy tablicy upamiętniającej pobyt 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamościu. Uczestniczył również w odzna-
czeniu żołnierzy, którzy pełnili misje w Iraku oraz Afganistanie, w mszy św. 
w  intencji Ojczyzny w katedrze zamojskiej. W Zamojskim Domu Kultury 
odbył się koncert pt. W żołnierskiej pieśni w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca 
„Zamojszczyzna” i Kameralnego Zespołu Wokalnego Orkiestry Symfonicznej 
im. K. Namysłowskiego.

12.11.2011 r. – w trakcie obchodów rocznicy wysiedleń Huszczki Dużej 
i Huszczki Małej (gm. Skierbieszów) odsłonięto obelisk upamiętniający ofiary 
tych wydarzeń. 

13.11.2011 r. – w  30 rocznicę obchodów Święta Niepodległości na 
Ziemi Turobińskiej odbyły się uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy 
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pamiątkowej ku czci gen. bryg. Zygmunta Szumowskiego. Prezes wręczył 
odznaczenia weteranom, członkom ŚZŻAK O/Zamość.

14.11.2011 r. – organizacja i  udział w  uroczystym rozstrzygnię-
ciu drugiej edycji konkursu historycznego pod patronatem honorowym 
JE ks. bp. prof. Wacława Depo ordynariusza diecezji zamojsko-lubaczow-
skiej oraz prezesa Zarządu Głównego ŚZŻAK płk. Stanisława Oleksiaka 
„Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o  żołnierzach SZP-ZWZ-
-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”. Po uroczystym złożeniu 
kwiatów pod pomnikiem Armii Krajowej, w asyście pocztu sztandarowego, 
w  sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego Delegatury w  Zamościu 
zgromadzili się kombatanci, duchowni, przedstawiciele parlamentu, władz 
samorządowych, młodzież szkolna biorąca udział w konkursie i ich opieku-
nowie. Gości powitał prezes Zarządu Okręgu ŚZŻAK w Zamościu mgr Sła-
womir Zawiślak. Uroczystość poprowadził dr Przemysław Czarnek.  Po 
okolicznościowych wystąpieniach, m.in: ks. bp. prof. Wacława Depo, mini-
stra Jana Ciechanowskiego, senatora Jerzego Chróścikowskiego i  prezesa 
S. Zawiślaka, dokonano odznaczeń honorową odznaką „Zasługi ŚZŻAK 
Okręg Zamość” oraz Medalem „Pro Memoria”. W Konkursie wzięło udział 
kilkudziesięciu uczestników z kilkunastu szkół podstawowych, gimnazjal-
nych i  średnich, z  terenu działania Okręgu. Laureatom wręczono pamiąt-
kowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Nagrody i odznaczenia otrzymali rów-
nież opiekunowie laureatów. Mjr Zbigniew Kruk ofiarował książkę swojego 
autorstwa pt. Z  Armii Krajowej na Sybir. Również Zarząd podjął decyzję 
o ufundowaniu ww. książek. Z. Mazurek filmował uroczystość, a M. Der-
kacz tradycyjnie fotografował. Z powstałych kopii wykonano pamiątkowe 
albumy płytowe dla wszystkich szkół biorących udział w konkursie. 

21.11.2011 r. – w Trzeszczanach odbyło się spotkanie mieszkańców 
gminy Trzeszczany z członkami ŚZŻAK O Zamość.

22.11.2011 r. – mieszkańcy gminy Komarów spotkali się z  członkami 
ŚZŻAK O/Zamość w sali Gminnego Ośrodka Kultury przy Urzędzie Gminy. 

27.11.2011 r. – udział w uroczystościach związanych z 69 rocznicą wysie-
dlenia Skierbieszowa i okolic. 

5.12.2011 r. – w  Gminnym Domu Kultury w  Grabowcu członkowie 
ŚZŻAK O/Zamość spotkali się z mieszkańcami gminy. 
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Rok 2012

4.01.2012 r. – w Muzeum Okręgowym w Zamościu odbyła się trady-
cyjna uroczystość opłatkowa Koła Rejonowego Zamość ŚZŻAK. Jak co roku, 
po modlitwie poprowadzonej przez o. Stanisława Redemptorystę oraz życze-
niach noworocznych złożonych przez prezesa Okręgu S. Zawiślaka i prezesa 
Koła Mariana Derkacza, zebrani dzielili się opłatkiem. Wspólne śpiewanie 
kolęd stworzyło miłą, świąteczną atmosferę. Tradycyjnie już Bronisława Tytoń 
i Wacław Baj deklamowali wiersze. W uroczystości brali udział pracownicy 
Muzeum Okręgowego w Zamościu z dyrektorem Andrzejem Urbańskim.

17.01.2012 r. – w  Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie 
opłatkowe Koła Rejonowego ŚZŻAK O/Zamość z  mieszkańcami gminy 
Skierbieszów.

18.01.2012 r. – spotkanie z mieszkańcami Miasta i Gminy Hrubieszów 
i opłatek Koła Rejonowego ŚZŻAK Okręg Zamość.

20.01.2012 r. – spotkanie opłatkowe O/Zamość ŚZŻAK. Po mszy świę-
tej w kościele Św. Katarzyny zebrani udali się do Zajazdu „Kanclerz”. 

22.01.2012 r. – z okazji 149 rocznicy wybuchu powstania styczniowego 
uczestniczono w uroczystości patriotyczno-religijnej zorganizowanej w Zwie-
rzyńcu. 

29.01.2012 r. – udział w  uroczystości patriotyczno-religijnej, podczas 
której nastąpiło odsłonięcie tablicy upamiętniającej postać dr. Antoniego 
Wojtkowiaka, w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie 
Lubelskim.  Spotkanie opłatkowe Koła Rejonowego ŚZŻAK O/Zamość 
w Tomaszowie Lubelskim. 

4.02.2012 r. – uroczystości patriotyczno-religijne związane z obchodami 
69 rocznicy Bitwy pod Lasowcami, jaką stoczyły z Niemcami oddziały AK.

Artykuł

W  bardzo mroźny sobotni poranek 4 lutego 2012 roku, w  Lasowcach, 
odbyły się uroczystości patriotyczne z okazji 69. rocznicy bitwy stoczonej 
tam przez oddziały Armii Krajowej z Niemcami. Organizatorami uroczy-
stości byli: Światowy Związek Armii Krajowej Okręg Zamość, 3 Batalion 
Zmechanizowany w  Zamościu oraz Burmistrz Krasnobrodu. Aby oddać 
hołd poległym żołnierzom AK oraz mieszkańcom, którzy zginęli z  rąk 
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niemieckiego okupanta podczas walk stoczonych 4 lutego 1943 roku oraz 
upamiętnić tamte tragiczne wydarzenia, do Lasowiec przybyli organiza-
torzy i  zaproszeni goście. Wśród nich m.in.: prezes Światowego Związku 
AK Okręg Zamość poseł RP Sławomir Zawiślak, przedstawiciel Woje-
wody Lubelskiego Jacek Grabek, starosta powiatu zamojskiego Henryk 
Matej, wójt Skierbieszowa Mieczysław Bartoń wraz z delegacją gminy, wójt 
Krynic Janusz Bałabuch, burmistrz Krasnobrodu Wiesław Chmielowiec, 
z-ca burmistrza Stanisław Jędrusina, kombatanci – żołnierze AK z pocztami 
sztandarowymi, żołnierze z 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, 
księża, przedstawiciele Roztoczańskiego Parku Narodowego, Nadleśnictwa 
Zwierzyniec, Policji, radni Rady Miejskiej w Krasnobrodzie wraz z prze-
wodniczącym Kazimierzem Misztalem, dyrektorzy i pracownicy jednostek 
samorządowych, uczniowie szkół podstawowych z  Kaczórek i  Majdanu 
Wielkiego oraz strażacy. Uroczystości rozpoczęły się od ceremoniału woj-
skowego – złożenia meldunku, a po nim odśpiewany został Hymn Naro-
dowy. Następnie uczestników uroczystości powitał burmistrz Krasnobrodu 
Wiesław Chmielowiec, a  okolicznościowe przemówienie przedstawiające 
wydarzenia sprzed 69 lat wygłosił por. Andrzej Jaroszyński – wiceprezes 
Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Zamość. Tradycyjnie, część arty-
styczną o tematyce patriotycznej zaprezentowali uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach. Po jej wysłuchaniu ponownie 
głos zabrał Burmistrz Krasnobrodu, który odczytał list od Marszałka Woje-
wództwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana. Z  krótkim przemówieniem 
wystąpił także prezes ŚZŻAK S. Zawiślak. Po wystąpieniach rozpoczęła się 
msza św. w intencji poległych żołnierzy AK i mieszkańców Lasowiec, którzy 
zginęli w 1943 roku. Mszę św. koncelebrowali: ks. płk Bogusław Roman-
kiewicz – kapelan Wojska Polskiego, ks. Paweł Słonopas – proboszcz Parafii 
Świętej Bożej Opatrzności w Bondyrzu oraz ks. Franciszek Kościelski, który 
wygłosił homilię. W  dalszej części uroczystości odbył się Apel Poległych 
zakończony salwą honorową, a  następnie zgromadzone delegacje złożyły 
wiązanki pod pomnikiem upamiętniającym tragiczne wydarzenia sprzed 
69 lat. Uroczystości w Lasowcach zakończyły się spotkaniem przy ognisku.

Źródło: http://www.zamosconline.pl

14.02.2012 r. – udział w uroczystości z okazji 70 rocznicy przemiano-
wania ZWZ na AK zorganizowanej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólno-
kształcących w Biłgoraju. Spotkanie prowadziła dyrektor Barbara Obszańska. 
Wykład pt. „Dziedzictwo kulturowe i znaczenie Armii Krajowej dla wycho-
wania współczesnych Polaków” wygłosił dr Adam Balicki. Swoje wystąpie-
nia mieli również: Stanisław Schodziński, Tomasz Książek i  prezes Sławo-
mir Zawiślak, który odznaczył Jana Blicharza i Tomasza Książka honorową 
odznaką ŚZŻAK O/Zamość. 
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25.02.2012 r. – prezes S. Zawiślak wraz z pocztem sztandarowym i dele-
gacją Zarządu Okręgu wziął udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych 
związanych z 69 rocznicą rozstrzelania przez hitlerowców rodziny dowódcy 
oddziału AK Konrada Bartoszewskiego, ps. „Wir”. Po mszy św. złożył wieńce 
pod tablicą, znajdującą się w rynku, na domu, w którym mieszkała rodzina 
Bartoszewskich.  Historię wydarzeń sprzed 70 lat przybliżył Andrzej Woj-
tyło, prezes Światowego Związku Żołnierzy AK, Koło Rejonowe w Józefowie. 
Głos zabrał również prezes S. Zawiślak. Podczas uroczystości przypomniano 
dwie ważne dla zwycięstwa postacie dowódców Armii Krajowej – Konrada 
Bartoszewskiego „Wira” i Czesława Mużacza „Selima”. 
źródło: http://www.gazetabilgoraj.pl

4.03.2012 r. – w Komarowie odbyły się uroczystości patriotyczno-reli-
gijne upamiętniające Zenona Józefa Jachymka. Prezes wraz z delegacją żoł-
nierzy AK uczestniczył we mszy św. oraz złożył kwiaty na grobie „Wiktora”.

7.03.2012 r. – odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła Rejono-
wego Zamość. 

13–15.03.2012 r. – udział w XI Walnym Zjeździe Delegatów ŚZŻAK 
w Warszawie. Zjazd obradował w 22 rocznicę powstania ŚZŻAK. Uczestnikami 
z ramienia Okręgu byli: prezes mgr Sławomir Zawiślak, Andrzej Jaroszyński, 
Mieczysław Bartoń i Czesław Wójtowicz. W programie działania Związku na 
lata 2012–2015 zapisano: 1) ŚZŻAK działa nadal pod niezmienioną nazwą. 
2) Dla zapewnienia realizacji podstawowego zadania Związku, jakim jest Przekaz 
Etosu, należy wzmagać pozyskiwanie członków spośród młodszych pokoleń, którym 
bliskie są ideały Polski Walczącej... 3) Obecnie członkowie nie kombatanci stanowią 
poważny odsetek składu osobowego Związku. Należy przeto w odpowiednim stop-
niu uwzględnić ich w formowaniu organów władz związkowych wszystkich szcze-
bli. Program „Konstytucja” został przyjęty jako Uchwała Nr 12. 

17.03.2012 r. – organizacja i  udział w  uroczystościach obchodów 
70 rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, które 
odbyły się w sali Klubu Batalionowego przy ul. J. Piłsudskiego 36 w Zamo-
ściu.  Uroczystości 70 rocznicy przemianowania ZWZ na AK w Zamościu 
odbyły się w Klubie 3 Batalionu Zmechanizowanego. Przybyło ponad 300 osób: 
poczty sztandarowe, kombatanci, przedstawiciele parlamentu RP, władz samo-
rządowych, młodzież szkolna, organizacje patriotyczne i  sympatycy Związku. 
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Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych 
i  ceremoniale wojskowym, zebrani odśpiewali 
Hymn Polski. Przybyłych powitał prezes 
ŚZŻAK O Zamość poseł Sławomir Zawiślak. 
Dyrektor Urzędu ds. Kombatantów i  Osób 
Represjonowanych Jacek Dziuba odznaczył 
Medalem „Pro Memoria” mjr. Wacława Baja, 
kpt. Tadeusza Kopcia, prezesa Jerzego Krzyżew-
skiego i mgr. Mariana Derkacza. Prezes Sławo-
mir Zawiślak odznaczył Honorową Odznaką 
za Zasługi dla ŚZŻAK Okręg Zamość: F. Pod-
górskiego, J. Maliszewskiego, J.  Zaborskiego 
i M. Nowaka. W imieniu odznaczonych podzię-
kował mjr Wacław Baj. Dziewczęta z LO CSM 
w Zamościu i SP w Kaczórkach zaśpiewały pio-
senki o tematyce partyzanckiej. Przysięgę przed 
mjr. Zbigniewem Krukiem złożyli członkowie 
młodego pokolenia: K. Maślanka, F. Kawa, 
S. Szponar, T. Karpiński i A. Maksymowicz z KR Zamość. Ksiądz kapelan WP 
płk Bogusław Romankiewicz, z udziałem A. Jaroszyńskiego i S. Mazura, popro-
wadził modlitwę za poległych i zmarłych żołnierzy SZP, ZWZ, AK, WiN oraz 
Żołnierzy Wyklętych. Na zakończenie tej części uroczystości odśpiewano Rotę 
i wyprowadzono poczty sztandarowe.  Następnie wystąpił Reprezentacyjny 
Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. Koncert artystów w mundurach z róż-
nych epok historycznych naszej Ojczyzny zebrani przyjęli gorącymi brawami. 
Nic więc dziwnego, że widzowie z łezką w oku włączali się do wspólnego śpie-
wania. Niezapomniane popołudnie zakończył wspólny posiłek i  długie roz-
mowy Tych, dla których BÓG – HONOR – OJCZYZNA stanowią najwyższą 
wartość.  Całość uroczystości została sfilmowana, a uczestnicy uroczystości 
otrzymali Wydanie Specjalne Biuletynu Informacyjnego o historii AK.

3.04.2012 r. – przedstawiciele związku uczestniczyli w spotkaniu orga-
nizacyjnym osób, które podjęły się współorganizacji Zamojskiej Spartakiady 
Dzieci i Młodzieży pn. „Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej” pod hono-
rowym patronatem posła Sławomira Zawiślaka. Spotkanie odbyło się w sali 
konferencyjnej OSiR w Zamościu. 

Plakat: RZA WP



123

10.04.2012 r. – w  Tomaszowie Lubelskim miały miejsce uroczystości 
patriotyczno-religijne związane z obchodami drugiej rocznicy Katastrofy Smo-
leńskiej, upamiętniającymi Prezydenta RP śp. prof. Lecha Kaczyńskiego oraz 
pozostałe 95 Ofiar. Prezes brał udział w otwarciu ulicy im. Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego, uroczystej mszy św. w  intencji ofiar katastrofy smoleńskiej, 
wysłuchał montażu słowno-muzycznego w wykonaniu uczniów Gimnazjum 
nr 2 im. Jana Pawła II, uczestniczył w przemarszu pod pomnik Konstytucji 
3 maja oraz zapalił znicz pod symbolicznym miejscem pamięci.

18.04.2012 r. – w  GOK członkowie Koła Rejonowego w  Żółkiewce 
ŚZŻAK O/Zamość spotkali się z mieszkańcami gminy Żółkiewka.

19.04.2012 r. – prezes wziął udział w uroczystości nadania imienia Armii 
Krajowej III Liceum Ogólnokształcącego w  Zespole Szkół Zawodowych 
i Ogólnokształcących w Biłgoraju. 

22.04.2012 r. – prezes Sławomir Zawiślak uczestniczył w uroczystości 
72 rocznicy Zbrodni Katyńskiej w kościele rektoralnym pw. Św. Katarzyny 
w Zamościu.

29.04.2012 r. – mieszkańcy Korczyna i Machnówka licznie przybyli na 
uroczystości. Goście, w tym przedstawiciele ŚZŻAK O/Zamość, oddali hołd 
pomordowanym wiosną 1944 r. Przybyłych powitał wójt Łukasz Kłębek. 
Mszę św. w intencji ofiar odprawili księża Leszek Bruśniar i Piotr Gałczyński. 
Program słowno-muzyczny wykonali: młodzież z Tarnoszyna, zespół „Jaśmin” 
oraz skrzypaczka Anna Władyka. 

3.05.2012 r. – prezes wziął udział w  zamojskich uroczystościach zwią-
zanych z obchodami 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uczest-
niczył w uroczystej sesji Rady Miejskiej, złożył kwiaty przy tablicy upamięt-
niającej pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego w  Zamościu.  18 kwietnia 
2012 r. minęła 30 rocznica śmierci mjr. Józefa Śmiecha ps.  „Ciąg”. Zgod-
nie z wieloletnią tradycją członkowie Koła Rejonowego ŚZŻAK w Skierbie-
szowie uczcili pamięć swojego dowódcy oraz poległych i zmarłych żołnierzy 
Jego oddziału uroczystą mszą św. sprawowaną przez proboszcza skierbieszow-
skiej parafii ks.  Janusza Dudzicza. Po mszy członkowie Koła Rejonowego 
ŚZŻAK udali się na miejscowy cmentarz parafialny, gdzie na grobie „Ciąga” 
oraz przy pomniku żołnierzy Armii Krajowej złożono wieńce i  zapalono 
znicze.  W  Kościele w  Perespie odsłonięto tablicę poświęconą Józefowi 
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Kaczorukowi ps. „Ryszard”, dowódcy Kompanii AK „Wiklina”. Swoim zasię-
giem obejmowała ona: Honiatycze, Kotlice, Dub, Kazimierówkę i  okolice. 
„Ryszard” dowodził m.in. akcjami pod Cieszynem, Frankamionką, Honiaty-
czami, Czartorią, Kazimierówką, w walkach z Niemcami i formacjami UPA. 
Na uroczystości przybyli – jego zastępca, dziś 91-letni Witold Hryniewiecki 
ps. „Tułacz”, i  syn Stanisław Ryszard Kaczoruk. Uroczystości zorganizowali 
burmistrz Tyszowiec Mariusz Zając i Koło Rejonowe w Tyszowcach ŚZŻAK 
z jego prezesem por. Czesławą Lesiuk. 

5.05.2012 r. – w  sali LO w  Józefowie odbyło się spotkanie członków 
ŚZŻAK O/Zamość z mieszkańcami.

6.05.2012 r. – w Zwierzyńcu w trakcie uroczystości związanych z 67 rocz-
nicą zakończenia II wojny światowej prezes S. Zawiślak otrzymał odznakę 
Stowarzyszenia Dzieci Ofiar Obozów Hitlerowskich w Zwierzyńcu za współ-
pracę oraz krzewienie postaw patriotycznych.  67 rocznica rozbicia Obozu 
Błudek, w którym przetrzymywano żołnierzy Armii Krajowej. Zbudowany 
w  latach 1944–1945 obóz został zlikwidowany na rozkaz Mariana Wardy 
„Polakowskiego” oraz Konrada Bartoszewskiego „Wira”. W nocy z dnia 25 na 
26  marca 1945 r., w  wyniku zdrady jednego z  członków załogi, więźniów 
wywieziono, ale atak powiódł się. Partyzanci rozbroili 150-osobową załogę, 
składającą się z LWP i NKWD, a dowódca sowiecki Konowałow i jego ofi-
cerowie zginęli. Uroczystość ta przypomina historię żołnierzy AK po tzw. 
wyzwoleniu. Uroczystościom przewodniczył wójt Suśca Franciszek Kawa oraz 
wiceprezes Zarządu O/Zamość ŚZŻAK por. Andrzej Jaroszyński. Część arty-
styczną przygotowali uczniowie z Majdanu Sopockiego. Mszę świętą celebro-
wał i homilię wygłosił ks. prof. Michał Miziołek. Uroczystości zakończyły się 
zgodnie z ceremoniałem wojskowym; złożono wieńce i kwiaty pod pomni-
kiem. Pomnik oraz inne obeliski na terenie byłego obozu ufundował uczest-
nik akcji mjr Bronisław Malec „Żegota”, który, jak co roku od wielu lat, złożył 
hołd swoim towarzyszom broni.

8.05.2012 r. – 66 rocznica odbicia więzionych żołnierzy AK w Zamo-
ściu. Członkowie ŚZŻAK O/Zamość i pracownicy służby więziennej w asy-
ście pocztów sztandarowych złożyli wieńce i kwiaty pod tablicą pamiątkową 
na budynku. 

15.05.2012 r. – odbyło się zebranie Zarządu O/Zamość ŚZŻAK, 
na którym:
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1) wysłuchano informacji prezesa S. Zawiślaka i sekretarza Mariana Der-
kacza o udziale przedstawicieli władz Związku i pocztów sztandarowych 
ŚZŻAK O/Zamość i Kół Rejonowych w uroczystościach i obchodach:
 – 70 rocznicy przemianowania ZWZ na AK (organizatorzy: Okręg 

Zamość, Koło Rejonowe Zamość ŚZŻAK i 3 Batalion Zmechanizo-
wany, 17.03.2012 r.)

 – 72 rocznicy Zbrodni Katyńskiej w kościele św. Katarzyny (organiza-
torzy: Stowarzyszenie Zamojska Rodzina Katyńska i Okręg Zamość 
ŚZŻAK, 22.4.2012 r.)

 – Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (organizator: władze miasta 
Zamościa, 2.05.2012 r.)

 – 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji (organizator: władze miasta 
Zamościa, 3.05.2012 r.)

 – 67 rocznicy rozbicia Obozu w Błudku (organizatorzy: UG Susiec, 
Okręg Zamość i Koło Rejonowe Susiec ŚZŻAK, 6.05.2012 r.)

 – Złożenia wieńców pod tablicą upamiętniającą odbicie więźniów 
z więzienia przy ul. S. Okrzei, z udziałem pocztów sztandarowych 
ŚZŻAK O/Zamość i pracowników SW w Zamościu (8.05.2012 r.)

2) wysłuchano informacji prezesa S. Zawiślaka o Walnym Zjeździe ŚZŻAK 
w Warszawie w dniach 13–15.03.2012 r. 

3) przyjęto nowych kolegów do ŚZŻAK O/Zamość na członków nadzwy-
czajnych w Kołach Rejonowych Okręgu

4) przemianowano członków nadzwyczajnych na członków zwyczajnych 
bez uprawnień kombatanckich

5) rozpatrzono wnioski o awanse
6) rozpatrzono i zatwierdzono przyznanie Honorowej Odznaki ŚZŻAK Okręg 

Zamość podczas zjazdu 9 pp AK im. Ziemi Zamojskiej” w Zwierzyńcu
7) omówiono przygotowania do:

 – marszu w obronie mediów w dniu 19.05.2012 r.
 – zjazdu w Zwierzyńcu w dniu 27.05.2012 r.

8) przyjęto wniosek Z. Mazurka o  upamiętnienie w  Szczebrzeszynie 
dowódcy oddziału AK por. Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”. Spo-
tkanie na Sesji Rady Miasta w Szczebrzeszynie w dniu 29 maja 2012 r.

9) wysłuchano informacji M. Derkacza o przygotowaniach do 150 rocz-
nicy powstania styczniowego i apelu A. Sikorskiego o inscenizacji pod 
Horodłem w styczniu 2013 r.
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10) podjęto uchwały w sprawach:
 – dofinansowania przesunięcia pomnika poległych żołnierzy AK 

w bitwie pod Lasowcami
 – uroczystości na cmentarzu poległych w bitwie pod Osuchami
 – apelu do KRRiT w obronie TV TRWAM
 – wydawania Biuletynu Informacyjnego przez Zarząd O/Zamość ŚZŻAK.

19.05.2012 r. – delegacja i poczty sztandarowe ŚZŻAK O/Zamość wzięła 
udział w  manifestacji patriotycznej w  obronie wolnych mediów.  Marsz 
rozpoczął się w kościele Matki Bożej Królowej Polski, o  godz. 12.00, uro-
czystą mszą świętą, którą odprawił i homilię wygłosił ks. prof. Tadeusz Guz, 
dziekan Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i  Ekonomicznych KUL 
w  Tomaszowie Lubelskim, w  asyście kilkunastu kapłanów diecezjalnych 
i zakonnych.  Po zakończonej mszy św. kilka tysięcy mieszkańców Zamo-
ścia i  regionu przeszło ulicami miasta. Marsz został podzielony na etapy. 
Marszowi przewodziły sztandary ŚZŻAK O/Zamość, NSZZ Rolników Indy-
widualnych „Solidarność”, NSZZ „Solidarność” Oddział w Zamościu, Sto-
warzyszenia Internowanych Zamojszczyzny.  Wszyscy zgromadzeni, po 
przejściu ul. Wyszyńskiego, zatrzymali się przy rondzie graniczącym z cmen-
tarzem komunalnym. Tutaj właśnie została odczytana przez przedstawiciela 
Katolickiego Stowarzyszenia Obrony Życia Jerzego Kolano krótka informa-
cja historyczna o tragicznych w swojej wymowie latach II wojny światowej. 
Odmówiono, pod przewodnictwem pani Bożeny Orzechowskiej, modlitwę 
za wszystkich, którzy walczyli o wolną Polskę, za represjonowanych, kapła-
nów i  zakonników, którzy zginęli w  obronie Ojczyzny.  Manifestujący 
udali się ul. Peowiaków pod Delegaturę Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
W tym miejscu prezes S. Zawiślak, po krótkim przemówieniu, odczytał pety-
cję skierowaną do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i  Telewizji 
Jana Dworaka o zaprzestanie dyskryminacji mediów katolickich oraz posza-
nowanie konstytucyjnego prawa do wolności słowa i pluralizmu w mediach. 
W imieniu organizatorów i uczestników marszu poseł ww. petycję przekazał na 
ręce kierownika Delegatury Jacka Grabka.  Przed pomnikiem Armii Kra-
jowej Bogdan Łasocha odczytał historyczne opracowanie Rady Ruchów Kato-
lickich nt. zaangażowania żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, w tym 
szczególnie AK, na Zamojszczyźnie w walce w obronie naszego kraju w cza-
sie II wojny światowej. W tym miejscu została także odmówiona modlitwa, 
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której przewodniczyła pani Maria Adriańczyk z Akcji Katolickiej, w  inten-
cji żołnierzy AK, BCH, WiN, którzy walczyli na Zamojszczyźnie o wolność 
Ojczyzny. Delegacja organizatorów, prezes S. Zawiślak i weterani AK złożyli 
wieńce i kwiaty pod pomnikami AK i BCh.  Następnie uczestnicy marszu 
dotarli na ul. Łukasińskiego, w okolice pomnika Katyńskiego, gdzie, pod prze-
wodnictwem pani Mieczysławy Bełz, odmówiono modlitwę za poległych na 
wszystkich frontach, a szczególnie za zamordowanych w Katyniu, Charkowie, 
Miednoje, Smoleńsku, za ofiary sowieckich i  hitlerowskich zbrodni. Pani 
Małgorzata Soja odczytała również stosowne rozważanie, opracowane przez 
Zamojskie Stowarzyszenie Rodziny Katyńskiej. Potem uczestnicy marszu 
weszli na Rynek Wielki w  Zamościu, gdzie senator Jerzy Chróścikowski 
odczytał petycję do władz centralnych państwa.  Głos kolejno zabrali: 
prezes ŚZŻAK O/Zamość, poseł S. Zawiślak; poseł Piotr Szeliga, przewod-
nicząca Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Zamojsko-Luba-
czowskiej Maria Gmyz. Wyrazili oni przekonanie, że sprzeciw tak wielu 
środowisk społecznych kraju wobec krzywdzących decyzji, m.in. w  sprawie 
odmowy przyznania Telewizji Trwam miejsca na tzw. multipleksie, przynie-
sie w  rezultacie ich zmianę.  Na zakończenie marszu wszyscy uczestnicy 
zgromadzeni na zamojskim rynku, pod przewodnictwem ks prał. Zdzisława 
Ciżmińskiego, odmówili koronkę do Bożego Miłosierdzia. Odśpiewano rów-
nież pieśń „Boże, coś Polskę”.  Inicjatorami marszu byli przewodniczący 
NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Jerzy Chróścikowski i prezes 
ŚZŻAK O/Zamość S. Zawiślak. Poza wymienionymi współorganizatorami 
manifestacji, organizatorami marszu były następujące organizacje i stowarzy-
szenia: NSZZ „Solidarność” Oddział w Zamościu, Rada Ruchów i Stowarzy-
szeń Katolickich Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Akcja Katolicka, Kato-
lickie Stowarzyszenie Młodzieży, Katolickie Stowarzyszenie Obrony Życia, 
Rodzina Radia Maryja.  Ponadto w marszu wzięli udział liczni przedsta-
wiciele różnego rodzaju organizacji patriotycznych, religijnych i społecznych, 
w  tym również młodzież ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z  terenu 
Zamościa i Zamojszczyzny. 

20.05.2012 r. – na cmentarzu pozostałym po wiosce odbyły się uroczy-
stości upamiętniające dramat nieistniejącej już wsi Szarajówka. 69 lat temu, 
18  maja 1943 r., niemieckie oddziały i  policja ukraińska spaliły żywcem 
58 osób, w tym połowę stanowiły dzieci. Mszę św. odprawił ks. Marek Two-
rek. Takich zbrodni na Zamojszczyźnie było wiele. 
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27.05.2012 r. – odbył się uroczysty zjazd żołnierzy 9 pp Legionów Armii 
Krajowej Ziemi Zamojskiej w Zwierzyńcu.  Ostatnia niedziela maja to już 
tradycyjne święto żołnierzy Armii Krajowej Zamojskiego Inspektoratu. Przy-
jeżdżają kombatanci i sympatycy z całej Polski. Wszystkich zgromadzonych 
powitał burmistrz Miasta i Gminy Zwierzyniec Jan Skiba. Następnie prezes 
Zarządu O/Zamość ŚZŻAK poseł S. Zawiślak oraz mjr Marian Bronikowski 
przypomnieli o walkach w czasie II wojny światowej, dowódcach oraz losach 
powojennych żołnierzy AK. Głos zabrał senator RP Jerzy Chróścikowski 
oraz przedstawiciel wojewody lubelskiego Jolanty Szołno-Koguc. Wszyscy 
wzywali do zachowania w pamięci historycznej tych bohaterskich żołnierzy. 
Odznaką ŚZŻAK O/Zamość, zatwierdzoną przez śp. prof. L. Kaczyńskiego, 
uhonorowani zostali: Kazimierz Niedziela, Tadeusz Bogdanowicz i Tadeusz 
Chuchaj. Uroczystości z udziałem gen. dyw. K Szymańskiego i 3 Batalionu 
Zmechanizowanego oraz Nieetatowej Orkiestry z Zamościa odbyły się zgod-
nie z ceremoniałem wojskowym. Dalszą częścią obchodów był apelem pole-
głych. Liczne delegacje środowisk kombatanckich i  patriotycznych złożyły 
wieńce i kwiaty pod pomnikiem AK. Podczas mszy świętej w intencji wetera-
nów i ich rodzin, homilię wygłosił ks. Błażej Górski. Podkreślił w niej rangę 
żołnierza polskiego oraz przypomniał, że modlitwa była częścią jego służby. 
Bóg–Honor–Ojczyzna to nie są puste słowa, obowiązują i dzisiaj. Jak zwykle 
podczas żołnierskiego posiłku wspominano, tych którzy odeszli i wojenne 
czasy. 

31.05.2012 r. – przed kapliczką w Żułowie odbyły się uroczystości reli-
gijno-patriotyczne upamiętniające postać wielkiego Polaka – Prymasa Tysiąc-
lecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, który w  latach II wojny światowej 
przebywał na terenie gminy Kraśniczyn (powiat krasnostawski).

10.06.2012 r. – w kaplicy w Ostrówku miały miejsce uroczystości patrio-
tyczno-religijne upamiętniające osoby zamordowane przez niemieckiego oku-
panta w miejscowości Ostrówek (gm. Trzeszczany). Prezes, po okolicznościo-
wym przemówieniu, złożył kwiaty pod pomnikiem ofiar zbrodni.

16.06.2012 r. – uczestnictwo w uroczystościach patriotyczno-religijnych 
poświęconych działalności i 62 rocznicy likwidacji przez Urząd Bezpieczeństwa 
II Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej i  klasztoru oo. Bernardynów 
w  Radecznicy.  Uczestników uroczystości w  Radecznicy powitała prezes 
Zarządu Okręgu Lubelskiego „WiN” płk Karolina Krzysztoń. Wśród gości 
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byli: senator RP Jerzy Chróścikowski, poseł RP prezes ŚZŻAK O/Zamość 
S. Zawiślak, dyrektor Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych 
Jacek Polańczyk oraz kombatanci. Po mszy św. celebrowanej, delegacje złożyły 
wieńce i kwiaty pod pamiątkowymi tablicami. Po żołnierskim posiłku, zafun-
dowanym przez wójta gminy Gabriela Gąbkę, zebrani wysłuchali wykładu 
dr.  Daniela Piekarusia z  Lubelskiego IPN.  Odbyło się zebranie Zarządu  
O/Zamość ŚZŻAK, na którym: 

1) do ŚZŻAK O/Zamość, w kołach rejonowych, przyjęto nowych kole-
gów na członków nadzwyczajnych 

2) przemianowano członków nadzwyczajnych na członków zwyczajnych 
bez uprawnień kombatanckich

3) omówiono przygotowania do uroczystości w  Osuchach w  dniu 
24.06.2012 r., której organizatorami są: Wojewódzki Komitet Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa w Lublinie, ŚZŻAK O/Zamość, 3 Batalion 
Zmechanizowany, Ogólnopolski ZŻBCh, starosta Biłgorajski, wójt 
Łukowa

4) rozpatrzono i  zatwierdzono przyznanie Honorowej Odznaki ŚZŻAK 
O/Zamość podczas uroczystości w Osuchach

5) rozpatrzono inicjatywy ŚZŻAK O/Zamość dotyczące:
 – udziału w  Sesji Rady Miasta Krasnobród w  sprawie pomnika 

w Lasowcach
 – Muzeum AK ŚZŻAK O/Zamość w Bondyrzu
 – uczczenia pamięci Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”, dowódcy 

oddziału AK w Szczebrzeszynie, poprzez nadanie imienia obiektowi 
lub ulicy 

 – odbicia „Smoczej Jamy” przez żołnierzy AK „Burty” w gminie Susiec.
 – oznakowania ronda „Braci Pomarańskich” w Zamościu przy ul. Łuka-

sińskiego, Partyzantów i Staszica
 – udziału w  uroczystościach religijno-patriotycznych w  czerwcu, 

w: Radecznicy, Grabowcu, Uchani oraz 1 sierpnia w  Zamościu 
i 25/2  sierpnia w Komarowie

6) omówiono stan sztandarów w  O/Zamość w  poszczególnych kołach 
rejonowych i ich udział w uroczystościach religijno-patriotycznych

7) T. Kręglicka przedstawiła realizację składek członkowskich przez poszcze-
gólne koła rejonowe ŚZŻAK w O/Zamość 
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8) uaktualniono listę członków organizacji, szczególnie członków mło-
dego pokolenia

9) podjęto decyzję, że pod koniec sierpnia br. zostanie ogłoszona III edy-
cja konkursu historycznego pt. „Historia mojej Małej Ojczyzny. Wspo-
mnienia o  żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich 
powojenne losy”. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i licealnych.

17.06.2012 r. – Uchanie.  We wsi Staszic odbyły się uroczystości przy 
pomniku upamiętniającym ofiary II wojny światowej. Na pomniku widnieją 
imiona i nazwiska pomordowanych przez okupantów niemieckich, ukraińskich 
z UPA oraz NKWD i UB – mieszkańców gminy Uchanie. Okolicznościowe 
przemówienie wygłosił prezes Sławomir Zawiślak. Po wręczeniu Honorowej 
Odznaki ŚZŻAK por. Stanisławowi Owczarczykowi i Romanowi Serafinowi, 
przez prezesa ŚZŻAK O/Zamość i prezesa Koła Rejonowego Uchanie Andrzeja 
Jaroszyńskiego, ks.  Edward Sereda i  ks.  Kazimierz Stelmaszuk odprawili 
polową mszę św. Uroczystościom towarzyszyła orkiestra i  chór. Pod pomni-
kiem złożono wieńce i kwiaty. Na zakończenie uczestnicy udali się na poczę-
stunek przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Staszicach. 
Nad całością czuwała sołtys Barbara Wrzyszcz.  Grabowiec  Odbyła 
się uroczystość z  okazji 68 rocznicy pacyfikacji Grabowca i  okolic. Prezes 
Sławomir Zawiślak uczestniczył we mszy św. w intencji Ojczyzny oraz złożył 
kwiaty pod pomnikiem Bohaterów Rzeczypospolitej Grabowieckiej. Uroczy-
stości w kościele rozpoczął koncert młodzieży. Mszę św. celebrowaną odpra-
wili: ks. Stanisław Budzyński, ks. Ryszard Ostasz, ks. Zygmunt Żółkiewski. 
Ks. R. Ostasz wygłosił homilię, w której przypomniał chwałę oręża polskiego. 
Następnie uczestnicy udali się pod pomnik, gdzie okolicznościowe przemówie-
nia wygłosili: wójt Tadeusz Gordziejewski oraz prezes mgr Sławomir Zawiślak. 
Po nabożeństwie złożono wieńce i kwiaty oraz wręczono odznaczenia ŚZŻAK 
O/Zamość. Odznaczono m.in.  ks. Zygmunta Żółkiewskiego. Uroczystość 
uświetniła orkiestra pod batutą Krzysztofa Świcy.

22.06.2012 r. – w  Liceum Ogólnokształcące w  Józefowie członkowie 
ŚZŻAK spotkali się z mieszkańcami miasta i gminy.

24.06.2012 r. – Prezes uczestniczył w uroczystościach patriotyczno-religij-
nych upamiętniających 68 rocznicę bitwy pod Osuchami.  W trakcie oko-
licznościowego przemówienia prezes S. Zawiślak przedstawił historyczny zarys 
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wydarzeń, jakie rozegrały się zarówno przed, jak i w czasie tej największej bitwy 
partyzanckiej. W trakcie uroczystych obchodów prezes ŚZŻAK O/Zamość, wraz 
z innymi przedstawicielami Prezydium Zarządu Związku, wręczył kilkunastu oso-
bom szczególnie zasłużonym dla krzewienia postaw patriotycznych i trzem wete-
ranom walk pod Osuchami Odznakę Zasługi ŚZŻAK O/Zamość. Ponadto, wraz 
z innymi fundatorami nagród, przekazał, ufundowane przez ŚZŻAK O/ Zamość, 
nagrody książkowe wszystkim finalistom XIII Powiatowego Konkursu o AK i BCh 
na Ziemi Biłgorajskiej.  Uroczystości rozpoczął koncert Orkiestry Wojsko-
wego Garnizonu Lublin oraz ceremoniał wojskowy. Meldunek przyjął gen. dyw. 
Krzysztof Szymański. Przybyłych przywitał wójt Łukowa Stanisław Kozyra. 
Wśród gości byli uczestnicy bitwy pod Osuchami, kombatanci z  AK i  BCh, 
parlamentarzyści, samorządowcy oraz licznie zgromadzona miejscowa ludność.  
Po mszy św. odprawionej przez: ks. Bogusława Wojtasiuka, ks. Władysława Oleszko 
i ks. Waldemara Oleszko, pozdrowienie od żołnierzy, żyjących uczestników bitwy, 
przekazała córka Czesława Muzacza ps. „Selima” – Katarzyna Kałuszko. Honoro-
wymi Odznakami ŚZŻAK O/Zamość zostali odznaczeni: por. Henryk Nowicki, 
por. Władysław Kolaszyński i  por. Henryk Witkowski (Józefów) – uczestnicy 
walk pod Osuchami; kpt. Seweryn Wszoła, por. Stanisław Krzaczek, ppor. Stefan 
Lizak, ppor. Wacław Kolano i por. Józef Magryta (Telatyn); ppor. Franciszek Czer-
kawski (Dołhobyczów); por. Jan Maluga i por. Józef Andrzejec (Stary Zamość); 
ppor. Jan Kot (Mircze); st. sierż. Tomasz Kowalczyk (Zamość).  Następnie 
delegacje udały się na pobliski cmentarz, gdzie po apelu poległych i salwie hono-
rowej złożono wieńce i  kwiaty. Żołnierska grochówka smakowała wszystkim.  
Organizatorem uroczystości byli gmina Łukowa i ŚZŻAK O/Zamość.

Fot. M.A. Derkacz
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1.07.2012 r. – Rapy k/Biłgoraja – Biłgorajski Katyń 4.07.1944 r. Rozstrze-
lano w lesie 65 osób. Byli to jeńcy spod Osuch, mieszkańcy wiosek – ks. Klu-
kaczyński oraz Wanda Wasilewska „Wacek”. Wszyscy byli torturowani w bił-
gorajskim Gestapo. Wanda Wasilewska w czasie „przesłuchania” wyskoczyła 
przez okno. Wszystkich zamordowano strzałem w tył głowy.   Uroczystości 
rozpoczęła rekonstrukcja wydarzeń. Po mszy świętej odprawionej przez 
ks. Piotra Nogasa, zebrani udali się na miejsce zbrodni. Odbyła się tam druga 
część rekonstrukcji, złożenie wieńców i kwiatów. Okolicznościowe przemó-
wienie wygłosił członek ŚZŻAK Koła Rejonowego w Biłgoraju kpt. Stanisław 
Mazur.

14.07.2012 r. – w  Dominikanówce (gm. Krasnobród) uczestniczono 
w  uroczystościach patriotyczno-religijnych związanych z  uczczeniem pole-
głych we wrześniu 1939 r. żołnierzy 2 Pułku Strzelców Konnych.

21.07.2012 r. – w Urzędzie Gminy Komarów-Osada członkowie ŚZŻAK 
Koła w Komarowie spotkali się z mieszkańcami gminy.

1.08.2012 r. – obchody 68 rocznicy wybuchu powstania warszawskiego 
w  Zamościu. Uroczystości zorganizowali ŚZŻAK O/Zamość i  3  Batalion 
Zmechanizowany. Rozpoczęła je, o godz. 11.00, msza św. w kościele rektoral-
nym pw. Św. Katarzyny celebrowana przez: ks. rektora Zdzisława Ciżmińskiego, 
ks. Zbigniewa Gacę i ks. kapelana WP płk. Bogusława Romankiewicza, który 
wygłosił również homilię poświęconą tym wydarzeniom.  Następnie 
poczty sztandarowe: 3 Batalionu Zmechanizowanego, ŚZŻAK O/Zamość, 
kół rejonowych i organizacji patriotycznych oraz uczestnicy obchodów prze-
szli z Placu J. Jaroszewicza ulicami Solną, W. Łukasińskiego i  Partyzantów 
pod pomnik Armii Krajowej przy ul. Partyzantów. Nad bezpieczeństwem po-
chodu czuwała Straż Miejska.  Po odegraniu i  odśpiewaniu hymnu na-
rodowego, zebranych powitał prezes ŚZŻAK O/Zamość poseł na Sejm RP 
mgr  S.  Zawiślak. Następnie głos zabrał wiceprezes ŚZŻAK O/Zamość 
por. Andrzej Jaroszyński. W uroczystościach udział wzięli parlamentarzyści, 
osoby duchowne, dowódca 3 Batalionu Zmechanizowanego w  Zamościu 
ppłk Tadeusz Nastarowicz, szef WKU w  Zamościu mjr  Bogusław Piątek, 
przedstawiciele władz samorządowych z  przewodniczącym Rady Miasta 
Zamościa Janem Wojciechem Matwiejczukiem, kombatanci i  członkowie 
ŚZŻAK, a także przedstawiciele organizacji: Internowanych Zamojszczyzny, 
Rodzin Katyńskich i  Stowarzyszenie Rodzin pomordowanych na Wołyniu 
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oraz mieszkańcy miasta i  okolic. Najmłodszy poczet sztandarowy wysta-
wiło Koło Rejonowe ŚZŻAK z  Józefowa.  W  trakcie uroczystych 
obchodów wręczono: por. Ryszardowi Sokołowskiemu ps. „Wskazówka” 
medal „Pro Memoria”, nadany przez szefa Urzędu ds.  Kombatantów 
i Osób Represjonowanych Jana Ciechanowskiego oraz Odznakę Zasługi 
ŚZŻAK  O/  Zamość, nadaną przez Zarząd Okręgu, zatwierdzoną przez 
Komisję Heraldyczną, MON i Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego, 
którą otrzymali żołnierze kombatanci AK – por. Zygmunt Barczuk 
ps. „Biały” i por. Narcyz Kruk ps. „Sokół”.  Medal i odznaki wręczył 
prezes Zarządu ŚZŻAK O/ Zamość, mgr Sławomir Zawiślak.  Udział 
w  68 rocznicy wybuchu powstania warszawskiego zorganizowanej 
w  Biłgoraju.  Mszę św. w  kościele Św.  Jerzego celebrowali ks. Stanisław 
Budzyński i  ks. Franciszek Kościelski, który wygłosił homilię. Następnie 
uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik Żołnierzy AK. O godz. 17.00 wy-
buch powstania upamiętniły syreny. Okolicznościowe wystąpienie wygłosiła 
prezes ŚZŻAK Koła Rejonowego w Biłgoraju por. Irena Kulińska. Ryszardowi 
Kozdrze, przedstawicielowi młodego pokolenia, wręczono Odznakę Zasługi 
ŚZŻAK O/Zamość za  pracę na rzecz krzewienia „Etosu AK”.  W  uro-
czystościach udział wzięli posłowie RP: S. Zawiślak i  Piotr Szeliga, samo-
rządowcy: Stanisław Schodziński, Marian Kurzyna, Janusz Rosłan, Mirosław 
Puźniak oraz harcerze i mieszkańcy Biłgoraja.

14.08.2012 r. – uroczyście obchodzono święto 3 Batalionu Zmechanizo-
wanego i święto Wojska Polskiego. W trakcie uroczystości prezes wraz z pre-
zydentem miasta Zamościa i dowódcą zamojskiej jednostki ppłk. Tadeuszem 
Nastarowiczem uczestniczyli we wręczeniu żołnierzom wyróżnień i  odzna-
czeń wojskowych, m.in. gwiazdy Afganistanu i Iraku za udział w misjach poza 
granicami kraju. Uroczystości odbyły się w koszarach w Zamościu.

15.08.2012 r. – Święto Wojska Polskiego. Obchodzono w  Zamościu, 
podobnie jak w  roku ubiegłym, w  koszarach. Odbyło się dzień wcześniej, 
tj. 14 sierpnia. W uroczystości uczestniczyli członkowie ŚZŻAK O/Zamość 
z  prezesem S. Zawiślakiem i  pocztem sztandarowym oraz władze samorzą-
dowe z prezydentem miasta Zamościa Marcinem Zamoyskim.

19.08.2012 r. – 69 rocznica likwidacji obozu przesiedleńczego w Zwie-
rzyńcu. Mszę św. celebrował JE ks. bp Mariusz Leszczyński oraz ks. Błażej Gór-
ski w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zwierzyńcu, 
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wybudowanym na miejscu byłego obozu. Dzieci Zamojszczyzny i  komba-
tanci złożyli wieńce i kwiaty pod pomnikiem. Uroczystościom towarzyszyły 
liczne poczty sztandarowe. Msza św. była transmitowana przez TV Polonia 
i TV Trwam. 

25–26.08.2012 r. – 92 rocznica największej bitwy kawaleryjskiej 
XX wieku – Komarów 1920 r.  25 sierpnia, w sobotę, w kościele odbyła 
się uroczystość tych, którzy poczuli się wykluczeni z organizacji obchodów 
rocznicowych. Środowiska stowarzyszenia „Zachowaj Pamięć” z Komarowa, 
NSZZ Solidarność oraz ŚZŻAK O/ Zamość zorganizowały „Koncert pieśni 
patriotycznej i legionowej” w wykonaniu – zaproszonej przez ŚZŻAK O/Z – 
Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego z Zamościa. Odbyła się 
msza św. za poległych i Ojczyznę oraz przemarsz na mogiły legionistów, gdzie 
po ceremoniale wojskowym, apelu poległych i  salwie honorowej, złożono 
wieńce i  kwiaty.  26  sierpnia, w niedzielę, na polach Wolicy Śniatyckiej 
odbyła się rekonstrukcja bitwy, zorganizowna przez Urząd Gminy w Koma-
rowie. Wzięło w niej udział blisko 200 konnych z: Polski, Austrii, Węgier, 
Anglii i Szwajcarii.

26.08.2012 r. – odbyło się zebranie Zarządu O/Zamość ŚZŻAK, na któ-
rym:

1) przyjęto nowych członków do ŚZŻAK
2) przemianowano członków nadzwyczajnych na zwyczajnych bez upraw-

nień kombatanckich
3) wysłuchano informacji członków Zarządu o  uroczystościach w  lipcu 

i sierpniu br. oraz udziale w nich członków O/Zamość ŚZŻAK i pocz-
tów sztandarowych

4) wysłuchano informacji na temat świąt i planowanego udziału w nich 
we wrześniu br.

5) rozpatrzono i  zatwierdzono przyznanie Honorowej Odznaki ŚZŻAK 
O/Zamość podczas uroczystości we wrześniu br.

6) omówiono sytuację sztandarów w kołach, ich udział w uroczystościach 
i odpowiedzialność osobową za nie.

7) zapoznano się z wykazami ilościowymi kół
8) omówiono dodatki kombatanckie – uprawnienia
9) ogłoszono zorganizowanie przez ŚZŻAK O/Zamość III edycji kon-

kursu historycznego pt. „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia 
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o  żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powo-
jenne losy” pod patronatem honorowym JE ks. bp. dr. Mariana Rojka 
ordynariusza diecezji zamojsko-lubaczowskiej oraz szefa Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Stanisława Cie-
chanowskiego.

1 i 17.09.2012 r. – 73. rocznice wybuchu II wojny światowej i agresji 
Sowieckiej na Polskę.  Tradycyjnie w tych dniach na terenie Zamojszczyzny 
odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne. Kombatanci, młodzież szkolna 
i  mieszkańcy uczestniczyli we mszy św. w  katedrze zamojskiej, a  następnie 
udali się na zamojską Rotundę – miejsce kaźni. Okolicznościowe przemó-
wienia, ceremoniał wojskowy, Apel poległych, złożenie wieńców i  kwiatów 
zakończyły uroczystości.

12.09.2012 r. – odsłonięcie pomnika Jana Leonowicza ps. „Burta” ostat-
niego dowódcy oddziału partyzanckiego WIN. Miejsce to upamiętnił prezes 
ŚZZAK Okręg Zamość Bronisław Malec żołnierz AK ps. „Żegota”. 
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16.09.2012 r. – Współorganizacja i  udział w  uroczystości patrio-
tyczno-religijnej upamiętniającej Żołnierza Wyklętego por. Jana Leono-
wicza ps.  „Burta”. W  trakcie uroczystości poseł wraz przedstawicielem 
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych płk. Marci-
nem Wasińskim wręczył medal „Pro Patria” żołnierzowi AK mjr. Broni-
sławowi Malcowi, prezesowi ŚZŻAK Koła w Suścu.

16 września br. w miejscowości Nowiny (gm. Susiec), odbyła się uroczy-
stość odsłonięcia tablicy upamiętniającej miejsce i okoliczności śmierci Jana 
Leonowicza ps. „Burta”, legendarnego żołnierza i partyzanta, który zginął 
w tej miejscowości, 9 lutego 1951 r., w zasadzce zorganizowanej przez UB. 
Organizatorami obchodów byli ŚZŻAK O/Zamość i gmina Susiec.
W  uroczystości udział wzięli m.in.: córka „Burty” Barbara Leonowicz-
-Babiak wraz z  najbliższą rodziną, reprezentujący wojewodę lubelskiego 
sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
Oddział w Lublinie Waldemar Podsiadły, przedstawiciel Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych płk Marcin Wasiński, który wraz 
z prezesem ŚZŻAK O/ Zamość S. Zawiślakiem wręczył medal „Pro Patria” 
mjr. Bronisławowi Malcowi, prezesowi ŚZŻAK Koła w Suścu.
W  ten sposób doceniona została praca 90-letniego żołnierza AK, który 
od dwudziestu lat ofiarnie i  społecznie pracujące w  Związku, krzewiąc 
postawy patriotyczne wśród młodego pokolenia.
W trakcie uroczystości miało również miejsce wręczenie odznaki Zasługi 
ŚZŻAK Okręg Zamość, którą otrzymali: Bogusław Boba, Jan Pieczykolan 
i Eugeniusz Stempel (Stary Zamość); Bolesław Puszko (Susiec). Odznaki 
wręczył prezes Zarządu ŚZŻAK O/Zamość i poseł na Sejm RP S. Zawiślak 
w asyście członków Prezydium Związku.
W uroczystości wzięły także udział poczty sztandarowe 3 Batalionu Zme-
chanizowanego w Zamościu, kilkanaście pocztów kół rejonowych ŚZŻAK 
O/Zamość, poczet Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Poli-
tycznych oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowinach. W uroczystości 
uczestniczyli harcerze z 10 Drużyny „Traperski Krąg” z Suśca i Majdanu 
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Sopockiego, przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych oraz 
licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy Susiec.  Po uroczystej mszy św. 
odprawionej przez ks. dr. Krzysztofa Śnioska, proboszcza parafii w Majda-
nie Sopockim i ks. prał. Romana Marszalca, kapelana AK, zebrani udali się 
na miejsce ustawienia tablicy pamiątkowej, którą odsłoniła córka „Burty” 
Barbara Leonowicz-Babiak razem z  wójtem Suśca Franciszkiem Kawą, 
a przybyłe delegacje złożyły okolicznościowe wieńce i kwiaty. 

30.09.2012 r. – w  Grabowcu Górze uczestniczono w  uroczystości 
patriotyczno-religijnej upamiętniającej 73 rocznicę napaści Rosji Sowieckiej 
na Polskę.

3.10.2012 r. i 8.12.2012 r. – odbyły się zebrania Zarządu O/ Zamość 
ŚZŻAK, w czasie których:

 – przyjęto nowych członków do ŚZŻAK O/Zamość
 – przemianowano członków nadzwyczajnych na zwyczajnych bez upraw-

nień kombatanckich
 – poinformowano członków Zarządu o  uroczystościach we wrześniu, 

październiku i  listopadzie br. oraz udziale w  nich członków Okręgu 
i pocztów sztandarowych

 – rozpatrzono i zatwierdzono przyznanie Honorowej Odznaki ŚZŻAK 
O/Zamość podczas uroczystości w październiku, listopadzie i grud-
niu 2012 r.

7.10.2012 r. – udział w rocznicy nadania imienia Armii Krajowej Szkole 
Podstawowej w Kaczórkach.

Na uroczyste obchody do Szkoły Podstawowej w  Kaczórkach przyje-
chało wiele osób. Wśród zgromadzonych gości znaleźli się kombatanci, 
władze samorządowe, absolwenci, a przede wszystkim mieszkańcy Kaczó-
rek i szkolna brać reprezentowana przez nauczycieli, uczniów i rodziców. 
W  programie uroczystości znalazły się m.in.: ślubowanie uczniów klasy 
pierwszej, uroczysta akademia, odczytanie listu pani Ireny Molendy – żoł-
nierza AK, msza święta, której przewodniczył ks. proboszcz Paweł Słono-
pas, a wraz z nim celebrowali: ks. prałat Roman Marszalec i ks. Krzysztof 
Hawro – wikariusz naszej parafii, który wygłosił okolicznościową homilię, 
w której wyraził wdzięczność i szacunek wobec żołnierzy AK, bo jak śpie-
wamy w hymnie naszej szkoły: Dzielnie oni walczyli, oni przykładem byli, 
jak Ojczyznę miłować się ma… Po Eucharystii miały miejsce przemówienia 
zaproszonych gości. Głos zabrali m.in.: ks. prałat Roman Marszalec, bur-
mistrz Krasnobrodu Wiesław Chmielowiec i prezes ŚZŻAK O/Zamość, 
poseł ziemi zamojskiej S. Zawiślak. 
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Kolejnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów pod pomnikiem 
upamiętniającym żołnierzy AK. Kwiaty składały liczne delegacje, m.in.: 
kombatanci, poczty sztandarowe ze Szkół w Kaczórkach, Majdanie Wiel-
kim i Krasnobrodzie. Dopełnieniem uroczystości był koncert pieśni patrio-
tycznej w wykonaniu Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej z Krasnobrodu. 
Atmosferę i powagę tego święta, można określić słowami, które zapisano 
w  hymnie naszej szkoły: To AK-owcy sprawiają, Polskę w  nas wykuwają, 
patron Szkoły wciąż swą trzyma straż. My też Polskę kochamy, dziś przysięgę 
składamy, ideały AK będą żyć. 

Organizatorzy uroczystości serdecznie dziękują wszystkim za udział, szcze-
gólnie żołnierzom AK i władzom samorządowym. Specjale podziękowania 
dla Dyrekcji ZSO w Krasnobrodzie za pyszny bigos oraz dla p. Jarka Der-
kacza za występ Wielopokoleniowej Orkiestry dętej z Krasnobrodzkiego 
Domu Kultury.

Relacja: ks. Krzysztofa Hawro

16.10.2012 r. – prezes ŚZŻAK O/Zamość, poseł Sławomir Zawiślak 
wraz z  żołnierzami AK – mjr. Zbigniewem Krukiem i  kpt. Tadeuszem 
Kopciem, spotkał się z młodzieżą II LO im. Marii Konopnickiej w Zamo-
ściu. Po rozmowie z weteranami młodzież obejrzała film Wyrok śmierci, 
nakręcony przy współudziale ŚZŻAK O/Zamość, którego tematem jest 
historia życia Zenona Jachymka ps. „Wiktor” – dowódcy frontu polsko-
-ukraińskiego oraz historia Zamojszczyzny w okresie II wojny światowej. 
Spotkanie odbyło się w liceum.

26.10.2012 r. – prezes ŚZŻAK O/Zamość, poseł S. Zawiślak wziął dział 
w uroczystym podsumowaniu III edycji konkursu historycznego pt. „Historia 
mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspekto-
ratu Zamość oraz ich powojenne losy”. Patronat honorowy nad konkursem 
objęli JE ks. bp. Marian Rojek ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej 
oraz szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Sta-
nisław Ciechanowski. Podsumowanie konkursu odbyło się w sali widowisko-
wej klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu.

Artykuł

26 października 2012 r. w  sali widowiskowej klubu 3 Batalionu Zme-
chanizowanego w Zamościu odbyło się uroczyste zakończenie i rozstrzy-
gnięcie zorganizowanego przez ŚZŻAK O/Zamość III konkursu histo-
rycznego pt. „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach  
SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”.



139

Do konkursu mogli przystąpić uczniowie wszystkich szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych oraz szkoły podstawowe, funkcjonujące na terenie 
działania ŚZŻAK O/Zamość. Zasadniczymi celami konkursu jest, m.in.: 
kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie 
i pogłębianie wiedzy o organizacji i działalności Służby Zwycięstwu Polski-
-Związku Walki Zbrojnej – AK na terenie zamojskiego Inspektoratu Armii 
Krajowej, kultywowanie wartości, ideałów i  postaw żołnierzy Polskiego 
Państwa Podziemnego, zainspirowanie i zachęcanie młodzieży do podjęcia 
samodzielnych badań nad historią swojej rodziny, środowiska związanego 
z miejscem zamieszkania.

Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie pracy pisemnej – 
zapisu wspomnień, wywiadu, reportażu, pamiętnika, prezentacji. Konkurs 
składał się z  dwóch etapów: szkolnego i  międzyszkolnego. W  pierwszej 
jego części Szkolne Komisje Konkursowe, powołane przez dyrektorów 
szkół, oceniły prace, uwzględniając m.in.: poprawność dziejową, histo-
ryczną i  ciągłość rozwijanego tematu, kompletne ujęcie i  wyczerpanie 
tematu w  oparciu o  wskazaną literaturę, dobór materiałów źródłowych, 
np.: dokumenty, relacje, fotografie, kompozycję i  język. Najlepsze prace 
zostały zakwalifikowane do etapu międzyszkolnego.

Do drugiego etapu zgłosiło się 19 szkół, w tym pięć szkół podstawowych, 
osiem szkół gimnazjalnych i sześć ponadgimnazjalnych, które były repre-
zentowane przez 33 uczniów ze: Szkoły Podstawowej nr 2 im. H. Sienkie-
wicza w Zamościu, Szkoły Podstawowej im. Kardynała S. Wyszyńskiego 
w Majdanie Wielkim, Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczór-
kach; z Zespołu Szkół w Michalowie, Zespołu Szkół Publicznych im. Ordy-
nacji Zamoyskiej w Sabaudii, Zespołu Szkół nr 2 w Zamościu; z Publicz-
nego Gimnazjum w Tarnogrodzie, Zespołu Szkół w Majdanie Sopockim 
Pierwszym, Zespołu Szkół Publicznych im. Żołnierzy Września 1939 r. 
w Majdanie Górnym, Zespołu Szkół Publicznych w Suścu, Zespołu Szkół 
nr 1 w Hrubieszowie, Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju, 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Armii Krajowej w  Zamo-
ściu, Bursy Międzyszkolnej nr 2 w Zamościu, Zespołu Szkół Zawodowych 
i Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Biłgoraju, II Liceum Ogólno-
kształcącego im. M. Konopnickiej w Zamościu. Wpłynęła również jedna 
praca indywidualna uczennicy Szkoły Podstawowej w Śniatyczach.

W dniu 19 października br. w siedzibie Delegatury Lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w  Zamościu zebrała się komisja konkursowa w  skła-
dzie: przewodniczący komisji – mgr Monika Żur, starszy wizytator 
Kuratorium Oświaty w  Lublinie Oddział w  Zamościu; przedstawiciele 
nauczycieli: Bożena Wolańczuk (Zespół Szkół w Werbkowicach), Janusz 
Policha (Zespół Szkół nr 1 Hrubieszowie), Anna Wawrzusiszyn (Zespół 
Szkół Publicznych w Majdanie Górnym), Elżbieta Zub (Szkoła Podsta-



140

wowa im. AK w Kaczórkach), Anna Sadowska (Zespół Szkół Zawodo-
wych i Ogólnokształcących w Biłgoraju), Agnieszka Baraniecka (II LO 
im. M. Konopnickiej w Zamościu), Irmina Spisacka (Zespół Szkół Miej-
skich nr 3 w  Hrubieszowie), Jan Skroban (Zespół Szkół Publicznych 
w Suścu), Ewa Bakun (ZSP nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu), Maria 
Łysakowska (Zespół Szkół nr 2 w Zamościu), Jolanta Grelak (Publiczne 
Gimnazjum w  Tarnogrodzie); przedstawiciele ŚZŻAK Okręg Zamość: 
mjr Zbigniew Kruk, mjr Wacław Baj, kpt. Czesława Lesiuk, kpt. Tadeusz 
Kopeć, kpt. Michał Kręglicki, mgr Marian Derkacz, pan Zbigniew Mazu-
rek i mgr Michał Frykowski. 

Wyniki ogłoszono 26 października 2012 r. podczas uroczystości, która 
zgromadziła ok. 200 uczestników. Rozpoczęła się ona o  godz. 11.00 
zbiórką uczestników konkursu, pocztów sztandarowych oraz zaproszonych 
gości przed budynkiem klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamo-
ściu. Najpierw delegacje złożyły wieńce pod pomnikami Armii Krajowej 
i  Pamięci Ofiar Faszyzmu (miejsce, gdzie w  czasie II wojny światowej 
Niemcy założyli obóz przejściowy). Następnie uczestnicy przeszli do sali 
widowiskowej klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego.

Zaproszenie na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu przyjął m.in. 
JE ks. bp Ma rian Rojek – ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej, 
szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Cie-
chanowski, współorganizator konkursu. Urząd reprezentował dyrektor 
Departamentu Orzecznictwa Jacek Polańczyk. W  imieniu Lubelskiego 
Kuratora Oświaty na uroczystość przybył kierownik Oddziału Zamiej-
scowego Lubelskiego Kuratorium Oświaty w  Zamościu Jan Lelonek. 
Na uroczystości byli również obecni: dowódca 3 Batalionu Zmechani-
zowanego w Zamościu płk Tadeusz Nastarowicz, szef Wydziału Rekru-
tacji WKU w Zamościu mjr Jerzy Żołądek, kapelan WP ks. płk Bogu-
sław Romankiewicz, kpt.  Zbigniew Gawryś z  Wojskowego Oddziału 
Gospodarczego w  Zamościu, przedstawiciel Biura Senatorskiego sena-
tora Jerzego Chróścikowskiego, dyrektor Lubelskiego Samorządowego 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w  Zamościu dr Bogdan 
Leszczuk, a także przedstawiciele samorządów i licznych pozarządowych 
organizacji niepodległościowych oraz kombatanckich.

Po wprowadzeniu sztandaru ŚZŻAK O/Zamość, odśpiewaniu hymnu naro-
dowego, wszystkich zgromadzonych powitał prezes ŚZŻAK O/  Zamość, 
poseł Sławomir Zawiślak. Następnie odbyła się prezentacja, powstałego 
we współpracy z  ŚZŻAK O/Zamość, filmu dokumentalnego reż. Ewy 
Szakalickiej pt. Sahryń – Pamięć zapisana w kamieniu.

W podziękowaniu za wsparcie naszego konkursu, m.in. poprzez objęcie 
patronatu honorowego nad jego trzecią edycją, weterani członkowie Pre-
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zydium ŚZŻAK O/Zamość wręczyli JE ks. bp. Dr. Marianowi Rojkowi 
ordynariuszowi diecezji zamojsko-lubaczowskiej pracę historyczną 
o gen. Leopoldzie Okulickim i zestaw filmów o historii podziemia niepod-
ległościowego, działającego na terenie Zamojszczyzny w okresie II wojny 
światowej i w latach powojennych. 

Po ww. aktach dekoracji miało miejsce uroczyste ogłoszenie wyników 
konkursu i wręczenie laureatom nagród. Wyróżnieni uczestnicy konkursu 
otrzymali gry komputerowe lub urządzenia do przenoszenia elektronicz-
nych danych (pendrive). Ponadto wszyscy uczniowie, Dyrekcje Szkół oraz 
członkowie komisji konkursowej dostali okolicznościowe dyplomy. Opie-
kunowie uczniów – nauczyciele, oprócz dyplomów, otrzymali także książki 
o tematyce historycznej.

Nagrody, dyplomy oraz książki, w  asyście żołnierzy AK – członków Pre-
zydium Zarządu Związku, wręczył dyrektor Departamentu Orzecznictwa 
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jacek Polańczyk.

Tegoroczna, trzecia już, edycja konkursu historycznego odbyła się dzięki 
współpracy naszego związku z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, który także współfinansował jego organizację. Partne-
rami konkursu byli: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie oraz 
3 Batalion Zmechanizowany w Zamościu.

Na zakończenie uroczystości poseł S. Zawiślak podziękował wszystkim za 
udzieloną pomoc w organizacji konkursu. Także, poza ww. instytucjami, 
stale wspierającym działalność związku: Lubelskiemu Kuratorium Oświaty, 
PKP LHS Sp. z o.o., Cukrowni Werbkowice, „Społem” PSS Spółdzielni 
Spożywców Robotnik w Zamościu oraz innym licznym podmiotom.

Poseł podkreślił, że ŚZŻAK O/Zamość jako organizacja pozarządowa, może 
aktywnie uczestniczyć w patriotycznej pracy wychowawczej dzięki wsparciu 
Kościoła Katolickiego, Wojska Polskiego, instytucji państwowych i samorzą-
dowych, innych organizacji pozarządowych, czy wreszcie osób fizycznych. 
Podziękował szczególnie serdecznie Dyrekcjom Szkół, nauczycielom, mło-
dzieży oraz wszystkim tym, którzy przyczyniają się do tego, że organizowany 
przez Związek konkurs z roku na rok przybiera coraz szerszy zasięg, bierze 
w nim udział coraz większa liczba uczniów, a przedkładane prace charakte-
ryzują się wysokim poziomem merytorycznym i  poznawczym. Następnie 
zaoferował współpracę Związku ze szkołami w zakresie m.in. organizacji spo-
tkań młodzieży z żołnierzami AK, czy prezentacji (także przekazywania) fil-
mów historycznej, będących w posiadaniu Związku. Podziękował serdecznie 
mediom za przekazywanie opinii publicznej informacji o  konkursie histo-
rycznym oraz innych inicjatywach oraz działaniach podejmowanych przez 
ŚZŻAK O/Zamość.



142

Po zakończeniu uroczystości organizatorzy konkursu zaprosili gości na 
skromny poczęstunek.

Relacja: sekretariat ŚZŻAK O/Zamość

3.11.2012 r. – Odsłonięcie i poświęcenie pomnika Nieznanego Żołnierza 
w Uchaniach. Uroczystość została zorganizowana przez ŚZŻAK Koło Rejo-
nowe w Uchaniach we współpracy z Urzędem Gminy w Uchaniach, 2 Hru-
bieszowskim Pułkiem Rozpoznawczym im. mjr Henryka Dobrzańskiego 
„Hubala”. Patronat Honorowy nad uroczystością objął szef Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski. Uro-
czystość rozpoczęła msza św. koncelebrowana przez księży: Andrzeja Puzona, 
Bogusława Romankiewicza, Kazimierza Stelmaszczuka, Zygmunta Żół-
kiewskiego, Krzysztofa Hawro i Andrzeja Michalskiego. Homilię wygłosił 
ks. kapelan WP płk Andrzej Puzon. Odsłonięcia pomnika dokonali: prezes 
ŚZŻAK O/Zamość i poseł RP Sławomir Zawiślak, mjr Antoni Wiech oraz 
por. Andrzej Jaroszyński, zaś poświęcenia kapelani WP – ks. płk Bogusław 
Romankiewicz i  ks. płk Andrzej Puzon. Okolicznościowe przemówienie 
wygłosił wiceprezes ŚZZAK O/Zamość i prezes Koła Rejonowego w Ucha-
niach por.  A.  Jaroszyński. Apel poległych, salwa honorowa oddana przez 
kompanię WP z  2  Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, złożenie 
wieńców i  kwiatów oraz defilada ulicami Uchań zakończyły tą część uro-
czystości. W GOK były wystąpienia zaproszonych gości, część artystyczna 
i  żołnierski poczęstunek. Nad przebiegiem uroczystości czuwali: prezes 
ŚZŻAK KR Uchanie A. Jaroszyński, przewodniczący Rady Gminy Piotr 
Czapski i p.o. wójt Jolanta Kusiak.

4.11.2012 r. – Prezes wziął udział w uroczystości odsłonięcia pomnika 
Ofiar II wojny światowej w Zaborce (gm. Miączyn).

10.11.2012 r. – w rocznicę upamiętnienia pomordowanych 15 miesz-
kańców Karolówki, odbyła się uroczystość przemienienia i  poświęcenia 
tablicy, która została umieszczona na obelisku na zewnątrz kościoła przy 
ul.  im. ks. Franciszka Zawiszy. Mszę św. odprawił ks. Jarosław Feresz. Nad 
przygotowaniem uroczystości czuwał fundator tablicy, syn Janiny i Feliksa – 
osób umieszczonych na tablicy pamiątkowej Tomasz Kowalczyk, kolega Koła 
Rejonowego ŚZŻAK w Zamościu.
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11.11.2012 r. – prezes S. Zawiślak uczestniczył w uroczystościach patrio-
tyczno-religijnych związanych z 94 rocznicą odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Był również współorganizatorem rekonstrukcji rozbicia więzienia 
PUBP w  Tomaszowie Lubelskim i  uwolnienia żołnierzy AK przez oddział 
Kompanii „Narol” pod dowództwem Karola Kosteckiego ps. „Kostek”, które 
miało miejsce w 1944 r. Już w  pierwszych tygodniach rządów nowej wła-
dzy Polacy pozbyli się wszelkich złudzeń co do decydowania o losach kraju. 
Rozpoczęło się fizyczne niszczenie tych, którzy byli „niewygodni”. Rozkaz 
rozbicia więzienia UB Karol Kostecki „Kostek” otrzymał od Mariana Wardy 
„Polakowskiego”. Prowadzone rozmowy pomiędzy AK a  UB, aby zwolnić 
więźniów, nie dały rezultatu. W tej sytuacji zgodę na rozbicie więzienia wydał 
Komendant Obwodu Jan Turowski „Tatar”. W akcji wzięło udział 47 żołnie-
rzy, podzielonych na kilka grup. W nocy z 13 na 14 listopada około godziny 
23.00 żołnierze AK otworzyli ogień. Przerażeni „obrońcy władzy ludowej” 
uciekli w  popłochu. Uwolniono 70 więźniów, nie ponosząc żadnych strat. 
Rekonstrukcja została przygotowana przez ŚZŻAK O/Zamość i Urząd Mia-
sta w  Tomaszowie Lubelskim oraz Urząd do Spraw Kombatantów i  Osób 
Represjonowanych. Do sfinalizowania projektu doszło dzięki zaangażowa-
niu ŚZŻAK O/  Zamość w  osobie posła Sławomira Zawiślaka oraz gospo-
darza burmistrza miasta Tomaszowa Lubelskiego Wojciecha Żukowskiego. 
Projekt zrealizowano po raz trzeci.  Prezes Sławomir Zawiślak brał udział 
w  uroczystości patriotyczno-religijnej związanej z  obchodami  94 rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości w  Hrubieszowie. Uczestniczył we 

Fot. archiwum ŚZŻAK Okręg 
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mszy św. w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy, która 
była transmitowana przez TV Polonia.

18.11.2012 r. – udział w  uroczystościach patriotycznych odsłonięcia 
i poświęcenia pomnika oraz tablic poległych i pomordowanych w gminie Józe-
fów.  Inicjatorem upamiętnienia poległych i  pomordowanych był, zmarły 
wiosną 2012 r., Zygmunt Późniak wraz ze Stowarzyszeniem Wychowanków 
Liceum Ogólnokształcącego w  Józefowie. Autorem pomnika jest Jan Pastu-
szek, miejscowy artysta rzeźbiarz. Uroczysta msza św. koncelebrowana przez ks. 
Zenona Mrugałę oraz wnuka legendarnego dowódcy AK „Wira” ks. Pawła Bar-
toszewskiego rozpoczęła uroczystości.  Odsłonięcia tablic i pomnika doko-
nali: przedstawiciel Rady Ochrony Pamięci i Męczeństwa Damian Markowski, 
płk Leszek Laszczak ze Sztabu Generalnego WP i Genowefa Więcław-Sikora 
ps. „Czarna”, zaś poświęcenia ks. Zenon Mrugała – proboszcz parafii w Józefo-
wie.  Okolicznościowe przemówienia wygłosili: prezes ŚZŻAK O/Zamość, 
poseł S. Zawiślak; płk Leszek Laszczak pochodzący z Józefowa oraz sanitariuszka 
AK Genowefa Więcław-Sikora.  Uroczość uświetnił udział 3 Batalionu 
Zmechanizowanego z Zamościa pod dowództwem por. Wojciecha Budzisza. 
Zgodnie z ceremoniałem wojskowym odbył się apel poległych. Następnie dele-
gacje złożyły wieńce i  kwiaty. W  części artystycznej wystąpili uczniowie LO 
w Józefowie i Orkiestra OSP. Całą uroczystość prowadził Paweł Byra.

21.11.2012 r. – z inicjatywy prezesa ŚZŻAK O/Zamość, posła S. Zawi-
ślaka Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość złożył do Marszałka Sejmu 
projekt uchwały upamiętniającej 70 rocznicę Wysiedleń na Zamojszczyźnie. 
Uchwała została w  toku uzgodnień zaakceptowana przez Prezydium Sejmu 
i w drodze aklamacji podjęta przez posłów 23 listopada 2012 r.  Projekt 
uchwały został złożony na 27 posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polski. 
Poseł S. Zawiślak został upoważniony do reprezentowania wnioskodawców 
w pracach nad projektem Uchwały.  Intencją złożenia przez posła S. Zawi-
ślaka uchwały była przede wszystkim potrzeba uczczenia pamięci ofiar wysie-
dleń, jakie miały miejsce na Zamojszczyźnie w czasie II wojny światowej oraz 
m.in. przypomnienie o  bohaterskiej postawie żołnierzy Polskiego Państwa 
Podziemnego – AK i Batalionów Chłopskich, którzy zbrojnie przeciwstawiali 
się wówczas niemieckiej eksterminacji Narodu Polskiego.
Ideą Uchwały autorstwa posła S. Zawiślaka było również przeciwstawienie 
się tendencji do przemilczania i fałszowania tragicznej dla Narodu Polskiego 
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Pomnik w Skierbieszowie upamiętniający Ofiary Wysiedlenia 
i Dzieci Zamojszczyzny w czasie II wojny światowej

historii II wojny światowej, a  także przypomnienie współczesnym Polakom 
oraz światu, słyszącemu o  niemieckim centrum wypędzonych, że istotnym 
elementem polityki hitlerowskich Niemiec były brutalnie przeprowadzone 
wysiedlenia i  fizyczna eksterminacja obywateli II Rzeczypospolitej Polski, 
w tym mieszkańców Zamojszczyzny.  Poseł dziękuje organizacjom pozarzą-
dowym, samorządom, przedstawicielom Kościoła, Wojska Polskiego, licznym 
ludziom dobrej woli, którzy organizują uroczystości obchodów 70 rocznicy 
wysiedleń na Zamojszczyźnie oraz wszystkim ich uczestnikom za krzewienie 
pamięci o ofiarach wysiedleń. W sposób szczególny dziękuje również mediom 
za aktywne i rzetelne przekazywanie do wiadomości opinii publicznej informa-
cji o obchodach rocznicowych i organizowanych z tej okazji uroczystościach. 
Jednocześnie zachęca wszystkich do aktywnego wsparcia idei budowy Centrum 
Wysiedlonych na Zamojszczyźnie i budowy pomnika Muzeum Wysiedlonych.

24.11.2012 r. – udział w konferencji „Wysiedlenia ludności Zamojszczy-
zny” związanej z  obchodami 70 rocznicy Wysiedlenia Skierbieszowa, która 
odbyła się w  Gminnym Domu Kultury w  Skierbieszowie.  W  dniach 
24 i 25 listopada 2012 r. w Skierbieszowie odbyły się uroczystości związane 
z 70 rocznicą wysiedlenia mieszkańców Skierbieszowa i okolic.  W pierw-
szym dniu obchodów zorganizowano konferencję naukową poświęconą 
wydarzeniom z  listopada 1942 r. Jej mottem były słowa naszego wieszcza 
A.  Mickiewicza: Jeśli zapomnę o  nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o  mnie. 
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Konferencję otworzył wójt Skierbieszowa mgr Mieczysław Bartoń, witając licz-
nie przybyłych gości, kombatantów, młodzież szkolną i mieszkańców gminy. 
Wprowadzenie do konferencji wygłosiła p. Anna Szozda, nauczycielka histo-
rii w miejscowym gimnazjum. „Geneza oraz przebieg akcji wysiedleńczej na 
Zamojszczyźnie” – referat wygłoszony przez kustosza Muzeum Zamojskiego 
w Zamościu p Marię Rzeźniak był pierwszym z tematów konferencji. „Oświę-
cim – miejsce kaźni ludności Zamojszczyzny” to temat drugiego wystąpienia 
kustosz Muzeum Auschwitz–Birkenau Heleny Kubicy. „Wojenne losy Dzieci 
Zamojszczyzny” – referowała pracownica naukowa UPH w Siedlcach Beata 
Kozaczyńska. Ostatnim z  prezentowanych zagadnień był referat dotyczący 
„Oporu ludności polskiej wobec akcji wysiedleńczej” wygłoszony przez prof. 
dr hab. Alicję Wójcik z UMCS w Lublinie. Konferencję zakończyła debata nad 
wcześniej zaprezentowanymi zagadnieniami. Kolejnym punktem uroczystości 
było wręczenie przez prezesa Zarządu Okręgu w Zamościu i posła na Sejm RP 
S. Zawiślaka Honorowej Odznaki Zasłużony dla ŚZŻAK O/Zamość pięciu 
zasłużonym członkom Koła Rejonowego w  Skierbieszowie ŚZŻAK. Otrzy-
mali je: por. Władysława Pieczykolan, Janina Smusz, por. Edward Szozda, por. 
Józef Baran, por. Tadeusz Ziarkiewicz. Wszyscy odznaczeni byli żołnierzami 
oddziału mjr. Józefa Śmiecha ps. „Ciąg”. Pierwszy dzię obchodów zakończyła 
część artystyczna w pięknym wykonaniu młodzieży Gimnazjum Publicznego 
im. Dzieci Zamojszczyzny w  Skierbieszowie.  Drugi dzień rozpoczął się 
od przemarszu z  placu zbiórki przy UG w  Skierbieszowie do kościoła pw. 
NMP w  Skierbieszowie, gdzie sprawowana była msza św. w  intencji Ofiar 
Wysiedlenia, którą celebrował J E ks. bp dr Marian Rojek ordynariusz die-
cezji zamojsko-lubaczowskiej. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli pod 
pomnik Ofiar Wysiedlenia, przy rynku w Skierbieszowie, gdzie po podniesie-
niu flagi państwowej na maszt i odśpiewaniu hymnu narodowego wygłoszono 
okolicznościowe przemówienia. Kolejnym punktem programu było odczy-
tanie apelu poległych i  salwa honorowa, a następnie poszczególne delegacje 
złożyły pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów. Wartę honorową pełnili 
żołnierze z kompanii wystawionej przez 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy 
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Hrubieszowie. Obchody zakoń-
czyła inscenizacja historyczna w wykonaniu Grupy Rekonstrukcji Historycz-
nej z Biłgoraja im. por Konrada Bartoszewskiego ps. „Wir”, która odtworzyła 
przebieg akcji wysiedleńczej rozpoczynającej największy w historii dramat lud-
ności Zamojszczyzny. 
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25.11.2012 r. – uczestnictwo we mszy św. w  intencji mieszkańców 
Udrycz – ofiar Wysiedleń i poległych w czasie II wojny światowej, w kościele 
parafialnym w gminie Stary Zamość.

27.11.2012 r. – w Zamościu odbyły się uroczystości patriotyczno-reli-
gijne związane z 70 rocznicą wysiedleń na Zamojszczyźnie. Prezes uczestni-
czył we mszy św. w Kościele pw. Św. Michała Archanioła, złożył kwiaty przy 
pomniku Ofiar Faszyzmu. Wziął również udział w otwarciu wystawy plene-
rowej „Sonderlaboratorium SS. Zamojszczyzna. Pierwszy obszar osiedleńczy 
w Generalnym Gubernatorstwie” na Rynku Solnym oraz w prezentacji książki 
Agnieszki Jaczyńskiej pod takim samym tytułem.

9.12.2012 r. – współorganizacja i  udział w  uroczystości „Chwała 
Bohaterom” w Komarowie-Osadzie, upamiętniającej setną rocznicę uro-
dzin żołnierza AK-WIN mjr. Zenona Jachymka ps. „Wiktor”. W  trak-
cie uroczystości odbyły się m.in. występ Reprezentacyjnego Zespołu 
Artystycznego Wojska Polskiego i  prezentacja filmu dokumental-
nego o Z.  Jachymku pt. Wyrok śmierci, nagranego z  inspiracji ŚZŻAK 
O/  Zamość.  Organizatorami uroczystości byli: ŚZŻAK O/  Zamość, 
ŚZŻAK Koło Rejonowe w Komarowie, 3 Batalion Zmechanizowany w Zamo-
ściu, Stowarzyszenie „Zachować pamięć” im. senatora Wiesława Lipko oraz 
parafia pw. Świętej Trójcy w Komarowie. Patronat medialny nad uroczysto-
ścią objęła TVP INFO.  Uroczystość rozpoczęła się zbiórką przy Szkole 
Podstawowej i  Gimnazjum w  Komarowie, po czym liczne poczty sztanda-
rowe kół SZŻAK O/Zamość, Solidarności oraz organizacji patriotycznych 
z terenu Lubelszczyzny, a także jej uczestnicy przeszli do kościoła pw. Świętej 
Trójcy. Po powitaniu obecnych przez wiceprezesa Koła Rejonowego ŚZŻAK 
w Komarowie Jerzego Maruchę, prezes ŚZŻAK O/Zamość poseł Sławomir 
Zawiślak przedstawił postać mjr. Zenona Jachymka ps. „Wiktor”. W murach 
świątyni zebrani wysłuchali koncertu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycz-
nego Wojska Polskiego. Po występie odprawiona została uroczysta msza św. 
koncelebrowana przez JE ks. bp. Mariusza Leszczyńskiego, który wygłosił 
także homilię.  Następnie kombatanci, przedstawiciele organizacji patrio-
tycznych i  pozarządowych, samorządowcy, młodzież i  mieszkańcy udali się 
na cmentarz parafialny w Komarowie, gdzie spoczywa mjr Zenon Jachymek. 
Uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Następnie dele-
gacje uczestniczące w uroczystości i osoby prywatne złożyły wieńce i kwiaty na 



148

grobie „Wiktora”, wybitnego dowódcy AK.  Kolejnym punktem uroczy-
stości był przemarsz do hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum 
w Komarowie, gdzie miały miejsce okolicznościowe przemówienia zaproszo-
nych gości, a następnie przedstawiciele Prezydium Zarządu Związku wręczyli 
Honorowe Odznaki Zasługi ŚZŻAK O/ Zamość, którą otrzymali: proboszcz 
parafii pw. Świętej Trójcy w Komarowie ks. kanonik Tomasz Bomba, wicepre-
zes ŚZŻAK Koło w Komarowie Jerzy Marucha, Henryka Bałuta i Modesta 
Cyc z Koła ŚZŻAK w Komarowie, burmistrz i członek ŚZŻAK Koła Rejo-
nowego w  Szczebrzeszynie Jerzy Mazur, wójt Starego Zamościa Waldemar 
Raczyński i Ewa Szakalicka reżyser filmu pt. Wyrok śmierci.  Odznaczenia 
wręczył prezes ŚZŻAK O/Zamość poseł S. Zawiślak wraz z wiceprezesami 
Związku kpt. Tadeuszem Kopciem i  por. Andrzejem Jaroszyńskim.  Po 
dekoracji odbył się premierowy pokaz filmu dokumentalnego poświęconego 
mjr.  Zenonowi Jachymkowi ps. „Wiktor”. Widzowie mieli okazję zapytać 
twórców filmu o  kulisy powstawania filmu oraz inne interesujące kwestie. 
Warto przypomnieć, że to już drugi film 
dokumentalny w  reżyserii Ewy Szaka-
lickiej, który powstał we współpracy 
z ŚZŻAK O/Zamość. Pierwszy pt. Sahryń 
– Pamięć zapisana w kamieniu był wyświe-
tlony m.in w TVP INFO. Dotyczył jed-
nego z epizodów historii walk polsko-ukra-
ińskich w  czasie w  II  wojny światowej. 
Prezes S. Zawiślak, za zgodą twórców 
filmu, poinformował zebranych, że filmy 
te za pośrednictwem związku będą mogły 
być przekazane wszystkim zainteresowa-
nym ukazywaniem prawdy historycznej 
z  trudnego okresu wojennego. W trakcie 
uroczystości Wyrok śmierci został przeka-
zany wielu zainteresowanym osobom oraz 
organizacjom, m.in obecnym dyrektorom 
szkół z terenu gminy Komarów. Po zakoń-
czeniu uroczystości organizatorzy zaprosili 
wszystkich gości na żołnierską grochówkę. Projekt: Attyla s.j. w Zamościu
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16.12.2012 r. – odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna w 70 rocz-
nicę pacyfikacji Kitowa w gminie Sułów. Mszę świętą w intencji ofiar odprawił 
i homilię wygłosił ks. bp dr Marian Rojek. Historię pacyfikacji przypomniał 
prezes S. Zawiślak. Hołd zamordowanym przed pomnikiem w Kitowie złożyli 
m.in.: ks. bp dr Marian Rojek, poseł RP i prezes ŚZŻAK O/Zamość S. Zawi-
ślak, kombatanci, wójt Sułowa Tomasz Pańczyk oraz mieszkańcy gminy. 

20.12.2012 r. – udział w spotkaniu opłatkowym w klubie 3 Batalionu 
Zmechanizowanego w Zamościu.

Rok 2013

9.01.2013 r. – prezes wziął udział w spotkaniu opłatkowym członków oraz 
sympatyków ŚZŻAK O/Zamość Koła Rejonowego w Zamościu i Muzeum 
Zamojskiego. Kolędą Gdy się Chrystus rodzi... rozpoczęto tradycyjną uroczy-
stość opłatkową Koła Rejonowego ŚZŻAK w Zamościu. Następnie pomo-
dlono się za zmarłych kolegów, odmawiając: Ojcze Nasz.., Zdrowaś Maryjo.., 
i Wieczny Odpoczynek... Całą modlitwę poprowadził o. redemptorysta rektor 
Stanisław Odroniec. Po życzeniach noworocznych złożonych przez prezesa 
Okręgu posła Sławomira Zawiślaka i prezesa Koła Mariana Derkacza, zebrani 
dzielili się tradycyjnie opłatkiem. Wspólne śpiewanie kolęd stworzyło miłą 
świąteczną atmosferę, mjr Wacław Baj deklamował wiersz.  W uroczysto-
ści udział wzięli pracownicy Muzeum Zamojskiego z dyrektorem Andrzejem 
Urbańskim, współorganizatorzy tej uroczystości.

Fot. M.A. Derkacz, F. Sagan, M. Łoś
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10.01.2013 r. – w  Gminnym Ośrodku Kultury w  Żółkiewce odbyło 
się spotkanie opłatkowe członków Koła Rejonowego w Żółkiewce ŚZŻAK 
O/ Zamość oraz sympatyków. 

12.01.2013 r. – spotkanie opłat-
kowe O/Zamość ŚZŻAK zorganizo-
wano wspólnie z  kolegami z  Prawa 
i Sprawiedliwości w restauracji „Nowe 
Miasto”. Również tutaj atmosfera była 
świąteczna. W uroczystości brał udział 
JE ks. bp dr Marian Rojek. Podobne 
uroczystości odbywały się w  więk-
szości kół. Ich uczestnikami byli nie 
tylko członkowie kół, ale i  członko-
wie rodzin, samorządowcy, sympatycy 
i  przyjaciele, którzy pragną uczest-
niczyć w  dziele przekazywania etosu 
Armii Krajowej i  Polskiego Państwa 
Podziemnego, akcentując cele i formy 
działania Związku. 

15.01.2013 r. – spotkanie opłatkowe członków Koła Rejonowego 
w Skierbieszowie ŚZŻAK O/Zamość oraz sympatyków odbyło się w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Skierbieszowie.

17.01.2013 r. – Spotkanie w  Bursie Międzyszkolnej nr 2 w  Zamo-
ściu.  Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość i  poseł S. Zawiślak wraz z  żołnie-
rzami AK spotkał się z młodzieżą w ramach projektu edukacyjnego „Ocalić 

Fot. S. Zawiślak
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od zapomnienia – kalejdoskop wspomnień”. Spotkanie połączone było pro-
jekcją historycznych filmów dokumentalnych Ewy Szakalickiej pt. Sahryń. 
Pamięć zapisana w kamieniu i Wyrok śmierci. Po projekcji mjr Zbigniew Kruk 
„Witek” kpt. Tadeusz Kopeć „Bratek” i kpt. Michał Kręglicki „Sygnał” odpo-
wiadali na pytania uczniów.

19.01.2013 r. – Prezes okręgu wziął udział w  spotkaniu opłatkowym 
członków Koła Rejonowego w Józefowie ŚZŻAK O/Zamość oraz sympaty-
ków zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Górecku Starym.

20.01.2013 r. – w Zwierzyńcu odbyły się uroczystości patriotyczno-reli-
gijne z okazji 150 rocznicy powstania styczniowego.

22.01.2013 r. – udział w spotkaniu opłatkowym członków Koła Rejono-
wego w Starym Zamościu ŚZŻAK O/Zamość oraz sympatyków w sali przy 
UG w Starym Zamościu.

26.01.2013 r. – udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych upa-
miętniających polskich patriotów poległych w powstaniu styczniowym zorga-
nizowanych w Gdeszynie (gm. Miączyn).

31.01.2013 r. – udział w Spotkaniu członków Koła Rejonowego w Ucha-
niach Światowego oraz sympatyków. Zaprezentowano m.in. film dokumen-
talny Wyrok śmierci. Spotkanie odbyło się w sali przy UG w Uchaniach.

2.02.2013 r. – prezes S. Zawiślak razem z członkami Zarządu O/Zamość 
ŚZŻAK brał udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych w Krynicach 
pow. Tomaszów Lubelski, upamiętniających 70 rocznicę bitew pod Wojdą, 
Różą i Zaborecznem.

4.02.2013 r. – uroczystości patriotyczno-religijne upamiętniające 
70 rocznicę bitwy pod Lasowcami, zorganizowane w Lasowcach, (gm. Kra-
snobród).  Organizatorami uroczystości przy pomniku w Lasowcach byli: 
ŚZŻAK O/Zamość, 3 Batalion Zmechanizowany w Zamościu, ks. proboszcz 
Paweł Słonopas oraz burmistrz miasta Krasnobród Wiesław Chmielo-
wiec.  Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił JE ks. bp dr Marian 
Rojek. Mszę św. Koncelebrowali: kapelan WP płk Bogusław Romankiewicz, 
ks. Paweł Stonopas, ks. Roman Sawic i ks. Krzysztof Hawk.  Apel poległych, 
salwa honorowa i złożenie kwiatów pod przeniesionym pomnikiem zakończy-
ły uroczystości.  W  uroczystości tradycyjnie uczestniczył Prezes ŚZŻAK  
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O/Zamość i poseł RP Sła-
womir Zawiślak razem 
z członkami Zarządu, sta-
rosta zamojski Stanisław 
Matej oraz inni samorzą-
dowcy. Młodzież ze Szko-
ły im. Armii Krajowej 
w  Kaczórkach zaprezen-
towała program słowno-
-muzyczny, przygotowa-
ny pod kierunkiem Anny 
Szkałuby i  Elżbiety Zub.

8.02.2013 r. – uroczystości powstania 71 lat temu Armii Krajowej zor-
ganizowały w  Biłgoraju: Zespół Szkół Zawodowych i  Ogólnokształcących 
im. Armii Krajowej oraz Starostwo Powiatowe.  W czasie uroczystej mszy 
świętej sprawowanej przez ks. prałata Józefa Flisa, padły słowa: Pamiętamy 
o Tych, którym przyświecało hasło: BÓG-HONOR-OJCZYZNA, dla których to 
hasło było czymś najświętszym. Oni nie wstydzili się swojej wiary. Po Mszy św. 
rys historyczny przedstawił starosta biłgorajski Marian Tokarski. Następnie 
po montażu słowno-muzycznym zebrani udali się pod pomnik Armii Krajo-
wej, gdzie złożono wieńce i kwiaty.

24.02.2013 r. – prezes wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wybor-
czym Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic. Pogratulował jego władzom i człon-
kom skutecznej 23-letniej działalności na rzecz gminy Fajsławice i  regionu. 
Objął również patronatem honorowym, organizowane w  ramach wspólnej 
inicjatywy, uroczystości 150 rocznicy bitwy pod Fajsławicami. Zebranie 
odbyło się w Gimnazjum w Fajsławicach.

27.02.2013 r. – członkowie Koła Rejonowego w Gorzkowie ŚZŻAK spo-
tkali się w Centrum Społeczno-Kulturalnym z mieszkańcami.

1.03.2013 r. – prezes ŚZŻAK O/Zamość i poseł na Sejm RP S. Zawiślak 
współorganizował wraz z członkami władz Związku i uczestniczył w uroczy-
stości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zamościu.

źródło: http://slawomirzawislak.pl

Fot. M.A. Derkacz 
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3.03.2013 r. – udział w  uroczystej wieczornicy z  okazji Narodowego 
Dnia Żołnierzy Wyklętych, zorganizowanej przez Urząd Gminy Susiec oraz 
10 Drużynę Harcerską ZHP „Traperski Krąg”. Za pracę patriotyczną i współ-
pracę z harcerzami poseł otrzymał od drużynowej i harcerzy pisemne, pamiąt-
kowe podziękowanie. Impreza odbyła się w sali gimnastycznej ZSP w Suścu.
Z okazji uroczystości Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w Komarowie 
prezes uczestniczył w uroczystej mszy św., a następnie złożył kwiaty na gro-
bie Żołnierza Wyklętego mjr. Zenona Jachymka ps. „Wiktor”. Uroczystości 
miały miejsce w  Komarowie-Osadzie.  Udział w  wieczornicy przypomi-
nającej postać Jana Leonowicza ps. „Burta”, zorganizowanej przez 10  DH 

„Traperski Krąg” – drużynową PHM 
Annę Rojek oraz wójta gminy Fran-
ciszka Kawę w  sali Gimnastycznej 
ZSP w Suścu. Gośćmi spotkania byli: 
prezes i poseł RP Sławomir Zawiślak, 
mjr Michał Kręglicki, kpt. Tadeusz 
Kopeć, por.  Józef Łaba, reprezentu-
jący ŚZŻAK O/Zamość oraz Marian 
Maryńczak, Helena Karwan, Janina 
Zielińska, Władysław Fidler oraz Jan 
Hałasa. Kombatanci po wystąpie-
niach otrzymali pamiątkowe dyplomy 
wykonane przez harcerzy.

źródło: http://www.parafiakomarow.pl

Galeria – www.slawomirzawislak.pl
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4.03.2013 r. – delegacja ŚZŻAK O/Zamość w Czerniczynie (gm. Hru-
bieszów).  Bardzo miła atmosfera towarzyszyła uroczystościom upamięt-
nienia Dnia Żołnierzy Wyklętych. Montaż słowno-muzyczny uczniów, prze-
platany filmami, wspomnienia kpt. Czesławy Lesiuk, prezes Koła Rejonowego 
w  Tyszowcach, por. Narcyza Kruka i  por. Józefa Łaby pozostaną w  naszej 
pamięci. Spotkanie prowadziła dyrektorka szkoły Bożena Nowosad, a scena-
riusz przygotowała Barbara Frykowska. W przygotowaniu scenariusza bardzo 
pomógł syn Barbary – Michał, jeden z najmłodszych członków Koła Rejono-
wego w Zamościu. Nad oprawą muzyczną czuwał Jerzy Pyc. Wspomnienia 
wójta Hrubieszowa Jana Mołodeckiego wzbogaciły i uzupełniły wcześniejsze 
relacje.

5.03.2013 r. – odbyła się uroczystość pożegnania Grupy Rozpoznaw-
czej wyjeżdżającej do Afganistanu w  XIII zmianie Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego. W skład grupy wchodzą m.in. żołnierze z 2 Hrubieszowskiego 
Pułku Rozpoznawczego. Prezes ŚZŻAK O/Zamość, poseł RP Sławomir 
Zawiślak uczestniczył w kościele garnizonowym pw. Matki Boskiej Nieusta-
jącej Pomocy we mszy św. w  intencji żołnierzy, ich rodzin i bliskich. Mszę 
celebrował ks.  prałat ppłk Andrzej Puzon, w  obecności m.in. najwyższych 
dowódców WP. Prezes ŚZŻAK w  trakcie wystąpienia na terenie jednostki 

Źródło: www.parafiakomorow.pl
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wojskowej życzył żołnierzom szczęśliwego powrotu do kraju; odznaczonym 
i awansowanym złożył gratulacje.

15.03.2013 r. – odbyła się ogólnopolska premiera filmu Lusi Ogińskiej 
pt. Pieśń o wypędzonych, który patronatem honorowym objął Prezes ŚZŻAK 
O/Zamość. Film opowiada o losie dzieci Zamojszczyzny. Prezentacja odbyła 
się w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu. 

17.03.2013 r. – w  kościele parafialnym pw. Św. Stanisława Biskupa 
miała miejsce uroczystość religijno-patriotyczna ku pamięci mieszkańców 
Tarnoszyna i  okolicznych miejscowości pomordowanych przez UPA. Mszę 
świętą w intencji ofiar odprawił ks. Władysław Gudz. Pani Lucyna Ozdoba, 
mieszkanka tej miejscowości, odczytała apel pamięci pomordowanych ponad 
70 mieszkańców. Wójt gminy Łukasz Kłębek przypomniał tragiczne wyda-
rzenia z  1944 r. Prezes S. Zawiślak przekazał społeczności lokalnej (samo-
rząd, szkoła) nagrane, staraniem Okręgu, filmy dokumentalne przedsta-
wiające historyczne uwarunkowania walk żołnierzy AK z  oddziałami UPA 
na Zamojszczyźnie. W  uroczystości m.in udział brali członkowie Zarządu 
ŚZŻAK O/Zamość, przedstawiciel starostwa powiatowego w  Tomaszowie 
Lub. Zbigniew Gruszecki i komendant placówki Straży Granicznej w Luby-
czy Królewskiej ppłk Jacek Kozak.

19.03.2013 r. – w  Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego przy 
ul. Żwirki i Wigury w Warszawie odbył się XII Zjazd Sprawozdawczo-Wybor-
czy ŚZŻAK. Zjazd obradował w 23 rocznicę powstania ŚZŻAK. Z Okręgu 
w obradach brali udział: prezes mgr Sławomir Zawiślak, mjr Szczepan Mateja  
por.  Andrzej Jaroszyński, mgr Mieczysław Bartoń. Nowym prezesem Zarządu 
Głównego, po rezygnacji ze względu na stan zdrowia ppłk. Stanisława Olek-
siaka (89 lat), został: kpt. prof. dr hab. inż. Leszek Żukowski. Podpułkownik 

Fot. S. Zawiślak
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Stanisław Oleksiak, kawaler Orderu Virtuti Militari, decyzją Zjazdu otrzymał 
tytuł Honorowego Prezesa ŚZŻAK.

22.03.2013 r. – odbyło się międzypokoleniowe, historyczne spotkanie 
weteranów AK ze społecznością szkolną Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony 
Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu. Spotkanie połączone było 
z projekcją historycznych filmów dokumentalnych Sahryń. Pamięć zapisana 
w kamieniu i Wyrok śmierci, w których przedstawiono m.in. relacje członków 
ŚZŻAK O/Zamość, weteranów AK z terenu Zamojszczyzny. Prezes Okręgu 
poseł S. Zawiślak przekazał szkole ww. filmy oraz komplet biuletynów ŚZŻAK.

25.03.2013 r. – na spotkaniu z  władzami Miasta i  Gminy Szczebrze-
szyn omówiono przygotowanie uroczystości poświęconych oficerowi AK 
por. Tadeuszowi Kuncewiczowi ps. „Podkowa”. Ich organizatorami są ŚZŻAK 
O/Zamość i samorząd. Narada odbyła się w siedzibie UMiG Szczebrzeszyn, 
udział wzięli: prezes ŚZŻAK O/Zamość poseł Sławomir Zawiślak, Zbigniew 
Mazurek i kpt. Waldemar Seroka z Koła Rejonowego w Zamościu.

26.03.2013 r. – udział w spotkaniu weteranów AK i uczniów Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Hetmana S. Czarnieckiego. W  czasie 
spotkania odbyła się projekcja dokumentalnych filmów historycznych, które 
powstały z inicjatywy ŚZŻAK O/Zamość.

10.04.2013 r. – uczestnictwo w centralnych uroczystościach patriotyczno-
-religijnych związanych z obchodami trzeciej rocznicy katastrofy smoleńskiej. 
Biuro Poselskie posła S. Zawiślaka zorganizowało bezpłatny wyjazd dwu auto-
karów z Zamościa i Biłgoraja. Dzięki temu mieszkańcy regionu, także członko-
wie ŚZŻAK O/Zamość, mogli udać się na uroczystości do Warszawy.
Źródło: http://slawomirzawislak.pl

14.04.2013 r. – Udział w uroczystościach 73 rocznicy zbrodni katyńskiej. 

16.04.2013 r. – zakończył się konkurs piosenki żołnierskiej „Chłopcy 
malowani”, zorganizowany przez Dyrekcję Liceum Ogólnokształcącego Cen-
trum Szkół Mundurowych w Zamościu, ŚZŻAK O/Zamość i inne podmioty. 
Patronat honorowy nad konkursem objął poseł Sławomir Zawiślak. W cza-
sie uroczystości poseł wraz z  weteranami AK wręczył laureatom konkursu 
nagrody książkowe. Uroczystość odbyła się w  klubie 3 Batalionu Zmecha-
nizowanego w  Zamościu.  Zakończył się regionalny projekt historyczny 
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„Miejsca martyrologii na Zamojszczyźnie” pod patronatem honorowym posła 
S. Zawiślaka. Poseł razem z weteranami AK złożył gratulacje zwycięzcom kon-
kursu. Uroczystość zorganizowano w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu.

28.04.2013 r. – Na zaproszenie Koła Rejonowego ŚZŻAK w Skierbie-
szowie oraz wójta Skierbieszowa poseł Sławomir Zawiślak uczestniczył w uro-
czystej mszy św. w 31 rocznicę śmierci mjr Józefa Śmiecha ps. „Ciąg” oraz za 
żołnierzy jego oddziału, w kościele parafialnym w Skierbieszowie.  Prezes 
O  Zamość ŚZŻAK Sławomir Zawiślak wraz z  kombatantami brał udział 
w marszu zorganizowanym w obronie TV Trwam, który rozpoczął się mszą św. 
w kościele garnizonowym Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie. 

2.05.2013 r. – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Koncert pie-
śni patriotycznej w wykonaniu Akademickiego Chóru Organum przy Klu-
bie Inteligencji Katolickiej w Krakowie, Chóru Cantata z Niepołomic oraz 
Zespołu Instrumentalnego Ricercar, pod dyrekcją Bogusława Grzybka został 
zorganizowany m.in. przez ŚZŻAK O/Zamość, 3 Batalion Zmechanizowany 
w  Zamościu oraz Zamojską Rodzinę Katyńską. Prezes ŚZŻAK O/Zamość 
poseł S. Zawiślak powitał artystów i  podziękował za przyjęcie zaproszenia. 
Koncert odbył się w klubie batalionowym w Zamościu.

3.05.2013 r. – delegacja ŚZŻAK O/Zamość wraz z prezesem Sławomirem 
Zawiślakiem uczestniczyła w Zamościu w uroczystości z okazji 222 rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 maja. Po uroczystej sesji w sali Consulatus zamoj-
skiego Ratusza, w trakcie uroczystości na Rynku Wielkim złożono wieniec.

5.05.2013 r. – współorganizacja i uczestnictwo w uroczystości patriotycz-
no-religijnej z okazji 68 rocznicy rozbicia obozu zagłady żołnierzy AK (Błu-
dek, gm. Susiec). 

Uroczystości patriotyczno- 
-religijne w Błudku,  
fot. S. Zawiślak

Źródło: http://slawomirzawislak.pl
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Po odegraniu hymnu państwowego, zebranych powitał wójt Franciszek Kawa. 
Na uroczystość przybyli: prezes ŚZŻAK O/Zamość poseł na Sejm RP S. Za-
wiślak, senator RP Jerzy Chróścikowski, poseł na Sejm RP Piotr Szeliga, 
Krzysztof Tochman z IPN O/Rzeszów, wójt Skierbieszowa Mieczysław Bar-
toń, wójt Krynic Janusz Bałabuch. Wojsko Polskie reprezentowali ppłk Adam 
Pilip oraz kpt. Marek Tarańczuk z Kompanią Honorową. ŚZŻAK był licznie 
reprezentowany przez delegacje kół rejonowych i poczty sztandarowe. Oko-
licznościowe przemówienie wygłosił prezes S. Zawiślak. Uroczystą mszę św. 
odprawili ks. dr Krzysztof Śniosek oraz ks. dr Piotr Kornafel. Kpt. Tadeusz 
Kopeć został mianowany na stopień majora, a por. Władysław Rybarczuk na 
stopień kapitana. Wręczono również odznaczenia osobom zasłużonym dla 
ŚZŻAK O/Zamość. Otrzymali je: dr Maria Sendecka oraz dr Władysława 
Długosz. Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły wiązanki pod pomni-
kiem żołnierzy AK. Pomnik oraz inne obeliski na terenie byłego obozu ufun-
dował uczestnik akcji mjr Bronisław Malec „Żegota”, prezes Koła Rejonowe-
go w Suścu ŚZŻAK.

8.05.2013 r. – Na rocznicowych uroczystościach odbicia zamojskiego 
więzienia, 8 maja 1946 r., przez oddział R. Szczura ps. „Urszula” historię 
zebranym przypomnieli prezes Zarządu Koła Zamość ŚZŻAK Marian Der-
kacz oraz jeden z uwolnionych żołnierz AK Stanisław Kozar. Pod pamiątkową 
tablicą zapalono znicze i złożono wiązanki. ŚZŻAK O/Zamość – jako organi-
zator uroczystości – podjął starania o rewizję wyroku i rehabilitację bohatera.

12.05.2013 r. – Uczestnictwo w uroczystościach patriotyczno-religijnych 
zorganizowanych przez Stowarzyszenie Dzieci Ofiar Obozów Hitlerowskich 
w Zwierzyńcu.  Poseł na zaproszenie organizatorów był wśród osób odsła-
niających tablicę poświęconą pamięci zamordowanych w Obozie Przesiedleń-
czym w  Zwierzyńcu mieszkańców Zamojszczyzny. Uroczystości odbyły się 
w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski oraz w Ośrodku Edukacyjno-
-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu.

16.05.2013 r. – uczestnictwo w spotkaniu pracowników Instytutu Pamięci 
Narodowej Oddziału w Lublinie ze społecznością lokalną oraz szkolną gminy 
Żółkiewka, zorganizowane przez ŚZŻAK O/Zamość. Tematem spotkania była 
powojenna zbrojna działalność podziemia niepodległościowego oraz Urzędu 
Bezpieczeństwa na terenie powiatu krasnostawskiego. Poseł wraz z delegacją 
weteranów żołnierzy AK przekazał trzem szkołom książki oraz kopie filmów 
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historycznych Wyrok śmierci i Sahryń – pamięć zapisana w kamieniu, nagra-
nych staraniem ŚZŻAK O/Zamość. Spotkanie odbyło się w hali sportowej 
Gimnazjum w Żółkiewce.

17.05.2013 r. – w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie spo-
tkali się mieszkańcy gminy Gorzków i członkowie ŚZŻAK Koła Rejonowego 
w Gorzkowie. Dyrekcja szkoły w Gorzkowie otrzymała kopie filmów histo-
rycznych Wyrok śmierci i Sahryń – pamięć zapisana w kamieniu, nagranych 
staraniem ŚZŻAK O/Zamość.

18–19.05.2013 r. – na zaproszenie wójta Mircze, Gminnego Ośrodka 
Kultury w  Mirczu, Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, Stowa-
rzyszenia Szwadron Ziemi Hrubieszowskiej im. 2 Pułku Strzelców Konnych 
delegacja ŚZŻAK O/Zamość wzięła udział w uroczystości z okazji 150 rocz-
nicy bitwy powstania styczniowego pod Mołożowem, Miętkiem, Starą Wsią 
i Tuczapami. Obchody zorganizowano w starostwie Mołożów i przy mogile 
powstańczej z 1863 r. Okręg reprezentował prezes S. Zawiślak wraz z pocz-
tami sztandarowymi.

22.05.2013 r. – na zaproszenie zamojskiego Stowarzyszenia Polaków 
Pomordowanych na Wołyniu prezes S. Zawiślak uczestniczył w uroczystości 
wręczenia stowarzyszeniu nagrody Kustosza Pamięci Narodowej, która odbyła 
się na Zamku Królewskim w Warszawie.

26.05.2013 r. – 
uczestnictwo i  współ-
organizacja corocznego 
zjazdu żołnierzy 9 pp AK 
Ziemi Zamojskiej, w ko-
ściele pw. Matki Bożej 
Królowej Polski w Zwie-
rzyńcu.  Przemó-
wienie okolicznościowe  
wygłosił prezes ŚZŻAK  
O/Zamość poseł na Sejm 
RP S. Zawiślak. Następ-
nie wręczono nomina-
cje na wyższy stopień oficerski kpt. Marii Fijałkowskiej oraz Janowi Mulawie 
z Komarowa. Odznaki zasługi ŚZŻAK O Zamość otrzymali prezes Drukarni  

Fot. A. Jaroszyński, M.A. Derkacz.  
Galeria – www.slawomirzawislak.pl
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„Attyla” Władysław Kardasz i członkowie ŚZŻAK O/Zamość – kpt. Walde-
mar Seroka i Ryszard Jabłoński z Koła Rejonowego Zamość oraz Stanisław 
Proć i Mikołaj Tkaczyk z Koła Rejonowego Stary Zamość. Uroczystości za-
kończono zgodnie z ceremoniałem wojskowym; złożono kwiaty pod pomni-
kiem Żołnierzy AK. Następnie mszę świętą odprawił i homilię głosił ks. Bła-
żej Górski. Tradycyjnie odbył się poczęstunek żołnierski. 

Źródło: http://slawomirzawislak.pl

29.05.2013 r. – prezes ŚZŻAK O/Zamość poseł S. Zawiślak zorganizo-
wał spotkanie z członkami Fundacji Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyź-
nie, na którym rozpatrzono sprawy organizacyjne i plany dalszego funkcjono-
wania fundacji.

1.06.2013 r. – udział w obchodach 70 rocznicy pacyfikacji wsi Sochy, zor-
ganizowanych przez mieszkańców, Stowarzyszenie Dzieci Ofiar Obozów Hitle-
rowskich w Zwierzyńcu oraz burmistrza Zwierzyńca, w kaplicy w Sochach.

2.06.2013 r. – uczestnictwo oraz współorganizacja w uroczystości patrio-
tyczno-religijnej związanej z obchodami 70 rocznicy bitwy o Józefów i powsta-
nia tzw. Rzeczypospolitej Józefowskiej. 

Źródło: http://slawomirzawislak.pl

Artykuł 

W 70. rocznicę tych wydarzeń, 2 czerwca br., w Józefowie zorganizowane 
zostały uroczystości patriotyczno-religijne. Rozpoczęła je msza św. spra-
wowana w kościele parafialnym, po nabożeństwie uczestnicy uroczystości 
przeszli pod tablice upamiętniające poległych i  pomordowanych miesz-
kańców Józefowa i okolicznych miejscowości, gdzie z ceremoniałem woj-
skowym sprawowano apel poległych.

Odsłonięto także pamiątkową tablicę ufundowaną przez ŚZŻAK i  spo-
łeczeństwo Józefowa upamiętniającą „Żołnierzy Wyklętych”: Krystiana 
Herc ps. „Hel”, „Tarzan”, zamordowanego w 1945 r. przez UB, Stefana 
Horodelskiego ps. „Es” zamordowanego w 1945 r. przez UB, Franciszka 
Lal ps.  „Słowik” zamordowanego w  1949 r. przez UB, Ignacego Pytera 
zamordowanego w 1945 r. przez UB, Stanisława Szklarza ps. „Zawisza” 
zamordowanego w 1947 r. przez UB.

W rocznicę tragicznych wydarzeń z czerwca 1943 roku, poświęcono także dęby, 
upamiętniające dowódców AK rejonu Józefów. Staraniem ŚZŻAK Okręg 
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Zamość oraz Nadleśnictwa w Józefowie, na ścieżce dydaktycznej nadleśnictwa 
Józefów zostały posadzone tzw. dęby katyńskie poświęcone pierwszym orga-
nizatorom zbrojnego podziemia w  Józefowie: ppor. Janowi Trochimiukowi  
ps. „Wilk”, kpt. Czesławowi Mużaczowi ps. „Wraga”, „Selim”, por. Edwardowi 
Błaszczakowi ps. „Grom”, por. Konradowi Bartoszewskiemu ps. „Wir”.

W uroczystościach udział wzięli m.in. poseł na Sejm RP – prezes ŚZŻAK 
Okręg Zamość S. Zawiślak, kombatanci AK, samorządowcy Józefowa 
i powiatu biłgorajskiego w osobach: burmistrza Miasta i Gminy Józefów 
Romana Dziury, przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Józefów i jed-
nocześnie prezesa Koła Rejonowego AK w Józefowie Leszka Wojtyło, sta-
rosty biłgorajskiego Mariana Tokarskiego. Wojsko Polskie reprezentowali: 
płk Ryszard Najczuk (przedstawiciel Sztabu Generalnego WP), mjr Jerzy 

Ź r ó d ł o : h t t p : / /
www.slawomirzawi-
slak.pl

Fot. S. Zawiślak
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Żołądek (przedstawiciel WKU w Zamościu). Delegacji Nadleśnictwa Józe-
fów przewodniczył nadleśniczy Leszek Dmitroca. Nie zabrakło również 
rodzin Żołnierzy Wyklętych – płk. Eugeniusza Herca, Wiesławy Tytoń, 
Jadwigi Horodelskiej. 

Uroczystości w Józefowie zakończyła część artystyczna w wykonaniu orkie-
stry Rzemyki oraz młodzieży Zespołu Szkół w Józefowie, która zaprezento-
wała koncert pieśni patriotycznych.

Źródło: http://bilgoraj.com.pl
 

7.06.2013 r. – organizacja oraz udział w  uro-
czystym rozstrzygnięciu IV  Konkursu historycznego 
pt. „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia 
o  żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość 
oraz ich powojenne losy”, zorganizowanego przez 
ŚZŻAK O/Zamość, pod patronatem honorowym  
JE ks. bp. dr. Mariana Rojka ordynariusza diecezji 
zamojsko-lubaczowskiej, szefa Urzędu do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowanych Jana Stanisława 
Ciechanowskiego oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty 
Krzysztofa Babisza. Finał konkursu odbył się w  sali 
widowiskowej klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego 
w Zamościu.

Źródło: http://slawomirzawislak.pl

Projekt: Attyla s.j. 
w Zamościu 

Galeria – www.
slawomirzawislak.pl
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Tak jak w latach poprzednich, przeprowadzono konkurs historyczny. Do dru-
giego etapu przystąpiło 21 szkół. Złożono 39 prac. 
Uroczystość, tj. ogłoszenie wyników i  wręczenie nagród oraz dyplomów 
wszystkim uczniom i opiekunom, dyrektorom szkół i członkom komisji kon-
kursowej, rozpoczęła się o godz. 10.30 zbiórką uczestników konkursu i zapro-
szonych gości. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego ŚZŻAK O/Zamość 
odśpiewano hymn narodowy. Prezes ŚZŻAK O/Zamość poseł S. Zawiślak 
powitał zgromadzonych i przedstawił wyniki tegorocznej, IV już edycji kon-
kursu. Podziękował za pomoc i  wparcie patronom honorowym, szkołom, 
członkom związku, w tym weteranom. Następnie głos zabrał szef Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski.
Podczas uroczystości, która zgromadziła blisko 300 uczestników. Nagrody 
i dyplomy wręczali szef UdSKiOR Jan Stanisław Ciechanowski oraz Prezes 
ŚZŻAK O/Zamość poseł S. Zawiślak, w  asyście żołnierzy AK – członków 
Prezydium Zarządu Związku.  Wśród gości byli również: przedstawicielka 
Lubelskiego Kuratora Oświaty st. wizytator Delegatury Kuratorium w Zamo-
ściu Maria Gruszka, weterani żołnierze AK, członkowie kół rejonowych Okręg, 
por. Jacek Otręba reprezentujący dowódcę 3 Batalionu Zmechanizowanego 
w Zamościu, kapelan WP ks. płk Bogusław Romankiewicz, dyrektor Oddziału 
w Zamościu Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczy-
cieli Bogdan Leszczuk, dyrektorzy szkół, przedstawicielka dyrektora Biblioteki 
Pedagogicznej w Zamościu Alicja Piskorska. Obecni byli także przedstawi-
ciele samorządów, wójtowie, m.in. wójt Suśca Franciszek Kawa, i przedsta-
wiciele pozarządowych organizacji niepodległościowych i  kombatanckich. 
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu zakończyła projekcja filmu dokumental-
nego Sahryń – Pamięć zapisana w kamieniu, który został przekazany Dyrek-
cjom wszystkich szkół uczestniczących w konkursie. Po filmie organizatorzy 
zaprosili uczestników uroczystości na poczęstunek.  W imieniu Prezydium 
ŚZŻAK O/ Zamość poseł S. Zawiślak podziękował wszystkim za udzieloną 
pomoc w organizacji konkursu, w tym także sponsorom: prezes „Społem” PSS 
w  Zamościu Marii Wawrzaszek-Gruszce, Annie i  Mieczysławowi Puszkom 
z Zamościa.

9.06.2013 r. – uczestnictwo w uroczystości z okazji obchodów 70 rocz-
nicy zbrodni wołyńskiej, które odbyło się w Rotundzie Zamojskiej. 
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10.06.2013 r. – na spotkaniu międzypokoleniowym weteranów AK 
członków ŚZŻAK O/Zamość z  młodzieżą II LO w  Zamościu dyskuto-
wano na temat historii Polski oraz obejrzano film Wyrok śmierci, poświęcony 
mjr. Zenonowi Jachymkowi.

14.06.2013 r. – tego dnia odbyły się uroczystości pogrzebowe  
por. Kamili Wilkos ps. Baska - żołnierza AK i sanitariuszki w oddziale 
z okolic Horodła.

15.06.2013 r. – obchodzono 63 rocznicę kasaty zakonu bernardynów 
oraz aresztowania II Inspektoratu Zamojskiego AK. Uczestników mszy 
św. powitał gwardian zakonu o. Oskar Poździk. Mszę św. odprawiali ks. Julian 
Brzezicki oraz ks. Maciej Śliwa. Następnie zebrani złożyli wieńce i kwiaty pod 
pamiątkowymi tablicami i wysłuchali referatu pracownika IPN.

16.06.2013 r. – w miejscowość Staszic (gm. Uchanie) odbyły się uroczy-
stości patriotyczno-religijne przy pomniku Pamięci pomordowanych Polaków 
w latach 1939–1947 przez faszystów niemieckich i ukraińskich oraz NKWD 
i UB. Uczestniczyli w nich weterani AK oraz poczty sztandarowy kół Okręgu, 
który był współorganizatorem uroczystości.

23.06.2013 r. – współorganizacja i  udział w  uroczystościach patrio-
tyczno-religijnych związanych z odsłonięciem tablicy upamiętniającej ofiary 
katastrofy smoleńskiej, która odbyła się w kościele garnizonowym pw. NMP 
Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie.

Artykuł 

W kościele garnizonowym pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hru-
bieszowie odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne związane z odsłonię-
ciem tablicy upamiętniającej ofiary katastrofy smoleńskiej, zorganizowane 
przez ks. płk. prałata Andrzeja Puzona – proboszcza ww. parafii, Zarząd 
Powiatowy Prawa i Sprawiedliwości w Hrubieszowie z jej Przewodniczącym 
Radosławem Maksymowiczem na czele oraz posła na Sejm RP S. Zawiślaka.

Artykuł

Uroczystość odbywała się w  trakcie odpustu ku czci Najświętszej Maryi 
Panny, w  40. rocznicę święceń kapłańskich ks. płk. prałata Andrzeja 
Puzona. W czasie uroczystości jej uczestnicy modlili się także w intencji 
Polaków, którzy 70 lat temu zostali zamordowani przez ukraińskich nacjo-
nalistów na Kresach Wschodnich oraz za ofiary katastrofy smoleńskiej 
z 10 kwietnia 2010 r.
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Uroczystą mszę św. odprawił, homilię wygłosił oraz tablicę poświęconą 
ofiarom katastrofy smoleńskiej poświęcił ks. arcybiskup Piotr Herculan 
Malczuk – ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej na Ukrainie. 
O poświęcenie tablicy, w imieniu inicjatorów i zebranych poprosił poseł 
S. Zawiślak, który odczytał także list prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jaro-
sława Kaczyńskiego do uczestników uroczystości. 

Tablica ta powstała na wniosek mieszkańców Hrubieszowa, który został 
wsparty przez ks. płk Andrzeja Puzona – proboszcza parafii pw. NMP 
w Hrubieszowie, Zarząd Powiatowy Prawa i Sprawiedliwości w Hrubie-
szowie oraz posła S. Zawiślaka. Tablica została wmurowana w frontową 
ścianę, przy głównym wejściu do kościoła pw. MBNP, a jej uroczystego 
odsłonięcia wspólnie dokonali: wicemarszałek Senatu RP Stanisław 
Karczewski, były zastępca Kancelarii Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyń-
skiego poseł na Sejm RP Jacek Sasin, poseł na Sejm RP S. Zawiślak. 
Następnie liczne delegacje złożyły pod tablicą wieńce i  kwiaty. Na 
zakończenie uroczystości, okolicznościowe przemówienia do zebranych 
wygłosili wicemarszałek Senatu RP Stanisław Karczewski oraz były 
zastępca Kancelarii Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego poseł na 
Sejm RP Jacek Sasin. 

Źródło: http://lubiehrubie.pl
 

Fot. S. Zawiślak (pobrane z artykułu) 
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23.06.2013 r. – 69 rocznica bitwy partyzanckiej nad Potokiem  Uro-
czystości rozpoczęły się programem artystycznym w  wykonaniu młodzieży 
z Łukowej. Polową mszę św. odprawili ks. Waldemar Kostrubiec oraz ks. prof. 
Tadeusz Guz, który wygłosił homilię. Okolicznościowe przemówienie wygło-
sił wiceprezes ŚZŻAK O/Zamość por. Andrzej Jaroszyński. Medale Zasłu-
żonych dla ŚZŻAK O/Zamość otrzymali: Józef Więcław, Andrzej Wojtyło, 
Leszek Dmitroca z KR Józefów, Zygmunt Rusztyn, Jan Ignaciuk z KR Stary 
Zamość oraz por. Józef Łaba z KR Zamość.  Na cmentarzu, po ceremo-
niale wojskowym, złożono wieńce i kwiaty. Uroczystości zakończyła insceni-
zacja historyczna bitwy przez grupę „WIR” oraz koncert patriotyczny Woj-
skowej Orkiestry z Lublina.

21.07.2013 r. – Uroczystości 69 rocznicy mordu mieszkańców Chłaniowa 
i Władysławowa w gminie Żółkiewka. Uroczystości rozpoczęła msza św. odpra-
wiona przez ks. płk. Krzysztofa Pietrzniaka. Uczestniczyli w niej samorządowcy 
z prezesem ŚZŻAK O/Zamość Sławomirem Zawiślakiem. Po mszy z okoliczno-
ściowym przemówieniem wystąpił prezesa Okręgu. Następnie wręczono odznaki 
Zasłużony dla ŚZŻAK O/Zamość por. Alfredowi Ilczukowi i por. Janowi Adam-
czukowi. Na zakończenie delegacje złożyły wieńce i kwiaty na zbiorowej mogile. 

Fot. M.A. Derkacz
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28.07.2013 r. – uczestnictwo w  uroczystości poświęcenia tablicy upa-
miętniającej żołnierzy 1 plutonu Armii Krajowej 9 pp Ziemi Zamojskiej, 
poległych w bitwie z niemieckim okupantem pod Małochwiejem w powiecie 
krasnostawskim.

Źródło: http://ezamosc.pl
 

W  niedzielę odbyła się uroczy-
stość poświęcenia nowego krzy-
ża oraz tablicy upamiętniającej 
potyczkę oddziałów AK na skra-
ju lasu Małochwiej. Uroczystość 
zorganizowano z inicjatywy Koła 
Rejonowego ŚZŻAK w  Skier-
bieszowie.  Rys historyczny, 
opisujący przyczyny i  przebieg 
akcji, przedstawił prezes ŚZŻAK 
w Zamościu Sławomir Zawiślak. 
W trakcie uroczystości wręczono 
odznaki zasługi ŚZŻAK. Otrzy-
mali je: wójt Skierbieszowa Mie-
czysław Bartoń, sekretarz gminy 
Skierbieszów Sławomir Kugiel, 
Kazimierz Świszcz z Sulmic oraz 
Stanisław Szozda.  Uroczy-
stość rozpoczęła msza św. cele-
browana przez ks. Edwarda Łat-
kę, proboszcza parafii Surhów, 
homilię wygłosił ks. Janusz Du-
dzicz – proboszcz Skierbieszo-
wa.  Na zakończenie uroczystości delegacje oraz jej uczestnicy złożyli na tabli-
cy upamiętniającej bitwę pod Małochwiejem wieńce i kwiaty.

Źródło: http://www.tygodnikzamojski.pl
 

1.08.2013 r. – 69 rocznica wybuchu powstania warszawskiego. 
Obchody zorganizowali: ŚZŻAK O/Zamość, 3 Batalion Zmechanizowany 

Fot. S. Zawiślak
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i  UM  Zamość. Uroczystości w  kościele 
pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi 
Panny rozpoczęła msza święta celebrowana 
przez: JE ks. dr Mariusza Leszczyńskiego, 
który wygłosił także okolicznościową 
homilię historyczną, ks.  Czesława Galka, 
o.  Andrzeja Zalewskiego i  ks.  Arkadiusza 
Płatka. Następnie poczty sztandarowe: 
3 Batalionu Zmechanizowanego, ŚZŻAK 
O/Zamość, kół rejonowych i  organiza-
cji patriotycznych oraz parlamentarzyści, 
osoby duchowne, samorządowcy, związki 
kombatanckie i zawodowe, stowarzyszenia, 
młodzież szkolna, mieszkańcy miasta i oko-
lic udali się pod pomnik Armii Krajowej 
przy ul. Partyzantów w  Zamościu. Oko-
licznościowe przemówienie, apel poległych, 
złożenie wieńców i  kwiatów zakończyło 
uroczystości, podczas których wręczono: 
mjr. Antoniemu Rawiakowi, st. sierż. Hen-
rykowi Konstantynowiczowi i Henrykowi 
Syposzowi z  Koła Rejonowego ŚZŻAK 
w  Zamościu honorowe odznaki „Zasłużony dla ŚZŻAK Okręg Zamość”. 
Podobne uroczystości odbyły się w wielu miejscowościach Zamojszczyzny. 

15.08.2013 r. – na zaproszenie dowódcy Garnizonu Zamość prezes 
Sławomir Zawiślak wziął udział w uroczystościach z okazji Święta Wojska Pol-
skiego i święta 3 Batalionu Zmechanizowanego. Uroczystości rozpoczęły się 
mszą św. oprawioną w kościele garnizonowym pw. św. Jana Bożego w Zamo-
ściu. Na zamojskim rynku wielkim, po uroczystościach przeprowadzonych 
zgodnie z ceremoniałem wojskowym, odbyła się defilada z udziałem kawale-
rzystów i wozów bojowych. Następnie prezes S. Zawiślak wraz z przedstawi-
cielami Prezydium ZŚZŻAK O/Zamość złożył kwiaty na płycie upamiętnia-
jącej pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamościu.

18.08.2013 r. – Udział w obchodach 70 rocznica likwidacji obozu przej-
ściowego w Zwierzyńcu. Rocznicowe obchody rozpoczęły się przy pomniku 

Projekt: Attyla s.j. w Zamościu
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ofiar. Wśród zgromadzonych byli ci, którzy ocaleli, ich rodziny oraz pamię-
tający o tej zbrodni. Mszę św. (transmitowaną przez TVP Polonia) koncele-
browaną odprawili: ks. prof. Tadeusz Guz, ks. Jan Cielica, ks. Błażej Górski, 
ks. Franciszek Nieckarz oraz ks. Jan Słoma – dziecko Zamojszczyzny. 

24–25.08.2013 r. – udział w uroczystości patriotyczno-religijnej związa-
nej z obchodami 93 rocznicy bitwy pod Komarowem 1920 r.  Po uroczy-
stej mszy św. W kościele pw. św. Trójcy w Komarowie, prezes wraz z pocztami 
sztandarowymi i uczestnikami uroczystości udał się na miejscowy cmentarz, 
gdzie na mogile legionistów poległych w bitwie złożył kwiaty. 

4.09.2013 r. – Prezes ŚZŻAK poseł S. Zawiślak wraz z  przedstawicie-
lem WKU WP w Zamościu płk. Pilipem oraz prezesem Koła Rejonowego 
ŚZŻAK w Komarowie Jerzym Maruchą wręczyli awansy na wyższy stopień 
oficerski weteranom żołnierzom AK z  gminy Komarów, którzy z  przyczyn 
zdrowotnych nie mogli ich odebrać w  czasie uroczystości organizowanych 
przez Związek. 

7.09.2013 r. – prezes ŚZŻAK O/Zamość S. Zawiślak razem z kombatan-
tami Okręgu uczestniczył w obchodach 150 rocznicy bitwy pod Panasówką 
– zwycięskiej bitwy powstania styczniowego. Organizatorami uroczystości 
byli: starosta biłgorajski, starosta zamojski, Szwadron Kawalerii Ochotniczej, 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Roztoczański Park Narodowy, 
wójt Tereszpola i burmistrz Zwierzyńca. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem 
powstańców przy ul. Biłgorajskiej w Zwierzyńcu udano się na wzgórze Polak, 
gdzie organizatorzy przygotowali widowisko historyczne ukazujące zwycięską 
bitwę z wojskiem rosyjskim.

8.09.2013 r. – prezes ŚZŻAK O/Zamość poseł S. Zawiślak objął patro-
natem honorowym uroczystości patriotyczne w  piątą rocznicę odsłonięcia 
i  poświęcenia tablicy „Dla Pamięci. Ku Przestrodze”, poświęconej pamięci 
Borowiczan – żołnierzy AK więzionych w sowieckich łagrach. Obchody zor-
ganizowało m.in. Koło Rejonowe ŚZŻAK w Gorzkowie. Podczas uroczysto-
ści w  kościele pw. Św. Stanisława w  Gorzkowie, po złożeniu kwiatów pod 
tablicą, S. Zawiślak wraz członkami Prezydium O/Zamość wręczył odzna-
czenie „Zasłużony dla ŚZŻAK Okręg Zamość” organizatorom uroczystości 
Romanowi Władysławowi Barowi, honorowemu prezesowi Stowarzyszenia 
Środowiska Borowiczan – Sybiraków i Zbigniewowi Żurkowi prezesowi Koła 
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Rejonowego ŚZŻAK w Gorzkowie. Następnie złożono wieńce przy tablicy 
poświęconej żołnierzom AK i BCh w kościele Matki Bożej w Krasnymstawie 
i na grobie dowódcy partyzanckiego mjr. Stanisława Sokołowskiego ps. „Rol-
nik”, zamordowanego przez funkcjonariuszy komunistycznego aparatu bez-
pieczeństwa. Uroczystości zakończyło spotkanie weteranów AK – Borowiczan 
oraz zaproszonych gości w leśniczówce w Niemienicach.

15.09.2013 r. – pod-
czas uroczystości patrio-
tycznych zorganizowanych 
w  Dąbrowie Tomaszow-
skiej, prezes Sławomir Za-
wiślak został udekorowany 
medalem „Pro Patria” za 
szczególne zasługi w kulty-
wowaniu pamięci o  walce 
o niepodległość Rzeczypo-
spolitej Polskiej, ustano-
wionym zarządzeniem kie-
rownika Urzędu do spraw 
Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych 1  wrze-
śnia 2011  r.  Członko-
wie Prezydium ŚZŻAK  
O/Zamość uczestniczy-
li w  jubileuszu 30-lecia 
działalności zespołu wo-
kalno-instrumentalnego 
„Lechici” zorganizowanym 

w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie. Prezes S. Za-
wiślak podziękował członkom zespołu i jego opiekunowi ks. prałatowi Andrze-
jowi Puzonowi za wspaniałą pracę artystyczną i promocję ziemi hrubieszow-
skiej. Na ręce dyrektora Leszka Opały złożył stosowny list gratulacyjny.

Źródło: http://galeria.roztocze.info

Fot. S. Zawiślak 
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17.09.2013 r. – w Zamościu uroczystoście obchodzono 74 rocznicę agre-
sji sowieckiej na Polskę. Prezes wraz z weteranami żołnierzami AK złożył wie-
niec ku pamięci ofiar totalitaryzmu sowieckiego.

19.09.2013 r. – udział w obchodach 70 rocznicy ataku oddziału BCh 
dowodzonego przez por. Stanisława Sokołowskiego ps. „Rolnik” na więzienie 
w Krasnymstawie, podczas którego uwolniono kilkaset osób aresztowanych 
przez gestapo. Uroczystość odbyła się w  sali widowiskowej Domu Kultury 
w Krasnymstawie. Genezę i przebieg akcji barwnie przedstawił członek Koła 
Rejonowego Zamość mjr dr Ryszard Maleszyk. O relacjach pomiędzy żołnie-
rzami AK i BCH mówił prezes Okręgu S. Zawiślak. Następnie złożono kwiaty 
pod tablicami w kościele pw. Świętego Franciszka i przy bramie aresztu śled-
czego w Krasnymstawie. Uroczystości zakończył koncert nieetatowej orkiestry 
wojskowej z Zamościa. 

21.09.2013 r. – w Jankach k. Hrubieszowa odbyła się uroczystość odsło-
nięcia pomnika ku czci ofiar katastrofy Smoleńskiej. Wziął w niej udział były 
poseł, europoseł, obecny Prezydent RP A. Duda, były podsekretarz stanu 
w Kancelarii śp. Prezydenta L. Kaczyńskiego, zaproszony przez posła Sławo-
mira Zawiślaka w imieniu Komitetu Organizacyjnego Budowy Pomnika.



172

Artykuł 

W Jankach (gm. Hrubieszów) odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświę-
cenia pomnika ku czci 96 ofiar Katastrofy samolotu TU-154M z 10 kwiet-
nia pod Smoleńskiem. Inicjatorami byli wójt Hrubieszowa Jan Mołodecki 
oraz mieszkańcy miejscowości Janki. 

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 16.30 Mszą Świętą w miejscowej kaplicy 
filialnej, którą odprawił i homilię wygłosił Ksiądz Maciej Nizio, wikariusz 
Parafii Moniatycze. 

Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy wraz z delegacjami i pocztami sztan-
darowymi udali się pod pomnik, gdzie miało miejsce jego odsłonięcie 
oraz poświęcenie. Po poświęceniu poszczególne delegacje złożyły wieńce. 
Następnie głos zabrał wójt Hrubieszowa Jan Mołodecki. Po przejściu 
z  powrotem do kaplicy młodzież z  Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Moniatyczach zaprezentowała program artystyczny, w którym poprzez 
wiersze oraz piosenki patriotyczne przybliżyła historię Polski od Katynia 
po Smoleńsk. Młodzież przygotował nauczyciel Rafał Piwkowski, który 
również czuwał nad nagłośnieniem.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: S. Zawiślak – poseł na sejm 
z  ramienia PiS, Gabriel Janowski – minister rolnictwa w  rządzie Jana 

Fot. S. Zawiślak
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Olszewskiego i Hanny Suchockiej, Andrzej Duda – minister w kancelarii 
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przybyły delegacje m.in. NSZZ „Solidar-
ność” w Hrubieszowie, Związku Żołnierzy AK, OSP z miejscowości nale-
żących do gminy Hrubieszów, młodzieży szkolnej i inne.

Źródło: http://lubiehrubie.pl
 

27.09.2013 r. – poseł i prezes ZOSZŻAK w Zamościu Sławomir Zawiślak, 
po odbytych głosowaniach podczas 50  posiedzenia Sejmu RP, wziął udział 
w uroczystych obchodach Dnia Polskiego Państwa Podziemnego zorganizowa-
nych w Warszawie. Decyzją przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawa 
i Sprawiedliwości został członkiem delegacji Klubu, która w składzie: przewod-
niczący Klubu M. Błaszczak, wiceprezes PiS M. Kamiński, prof. Piotr Gliński, 
poseł i prezes ŚZŻAK O/ Zamość S. Zawiślak złożyła wieniec przed pomnikiem 
Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej znajdującym się w pobliżu 

siedziby Sejmu RP.  W  15 rocznicę usta-
nowienia przez Sejm RP dnia Polskiego Pań-
stwa Podziemnego w  zamojskiej katedrze  
JE  ks. dr  Marian Rojek – ordynariusz diece-
zji zamojsko-lubaczowskiej odprawił mszę św. 
w intencji Ojczyzny. Następnie uczestnicy uro-
czystości przeszli pod pomnik AK przy ul Par-
tyzantów. Po ceremoniale wojskowym przemó-
wienie wygłosił wiceprezes ŚZŻAK O / Zamość 
por.  A.  Jaroszyński, który zwracając się do 
młodzieży, powiedział m.in. Są wartości nie-
przemijające, a wyrażające się w trzech słowach: 
Bóg, Honor i Ojczyzna. Niech te słowa będą dla 
Was drogowskazem na wasze dalsze życie i pracę 
dla Ojczyzny. W uroczystościach wzięło udział 
20 pocztów sztandarowych. Odznaką za zasługi 
ŚZŻAK O/Zamość odznaczono: Jerzego Krzy-
żewskiego (Hrubieszów), Mariana Adamczuka 
(Skierbieszów), Jana Malugę i Stanisława Płatka 
(Stary Zamość) oraz Jan Mroza (Żółkiewka). 

Pod pomnikiem złożono wieńce i  kwiaty oraz zapalono znicze.  Udział 
delegacji ŚZŻAK O/Zamość w  uroczystości wmurowania kamienia 

Projekt: Attyla s.j. w Zamościu
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węgielnego pod pomnik Armii Krajowej w Krakowie. Delegacja ŚZŻAK 
O/Zamość w składzie mjr Tadeusz Kopeć, Andrzej Wojtyło, por. Józef Łaba 
oraz Ryszard Jabłoński miała zaszczyt złożyć podczas ceremonii ziemię 
z pól bitewnych Zamojszczyzny. Prezes S. Zawiślak wraz z członkami władz 
Związku pobrali ziemię z pól bitew pod: Osuchami, Posadowem, Podlodo-
wem, Rzeczycą oraz Lasowcami. Ten gest przypomina całemu narodowi pol-
skiemu o bohaterskiej postawie żołnierzy AK Inspektoratu Zamość. Nazwy 
miejsc bitew AK z całej Polski będą umieszczone na pomniku. Poświęcenia 
kamienia węgielnego dokonał JE kardynał Stanisław Dziwisz. Po uroczysto-
ści przy pomniku odbyło się spotkanie uczestników w  siedzibie Muzeum 
Armii Krajowej w Krakowie.

29.09.2013 r. – pod pomnikiem w Grabowcu Górze odbyły się uroczy-
stości patriotyczno-religijne z okazji 74 rocznicy mordu oficerów i żołnierzy 
polskich przez wkraczające do Grabowca oddziały Armii Czerwonej w 1939 r.
Mszy św. przewodniczył ks. Rudolf Karaś. Po Eucharystii odbył się apel pole-
głych, złożono kwiaty, zapalono znicze. W  obchodach uczestniczyły repre-
zentacje kombatantów z Rejonu oraz ŚZŻAK O/Zamość z prezesem Sławo-
mirem Zawiślakiem.  W miejscowości  Sigle uroczystoście obchodzono 
74 rocznicę walk wrześniowych pod Aleksandrowem. Obchody rozpoczął 
montaż słowno-muzyczny, przygotowany przez młodzież i  zespół „Aleksan-
drowiacy”. Mszę św. za poległych odprawili ks. Tadeusz Sochan i ks. Leszek 
Surma. Po okolicznościowych przemówieniach złożono wieńce i kwiaty, zapa-
lono znicze pod pomnikiem i na mogiłach poległych. Cmentarzem opiekują 
się młodzież i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im Dzieci Zamojszczyzny.

6.10.2013 r. – Społeczność Szkoły Podstawowej im Armii Krajowej 
w  Kaczórkach oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg 
Zamość, byli organizatorami podniosłej uroczystości. Tradycyjnie już od kilku 
lat, na początku naszej złotej jesieni obchodzony jest Dzień Patrona Szkoły 
im. Armii Krajowej w Kaczórkach. Tegoroczne obchody święta miały miejsce 
w pierwszą niedzielę października i odbyły się na boisku szkolnym w Kaczór-
kach. Hasłem przewodnim tegorocznego świętowania były słowa: „Pamięć 
pokoleń trwa”. W  uroczystości wzięło udział bardzo wielu mieszkańców 
Kaczórek i sąsiednich miejscowości oraz zaproszeni goście, wśród których zna-
leźli się m.in. poseł Sławomir Zawiślak – prezes Zarządu O/ Zamość ŚZŻAK 
i Koła Rejonowe Okręg Zamość wraz z kombatantami, władze samorządowe 
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z powiatu zamojskiego i gminy Krasnobród z burmistrzem Krasnobrodu Wie-
sławem Chmielowcem, przedstawiciele Wojska Polskiego z Zamościa, Hru-
bieszowa i Jarosławia, przedstawiciele Kuratorium Oświaty i Stowarzyszenia 
Krok za Krokiem z Zamościa, Stowarzyszenie Upamiętnienia Polaków Pomor-
dowanych na Wołyniu i przedstawiciele pracowników Roztoczańskiego Parku 
Narodowego. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem pocztów sztandaro-
wych: szkolnych, wojskowych, Kół Rejonowych ŚZŻAK O/Zamość i orga-
nizacji patriotycznych. Następnie ceremoniał szkolny wprowadził wszystkich 
zebranych w atmosferę święta i w kolejny punkt programu, jakim było ślubo-
wanie i nominacja uczniów klasy pierwszej. Po ślubowaniu odbyła się część 
artystyczna przygotowana przez nauczycieli i uczniów miejscowej szkoły. Sce-
nariusz akademii był piękną lekcją patriotyzmu i miłości do Ojczyzny. Cen-
tralnym punktem uroczystości była Eucharystia, sprawowana w intencji Żoł-
nierzy AK, Kombatantów i Ojczyzny. Mszy świętej przewodniczył proboszcz 
naszej parafii ks. Paweł Słonopas. Wraz z nim modlili się: ks. Prałat Roman 
Marszalec i ks. Franciszek Kościelski z Narola, który wygłosił okolicznościową 
homilię. Kaznodzieja nauczał o potrzebie patriotyzmu, zwłaszcza w obecnych 
czasach, które są trudnym okresem w  historii naszego Narodu i  Ojczyzny. 
Na zakończenie Eucharystii ks. proboszcz podziękował za organizację tego 
święta, po czym udzielił błogosławieństwa i wraz z zebranymi udał się pod 
pomnik Armii Krajowej, gdzie miała miejsce modlitwa w  intencji Żołnie-
rzy AK oraz złożenie wieńców przez poszczególne delegacje. Obchody święta 
Szkoły zakończyła wystawa Grupy Rekonstrukcji Historycznej z  Jarosławia 
i wspólny poczęstunek.

Opracował: ks. P. Słonopas

8.10.2013 r. – w konferencja, wystawie plenerowej oraz promocji albumu 
Agnieszki Jaczyńskiej Sonderlaboratorium SS. Zamojszczyzna. Pierwszy obszar 
osiedleńczy w  Generalnym Gubernatorstwie, zorganizowanej przez Towarzy-
stwo Regionalne Hrubieszowskie i Hrubieszowski Dom Kultury uczestniczyli 
kombatanci ze ŚZŻAK O/Zamość wraz z jego prezesem posłem na Sejm RP 
S. Zawiślakiem.

26.10.2013 r. – w II LO im. M. Konopnickiej w Zamościu odbyło się 
spotkanie młodzieży zamojskich szkół średnich z  posłem S. Zawiślakiem 
i  weteranami AK, połączone z  prezentacją filmu Wyrok śmierci. Spotkanie 
zakończyła dyskusja na temat najnowszej historii Polski.
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29.10.2013 r. – młodzież z Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Zamościu spo-
tkała się z posłem S. Zawiślakiem i weteranami AK. Wyświetlono film Wyrok 
śmierci, po którym dyskutowano na temat najnowszej historii Polski.

10.11.2013 r. – Na zaproszenie ks. prałata płk Andrzeja Puzona, Prezes 
ŚZŻAK O/Zamość i  poseł RP S. Zawiślak razem z kombatantami i  pocz-
tami sztandarowymi uczestniczył w uroczystej mszy św. z okazji Święta Nie-
podległości, która odbyła się w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w Hrubieszowie. Mszę transmitowała TV Polonia.

11.11.2013 r. – poczet sztandarowy ŚZŻAK okręg Zamość, prezes 
S. Zawiślak jako patron honorowy wziął udział w II Zamojskim Marszu Nie-
podległości, zorganizowanym przez Klub Gazety Polskiej w Zamościu.

Źródło: http://zamosc.naszemiasto.pl
 

Artykuł

W dniu 11 listopada, w Narodowe Święto Niepodległości, ulicami Zamo-
ścia przeszedł II Zamojski Marsz Niepodległości, zorganizowany przez 
Klub Gazety Polskiej w Zamościu pod Patronatem Honorowym Posła RP 
S. Zawiślaka, Prezesa ŚZŻAK O/Zamość.

Przewodniczącym zgromadzenia był Krzysztof Krawczuk. Partnerzy mar-
szu to: ŚZŻAK O/Zamość, Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół 
Mundurowych, Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. por. Konrada Bar-
toszewskiego ps. „Wir” oraz sympatycy Klubu Sportowego „Hetman”.

II Zamojski Marsz Niepodległości rozpoczął się o godz. 9.30 zbiórką na 
parkingu przy PZU – ul. Partyzantów. Wśród zgromadzonych kilkuset 
osób byli mieszkańcy miasta Zamościa, Zamojszczyzny, a także Lublina, 
Krasnegostawu, Fajsławic w tym przedstawiciele licznych środowisk spo-
łecznych i patriotycznych. Na uwagę zasługuje fakt, że większość uczestni-
ków stanowili ludzie młodzi.

Po krótkich wystąpieniach przewodniczącego Klubu Gazety Polskiej 
w Zamościu, oraz Piotra Małysza i posła S. Zawiślaka liczna delegacja repre-
zentująca organizatorów i uczestników marszu złożyła wiązanki kwiatów 
pod pobliskimi pomnikami Armii Krajowej oraz Batalionów Chłopskich. 
W  jej skład wchodzili m.in: poseł S. Zawiślak, reprezentujący ŚZŻAK 
Okręg Zamość mjr. Tadeusz Kopeć i  por. Józef Łaba, Jakub Prejbusz 
i Katarzyna Marczuk (kibice KS Hetman), zca dyrektora CSzM w Zamo-
ściu Paweł Kozak, Krzysztof Krawczuk (przewodniczący Stowarzyszenia 
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Zamojski Marsz Niepodległości), Grzegorz Koperwas (grupa rekonstrukcji 
WIR). 

Czoło pochodu stanowili przedstawiciele organizatorów marszu Piotr 
Małysz i Krzysztof Krawczuk oraz patron honorowy marszu poseł S. Zawi-
ślak. Uczestnicy marszu prowadzeni przez Weteranów AK, poczty sztan-
darowe kół ŚZŻAK Okręg Zamość, Zespołu Szkół Katolickich, Stowarzy-
szenia Internowanych Zamojszczyzny przeszli w patriotycznym pochodzie 
ulicami Zamościa, skandując narodowe hasła i  śpiewając pieśni patrio-
tyczne.

Pośród niesionych licznych flag narodowych wspaniale wyróżniała się, 
przygotowana przez kibiców KS Hetman, wielka 30 metrowa flaga naro-
dowa. Wśród uczestników bardzo dobrze prezentowali się także – umun-
durowani za żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego – członkowie grupy 
rekonstrukcji historycznej WIR z Biłgoraja, harcerze ZHR IV Zamojskiej 
Drużyny Harcerek LAS, I Zamojskiej Drużyny Harcerek SZUM i Zamoj-
skiej Drużyny Harcerzy WIATR, uczniowie LO Centrum Szkół Mundu-
rowych w Zamościu i Zespołu Szkół Katolickich w Zamościu oraz człon-
kowie Klubów Gazety Polskiej z Zamościa i Krasnegostawu.

W  takcie marszu delegacja złożyła kolejną wiązankę kwiatów pod upa-
miętniającym ofiary Katynia i  tragedii smoleńskiej Krzyżem Katyńskim, 
znajdującym się przy parafii św. Katarzyny. Z kolei po wejściu pochodu 
na Rynek Solny reprezentująca drużynę IV Zamojskiej Drużyny Harcerek 
ZHR Magdalena Szamik odczytała odezwę uczestników marszu do społe-
czeństwa.

O godz. 11.00 kolumna marszowa wkroczyła na płytę Rynku Wielkiego, 
by wziąć udział w oficjalnych uroczystościach. W  ich trakcie uczestnicy 
marszu złożyli wiązankę przy płycie upamiętniającej pobyt naczelnika 
J. Piłsudskiego w Zamościu.

Źródło: http://zamosc.naszemiasto.pl

17.11.2013 r. – Spotkanie młodzieży Liceum dla Dorosłych w Zamościu 
z  Prezesem S. Zawiślakiem i  weteranami AK było połączone z  prezentacją 
filmu Wyrok śmierci. Po projekcji dyskutowano młodzieżą na temat najnowszej 
historii Polski.  W Hrubieszowskim Domu Kultury, na ponowne zaprosze-
nie księdza prałata płk. Andrzeja Puzona, proboszcza parafii pw. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, poseł S. Zawiślak wysłuchał koncertu, który odbył się 
w ramach XVIII Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego. 
Podczas uroczystości poseł pełniący społecznie funkcję prezesa ŚZŻAK 
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O/ Zamość wraz z weteranem AK mjr. Antonim Wiechem wręczył honorową 
odznakę „Zasługi ŚZŻAK Okręg Zamość” zastępcy dowódcy 2 Pułku Rozpo-
znawczego w Hrubieszowie ppłk. Marcinowi Frączkowi. 

18.11.2013 r. – w sali Zespołów Szkół w Tereszpolu odbyło się spotka-
nie uczniów Zespołów Szkół w Tereszpolu Zaorendzie i Tereszpolu Kukieł-
kach z prezesem ŚZŻAK O/Zamość posłem S. Zawiślakiem i weteranami AK 
z  Okręgu. Po prezentacji filmu Wyrok śmierci dyskutowano z  uczniami na 
temat najnowszej historii Polski.

19.11.2013 r. – w czasie konferencji ŚZŻAK Okręgu Zamość prezes Sła-
womir Zawiślak, wraz z pozostałymi uczestnikami, zaprosił obchody 70 rocz-
nicy nadania nazwy Oddziałów Partyzanckich 9 Pułku Piechoty Armii Kra-
jowej – Oddziałom Dywersji Bojowej Inspektoratu Zamość, organizowane 
przez ŚZŻAK O/Zamość, przy wsparciu współorganizatorów.  Poinfor-
mowano także o decyzji Zarządu ŚZŻAK O/Zamość w sprawie przygo-
towywania pozwu sądowego przeciwko wydawcy publikacji Śladami 
Żydów. Lubelszczyzna, który zamieścił w niej nieprawdziwą informację 
o mordzie 80 Żydów przez partyzantów i mieszkańców Uchań w  lipcu 
1944 r., a następnie nie zrealizował w pełni oczekiwań środowiska ŚZŻAK 
dotyczących oczyszczenia z fałszywego oskarżenia ww. środowisk.

24.11.2013 r. – Obchody 71 rocznicy wysiedlenia Skierbieszowa i okolic 
rozpoczęła msza św. sprawowana w intencji ofiar wysiedleń przez proboszcza 
parafii ks. Janusza Dudzicza. Dalsze uroczystości odbyły się przy pomniku 
w centrum Skierbieszowa. Po podniesieniu flagi państwowej oraz odegraniu 
przez orkiestrę dętą hymnu państwowego, rys historyczny opisujący akcję 
wysiedleń przedstawił Julian Grudzień, który jako dziecko był wysiedlony 
wraz z rodzicami ze wsi Łaziska. Kolejnymi mówcami byli prezes O/Zamość 
ŚZŻAK poseł na Sejm RP S. Zawiślak oraz senator RP Jerzy Chróścikowski. 
W imieniu Wojewody Lubelskiego list odczytał dyrektor Delegatury Urzędu 
Wojewódzkiego w Zamościu Krzysztof Szwal. Zgodnie z ceremoniałem woj-
skowym, apel poległych odczytał mjr Andrzej Kołodziej z  2 Hrubieszow-
skiego Pułku Rozpoznawczego im. mjra Henryka Dobrzańskiego w Hrubie-
szowie. Po apelu żołnierze z kompanii honorowej tej jednostki oddali salwę 
honorową w hołdzie poległym i zmarłym ofiarom wysiedleń. Następnie licz-
nie zgromadzone delegacje kół rejonowych ŚZŻAK O/Zamość, organizacji 
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kombatanckich i zaproszeni goście złożyli przed pomnikiem wiązanki kwia-
tów. Uroczystości zakończył przejmujący występ młodzieży z  Gimnazjum 
Publicznego im. Dzieci Zamojszczyzny w Skierbieszowie. 

29–30.11.2013 r. – odbyły się sesja popularno-
-naukowa pt. „Na mnie czeka leśna brać…” i uroczy-
stości patriotyczno-religijnych w 70 rocznicę nadania 
nazwy Oddziałów Partyzanckich 9 pułku piechoty – 
Oddziałom Dywersji Bojowej Inspektoratu Zamość 
Armii Krajowej. Obchody przygotowali: ŚZŻAK  
O/Zamość, parafią Św. Michała Archanioła w Zamo-
ściu, 3 Batalion Zmechanizowany w Zamościu oraz 
Fundacja Niepodległości w Lublinie.
Organizatorzy uroczystości:
 – Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 

Okręg Zamość
 – parafia Świętego Michała Archanioła w Zamościu
 – 3 Batalion Zmechanizowany w Zamościu
 – Fundacja Niepodległości w Lublinie.

Patronat honorowy nad uroczystością objęli:
 – JE ks. bp dr Marian Rojek – ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej
 – szef Urzędu do Spraw Kombatantów i  Osób Represjonowanych Jan 

Stanisław Ciechanowski 
 – dowódca 16 Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. dr Leszek Surawski.

Program uroczystości: 
29 listopada 2013 r. (piątek)
Delegatura Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu, ul. Partyzan-
tów 3 (sala konferencyjna, parter).

• godz. 10.00 – Sesja popularno-naukowa „Na mnie czeka leśna brać…”
Po otwarciu sesji delegacja w składzie: prezes O/Zamość, weterani AK, pra-

cownicy oświaty i młodzież szkolna zapalili znicze oraz złożyli kwiaty pod pomni-
kiem AK przy ul. Partyzantów, obok siedziby Delegatury LUW w Zamościu. 

Wystąpienia:
 – dr Artur Piekarz (Instytut Pamięci Narodowej) – 9 Pułk Piechoty 

Armii Krajowej 

Zbiory archiwalne ŚZŻAK 
Okręg Zamość
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 – Mirosław Bańkowski (Muzeum Zamojskie w Zamościu) – Oddziały 
zbrojne zamojskiego obwodu AK 

 – Jerzy Krzyżewski (Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie im. Sta-
nisława Staszica w  Hrubieszowie) – Oddziały zbrojne hrubieszow-
skiego obwodu AK 

 – Eugeniusz Hanejko (Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Toma-
szowie Lubelskim) – Oddziały zbrojne tomaszowskiego obwodu AK

 – dr Dorota Skakuj (Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w  Biłgoraju) – 
Oddziały zbrojne biłgorajskiego obwodu AK 

 – dr Jerzy Masłowski (Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli) – Kadra oficerska hrubieszowskiej AK – wybrane sylwetki 

 – dr Marcin Paluch – Uzbrojenie oddziałów 9 Pułku Piechoty AK 
w roku 1944

 – dr Rafał Drabik (Instytut Pamięci Narodowej) – Relacje partyzantki 
sowieckiej z  zamojskimi oddziałami konspiracji niepodległościowej 
i komunistycznej

 – Adam Balicki (KUL, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcą-
cych w Biłgoraju) – Tradycja zamojskiej AK w nauczaniu i wychowa-
niu patriotycznym młodzieży Zamojszczyzny. 

• godz. 13.00 – projekcja filmów dokumentalnych poświęconych 
oddziałom 9 PP AK:
 – Wyrok śmierci – o mjr. Zenonie Jachymku ps. „Wiktor”
 – Nie zawsze ocalenie jest łaską – o por. Konradzie Bartoszewskim ps. „Wir”
 – Szpital Leśny 665 – o szpitalu polowym obwodu biłgorajskiego.

Przed wejściem do sali, w  której odbywała się konferencja, ustawiono 
wystawę prezentującą historię Inspektoratu Zamojskiego AK oraz biogramy 
dowódców 9 pułku piechoty AK. W  sali kinowej Klubu Garnizonowego 
odbył się koncert pieśni żołnierskich i patriotycznych w wykonaniu Repre-
zentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. 
30 listopada 2013 r. (sobota)

• godz. 12.45 – zbiórka pocztów sztandarowych przy kościele 
pw. Św. Michała Archanioła w Zamościu

• godz. 13.00 – msza święta
Po mszy przemarsz kompanii honorowej 3 Batalionu Zmechanizowanego, 

pocztów sztandarowych i uczestników do Klubu Garnizonowego w Zamościu 
przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 36.
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• godz. 14.20 – sala kinowa Klubu Garnizonowego
 – zaproszonych gości powitał prezes ŚZŻAK O/Zamość poseł na 

Sejm RP S. Zawiślak
 – upamiętnieniono poległych bohaterów, oficerów i  żołnierzy OP 

9 pp AK (prowadził oficer 3 Bat. Zmech.)
 – wręczono odznaczenia i akty mianowań
 – występ artystyczny uczennicy Szkoły Podstawowej im. Armii Krajo-

wej w Kaczórkach
• godz.15.00–16.00 – koncert pieśni patriotycznych w  wykonaniu 

Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. 
Na wszystkie części uroczystości wstęp był wolny.

1.12.2013 r. – uroczystości upamiętniające 71 rocznicę Wysiedleń Udrycz 
odbyły się w Kościele pw. św. Antoniego i w Szkole Podstawowej w Udry-
czach. W obchodach uczestniczył Prezes ŚZŻAK O/Zamość poseł na Sejm 
RP Sławomir Zawiślak wraz z  kombatantami. Podziękowali oni za to, że 
mogli się wspólnie z mieszkańcami Udrycz modlić się za ofiary wysiedlenia 
oraz za to, że takie uroczystości są organizowane, ponieważ przypomnają mło-
dym ludziom i światu o gehennie narodu polskiego. Uroczystości zakończyły 
się przy pomniku upamiętniający ofiary II wojny światowej, gdzie w asyście 
kombatanckich pocztów sztandarowych, m.in. ŚZŻAK O/Zamość, zostały 
złożone kwiaty i zapalone znicze.
15.12.2013 r. – w kościele parafialnym i świetlicy w Komarowie miesz-
kańcy gminy i członkowie ŚZŻAK O/Zamość m.in. uczestniczyli w uroczy-
stościach rocznicowych w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego 13 grud-
nia 1981 r.
17.12.2013 r. – udział w  spotkaniu opłatkowym Garnizonu Zamość 
i  służb mundurowych z  terenu Zamościa, które odbyło się w  Wojskowym 
Oddziale Gospodarczym w Zamościu.

Rok 2014
11.01.2014 r. – organizacja i  udział w  opłatku członków i  sym-
patyków PiS z  terenu powiatu zamojskiego oraz członków ŚZŻAK  
O/Zamość, m.in.  z udziałem ordynariusza diecezji zamojsko-lubaczowskiej  
ks. biskupa dr.  Mariana Rojka, senatora Jerzego Chróścikowskiego, samo-
rządowców, przedsiębiorców, radnych miejskich, powiatowych, gminnych, 
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przedstawicieli organizacji społecznych i patriotycznych, w restauracji Nowe 
Miasto w Zamościu.

Artykuł 

W restauracji Nowe Miasto w Zamościu odbyło się Spotkanie opłatkowe 
członków i  sympatyków Prawa i  Sprawiedliwości powiatu zamojskiego, 
oraz członków ŚZŻAK Okręg Zamość. 

Spotkanie rozpoczęło wprowadzenie pocztu sztandarowego i odśpiewanie 
przez zebranych Hymnu narodowego. Zaproszonych gości powitał Prze-
wodniczący Zarządu PiS w powiecie zamojskim Krzysztof Gałaszkiewicz. 
Po nim głos zabrał Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość poseł S. Zawiślak oraz 
senator Jerzy Chróścikowski.

Swoją obecnością na opłatku zaszczycił zebranych Ordynariusz Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej ks. biskup dr Marian Rojek, który pobłogo-
sławił opłatek i zgromadzonych, oraz przekazał słowa dotyczące wartości 
moralnych w życiu człowieka, które są stałe i niezmienne, równocześnie 
zachęcając do ich przestrzegania i przekazywania następnym pokoleniom.
W  trakcie Spotkania opłatkowego jego uczestnicy śpiewali kolędy oraz 
łamiąc się opłatkiem złożyli sobie najlepsze życzenia.

Źródło: http://lubiehrubie.pl

Artykuł 
Około 200 osób uczestniczyło w spotkaniu opłatkowym członków i sym-
patyków Prawa i Sprawiedliwości pow. zamojskiego oraz członków ŚZŻAK 
Okręg Zamość.

Fot. kronikatygodnia.pl
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Spotkanie odbyło się w restauracji Nowe Miasto. Gości powitał Przewod-
niczący Zarządu PiS w pow. zamojskim Krzysztof Gałaszkiewicz. Po nim 
głos zabrał Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość poseł Sławomir Zawiślak oraz 
senator Jerzy Chróścikowski. Opłatek i  zgromadzonych pobłogosławił 
ks. biskup dr Marian Rojek, ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczow-
skiej. Wszyscy składali sobie noworoczne życzenia, dzielili się opłatkiem, 
a potem śpiewali kolędy.

Źródło: http://kronikatygodnia.pl  

Źródło: http://slawomirzawislak.pl

16.01.2014 r. – udział w zebraniu sprawozdawczym Koła Rejonowego 
ŚZŻAK w  Skierbieszowie, a  następnie spotkaniu opłatkowym członków 
i sympatyków związku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Skierbieszowie.

20.01.2014 r. – udział w zebraniu sprawozdawczym Koła Rejonowego 
ŚZŻAK w Starym Zamościu, a następnie w spotkaniu opłatkowym członków 
i sympatyków koła i związku w sali świetlicy wiejskiej w Starym Zamościu.

21.01.2014 r. – wraz z  przedstawicielami Prezydium Zarządu ŚZŻAK 
Okręg Zamość poseł wziął udział w spotkaniu opłatkowym członków i sympaty-
ków związku z terenu działania Koła Rejonowego ŚZŻAK W Żółkiewce, w sie-
dzibie Koła.  Prezes uczestniczył w spotkaniu opłatkowym członków i sym-
patyków Koła Rejonowego ŚZŻAK w Gorzkowie, w Gminnym Domu Kultury.

26.01.2014 r. – Na zaproszenie burmistrza Miasta i Gminy Zwierzyniec 
prezes S. Zawiślak wraz z pocztem sztandarowym wziął udział w uroczysto-
ściach patriotyczno-religijnych związanych z 151 rocznicą wybuchu powsta-
nia styczniowego. Po mszy św. poseł wraz z innymi uczestnikami uroczystości 
przeszedł pod pomnik poległych powstańców, gdzie złożył kwiaty. Uroczysto-
ści odbyły się w kościele na wodzie w Zwierzyńcu.

27.01.2014 r. – spotkanie z  mieszkańcami i  członkami ŚZŻAK Koła 
w Uchaniach w UG w Uchaniach.  W GOK odbyło się spotkanie z miesz-
kańcami i członkami ŚZŻAK Koła w Grabowcu.

2.02.2014 r. – poseł wraz z  delegacją ŚZŻAK O/Zamość uczestniczył 
w  kaplica Zamojskiego Szpitala Niepublicznego w  Zamościu w  uroczystej 
mszy św., zamówionej przez członków rodzin w intencji poległych w bitwie 
pod Lasowcami.
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4.02.2014 r. – udział w  uroczystych 
obchodach 71 rocznicy bitwy pod Lasow-
cami, stoczonej przez oddziały AK z  nie-
mieckim okupantem. Uroczystość współor-
ganizowały Światowy Związek Żołnierzy AK 
Okręgu Zamość, 3 Batalion Zmechanizowany 
w Zamościu, koła rejonowe ŚZŻAK w Skier-
bieszowie i  w  Krasnobrodzie oraz Liceum 
Ogólnokształcące Centrum Szkół Munduro-
wych w Zamościu. W programie uroczystości 
z udziałem asysty honorowej żołnierzy 3 Bata-
lionu Zmechanizowanego znalazły się: wystą-
pienie historyczne prezesa ŚZŻAK O/Zamość 
Sławomira Zawiślaka, część artystyczna, msza 
święta, którą odprawił kapelan WP ks. płk 
Bogusław Romankiewicz, a  homilię wygłosił 
ks. dr Franciszek Kościelski; apel poległych, 
złożenie wieńców i  kwiatów, spotkanie przy 
ognisku. Obchody zorganizowano w  Lasow-
cach (gm. Krasnobród).

12.02.2014 r. – w  Hrubieszowskim Domu Kultury, na zaproszenie 
władz Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego im. Stanisława Staszica, 
prezes ŚZŻAK O/Zamość wysłuchał wykładu ks.  Isakowicza-Zalewskiego 
pt. 70. Rocznicy mordów dokonanych przez UPA i SS Galizien na Lubelszczyź-
nie i Małopolsce Wschodniej.

13.02.2014 r. – prezes wraz z  delegacją Prezydium Zarządu ŚZŻAK  
O/Zamość uczestniczył w  uroczystościach pogrzebowych (wygłosił mowę 
pogrzebową) śp. mjr. Józefa Osakowskiego ps. „Lis”, żołnierza AK odznaczo-
nego Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Armii Kra-
jowej. Uroczystości odbyły się w kościele pw. Św. Mikołaja w Hrubieszowie.

14.02.2014 r. – udział w uroczystościach 72 rocznicy powołania struktur 
sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego – AK, zorganizowanych przez 
Koło SZŻAK Okręg Zamość w Biłgoraju.

18.02.2014 r. – Posiedzenie Zarządu ŚZŻAK Okręgu Zamość. Spotka-
nie było poświęcone planowanym w roku bieżącym inicjatywom związanym 

Projekt: Attyla s.j. w Zamościu
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m.in. z  organizacją: uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, obchodów 70 rocznicy bitwy pod Posadowem, wejścia oddziału 
AK „Podkowy” do Szczebrzeszyna oraz innych projektów. Posiedzenie odbyło 
się w siedzibie Okręgu.

23.02.2014 r. – udział w  uroczystości patriotyczno-religijnej Narodo-
wego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz upamiętniającej 71 rocznicę 
zamordowania przez niemieckich okupantów rodziny dowódcy oddziału AK 
Konrada Bartoszewskiego, „Wira”. Obchody zorganizowano w Józefowie.

25.02.2014 r. – spotkanie z członkami Koła ŚZŻAK oraz mieszkańcami 
Miasta i Gminy Szczebrzeszyn w siedzibie Koła w Szczebrzeszynie.

26.02.2014 r. – udział w uroczystości 5-lecia nadania imienia Sybiraków 
Gimnazjum nr 6 w Chełmie, połączonej z obchodami święta Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Prezes w  trakcie wystąpienia przekazał 
na ręce dyrektor szkoły okolicznościowy list gratulacyjny oraz ufundował dla 
szkolnej biblioteki książki historyczne i  dokumentalny film o partyzantach 
AK walczących na Zamojszczyźnie w czasie II wojny światowej.

28.02.2014 r. – prezes S. Zawiślak uczestniczył w rozstrzygnięciu kon-
kursu historycznego wiedzy o antykomunistycznym podziemiu Żołnierzach 
Wyklętych, zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włodawie z oka-
zji obchodzonego Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Prezes 
ufundował oraz wręczył laureatom konkursu kilkanaście pozycji wydawni-
czych o tematyce historycznej oraz zestawy książek do bibliotek zwycięskich 
szkół. Uroczystość odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego.

1.03.2014 r. – organizacja i udział w uroczystości patriotyczno-religijnej 
obchodów święta Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zamo-
ściu. W  programie znalazły się m.in.: msza święta, ceremoniał wojskowy 
odprawiony przez żołnierzy 3 Batalionu Zmechanizowanego w  Zamościu 
pod tablicą upamiętniającą byłą katownię UB w Zamościu przy ul. Żerom-
skiego, gdzie przetrzymywano i torturowano żołnierzy AK, WiN i Żołnierzy 
Wyklętych. Uroczystości zakończyła bezpłatna projekcja filmów dokumental-
nych poświęconych Żołnierzom Wyklętym, zorganizowana przy współpracy 
z Klubem Gazety Polskiej w Zamościu.
Źródło: http://slawomirzawislak.pl
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Komunikat 

W Zamościu odbyła się uroczystość obcho-
dów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, która została zorganizowana 
przez Światowy Związek Żołnierzy Armii 
Krajowej Okręgu Zamość i  3  Batalion 
Zmechanizowany w Zamościu.

Uroczystość rozpoczęła się zbiórką, uro-
czystą mszą św., którą w kościele garnizo-
nowym WP pw. św. Jana Bożego odprawił 
kapelan WP ks. płk Bogusław Romankie-
wicz. Następnie delegacja Związku zło-
żyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą 
czyn zbrojny żołnierzy AK oraz Żołnierzy 
Wyklętych, ufundowaną kilka lat temu 
przez ŚZŻAK O/Zamość. W imieniu Pre-
zydium Okręgu, w  hołdzie Żołnierzom 
Wyklętym, kwiaty złożyli: prezes Związku 
Sławomir Zawiślak, wiceprezes mjr Tade-
usz Kopeć, wiceprezes por. Andrzej Jaro-
szyński, por. Józef Łaba. 

Następnie przedstawiciele pocztów sztandarowych i  zaproszeni goście 
przejechali na Stare Miasto, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. 
Zgromadzeni przeszli w  pochodzie, na czele z  pocztami sztandarowymi 
i  kompanią honorową WP, pod tablicę upamiętniającą byłą katownię 
gestapo i  UB w  Zamościu (Kamienica Czerskiego przy ul. Żeromskiego 
15), gdzie byli przetrzymywani i torturowani żołnierze AK, WiN, Żołnie-
rze Wyklęci. Zaproszonych gości powitał wiceprezes ŚZŻAK O/Zamość 
por. Andrzej Jaroszyński, po czym uczestnicy uroczystości odśpiewali hymn 
państwowy. Ceremoniał wojskowy przeprowadzili żołnierze 3 Batalionu 
Zmechanizowanego w Zamościu. Okolicznościowe wystąpienie historyczne 
wygłosił prezes ŚZŻAK O/Zamość poseł S. Zawiślak, który przedstawił 
m.in.  tragiczne efekty działalności PUBP w  Zamościu oraz sowieckich 
władz wojskowych (NKWD, kontrwywiadu wojskowego SMIERSZ itd.) 
i przykłady ofiarnej postawy ŻW na terenie Zamojszczyzny oraz poinformo-
wał, że władze ŚZŻAK Okręgu Zamość zwrócą się do prezesa IPN Łukasza 
Kamińskiego z wnioskiem o przygotowanie pracy zbiorowej nt. działalności 
podziemia poakowskiego na terenie naszego regionu, która w dużej mierze 
stanowi obecnie tzw. białą plamę.

Kolejnymi punktami uroczystości były: odczytanie przygotowanego spe-
cjalnie na tą uroczystość apelu poległych, zawierającego m.in. nazwiska 

Projekt: Attyla s.j. w Zamościu
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ŻW z terenu Zamojszczyzny oraz złożenie, pod tablicą wieńców i kwia-
tów, co w imieniu ŚZŻAK O/Zamość zrobiła delegacja w składzie: pre-
zes ŚZŻAK O/Zamość poseł S. Zawiślak, wiceprezesi mjr Tadeusz Kopeć, 
mjr  Michał Kręglicki i  por. Andrzej Jaroszyński oraz liczne delegacje 
uczestników uroczystości. 

Ostatnim punktem uroczystości była projekcja filmów dokumental-
nych poświęconych Żołnierzom Wyklętym, zorganizowana przez Klub 
Gazety Polskiej, która odbyła się w sali Centrum Pastoralnego przy parafii 
św. Michała w Zamościu.

2.03.2014 r. – udział w mszy św. w intencji Żołnierzy Wyklętych w Toma-
szowie Lubelskim, w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa.

4.03.2014 r. – w  Urzędzie Gminy w  Telatynie odbyło się spotkanie 
z  samorządowcami i  przedstawicielami organizacji społecznych, na którym 
omówiono wspólną realizację, podjętego i  przygotowanego przez ŚZŻAK 
 O/ Zamość, projektu organizacji 70 rocznicy bitwy pod Posadowem.

6.03.2014 r. – spotkanie organizacyjne w Urzędzie Gminy w Telatynie 
w sprawie, podjętej z inicjatywy ŚZŻAK O/Zamość, organizacji 70 rocznicy 
obchodów walk AK pod Posadowem, Rzeczycą, Podlodowem, Ulhówkiem. 
W spotkaniu udział wzięli, obok posła, także wójt Telatyna, burmistrz Łasz-
czowa, przedstawicielka wójta Ulhówka, reprezentanci organizacji pozarządo-
wych z terenu powiatu tomaszowskiego i hrubieszowskiego.

8.03.2014 r. – na zaproszenie kapelana Garnizonu Zamość, ks. płk. Bogu-
sława Romankiewicza prezes S. Zawiślak wziął udział w  uroczystościach 
odpustowych ku czci św. Jana Bożego, z  udziałem biskupa polowego WP 
Józefa Guzdka, komendanta Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamo-
ściu ppłk. Grzegorza Pytlaka, dowódcy Garnizonu Zamość ppłk. Tadeusza 
Nastarowicza, licznych zaproszonych gości i parafian. Uroczystości odbyły się 
w kościele pw. św. Jana Bożego w Zamościu.

9.03.2014 r. – prezes brał udział w  uroczystości Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zorganizowanej przez działaczy środowisk 
patriotycznych w Komarowie-Osada.

11.03.2014 r. – prezes ŚZŻAK O/Zamość poseł S. Zawiślak uczestniczył 
w konferencji ŚZŻAK O/Zamość. W trakcie konferencji, wraz z członkami 
Prezydium Związku, przekazał do wiadomości opinii publicznej wspólnie 
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uzgodnioną z weteranami AK decyzję o przekazaniu do Sądu Okręgowego 
w Zamościu wniosku z powództwem o zaprzestanie naruszania dóbr osobi-
stych Związku przez Stowarzyszenie Panorama Kultur, w związku z fałszywą 
informacją zawartą w publikacji Śladami Żydów. Lubelszczyzna, o tym jakoby 
partyzanci, mieszkańcy Uchań mieli zamordować w lipcu 1944 r. 80 obywa-
teli II RP pochodzenia żydowskiego. Konferencja odbyła się w Delegaturze 
LUW w Zamościu.

16.03.2014 r. – na zaproszenie władz samorządowych gminy Ulhówek 
i  organizacji społecznych prezes uczestniczył w  uroczystościach religijno-
-patriotycznych ku pamięci pomordowanych przez UPA mieszkańców Tarno-
szyna i okolicznych miejscowości. Uroczystości odbyły się w kościele parafial-
nym pw. Świętego Stanisława Biskupa w Tarnoszynie.

18.03.2014 r. – w  Urzędzie Gminy Telatyn miało miejsce spotkanie 
z przedstawicielami samorządów gmin Telatyn, Łaszczów, Ulhówek i organi-
zacji społecznych w sprawie organizacji uroczystości 70 rocznicy bitwy pod 
Posadowem, Rzeczycą, Podlodowem, Ulhówkiem.

10.04.2014 r. – prezes S. Zawiślak uczestniczył w uroczystości patrio-
tyczno-religijnej w Tomaszowie Lubelskim, związanej z 74 rocznicą Zbrodni 
Katyńskiej oraz 4. rocznicą Katastrofy Smoleńskiej. Poseł wziął udział w uro-
czystej mszy św. oraz zapalił znicze pod Pomnikiem Konstytucji 3 maja.

17.04.2014 r. – przyjmując zaproszenie dowódcy Garnizonu Zamość 
wziął udział w spotkaniu wielkanocnym kadry oficerskiej, żołnierzy i pracow-
ników cywilnych, która odbyła się w GKO w Zamościu.

28.04.2014 r. – w  sali konferencyjnej Delegatury Lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w  Zamościu odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy 
ŚZŻAK Okręgu Zamość. Poseł Sławomir Zawiślak ponownie, jednogłośnie, 
został wybrany przez weteranów AK i pozostałych członków Związku na pre-
zesa. Funkcję tę pełni społecznie.  Ustępujący Zarząd otrzymał absoluto-
rium. Następnie wybrano Zarząd, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński oraz 
delegatów na Zjazd w Zarządzie Głównym ŚZŻAK w Warszawie.
Skład Zarządu: 
kpt. Czesław Lesiuk, por. Andrzej Jaroszyński (młode pokolenie), ppłk Zbi-
gniew Kruk, mjr Tadeusz Kopeć, mjr Michał Kręglicki, kpt. Stanisław Kozar, 
mgr Marian Derkacz (młode pokolenie), Józef Więcław (młode pokolenie), 
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Jerzy Marucha (młode pokolenie), mjr Bronisław Malec, Adela Muzyczuk 
(młode pokolenie).
Komisja Rewizyjna: 
Henryk Konstantynowicz, Stanisław Szozda, Franciszek Kawa, Jerzy Blicharz, 
Jan Lisiuk.
Sąd Koleżeński: 
Marek Splewiński, Władysław Fidler, Józef Kowalski, Jolant Kusik, Andrzej 
Wojtyło.
Delegaci na zjazd ŚZŻAK w Warszawie: 
Andrzej Jaroszyński, mjr dr Ryszard Maleszyk, Tomasz Książek, mgr S. Zawiślak.
Zastępcy delegatów: Marian Derkacz, Zofia Klocek.

30.04.2014 r. – w Ośrodku Kultury Samorządowej w Żółkiewce miesz-
kańcy spotkali się z członkami ŚZŻAK Koła w Żółkiewce.

3.05.2014 r. – uczestnictwo w uroczystej sesji Rady Miasta Zamość oraz 
uroczystości z okazji 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, zorgani-
zowanych na Rynku Wielkim w  Zamościu. W  trakcie uroczystości poseł, 
wraz z członkami Prezydium Zarządu ŚZŻAK O/Zamość, złożył kwiaty pod 
tablicą upamiętniającą pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamościu.

4.05.2014 r. – w  Błudku (gm. Susiec), uczestniczono w  uroczystości 
patriotyczno-religijnej z  okazji 69 rocznicy rozbicia w  tym miejscu obozu 
zagłady dla żołnierzy AK. 

5.05.2014 r. – Konferencja nowo wybranych członków Prezydium 
Zarządu ŚZŻAK O/Zamość. Prezes Związku poseł Sławomir Zawiślak pod-
sumował działalność w latach 2011–2013. Poinformował również o planach 
organizacyjnych Związku, w tym działaniach na rzecz organizacji uroczystości 
patriotyczno-religijnych związanych m.in. z 70 rocznicą bitwy z oddziałami 
UPA pod Posadowem, Rzeczycą, Podlodowem, Ulhówkiem i  70 rocznicą 
wyzwolenia Szczebrzeszyna przez oddział AK dowodzony przez Tadeusza 
Kuncewicza ps.  „Podkowa”. Konferencja odbyła się w  Delegaturze Lubel-
skiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu.

8.05.2014 r. – w Zamościu miały miejsce uroczystości z okazji 68 rocznicy 
odbicia przez oddział R. Szczura ps. „Urszula” więźniów z więzienia w Zamościu. 

13.05.2014 r. – w siedzibie Związku w Hrubieszowie mieszkańcy Hru-
bieszowa i powiatu hrubieszowskiego spotkali się z członkami Koła ŚZŻAK.
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14.05.2014 r. – w Urzędzie Gminy Telatyn odbyło się spotkanie z przed-
stawicielami samorządów gmin Telatyn i Ulhówek, miasta i gminy Łaszczów 
oraz pozarządowych organizacji społecznych powiatu tomaszowskiego w spra-
wie wspólnej organizacji uroczystości 70 rocznicy bitwy oddziałów AK z UPA 
pod Posadowem, Rzeczycą, Podlodowem i Ulhówkiem, podjętej przez prezesa 
ŚZŻAK O/Zamość posła S. Zawiślaka.

18.05.2014 r. – w Dąbrowie k. Tyszowiec prezes uczestniczył w obcho-
dach 151 rocznicy wybuchu powstania styczniowego oraz bitwy powstańców 
stoczonej z wojskami rosyjskimi pod Dąbrową.

22.05.2014 r. – w siedzibie Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Lubel-
skim mieszkańcy spotkali się z członkami Koła ŚZŻAK.

24.05.2014 r. – udział w uroczystościach pogrzebowych kpt. Henryka 
Nowińskiego, prezesa honorowego Koła Rejonowego ŚZŻAK w Józefowie, 
które odbyły się w kościele parafialnym w Józefowie.

25.05.2014 r. – uczestnictwo i współorganizacja corocznego zjazdu żoł-
nierzy 9 Pułku Piechoty AK Ziemi Zamojskiej w Zwierzyńcu, zorganizowa-
nego w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zwierzyńcu.

26.05.2014 r. – rozstrzygnię-
cie V edycji konkursu historycz-
nego pt.:  „Historia mojej małej 
Ojczyzny. Wspomnienia o  żoł-
nierzach SZP-ZWZ-AK Inspekto-
ratu Zamość oraz ich powojenne 
losy”, zorganizowanego przez 
ŚZŻAK O/Zamość, pod patro-
natem honorowym ordynariusza 
diecezji zamojsko-lubaczowskiej 
JE ks. bp. dra Mariana Rojka 
i szefa Urzędu do Spraw Komba-
tantów i Osób Represjonowanych 
Jana Stanisława Ciechanowskiego. 
W trakcie uroczystości m.in wręczono nagrody rzeczowe oraz dyplomy wszyst-
kim uczestnikom konkursu, opiekunom młodzieży. Finał konkursu odbył się 
w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu.

Projekt: Attyla s.j. w Zamościu
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27.05.2014 r. – wizyta w Posadowie (gm. Telatyn, pow. Tomaszowski) 
związana z podsumowaniem uzgodnień dotyczących organizacji przez m.in. 
ŚZŻAK O/Zamość uroczystości patriotyczno-religijnej obchodów 70 rocz-
nicy bitwy AK z UPA pod Posadowem, Rzeczycą, Podlodowem, Ulhówkiem, 
planowanej na dzień 1 czerwca br.

1.06.2014 r. – 71 rocznicy pacyfikacji Józefowa i okolicznych miejsco-
wości – 71 rocznica Rzeczypospolitej Józefowskiej. Część obchodów odby-
ła się pod tablicami, upamiętniającymi mieszkańców poległych w czasie pacy-
fikacji i podczas II wojny światowej. Zwycięskie starcie partyzantów rozniosło 
się echem w całej okolicy, a rejon ten odtąd zaczęto nazywać Rzeczpospolitą 
Józefowską.  Obchody 70 rocznicy bitwy pod Posadowem, Rzeczycą, 
Podlodowem, Ulhówkiem  Podczas tej bitwy po stronie polskiej poległo 
71 żołnierzy, a około 100 zostało rannych. Była ona jedną z najcięższych walk 
stoczonych w tym rejonie. W celu podkreślenia doniosłości uroczystości zorga-
nizowano inscenizację historyczną walk żołnierzy AK i BCh z UPA.  Uro-
czystości patriotyczno-religijne zostały zorganizowane z  inicjatywy ŚZŻAK 
O/Zamość, we współpracy z: samorządami gmin Telatyn i  Ulhówek,  
miast Łaszczów i  Tomaszów Lu-
belski, a  także z  2  Hrubieszow-
skim Pułkiem Rozpoznawczym 
im.  H.  Dobrzańskiego „Hubala” 
oraz organizacjami pozarządowy-
mi: Stowarzyszeniem Rozwoju 
Lokalnego w  Telatynie, Stowa-
rzyszeniem Feniks w  Łaszczowie, 
Grupą Rekonstrukcji Historycz-
nej 9 pp. Wsparcia udzielił Urząd 
ds.  Kombatantów i  Osób Repre-
sjonowanych. Obchody  miały 
miejsce w  Posadowie (pow. To-
maszów Lubelski).  Na tere-
nie Okręgu funkcjonuje obecnie 
osiem szkół noszących imię Armii 
Krajowej lub jej bohaterów. Dwie 
szkoły zostały zamknięte przez Projekt: Attyla s.j. w Zamościu
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władze terenowe. Współpraca jest prowadzona nie tylko ze szkołami. Orga-
nizowane są również spotkania młodzieży zainteresowanej historią lat wojny 
i okupacji z żołnierzami członkami Okręgu. 

2.06.2014 r. – w sanktuarium w Radecznicy (pow. zamojski) spotkano 
się w  sprawie organizacji uroczystości patriotyczno-religijnej związanej 
z  likwidacją klasztoru i  Gimnazjum w  Radecznicy oraz akcją likwidacyjną 
II  Inspektoratu Zamojskiego AK, przeprowadzoną w  1950 r. przez Urząd 
Bezpieczeństwa.

8.06.2014 r. – na zaproszenie przewodniczącej Stowarzyszenia Upamięt-
nienia Polaków Pomordowanych na Wołyniu, uczestniczono, w kościele gar-
nizonowym pw. Jana Bożego w Zamościu, w uroczystej mszy św. upamiętnia-
jącej 71 rocznicę mordu Polaków na Wołyniu.

11.06.2014 r. – mieszkańcy miasta, przedstawiciele organizacji poza-
rządowych spotkali się w sprawie organizacji w Szczebrzeszynie uroczystości 
patriotyczno-religijnych związanych z 70 rocznicą wyzwolenia miasta przez 
oddział AK dowodzony przez Tadeusza Kuncewicza „Podkowę”.

12.06.2014 r. – mieszkańcy spotkali się członkami ŚZŻAK Koła Rejono-
wego w Szczebrzeszynie.

14.06.2014 r. – na zaproszenie dowódcy 2 Hrubieszowskiego Pułku Roz-
poznawczego delegacja ŚZŻAK Okręg Zamość uczestniczyła w uroczystości 
obchodów święta pułku. Prezes S. Zawiślak oraz wiceprezes A. Jaroszyński 
za swoją pracę patriotyczną i dobrą współpracę z jednostką wojskową zostali 
odznaczeni odznaką pamiątkową 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego 
im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, nadaną przez Kapitułę Odznaki.

Źodło: http://slawomirzawislak.pl

15.06.2014 r. – w miejscowości Staszic (gm. Uchanie) odbyły się uroczy-
stości patriotyczno-religijne przy pomniku Pamięci pomordowanych przez faszy-
stów niemieckich i ukraińskich oraz NKWD i UB Polaków w latach 1939–1947.

17.06.2014 r. – prezes uczestniczył w konferencji historyczno-naukowej 
z okazji 70 rocznicy bitwy pod Osuchami. W konferencji brali udział m.in. 
pracownicy IPN w Lublinie i Katolickiego Uniwersytetu Katolickiego. Zorga-
nizowano ją w auli Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju.
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22.06.2014 r. – udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych zwią-
zanych z:

 – 70 rocznicą pacyfikacji Grabowca i okolic – Grabowiec (pow. zamojski)
 – uczczeniem pamięci pomordowanych w latach 1939–1945 mieszkańców 

i żołnierzy AK – Drogojówka (gm. Trzeszczany, pow. hrubieszowski).

29.06.2014 r. – współorganizacja i  udział w  uroczystościach patrio-
tyczno-religijnych upamiętniających 70 rocznicę bitwy pod Osuchami (Osu-
chy, gm.  Łukowa, pow. biłgorajski). Po okolicznościowym przemówieniu 
wygłoszonym, jak co roku, w imieniu weteranów AK członków ŚZŻAK poseł 
(jako jeden z fundatorów) wraz z członkami Prezydium Zarządu ŚZŻAK wrę-
czył nagrody książkowe finalistom XV powiatowego konkursu o AK i BCh 
na ziemi biłgorajskiej. Na zakończenie obchodów prezes Sławomir Zawiślak 
złożył na cmentarzu partyzanckim wieniec w hołdzie żołnierzom AK.

30.06.2014 r. – spotkanie członków Koła Rejonowego ŚZŻAK w Szcze-
brzeszynie z mieszkańcami.

13.07.2014 r. – sanktuarium św. Antoniego w Radecznicy oraz Gminny 
Klub Sportowy „Relax” zorganizowali uroczystości upamiętniające 64 rocznicę 

likwidacji klasztoru i gimnazjum w Radecznicy oraz 
II Inspektoratu Zamojskiego AK. Patronat nad uro-
czystościami objęli: IPN Oddział Lublin, ŚZŻAK 
O/Zamość, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, Na-
rodowe Siły Zbrojne, Burza 2014, Fundacja Łączka, 
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjono-
wanych, Muzeum AK im. Fieldorfa „Nila” w Krako-
wie oraz Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredy-
towa im. ks. Franciszka Blachnickiego w Zamościu. 
Prezes ŚZŻAK O/Zamość poseł Sławomir Zawiślak 
uczestniczył w uroczystościach, udzielając organiza-
torom bezpośredniego wsparcia, także finansowego.

27.07.2014 r. – odbyły się uroczystości 
patriotycznej z  okazji 70 rocznicy wkroczenia do 
Szczebrzeszyna Oddziału AK dowodzonego przez 
Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”, zorganizo-
wane przez ŚZŻAK O/Zamość, przy współpracy 

Projekt: Attyla s.j.  
w Zamościu
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z: 3 Batalionem Zmechanizowanym w Zamościu, Fundacją Niepodległości 
w Lublinie, Parafią pw. św. Mikołaja w Szczebrzeszynie i Drużyną Harcerską 
ZHR działającą przy parafii.

1.08.2014 r. – Prezes ŚZŻAK O/Zamość poseł S. Zawiślak był głównym 
organizatorem obchodów 70 rocznicy wybuchu powstania warszawskiego, które 
odbyły się pod pomnikiem Armii Krajowej przy ul. Partyzantów w Zamościu.

Artykuł 

W Zamościu odbyły się obchody 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszaw-
skiego. – Złożyliśmy hołd bohaterom, którzy walczyli o wolną Polskę – mówi 
poseł S. Zawiślak, prezes Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość. – Uczciliśmy tych, 
którzy nie bali się... walczyć o Naród Polski i jego przyszłość. Polska ma szanse 
odrodzić się tylko poprzez szacunek i pamięć dla tych, którzy bezinteresownie 
z poświęceniem życia służyli Ojczyźnie – dodaje poseł Zawiślak. 
Były bardzo liczne przykłady chęci udzielenia pomocy Warszawie zarówno 
przez oddziały partyzanckie z  terenu Zamojszczyzny, jak również osoby 
indywidualne. Niedawno organizowaliśmy uroczystości ku czci Tadeusza 
Kuncewicza „Podkowy”, który to jako jeden z  dzielnych dowódców też 
się przedzierał do Warszawy, został zatrzymany przez kordon sowiecki 
i zawrócony – mówi Sławomir Zawiślak. 
Dzisiejsza uroczystości odbyła się pod pomnikiem Armii Krajowej przy 
ul.  Partyzantów. Było wystąpienie przedstawiciela ZŚZŻAK, apel pole-
głych oraz złożenie wieńców i kwiatów.

Źródło: http://ezamosc.pl
 

22.08.2014 r. – prezes S. Zawiślak uczestniczył w konferencji, zorganizo-
wanej przez Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie im. S. Staszica, z okazji 
70 rocznicy wymarszu z Ornatowic Oddziałów AK Obwodu Hrubieszów na 
pomoc powstaniu warszawskiemu; wziął udział w dyskusji. 

Artykuł 

Dnia 22.08.2014 r. Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie im. St. Staszica 
w Hrubieszowie zaprosiło zainteresowanych i gości do Hrubieszowskiego 
Domu Kultury na konferencję z okazji 70. rocznicy wymarszu z Ornato-
wic Oddziałów AK Obwodu Hrubieszów i nie tylko na pomoc Powstaniu 
Warszawskiemu 1944. Zgromadzeni w wielkim skupieniu wysłuchali refe-
rujących, nagradzając ich gromkimi oklaskami, a Burmistrz Miasta Tade-
usz Garaj dodatkowo uhonorował ich drobnymi upominkami. 

Źródło: http://lubiehrubie.pl
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23.08.2014 r. – pre-
zes ŚZŻAK O/Zamość, 
we współpracy z  2 Hrubie-
szowskim Pułkiem Rozpo-
znawczym im. mjr. Henryka 
Dobrzańskiego „Hubala”, To-
warzystwem Regionalnym 
Hrubieszowskim im.  Stani-
sława Staszica oraz kołem re-
jonowym Związku w Hrubie-
szowie, zorganizował galowy 
koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Zespołu Artystycznego Wojska Pol-
skiego. Koncert odbył się w Hrubieszowskim Domu Kultury i upamiętnił 
70 rocznicę wymarszu z Ornatowic Oddziałów AK Obwodu Hrubieszów na 

pomoc powstaniu warszaw-
skiemu. Podczas uroczystości 
prezes, w towarzystwie wete-
ranów AK, odznaczył meda-
lem za Zasługi dla ŚZŻAK 
Okręg Zamość członków 
i  sympatyków Związku. 
Przedstawiciele krajowych 
władz Związku Piłsudczy-
ków RP, doceniając wielolet-
nią pracę patriotyczną pre-
zesa Zawiślaka, odznaczyli 
go medalem okolicznościo-
wym 25-lecia Związku.

Źródło: http://slawomirzawislak.pl
 

24.08.2014 r. – prezes ŚZŻAK O/Zamość współorganizował i uczestni-
czył wraz z przedstawicielami Koła Rejonowego ŚZŻAK w Biłgoraju w kon-
cercie Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w Biłgo-
raju, z okazji święta Wojska Polskiego, kolejnej rocznicy Bitwy Warszawskiej, 

Projekt: Attyla s.j.w Zamościu

Fot. S. Zawiślak
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zwanej „Cudem nad Wisłą” oraz 70 rocznicy powstania warszawskiego. Pod-
czas uroczystości prezes wręczył odznaczenia szczególnie zasłużonym dla krze-
wienia patriotyzmu oraz etosu AK.

30.08.2014 r. – uczestnictwo w obchodach 94 rocznicy zwycięskiej bitwy 
1920 r. pod Komarowem. Po mszy św. w miejscowym kościele, na cmentarzu 
parafialnym odczytano apel poległych, oddano salwę honorową poległym żoł-
nierzom – bohaterom i złożono kwiaty na ich mogile.

1.09.2014 r. – udział w uroczystościach upamiętniających 75 rocznicę 
wybuchu II wojny światowej, które odbyły się na zamojskiej Rotundzie. 
Obchody poprzedziła msza św. odprawiona w katedrze zamojskiej.

21.09.2014 r. – „Ocalić od zapomnienia” – taką nazwą objęto uroczy-
stości upamiętniające 75 rocznicę bitew 1939 r. pod Tomaszowem Lubel-
skim, których jednym z  gości honorowych był prezes ŚZŻAK O/Zamość 
poseł Zawiślak. W towarzystwie przedstawiciela szefa Urzędu do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowanych wręczył zasłużonym osobom, wniosko-
wane przez Związek, odznaczenia Pro Partia.

27.09.2014 r. – Okręg Zamość ŚZŻAK zorganizował obchody 16 rocz-
nicy ustanowienia przez Sejm RP 27 września Dniem Podziemnego Państwa 
Polskiego. Prezes uczestniczył we mszy św. odprawionej w zamojskiej katedrze 
oraz w uroczystości patriotycznej zorganizowanej przy pomniku AK. W jej 
trakcie wygłosił okolicznościowe wystąpienie, wręczył odznaczenia oraz złożył 
wiązankę kwiatów.

28.09.2014 r. – Szkoła Podstawowa w Łosińcu otrzymała zaszczytne imię 
„Żołnierzy Armii Kraków”. Uroczystość rozpoczęła się na cmentarzu wojsko-
wym w Łosińcu, gdzie w sosnowym lesie spoczywa około 300 żołnierzy Armii 
Kraków. Miejscowa ludność ufundowała bohaterom kamienny pomnik. Prezes 
S. Zawiślak, jako jeden z gości honorowych, uczestniczył w uroczystościach. Po 
okolicznościowym wystąpieniu wręczył dyrektor szkoły również dar – książki 
historyczne i filmy, które zasiliły księgozbiór miejscowej biblioteki szkolnej.

11.10.2014 r. – Poseł Sławomir Zawiślak jako członek władz Funda-
cji „Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie” w  trakcie posiedzenia jej 
Zarządu został wyróżniony medalem Stowarzyszenia Dzieci Zamojszczy-
zny w  Biłgoraju za działalność i  zasługi w  pielęgnowaniu pamięci Dzieci 
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Zamojszczyzny – ofiar terroru 
hitlerowskiego. Medal wręczył 
prezes stowarzyszenia Bolesław 
Szymanik.

Źródło: http://slawomirzawislak.pl

12.10.2014 r. – udział 
w  uroczystych obchodach 
święta patrona Szkoły Pod-
stawowej im. Armii Krajowej 
w Kaczórkach. Prezes ZO ŚZŻAK S. Zawiślak w trakcie wystąpienia przeka-
zał na rzecz miejscowej biblioteki szkolnej, ufundowane przez siebie, publika-
cje historyczne.

19.10.2014 r. – udział w uroczystościach upamiętniających 30 rocznicę 
męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza J. Popiełuszko, zorganizowa-
nych w Tomaszowie Lubelskim.

20.10.2014 r. – prezes ŚZŻAK O/Zamość uczestniczył w posiedzeniu 
Prezydium Zarządu ŚZŻAK Okręgu Zamość, które odbyło się w sali Delega-
tury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu.

24.10.2014 r. – prezes 
ŚZŻAK O/Zamość poseł Sła-
womir  Zawiślak, prezes koła 
w  Uchaniach A. Jaroszyński 
wraz z weteranami żołnierzami 
AK uczestniczyli w posiedzeniu 
Sądu Okręgowego Wydział Cy-
wilny w Zamościu, w związku 
z  pozwem złożonym przez 
Związek dotyczącącym obrony 
czci partyzantów i  mieszkań-
ców Uchań, niesłusznie oskarżonych (przez wydawcę przewodnika Śladami Ży-
dów. Lubelszczyzna) o wymordowanie podczas II wojny światowej 80 Żydów.

Źródło: http://slawomirzawislak.pl
 

Fot. S. Zawiślak  
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25.10.2014 r. – udział w uroczystości otwarcia turystycznego szlaku pie-
szego „Śladami Księdza Stefana Wyszyńskiego” po ziemi skierbieszowskiej, 
która odbyła się w kaplicy w Marcinówce (gm. Skierbieszów).

26.10.2014 r. – prezes był gościem Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Reli-
gijnej, który odbył się w Hrubieszowskim Domu Kultury.

19.11.2014 r. – udział w uroczystości wręczenia 103-letniemu wetera-
nowi, żołnierzowi WP i AK Wacławowi Sędłakowi medalu Pro Patria i awansu 
na stopień porucznika.  Wyróżnienia zostały przyznane z inicjatywy posła 
Sławomira Zawiślaka, który jako Prezes ŚZŻAK O/Zamość, złożył w imie-
niu Prezydium Związku stosowne wnioski w UDSKiOR i MON. Uroczy-
stość odbyła się w Horyszowie Kolonia (gm. Sitno, pow. zamojski).

30.11.2014 r. – uczestnictwo w uroczystościach 72 rocznicy wysiedleń 
zamojszczyzny, zorganizowanych przez samorządy w miejscowościach: Skier-
bieszów (gm. Skierbieszów) i Udrycze (gm. Stary Zamość).

8.12.2014 r. – Zebranie władz Fundacji „Centrum Wysiedlonych na 
Zamojszczyźnie” w biurze poselskim w Zamościu.

11.12.2014 r. – wygrany proces ŚZŻAK przeciwko wydawcy prze-
wodnika „Śladami Żydów. Lubelszczyzna. Prezes ŚZŻAK O /  Zamość 
poseł S. Zawiślak i weterani AK skutecznie przeciwstawili się zafałszo-
waniu historii żołnierzy PPP. W dniu 11 grudnia br. zakończony został 
spór sądowy ŚZŻAK O/Zamość ze Stowarzyszeniem Panorama Kultur. 
Spór dotyczył zafałszowania historii żołnierzy Polskiego Państwa Pod-
ziemnego, oskarżonych przez Stowarzyszenie Panorama Kultur – wydawcę 
przewodnika Śladami Żydów. Lubelszczyzna o  to, że jakoby na dwa tygo-
dnie przed zakończeniem wojny mieli oni zamordować, we współpracy 
z  mieszkańcami Uchań, grupę 80 Żydów, ukrywających się w  lasach 
wokół miejscowości. Wobec oczywistej nieprawdy i  szkalowania dobrego 
imienia partyzantów działających na Zamojszczyźnie w  okresie II wojny 
światowej Prezes ŚZŻAK O/Zamość poseł S. Zawiślak wraz z  wetera-
nami AK – członkami Prezydium Związku, przy współpracy z  dr. Prze-
mysławem Czarnkiem, prawnikiem z  KUL, podjął zdecydowane działa-
nia, które przyniosły następujące efekty: oficjalne przeprosiny członków 
ŚZŻAK przez prezesa Stowarzyszenia Panorama Kultur, wysyłka erraty do 
wszystkich bibliotek, do których trafiła publikacja. Prezes Stowarzysze-
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nia, pomimo kilkumiesięcznych negocjacji, nie chciał się jednak zgodzić  
na publikację oświadczenia z przeprosinami w prasie ogólnopolskiej, stąd 
konieczne okazało się powództwo cywilne. W  wyniku pozwu złożonego 
przez ŚZŻAK Okręg Zamość Prezes Stowarzyszenia Panorama Kultur zobo-
wiązał się do zamieszczenia na stronach redakcyjnych „Gazety Wyborczej” 
trzymodułowego oświadczenia wydawcy o następującej treści:
Stowarzyszenie Panorama Kultur, Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN i Muzeum 
Historii Żydów, jako wydawcy książki „Śladami Żydów. Lubelszczyzna” z 2011 r. 
oświadczają, iż na stronie 416–417 tej publikacji znalazła się fałszywa informacja, 
jakoby w 1944 r., na dwa tygodnie przed końcem okupacji niemieckiej, partyzanci 
oraz mieszkańcy Uchań, wymordowali w  lesie opodal tej miejscowości 80  Żydów. 
Oświadczamy, iż jest to informacja fałszywa i nie ma żadnych podstaw do jej for-
mułowania. Za zaistniałą sytuację i wyrządzoną krzywdę przepraszamy kombatan-
tów AK, rodziny poległych i zmarłych żołnierzy AK z Zamojszczyzny oraz mieszkań-
ców Uchań w Powiecie Hrubieszowskim. Jednocześnie wyjaśniamy, że do wszystkich 
bibliotek i księgarń rozesłana została stosowna errata, prostująca tę fałszywą informa-
cję. Oświadczenie powyższe ostatecznie prostuje przed polską opinią publiczną 
nieprawdziwą informację. Oświadczenie takie zostanie opublikowane także na 
trzecich stronach „Naszego Dziennika”, „Kroniki Tygodnia” i „Tygodnika Zamoj-
skiego”. Dodatkowo Stowarzyszenie Panorama Kultur pokryje koszty sądowe.

Źródło: http://slawomirzawislak.pl

Więcej informacji o działaniach na rzecz przeciwstawienia się kłamstwu histo-
rycznemu na stronie internetowej w Interwencjach:

Komunikat prasowy ŚZŻAK Okręg Zamość w  sprawie publikacji 
Śladami Żydów. Lubelszczyzna

Źródło: http://slawomirzawislak.pl

Interwencja Prezydium Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość oraz z-cy Prezesa 
por. A. Jaroszyńskiego w sprawie obrony pamięci żołnierzy AK i mieszkań-
ców Uchań niesłusznie oskarżonych o zbrodnie wojenne.

Skandaliczna publikacja Śladami Żydów. Lubelszczyzna, wydana przez Sto-
warzyszenie Panorama Kultur, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” 
w  Lublinie, Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny i  Muzeum 
Historii Żydów Polskich, w  której zawarto informację jakoby w  lipcu 
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1944  r. żołnierze AK, mieszkańcy Uchań mieliby dopuścić się mordu 
ukrywającej się 80-osobowej grupy Żydów, oburzyła nie tylko żyjących 
jeszcze partyzantów Polskiego Państwa Podziemnego, ich potomków, ale 
także społeczność lokalną ww. gminy.

Występując w obronie imienia weteranów AK, broniąc dobrego imienia 
mieszkańców Uchań, dnia 29 lipca 2013 r. członkowie Prezydium ŚZŻAK 
Okręg Zamość – w tym prezes ŚZŻAK Okręg Zamość poseł S. Zawiślak 
– skierowali pisma protestacyjne do dr Marty Kubiszyn z Zakładu Kul-
tury i Historii Żydów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
redaktor ww. książki, JM Rektora UMCS prof. dr. hab. Stanisława Micha-
łowskiego oraz Zarządu Stowarzyszenia Panorama Kultur, Ośrodek Brama 
Grodzka – Teatr NN w Lublinie.

W  przesłanych pismach członkowie ŚZŻAK Okręg Zamość wnosili 
m.in.  o  pisemne wyjaśnienia, zażądali zgodnego z  prawdą historyczną 
sprostowania, zamieszczenia przeprosin na łamach prasy o zasięgu ogólno-
polskim i lokalnym.

Członkowie ŚZŻAK Okręg Zamość z zadowoleniem przyjęli oświadczenia zwią-
zanych z publikacją ww. osób i środowisk – przesłane do wiadomości mediów 
zainteresowanych sprawą – potwierdzające błędnie zredagowaną informację fał-
szującą historię, wprowadzoną do wydawnictwa bez wiedzy jego redaktora.

Prezydium ŚZŻAK Okręg Zamość czeka aktualnie na pisemne odpowie-
dzi na wysłane pisma ze stanowczą decyzją „przypilnowania” skutecznego 
oczyszczenia z zarzutów żołnierzy AK Inspektoratu Zamość i mieszkańców 
Uchań. W zależności od otrzymanych odpowiedzi podejmowane będą sto-
sowne działania. W  razie niespełnienia postulatów środowiska rozważne 
będzie także przekazanie przedmiotowej sprawy do instytucji państwo-
wych, w tym organów sądowych.

Źródło: http://slawomirzawislak.pl

13.12.2014 r. – Organizacja wyjazdu kilkuset mieszkańców Zamojszczy-
zny i udział w Marszu 13 grudnia w Warszawie. Podczas marszu poseł Sławo-
mir Zawiślak, pełniący społecznie funkcję Prezesa ŚZŻAK O/Zamość, jako 
członek delegacji PiS (w jej składzie także posłowie: wiceprezes M. Kamiń-
ski, J. Zieliński, St. Pięta) oraz weterani AK złożyli kwiaty pod pomnikiem 
gen. Stefana Roweckiego ps. „Grot”.
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Rok 2015

7.01.2015 r. – w sali muzeum w Zamościu odbyło się spotkanie opłat-
kowe członków i sympatyków ŚZŻAK O/Zamość.

11.01.2015 r. – w kościele pw. WNMP i Gminnym Ośrodku Kultury 
w Uchaniach odbyły się uroczystości z okazji 72 rocznicy wysiedlenia ludno-
ści z terenu gminy Uchanie.

12.01.2015 r. – w siedzibie Koła Rejonowego w Żółkiewce odbyło się 
spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Związku.

17.01.2015 r. – na zaproszenie organizatorów prezes uczestniczył w spo-
tkaniu opłatkowym członków Koła Rejonowego w Komarowie, przedstawi-
cieli licznych organizacji (Rodzina Radia Maryja, NSZZ Solidarność RI itp.) 
współpracujących z PiS na terenie gminy Komarów.  Udział w spotkaniu 
opłatkowym środowiska Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny.

18.01.2015 r. – prezes Sławomir Zawiślak był współorganizatorem 
i  uczestnikiem spotkania opłatkowego zamojskich struktur powiato-
wych PiS oraz ŚZŻAK O/Zamość. Uroczystość rozpoczęła się od mszy 
św. odprawionej przez JE ks. biskupa Mariana Rojka w kościele rektoral-
nym św. Katarzyny. Następnie w Ośrodku Szkoleniowo-Wychowawczym 
OHP odbyło się uroczyste spotkanie, w  którym wzięło udział kilkaset 
osób, a wśród nich m.in. JE ks. biskup Marian Rojek; weterani AK; człon-
kowie Prezydium Zarządu ŚZŻAK O/Zamość; prezesi kół rejonowych; 
prezydent Zamościa Andrzej Wnuk; reprezentująca senatora J. Chróści-
kowskiego przewodnicząca struktur wojewódzkich NSZZ Solidarność 
RI Teresa Hałas; radni PiS Sejmiku Województwa Lubelskiego; Rady 
Powiatu, Miasta Zamość; rady gmin; inni samorządowcy, członkowie 
licznych organizacji pozarządowych, współpracujących z  PiS i  ŚZŻAK 
O/Zamość. Oprawę muzyczną mszy świętej i koncert kolęd w sali OHP 
wykonał chór „Ale Cantare” Z. Płoskiego.

Źródło:  http://slawomirzawislak.pl
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21.01.2015 r. – udział w spotkaniu opłatkowym członków i sympatyków 
ŚZŻAK O/Zamość oraz mieszkańców gminy Stary Zamość w Domu Kultury 
w Starym Zamościu.

25.01.2015 r. – Obchody 152 rocznicy wybuchu powstania stycznio-
wego. Po zakończeniu uroczystości patriotycznej przy kościele na wodzie 
prezes wraz z innymi delegacjami złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem 
powstańców w Zwierzyńcu.

27.01.2015 r. – w biurze ŚZŻAK w Urzędzie Gminy w Mirczu i świe-
tlicy wiejskiej w Marysinie odbyły się spotkania z członkami Koła Rejono-
wego w Mirczu oraz mieszkańcami gminy Mircze.

28.01.2015 r. – prezes uczestniczył w zebraniu członków Koła Rejono-
wego w Skierbieszowie, mieszkańców gminy Skierbieszów, które odbyło się 
w Gminnym Domu Kultury.

30.01.2015 r. – w sali Urzędu Miasta Tyszowce spotkali z  członkowie 
Koła Rejonowego w Tyszowcach i władze samorządowe.

22.02.2015 r. – udział w uroczystości 72 rocznicy wysiedlenia Grabowca 
i okolic. Prezes wraz z delegacją Związku po mszy św. odprawionej w inten-
cji Ojczyzny złożył kwiaty w miejscu pamięci ofiar wysiedleń oraz obejrzał 
część artystyczną w wykonaniu uczniów szkoły, Uroczystości zorganizowano 
w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu.

26.02.2015 r. – Na zaproszenie dyrektora, nauczycieli i uczniów Gim-
nazjum nr 6 w Chełmie prezes S. Zawiślak uczestniczył w I Chełmskim Mar-
szu Pamięci Sybiraków. Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w Bazylice 
NNMP w Chełmie. Prezes złożył wiązanki kwiatów pod Mauzoleum Ofiar 
Terroru Hitlerowskiego, pomnikiem Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz na dworcu 
głównym PKP, gdzie odbyła się również inscenizacja w hołdzie poległym.

27.02.2015 r. – prezes wziął udział w otwarciu wystawy pt. „Krasnystaw 
Żołnierzom Wyklętym. Dziś powiemy o  tych, o których się milczy”, którą 
otwarto w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie, przy ul. Piłsudskiego 5a.

1.03.2015 r. – w  Zamościu odbyła się uroczystość obchodów Narodo-
wego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, którą zorganizowały ŚZŻAK O/Za-
mość i 3 Batalion Zmechanizowany w Zamościu.  Uroczystość rozpoczęła 
się zbiórką, uroczystą mszą św., którą w kościele garnizonowym WP pw. św. 
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Jana Bożego odprawił kapelan WP ks. płk Bogusław 
Romankiewicz. Po mszy delegacja Związku złożyła 
kwiaty pod tablicą upamiętniającą czyn zbrojny żoł-
nierzy AK oraz Żołnierzy Wyklętych. W imieniu pre-
zydium związku kwiaty złożyli: prezes S. Zawiślak, 
wiceprezesi mjr Tadeusz Kopeć i por. Andrzej Jaro-
szyński, por. Józef Łaba.  Następnie zgromadzeni 
przeszli w  pochodzie, z  pocztami sztandarowymi 
i kompanią honorową WP na czele, pod tablicę upa-
miętniającą byłą katownię gestapo i  UB w  Zamo-
ściu. Zaproszonych gości powitał wiceprezes ŚZŻAK  
O/Zamość por. Andrzej Jaroszyński. Uczestnicy od-
śpiewali hymn państwowy, ceremoniał wojskowy 
przeprowadzili żołnierze 3 Batalionu Zmechanizo-
wanego w  Zamościu. Okolicznościowe wystąpienie 
historyczne wygłosił prezes związku poseł Sławomir 
Zawiślak, który przedstawił m.in. tragiczne efekty 

działalności PUBP w Zamościu oraz sowieckich władz wojskowych (NKWD, 
kontrwywiadu wojskowego SMIERSZ itd.), przykłady ofiarnej postawy ŻW 
na terenie Zamojszczyzny. Apel poległych oraz złożenie wieńców i  kwiatów 
pod tablicą zakończyły uroczystości.  W obchodach udział wzięło kilkanaście 
pocztów sztandarowych, w  tym m.in.: 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizo-
wanego; ŚZŻAK O/Zamość; kół rejonowych ŚZŻAK ze Skierbieszowa, Starego 
Zamościa, Komarowa, Tyszowiec, Zamościa; Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość; 
Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 3 w Za-
mościu.  Zaproszenie 
na uroczystości przyjęli 
m.in. asystent senatora Je-
rzego Chróścikowskiego 
Grzegorz Cymiński, pre-
zydent Zamościa Marcin 
Zamoyski, komendant 
Straży Miejskiej w  Za-
mościu Krzysztof Adam-
czyk, zastępca dowódcy  Fot. M.A. Derkacz

Ł. Teterycz, graftet.pl



204

3  Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego mjr Leszek Winogrodzki, 
kpt. Tomasz Pilip z Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu, prze-
wodniczący NSZZ „Solidarność” Oddział w Zamościu Marek Walewander, 
delegacja Urzędu Gminy Skierbieszów, prezes Stowarzyszenia Zamojska Ro-
dzina Katyńska Marek Splewiński, szef Klubu Gazety Polskiej w  Zamościu 
Piotr Małysz, prezes Towarzystwa Regionalnego w Hrubieszowie Jerzy Krzy-
żewski, przewodnicząca Rady Ruchów i  Stowarzyszeń Katolickich Diecezji  
Zamojsko-Lubaczowskiej Maria Gmyz, samorządowcy, przedstawiciele orga-
nizacji społecznych, mieszkańcy Zamościa i regionu, młodzież. 

Źródło: http://slawomirzawislak.pl

10.03.2015 r. – prezes S. Zawiślak wraz z delegacją ŚZŻAK O/Zamość 
uczestniczył w pogrzebie prof. dr hab. Jerzego Markiewicza prawnika i histo-
ryka, pracownika KUL. Nabożeństwo żałobne odprawiono w kaplicy cmen-
tarnej przy Drodze Męczenników Majdanka. W pogrzebie uczestniczyły także 
poczty sztandarowe ŚZŻAK Okręgu Zamość.

11.03.2015 r. – prezes okręgu uczestniczył w zebraniu członków Koła 
Rejonowego ŚZŻAK w Grabowcu. W spotkaniu, które odbyło się w miejsco-
wym GOK-u, udział wzięli także mieszkańcy Grabowca i okolic.

24.03.2015 r. – w Muzeum Zamojskim odbył się konkurs historyczny 
pt. „Trudne decyzje, kontrowersyjne wybory – Żołnierze Wyklęci” dla uczniów 
gimnazjów. Głównym organizatorem był ZS nr 2 w  Zamościu, patronat 
honorowy objął Światowy Związek Żołnierzy AK Okręgu Zamość. Człon-
kowie delegacji Związku wręczyli laureatom, w imieniu prezesa S. Zawiślaka, 
10 nagród ufundowanych przez niego, w tym jednej specjalnej za uzyskanie 
najlepszego wyniku.

25.03.2015 r. – prezes Związku wraz z pozostałymi delegatami Okręgu 
Zamość uczestniczył w dwudniowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczego 
Delegatów Światowego Związku Żołnierzy AK w Warszawie.

26.03.2015 r. – prezes wraz z pocztem sztandarowym ŚZŻAK O/Zamość 
uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych (dochówku) śp. sierżanta Józefa 
Franczaka ps. „Lalek”, ostatniego Żołnierza Wyklętego. Msza pogrzebowa została 
odprawiona w Archikatedrze Lubelskiej, następnie ceremonię zakończono na 
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cmentarzu w Piaskach. Przy dźwiękach sygnałówki wyniesiono czaszkę żołnie-
rza i złożono ją obok ciała w rodzinnym grobie. Oprawę uroczystości zapewniła 
wojskowa asysta honorowa z Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Źródło: http://slawomirzawislak.pl

1.04.2015 r. – Światowy 
Związek Żołnierzy Armii Krajo-
wej Okręgu Zamość i Stowarzy-
szenie Internowanych Zamojsz-
czyzny zorganizowały Ogólno-
polską Patriotyczną Konwencję 
Wyborczą dr. Andrzeja Dudy 
kandydata na urząd Prezyden-
ta RP. Uczestnictwo w  tej Kon-
wencji było centralnym punk-
tem wizyty A. Dudy na Zamojsz-
czyźnie, Konwencja odbyła się 
w  Centrum Kultury Filmowej 
„Stylowy” w Zamościu.

Projekt: Ł. Teterycz, graftet.pl
Fot. P. Błażewicz
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12.04.2015 r. – prezes Związku poseł S. Zawiślak uczestniczył w uroczy-
stościach upamiętniających 71 rocznicę mordu na mieszkańcach Poturzyna 
i okolicznych wsi. Wraz z pocztem wziął udział w okolicznościowej mszy św., 
odprawionej przy pomniku w  Poturzynie. Wygłosił również przemówienie 
i  złożył kwiaty.  Udział w  obchodach 75 rocznicy Zbrodni Katyńskiej 
w kościele św. Katarzyny w Zamościu.

17.04.2015 r. – udział w III Finale konkursu piosenki patriotycznej i żoł-
nierskiej „Chłopcy Malowani”, zorganizowanym przez LO Centrum Szkół 
Mundurowych w Zamościu oraz klub batalionowy w Zamościu. Prezes Sła-
womir Zawiślak ufundował nagrody dla uczestników. Tegoroczny finał odbył 
się w klubu 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego.

19.04.2015 r. – Prezes uczestniczył w  uroczystości upamiętniającej 
33 rocznicę śmierci dowódcy AK Józefa Śmiecha ps. „Ciąg” oraz wszystkich 
poległych i zmarłych jego żołnierzy. Msza św. w intencji została odprawiona 
w kościele pw. WNMP w Skierbieszowie. Następnie delegacje złożyły kwiaty 
przy grobie i pomniku na miejscowym cmentarzu.

21.04.2015 r. – prezes ŚZŻAK O/Zamość spotkał się z członkami koła 
rejonowego w  Żółkiewce, przedstawicielami samorządu i  mieszkańcami 
gminy. Spotkanie odbyło się w miejscowym GOK-u.

22.04.2015 r. – odbył się koncert dla uczczenia 69 rocznicy pierwszych 
powrotów do Ojczyzny żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego z zespołu 
łagrów sowieckich nr 270 w Borowiczach.

Źródło: http://slawomirzawislak.pl

Źródło: http://zyciezamoscia.pl

22 kwietnia br. w sali Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Krasnysta-
wie – dla uczczenia 69 rocznicy pierwszych powrotów Żołnierzy Polskiego 
Państwa Podziemnego, w tym głównie żołnierzy AK, BCh i NSZ z zespołu 
łagrów sowieckich nr 270 Borowicze do Ojczyzny – staraniem ŚZŻAK Okręg 
Zamość odbył się uroczysty koncert patriotyczny Reprezentacyjnego Zespołu 
Artystycznego Wojska Polskiego.  Koncert zorganizowano przy współpracy 
z  Kołami Rejonowymi ŚZŻAK Okręg Zamość w  Gorzkowie i  Żółkiewce 
oraz Urzędem Miasta Krasnystaw, a  patronat honorowy nad wydarzeniem 
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objęli poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak 
i burmistrz Krasnegostawu Hanna Mazur-
kiewicz.  Bezpośrednio przed koncertem 
odbyła się krótka część oficjalna, którą roz-
poczęto od wprowadzenia licznych pocz-
tów sztandarowych ŚZŻAK Okręg Zamość 
(w  tym reprezentujących koła terenowe 
ŚZŻAK działające na terenie powiatu kra-
snostawskiego) i odśpiewania hymnu naro-
dowego z udziałem RZA WP.  Powitania 
zebranych dokonał, główny organizator 
uroczystości, prezes ŚZŻAK Okręg Zamość 
a  zarazem poseł na Sejm RP Sławomir 
Zawiślak. Podziękował on za przybycie na 
uroczystość weteranom walk za wolność 
Ojczyzny, pocztom sztandarowym, przed-
stawicielom władz samorządowych z terenu 
powiatu krasnostawskiego na czele z  bur-
mistrz Krasnegostawu Panią Hanną Mazur-
kiewicz, przedstawicielom organizacji poza-

rządowych, licznie przybyłym mieszkańcom miasta i regionu.  W swoim 
wystąpieniu podziękował za wsparcie współorganizatorom uroczystości, 
krótko podniósł konieczność pamięci o naszych bohaterach, także mieszkań-
cach ziemi krasnostawskiej, oraz przedstawił działalność ŚZŻAK. Przypomi-
nał, że na terenie powiatu krasnostawskiego działają koła terenowe Związku 
w gminach Żółkiewka, Gorzków, Rudnik i Kraśniczyn; zachęcał zebranych 
do pracy w organizacjach społecznych, w tym ŚZŻAK, który chciałby aktyw-
niej rozwinąć swoją działalność na terenie powiatu krasnostawskiego. Jak 
podkreślił, w ŚZŻAK aktywnie społecznie pracujący przedstawiciele młodego 
pokolenia licznymi inicjatywami krzewią patriotyzm i  etos Armii Krajowej 
wśród współczesnego pokolenia Polek i  Polaków, a  nawet skutecznie prze-
ciwstawiają się fałszowaniu historii. Jako przykład podał niedawny zwycięski 
proces ŚZŻAK Okręg Zamość w obronie pamięci żołnierzy PPP i mieszkań-
ców Uchań, którzy zostali niesłusznie oskarżeni – w jednym z wydawnictw 
– o jakoby wymordowanie w czasie II wojny światowej 80 obywateli polskich 
narodowości żydowskiej.

Projekt: Ł. Teterycz, graftet.pl
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Okolicznościowe przemówienia historyczne dotyczące tematu uroczystości 
wygłosili: prezes Koła Rejonowego w  Gorzkowie ŚZŻAK Okręg Zamość 
Zbigniew Żurek oraz prezes Stowarzyszenia Środowisko Borowiczan – Sybira-
ków Dorota Adach, która ponadto podkreśliła wspaniałą aktywność swojego 
środowiska, które nie ustaje w skutecznym przypominaniu gehenny Sybira-
ków – żołnierzy PPP.  Występ RZA WP poprzedzony został także wręcze-
niem – przyznanego decyzją Prezydium ŚZŻAK Okręg Zamość a zatwierdzo-
nego przez stosowne urzędy państwowe – medalu za zasługi dla ŚZŻAK Okręg 
Zamość. Wręczenia ww. odznaczenia: ppor. ppor. Tadeuszowi Forysiakowi, 
Wacławowi Adamczukowi, Janowi Rubajowi, Tadeuszowi Królowi dokonali 
prezes ŚZŻAK Okręg Zamość poseł Sławomir Zawiślak, wiceprezes mjr Tade-
usz Kopeć – żołnierz AK, prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK w Żółkiewce Jan 
Mróz.  Gratulacje wyróżnionym złożyła m.in burmistrz Krasnegostawu 
Hanna Mazurkiewicz. Po części oficjalnej i wyprowadzeniu pocztów sztan-
darowych odbył się dwugodzinny koncert RZA WP, który wykonał znane 
polskie utwory patriotyczne oraz kilka kompozycji współczesnych. Po zakoń-
czeniu koncertu burmistrz Hanna Mazurkiewicz podziękowała prezesowi 
ŚZŻAK Okręg Zamość Sławomirowi Zawiślakowi za inicjatywę organizacji 
koncertu w Krasnymstawie oraz z podziękowaniem za wspólną dobrą pracę 

Fot. S. Zawiślak, galeria – www.slawomirzawislak.pl
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wręczyła od władz samorządowych miasta upominki obecnemu na koncercie 
zastępcy dyrektora RZA WP płk. Henrykowi Cierockiemu, prezes Dorocie 
Adach i prowadzącemu koncert. Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość, zarazem 
dowódca pocztów sztandarowych, por. Andrzej Jaroszyński w  towarzystwie 
prezesa Koła Terenowego ŚZŻAK w Gorzkowie Z. Żurka wręczył przedstawi-
cielom RZA WP bukiet kwiatów.

25.04.2015 r. – prezes ŚZŻAK O/Zamość poseł S. Zawiślak wraz delega-
cją weteranów i członków Związku wziął udział w Obywatelskiej Konferencji 
Patriotycznej w Pułtusku. Kombatanci i ZHR utworzyli cztery poczty sztan-
darowe. Konwencja miała charakter rodzinnego pikniku, zaś jej punktem 
kulminacyjnym było wystąpienie dr. Andrzeja Dudy – kandydata na urząd 
Prezydenta RP.

Źródło: http://slawomirzawislak.pl

26.04.2015 r. – prezes Związku, na zaproszenie wójta i  Rady Gminy 
Hrubieszów oraz mieszkańców sołectwa Janki, wraz z  delegacją SZŻAK  
O/Zamość uczestniczył w  obchodach V rocznicy katastrofy smoleńskiej. 
W programie obchodów znalazły się m.in.: uroczysta msza święta, przemarsz 
na „wzgórze pamięci” oraz złożenie wieńców pod pomnikiem ku czci ofiar kata-
strofy smoleńskiej. Prezes S. Zawiślak wygłosił także stosowne przemówienie.

28.04.2015 r. – odbył się Zjazd Sprawozdawczy ŚZŻAK O/Zamość, 
który udzielił Zarządowi absolutorium. Prezes wygłosił obszerne sprawozda-
nie z działalności Zarządu w ostatnim roku.

3.05.2015 r. – W Zamościu S. Zawiślak wraz z delegacją związku wziął, 
udział w  obchodach 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczy-
stości rozpoczęły się o godz. 11.00 mszą św. w katedrze zamojskiej. Manife-
stacja patriotyczna odbyła się na Rynku Wielkim, gdzie złożono kwiaty pod 
tablicą upamiętniająca pobyt Józefa Piłsudskiego w  Zamościu.  W  Hru-
bieszowie uczestniczono w obchodach 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 maja. W uroczystościach udział wzięły kompania honorowa 2 Pułku Rozpo-
znawczego w Hrubieszowie i Jednostka Strzelecka 2020 z Hrubieszowa, które 
wystawiły wartę honorową przy Pomniku Legionisty z 1920 r.

Źródło: http://slawomirzawislak.pl
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6.05.2015 r. – Spotkanie z członkami ŚZŻAK Koła Rejonowego w Zamo-
ściu i mieszkańcami miasta odbyło się w Delegaturze UW w Lublinie.

8.05.2015 r. – odbyły się uroczystości 
z okazji 69 rocznicy odbicia więźniów żołnie-
rzy AK przez oddział por. Romana Szczura ps. 
„Urszula” z więzienia w Zamościu w 1946 r., 
zorganizowanej przy tablicy na murze Zakładu 
Karnego w  Zamościu, upamiętniającej to 
wydarzenie. Obchody zorganizowały: ŚZŻAK 
O/Zamość, 3 Zamojski Batalion Zmechanizo-
wany i Zakład Karny w Zamościu.

Artykuł 
Żołnierze oddziału Zrzeszenia „Wol-
ność i  Niezawisłość” dowodzonego 
przez Romana Szczura ps. „Urszula” 
zostali uczczeni. W piątek (8 maja) pod 
poświęconą im tablicą, zamontowaną na 
murach zamojskiego więzienia, złożono 
kwiaty. Były też przemówienia i  wspo-
mnienia kombatantów. 
Taka uroczystość… nie jest czymś oczy-
wistym. Jeszcze w  2008 r. partyzanci 
z  oddziału „Urszuli” byli nazywani 
„faszystowskimi i  reakcyjnymi najemnikami”. Informacja o  takiej treści 
znajdowała się m.in. na pomniku zastrzelonych przez nich funkcjonariu-
szy zamojskiego więzienia (postument stoi na cmentarzu przy ul. Peowia-
ków). Ten napis został usunięty dopiero na wniosek kombatantów AK 
i WiN-u oraz po opisaniu tej sprawy przez media. Pamiątkową tablicę, 
tym razem ku czci żołnierzy z oddziału „Urszuli”, zamontowano wówczas 
na murach więzienia przy ul. Okrzei. Dlaczego akurat w tym miejscu?
W programie uroczystości uczestniczyliśmy w przedstawieniu losów żoł-
nierzy AK przez mgr Mariana Derkacza sekretarza Zarządu O/Zamość, 
wspomnieniach uczestnika akcji Stanisława Kozara ps. „Buk”, w odczycie 
wiersza Polscy Bandyci. Całość uwieńczona była złożeniem wieńców i wią-
zanek pod tablicą pamiątkową.
Organizatorem uroczystości byli Światowy Związek Żołnierzy Armii 
Krajowej Okręg Zamość, 3 batalion zmechanizowany w Zamościu oraz 
Zakład Karny w Zamościu.

Źródło: http://kronikatygodnia.pl  

Ł. Teterycz, graftet.pl
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9.05.2015 r. – przyjmując zaproszenie Społecznego Komitetu Obchodów 
i Stowarzyszenia „Partyzanci Ojca Jana” prezes S. Zawiślak wraz z pocztami 
sztandarowymi ŚZŻAK O/Zamość uczestniczył w  uroczystych obchodach 
70 rocznicy bitwy pod Kuryłówką. 6 maja 1945 r. stoczyło ją zgrupowanie 
partyzanckie NOW Franciszka Przysiężniaka ps. „Ojciec Jan” z oddziałami 
NKWD. Była to jedna z największych zwycięskich potyczek niepodległościo-
wego podziemia z oddziałami sowieckimi w Polsce. Uroczystość odbyła się 
w kościele św. Mikołaja, na terenie obiektów OSP w Kuryłówce i na cmenta-
rzu w Tarnawcu (pow. Leżajsk).
Honorowy patronat nad uroczystością objął sejmowy Parlamentarny Zespół 
Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który był reprezentowany przez posła 
S. Zawiślaka i M. Golbę. Prezes Związku podziękował koordynatorowi orga-
nizacji obchodów Jerzemu Przysiężniakowi.

Źródło: https://www.facebook.com
 

Fot. S. Zawiślak
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10.05.2015 r. – uczestnictwo w  uroczystości obchodów 70 rocznicy 
zakończenia II wojny światowej, zorganizowanych w Zwierzyńcu przez Zarząd 
Stowarzyszenia Dzieci Ofiar Obozów Hitlerowskich i samorząd.

17.05.2015 r. – udział w  uroczystościach patriotyczno-religijnych 
upamiętniających 70  rocznicę rozbicia obozu zagłady w  miejscowości Błu-
dek (gm. Susiec). Mszę św. w intencji poległych odprawił proboszcz parafii 
Majdan Sopocki ks. dr Krzysztof Śniosek. Po mszy dowódca batalionu 3 Za-
mojskiej Brygady Zmechanizowanej st. chor. Jacek Matuszewski odczytał apel 
poległych. Pod pomnikiem złożyły wieńce licznie przybyłe delegacje. Nadano 
również odznaczenie „Zasłużony dla Związku AK”, które osobiście wręczali 
prezes ŚZŻAK O/Zamość poseł S. Zawiślak i wiceprezes mjr Tadeusz Kopeć. 
Jednocześnie poseł Zawiślak został odznaczony za pracę na rzecz organizacji 
kombatanckich przez prezesa Związku Piłsudczyków Stanisława Kopra.
Źródło: http://gok.susiec.pl

18.05.2015 r. – spotkanie z  członkami Koła Rejonowego ŚZŻAK 
w Trzeszczanach odbyło się Urzędzie Gminy.

19.05.2015 r. – Prezes S. Zawiślak wziął udział w finale VI edycji inter-
dyscyplinarnego konkursu historycznego „Dzieci Zamojszczyzny” zorga-
nizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7 z  Oddziałami Integracyjnymi 
w Zamościu, we współpracy z Muzeum Zamojskim. Poseł ufundował i wrę-
czył laureatom nagrody.

31.05.2015 r. – w Zwierzyńcu odbył się zjazd żołnierzy 9 pp Legionów 
Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej. 

3.06.2015 r. – uroczyste rozstrzygnięcie i  zakończenie zorganizowanej 
przez ŚZŻAK O/Zamość, przy współudziale UDSKiOR, VI edycji konkursu 
historycznego pt. „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnier-
zach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”. Patro-
nat honorowy na konkursem objęli ordynariusza diecezji zamojsko-luba-
czowskiej JE ks. bp dr Marian Rojek i szef Urzędu do Spraw Kombatantów 
i  Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski. W  tegorocznej 
edycji do konkursu przystąpiły 24 szkoły, w tym pięć szkół podstawowych, 
13 gimnazjów oraz sześć szkół ponadgimnazjalnych – łącznie 41 uczestni-
ków.  Uroczystość zakończenia konkursu, tj. ogłoszenie wyników, wręcze-
nie nagród i  dyplomów wszystkim uczniom, ich opiekunom, dyrektorom 
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szkół i członkom komisji konkursowej rozpo-
częła się od zbiórk uczestników i zaproszonych 
gości przy pomniku Pamięci Ofiar Faszyzmu 
(były obóz przejściowy) na ul. Piłsudskiego 
w  Zamościu, gdzie złożono wieńce i  kwiaty. 
Następnie w  sali klubu, po wprowadzeniu 
pocztu sztandarowego ŚZŻAK O/Zamość 
i odśpiewaniu hymnu narodowego, w imieniu 
organizatora głos zabrał prezes Związku poseł 
S. Zawiślak. Powitał zgromadzonych i przed-
stawił wyniki tegorocznej edycji. Podziękował 
również patronom honorowym, dyrektorom 
szkół, nauczycielom, członkom związku – 
w  tym weteranom AK, wszystkim, którzy od 
lat popierają inicjatywę Związku i przyczyniają 
się do uświetnienia konkursu. Pogratulował 
uczniom uczestnikom konkursu wysokiego 
poziomu prac i  podziękował im za decyzję 
wzięcia udziału w  tym specyficznym, ambit-

nym konkursie. S.  Zawiślak podziękował także mediom za przekazywanie 
informacji o konkursie historycznym oraz innych inicjatywach i działaniach 
podejmowanych przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu 
Zamość. Kończąc, zaprosił wszystkich na przyszłoroczną edycję. Następnie 
głos zabrali: ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej JE ks. bp. dr Marian 
Rojek, zastępca szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych Bożena Żelazowska oraz sekretarz Zarządu Głównego ŚZŻAK w War-
szawie płk Ryszard Dorf. W dalszej części uroczystości minister Bożena Żela-
zowska i prezes Związku poseł S. Zawiślak wręczyli członkowi Koła ŚZŻAK 
w Tomaszowie Lubelskim, uczestnikowi wojny obronnej z 1939 r., żołnierzowi 
AK Leonowi Słobodzie medal Pro Patria i medal okolicznościowy Obrońcy 
Ojczyzny 1939–1945, przyznane przez UdSKiOR na wniosek ŚZŻAK  
O/Zamość. Z uwagi na stan zdrowia Pana Leona, w  imieniu tegorocznego 
stulatka, odznaczenia odebrała sekretarz Koła Lucyna Rebizant. Nagrody rze-
czowe i dyplomy, w asyście weteranów żołnierzy AK mjr. Tadeusza Kopcia 
i  kpt. Czesławy Lesiuk, a  także Prezesa ŚZŻAK O/Zamość posła na Sejm 
RP S. Zawiślaka i  wiceprezesa por.  A.  Jaroszyńskiego wręczała minister 

Projekt: Attyla s.j. w Zamościu
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B. Żelazowska. Uroczyste rozstrzygnięcie tegorocznej edycji konkursu uświet-
nił spektakl w wykonaniu grupy teatralnej WARTO z Hrubieszowa pt. „Sybir 
– nie wiadomo co będzie”. W uroczystości udział wzięli m.in: patron hono-
rowy JE ks. bp. dr M. Rojek, minister Bożena Żelazowska, przedstawiciele 
Związku, m.in.: weterani AK, członkowie Zarządu, prezesi kół rejonowych, 
członkowie komisji konkursowej, prezydent Zamościa A.  Wnuk, przedsta-
wiciel prezesa ZGŚZŻAK w Warszawie sekretarz Związku płk Ryszard Dorf, 
st. wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie Oddział Zamiejscowy w Zamo-
ściu Monika Żur, dyrektor Wydziału Oświaty UM w Zamościu Agnieszka 
Kowal, kierownik grupy teatralnej WARTO z  Hrubieszowa ks. Marian 
Wyrwa, kpt. Wojciech Brykner, reprezentujący dowódcę Garnizonu Zamość 
i dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu Bogdan Leszczuk. 
Obecni byli także liczni przedstawiciele szkół, pozarządowych organizacji nie-
podległościowych i kombatanckich oraz mieszkańcy Zamościa i regionu. 

Źródło: www.slawomirzawislak.pl  

6.06.2015 r. – Prezes S. Zawiślak uczestniczył w uroczystościach patrio-
tyczno-religijnych upamiętniających 72 rocznicę pacyfikacji Józefowa i oko-
licznych miejscowości oraz 72 rocznicę Rzeczpospolitej Józefowskiej.
14.06.2015 r. – Udział w uroczy-
stościach religijno-patriotycznych upa-
miętniających tragiczne wydarzenia, 
które miały miejsce na terenie Uchań 
podczas II  wojny światowej. Uroczy-
stości odbyły się we wsi Staszic w wo-
jewództwie lubelskim, przy pomniku 
Pamięci pomordowanych Polaków 
w latach 1939–1947.

16.06.2015 r. – prezes związku uczestniczył w uroczystym zakończeniu 
roku szkolnego2014/2015 w Gimnazjum w Uchaniach, z  siedzibą w  Jaro-
sławcu. Podczas ww. uroczystości wręczył uczniom z pocztu sztandarowego 
Armii Krajowej podziękowania oraz nagrody w postaci książek, za aktywne 
włączenie się w pracę na rzecz krzewienia postaw patriotycznych i etosu AK. 
Przekazał także zestaw książek do biblioteki szkolnej. Absolwenci z klas III 
przygotowali występ z okazji zakończenia roku szkolnego.

Fot. M.A. Derkacz
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19.06.2015 r. – prezes Sławomir Zawiślak przyjął zaproszenie i uczest-
niczył w  święcie 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. Henryka 
Dobrzańskiego „Hubala”, zorganizowanym w Hrubieszowskich Koszarach. 

21.06.2015 r. – udział delegacji ŚZŻAK O/Zamość wraz z  preze-
sem S. Zawiślakiem w  uroczystościach patriotyczno-religijnych związanych 
z 71 rocznicą pacyfikacji Grabowca i okolic. Uroczystości rozpoczęły się mszą 
św. w kościele parafialnym. Po nabożeństwie nastąpiło złożenie kwiatów przy 
pomniku Rzeczpospolitej Grabowieckiej.

26.06.2015 r. – zebranie Zarządu oraz prezesów kół rejonowych ŚZŻAK 
O/Zamość dotyczące ustaleń organizacyjnych w związku z planowanymi uro-
czystościami w Osuchach oraz przygotowaniami 25-lecia Okręgu, odbyło się 
w Delegaturze UW w Zamościu.

28.06.2015 r. – współorganizacja i udział w obchodach kolejnej rocznicy 
bitwy pod Osuchami. W trakcie uroczystości prezes ŚZŻAK O/Zamość poseł 
S. Zawiślak wygłosił okolicznościowe przemówienie oraz wręczył odznaczenia 
przyznane przez członków Prezydium Zarządu Związku.  Prezes ufundo-
wał i wręczył nagrody książkowe laureatom (w trzech kategoriach wiekowych) 
XVI Powiatowego Konkursu pn. „Armia Krajowa i Bataliony Chłopskie na 
Ziemi Biłgorajskiej”.

1.07.2015 r. – walne zebranie 
nadzwyczajne Koła Rejonowego 
Zamość ŚZŻAK w  dniu 1 lipca 
2015 r. (Zebrania koła w każdą pierw-
szą środę miesiąca w Delegaturze UW 
w Zamościu ul. Partyzantów 3 sala 
„B’’ godz. 10.00. Dyżury członków 
zarządu koła w każdą środę w biurze 
ŚZŻAK Okręg Zamość Delegatura 
UW w Zamościu ul. Partyzantów 3, 
p. 31 w godz. 10.00–12.00). 

19.07.2015 r. – uczestnictwo w uroczystościach upamiętniających mord na 
mieszkańcach Władysławina i Chłaniowa (gm. Żółkiewka, pow. Krasnystaw).

23.07.2015 r. – z inicjatywy prezesa ŚZŻAK O/Zamość posła Sławomira 
Zawiślaka odbyło się posiedzenie parlamentarnego zespołu miłośników historii, 

Foto: F. Sagan, Koło Rejonowe Zamość ŚZŻAK w Zamościu
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którego celem było zintensyfikowanie prac na rzecz skutecznego zabezpiecze-
nia miejsca bitwy pod Komarowem z 1920 r.  W posiedzeniu wzięli udział 
przedstawiciele ochotniczych szwadronów jazdy i organizatorzy uroczystości, 
m.in. prezes Tomasz Dudek – szef Stowarzyszenia Komarów 1920.

Źródło: http://www.sejm.gov.pl
 

26.07.2015 r. – organizacja i udział w uroczystości patriotycznej z oka-
zji 71 rocznicy wkroczenia do Szczebrzeszyna Oddziału AK dowodzonego 
przez Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”, zorganizowanej przez ŚZŻAK 
O/ Zamość, przy współpracy z: 3 Batalionem Zmechanizowanym w Zamo-
ściu, Fundacją Niepodległości w Lublinie, parafią pw. św. Mikołaja w Szcze-
brzeszynie i Drużyną Harcerską ZHR działającą przy parafii.

30.07.2015 r. – w  siedzibie Koła Rejonowego ŚZŻAK w  Tomaszowie 
Lubelskiem odbyło się spotkanie z mieszkańcami Tomaszowa i członkami koła.

31 lipca 2015 r. – odszedł na wieczną wartę wieloletni Prezes Koła Rejo-
nowego w Tomaszowie Lubelskim, członek Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość 
– mjr Szczepan Mateja ps. „Sokół”. W/w był autorem książki pt. Wspomnie-
nia żołnierza AK z oddziału Wira, którą wydał własnym nakładem.

1.08.2015 r. – prezes związku poseł S. Zawiślak był głównym organizato-
rem oraz wziął udział w obchodach 71 rocznicy wybuchu powstania warszaw-
skiego, które odbyły się pod pomnikiem Armii Krajowej przy ul. Partyzantów 
w Zamościu.

Źródło: http://portalzamojski.pl   
 

Prezes wziął udział w obchodach 71 rocznicy wybuchu powstania warszaw-
skiego zorganizowanych w Biłgoraju.

Źródło: http://bilgoraj.com.p
 

2.08.2015 r. – udział delegacji Zarządu ŚZŻAK O/Zamość, z prezesem 
i  pocztami sztandarowymi, w  uroczystościach pogrzebowych żołnierza AK 
mjr. Szczepana Mateja ps. „Sokół’’, prezesa Koła Rejonowego ŚZŻAK w Toma-
szowie Lubelskim, jednego ze współzałożycieli Związku, wieloletniego członka 
prezydium Zarządu.  Odeszła na wieczną wartę kpt. Czesława Lesiuk – Pre-
zes Koła Rejonowego w Tyszowcach, Sekretarz ŚZŻAK Okręg Zamość.
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3.08.2015 r. – poseł uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych żoł-
nierza Kedywu AK płk. Stanisława Gajewskiego, ps. „Królik”, odznaczonego 
Krzyżem Virtuti Militari. Pogrzeb odbył się w Moniatyczach (pow. hrubie-
szowski).

4.08.2015 r. – delegacja władz Związku, z prezesem S. Zawiślakiem na 
czele, uczestniczyła w  uroczystościach pogrzebowych kpt. Czesławy Lesiuk 
ps. „Jaskółka’’, wieloletniej prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK w Tyszowcach, 
członka władz okręgowych Związku. 

14.08.2015 r. – poseł jako prezes ŚZŻAK Okręg Zamość wziął udział 
w uroczystości z okazji Święta 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego 
oraz 20-tej rocznicy zakończenia działalności Technicznej Szkoły Wojsk Lot-
niczych w Zamościu i sformowania 3 Brygady Obrony Terytorialnej. Uroczy-
stość odbyła się w Jednostce Wojskowej 3391.

15.08.2015 r. – udział delegacji ŚZŻAK Okręg Zamość wraz z pocztem 
sztandarowym w zamojskich uroczystościach Święta Wojska Polskiego.

16.08.2015 r. – na zaproszenie Stowarzyszenia Dzieci Zamojszczyzny 
w  Biłgoraju, burmistrza Zwierzyńca Prezes Sławomir Zawiślak z  pocztem 
sztandarowym ŚZŻAK Okręg Zamość uczestniczył w obchodach 72 rocznicy 
rozpoczęcia likwidacji Obozu Przesiedleńczego w Zwierzyńcu.

17.08.2015 r. – prezes Sławomir Zawiślak uczestniczył w otwarciu wystawy 
pt. „Pułkownik Ryszard Kukliński – polska samotna misja”, zaprezentowanej 
przez Krasnobrodzki Dom Kultury w ramach IX Festiwalu Muzyki Organowej 
i Kameralnej „Per Artem ad Astra” z wykorzystaniem zbiorów Izby Pamięci 
płk. R. Kuklińskiego z Warszawy. 

18.08.2015 r. – spotkanie przedstawicieli prezesa S. Zawiślaka i członków 
Prezydium Zarządu Okręgu z członkami ŚZŻAK Okręg Zamość – mieszkań-
cami gminy Tyszowce (sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Tyszowce).

25.08.2015 r. – posiedzenie Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość z udziałem 
prezesów kół rejonowych m.in. podsumowano wkład organizacyjny związku 
w organizację tegorocznych obchodów 95 rocznicy bitwy pod Komarowem 
oraz uzgodniono plan pracy na najbliższy okres w tym udział w uroczysto-
ściach, przyjęcie członków, organizacja uroczystości 25-lecia ŚZŻAK Okręg 
Zamość (sala konferencyjna delegatury LUW w Zamościu).
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28.08.2015 r. – organizacja i udział przed-
stawicieli ŚZŻAK Okręg Zamość – w tym pre-
zesa Sławomira Zawiślaka – w koncercie Orkie-
stry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu 
Artystycznego Wojska Polskiego, który odbył się 
na scenie letniej BCK w Biłgoraju.  Ze strony 
ŚZŻAK Okręg Zamość koncert prowadził czło-
nek Koła Rejonowego ŚZŻAK w Biłgoraju, 
współorganizator koncertu kol. T. Książek.

29.08.2015 r. – współorganizacja i udział 
władz ŚZŻAK Okręg Zamość, pocztów sztan-
darowych i członków związku w objętych hono-
rowym patronatem Prezydenta  RP Andrzeja 
Dudy uroczystościach 95 rocznicy bitwy pod 
Komarowem.  ŚZŻAK Okręg Zamość wsparł 
organizację uroczystości przygotowanej staraniem Stowarzyszenia Komarów 
1920, Związku Stowarzyszeń Federacja Kawalerii Ochotniczej, Niezrzeszonych 
Oddziałów Kawalerii Ochotniczej oraz Parafii pw. Św. Trójcy w Komarowie, 
posła Sławomira Zawiślaka, wójta Gminy Sitno, Solidarności Rolników Koma-
rów.  W  trakcie kilkudniowych uroczystości po części religijnej Bogusław 
Wołoszański, nagrywał film dokumentalny o bitwie pod Komarowem, insce-
nizacja historyczna w ramach planu filmu Sensacje XX wieku. Odbył się także 
koncert RZAWP. 

Projekt: K. Głuchowski
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Zbiory archiwalne ŚZŻAK Okręg Zamość
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1.09.2015 r. – prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Poseł na Sejm Sławomir 
Zawiślak wraz z pocztem sztandarowym wziął udział w uroczystościach upa-
miętniających 76. rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę. Uroczy-
stości rozpoczęły się o godz. 18.00 mszą św. w Katedrze. Następnie uczestnicy 
udali się na zamojską Rotundę, gdzie miał miejsce Apel Poległych oraz uro-
czyste złożenie wieńców z udziałem m.in. Pocztów Sztandarowych.
Źródło: http://www.kurierzamojski.pl
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Źródło: http://zyciezamoscia.pl
 

17.09.2015 r. – udział delegacji Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej Okręg Zamość tj. Prezesa i pocztu sztandarowego w organizowa-
nej w Zamościu uroczystości 76 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. O tra-
gicznych wydarzeniach nie zapomniano również w Biłgoraju, Hrubieszowie, 
Tomaszowie Lubelskim, gdzie zostały zorganizowane podobne upamiętnie-
nia.  W ramach zamojskich uroczystości odbyła się msza św. w Katedrze 
w Zamościu, przemarsz delegacji na Rotundę, ceremoniał wojskowy oraz zło-
żenie wieńców na zakończenie uroczystości. 

18.09.2015 r. – Krasnystaw. Odsłonięcie i poświęcenie pomnika Jana 
Czuby. Na Przedmieściu Zastawie odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęce-
nia pomnika zamordowanego przez funkcjonariuszy UB i NKWD 29 stycznia 
1946 r. Jana Czuby ps. „Wujek”. Pomnik ufundowała Rada Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa na wniosek prezesa Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kul-
turalnego Oddział w Krasnymstawie oraz rodziny zamordowanego. W ceremo-
niale wojskowym uczestniczyli żołnierze 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizo-
wanego, którzy wystawili wartę honorową, poczet sztandarowy oraz kompanię 

Fot. Kurier Zamojski
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honorową. Poczty sztandarowe wystawiły także: Areszt Śledczy w Krasnymstawie, 
Ochotnicza Straż Pożarna z Przedmieścia Zastawie, Zespół Szkół nr 5 im. Orląt 
Lwowskich w Krasnymstawie oraz związki kombatanckie między innymi Koła 
Rejonowe ŚZŻAK. W uroczystości uczestniczył poseł Sławomir Zawiślak – Pre-
zes ŚZŻAK Okręg Zamość wraz z pocztem sztandarowym. Mszę Polową cele-
brował ks. Henryk Kapica, który dokonał poświęcenia pomnika. Apel pamięci 
odczytał kpt. Wojciech Brykner z 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego. 
Po salwie honorowej nastąpiło złożenie wieńców. Uroczystość prowadził członek 
ŚZŻAK Okręg Zamość mjr dr Ryszard Maleszyk. 

19.09.2015 r. – uczestnictwo delegacji Światowego Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej Okręg Zamość z  pocztem sztandarowym w  uroczysto-
ści religijno-patriotycznej upamiętniającej żołnierzy Armii Polskiej walczącej 
w hitlerowskim najeźdźcą we wrześniu 1939 roku, która odbyła się w Zielo-
nem (gm. Krasnobród) przy budynku tamtejszej szkoły podstawowej.

20.09.2015 r. – udział Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość Posła na Sejm Sła-
womira Zawiślaka wraz z  delegacją pocztów sztandarowych w  obchodzonej 
w  Krasnymstawie uroczystości upamiętniającej Borowiczan – żołnierzy AK, 
BCh, NSZ, którzy po wojnie zostali wywiezieni przez sowietów z terenu ziemi 
krasnostawskiej na nieludzką ziemię.  Nowiny – 64 rocznica śmierci Jana 
Leonowicza ps. „Burta”. Organizatorem uroczystości był Prezes Koła Rejo-
nowego ŚZŻAK w  Suścu, weteran Armii Krajowej, mjr Bronisław Malec. 
Po mszy św. okolicznościowe przemówienie wygłosił Prezes Zarządu ŚZŻAK 
Okręg Zamość poseł na Sejm Sławomir Zawiślak. Następnie zebrani goście oraz 
mieszkańcy Nowin udali się pod obelisk w miejscu gdzie zginął „Burta”. Tam 
złożono wieńce i kwiaty. 

Fot. S. Zawiślak
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Źródło: http://www.zsp_susiec.witrynaszkolna.pl  

27.09.2015 r. – 76 rocz-
nica powstania Polskiego Pań-
stwa Podziemnego. Msza św. 
o  godz.  10.30 rozpoczęła uro-
czystości w Zamościu. Następ-
nie delegacje kombatantów, 
władz miasta, młodzieży szkol-
nej i  mieszkańcy Zamościa 
przeszły pod pomnik Inspek-
toratu AK Zamość. Wprowa-
dzenie i powitanie gości doko-
nał sekretarz ŚZŻAK Okręg 
Zamość Marian Derkacz. 
Okolicznościowe przemówie-
nie wygłosił Prezes Zarządu 
ŚZŻAK Okręg Zamość Sła-
womir Zawiślak. Wręczono 
Honorowe odznaki „Zasłużony 
dla ŚZŻAK Okręg Zamość” 
Ewie Kruk, Eugeniuszowi 
Stąsikowi oraz Zdzisławowi 

Fot. S. Zawiślak

Fot. Ł. Teterycz

Fot. Ł. Teterycz
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Kliszczowi.  Udział Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość Posła na Sejm Sławo-
mira Zawiślaka wraz z delegacją pocztów sztandarowych w uroczystościach 
zorganizowanych przy pomniku w  Grabowcu-Górze, upamiętniającym 
ofiary napaści sowieckiej na Polskę. 

Źródło: http://portalzamojski.pl   
 
Źródło: http://www.slawomirzawislak.pl

4.10.2015 r. – 
Kaczórki. Udział delega-
cji pocztów sztandaro-
wych z Prezesem ŚZŻAK 
Okręg Zamość Posłem na 
Sejm Sławomirem Zawi-
ślakiem w  uroczystości 
obchodów święta patrona 
szkoły im. Armii Kra-
jowej. Jak zawsze temu 
wydarzeniu towarzyszyły 
ślubowanie pierwszoklasi-
stów, akademia, msza św. 
polowa, złożenie kwiatów 
przed pomnikiem oraz na 
zakończenie poczęstunek.

Fot. z galerii zamieszczonej na 
stronie szkoły w Kaczórkach

Źródło: http://www.spka-
czorki.pl
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17.10.2015

Jubileusz 25-lecia działalności Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej  

Okręgu Zamość 

Projekt: Attyla s.j. w Zamościu
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Zarząd ŚZŻAK Okręg Zamość, członkowie 
Związku jako główni organizatorzy uroczysto-
ści wraz z zaproszonymi gośćmi, mieszkańcami 
regionu, młodzieżą uczestniczyli w  pierwszym 
dniu obchodów Jubileuszu 25-lecia działalno-
ści ŚZŻAK Okręg Zamość, które rozpoczęły 
się historyczną Grą Miejską „Pamięci żołnie-
rzy Armii Krajowej i  Żołnierzom Wyklętym” 
– przeprowadzoną na terenie miasta Zamo-
ścia. W ww. grze mógł wziąć udział każdy bez 
względu na wiek (także całe rodziny) szczegól-
nie dzieci i młodzież. Głównym celem ww. gry 
– przygotowanej staraniem Związku, ZHR 
i  CSzM w  Zamościu z  uczestnictwem Insty-
tutu Pamięci Narodowej – było upamiętnienie 
poległych podczas II wojny światowej w walce 
o  wolną Ojczyznę oraz rozbudzenie ducha 
patriotyzmu poprzez edukacyjną zabawę. Naj-
młodsi mieszkańcy w ramach aktywnego współzawodnictwa z innymi uczest-
nikami przemierzając miasto Zamość począwszy od Rynku Wielkiego mieli 

niepowtarzalną okazję odbyć ciekawą 
lekcję lokalnej historii. Suma punktów 
wiedzy zdobytych w  rozlokowanych 
na trasie zabawy znanych bądź ukry-
tych miejscach historycznych oraz czas 
ukończenia gry decydowały o  zwycię-
stwie. Dla wszystkich uczestników przy-
gotowano nagrody ufundowane przez 
ŚZŻAK Okręg Zamość oraz wspiera-
jących projekt Sponsorów. Wg  słów 
jednego z  współorganizatorów Gry 
Miejskiej ks. Kamila Tarasa jest to jedna 
z  najlepszych form przybliżenia mło-
dzieży naszej najnowszej historii Polski.

Projekt: Ł. Teterycz – graftet.pl

Projekt: Ł. Teterycz – graftet.pl i Attyla s.j. 
w Zamościu
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Drugim dużym wydarzeniem sobotnich obchodów był koncert muzyki 
rockowej „Panny Wyklęte”zorganizowany na Rynku Wielkim w Zamościu 
z  udziałem znanych artystów i  zespołów polskiej sceny muzycznej – Kasi 
Kowalskiej, Mariki, Ifi Ude, Kasi Malejonek oraz zespołu Maleo Reggae 
Rockers. Koncert poprzedziła zorganizowana w przez ŚZŻAK Okręg Zamość 
konferencja prasowa z udziałem ww. artystów, weteranów AK, podczas któ-
rej przybyli dziennikarze mieli możliwość przeprowadzenia wywiadów oraz 
wykonania zdjęć. 

Pomimo siąpiącego deszczu koncert „Panny Wyklęte” zgromadził dużą grupę 
słuchaczy szczególnie młodzieży, ale pośród widzów byli także kombatanci – 
członkowie Związku. Zebrani głośnymi oklaskami dziękowali wykonawcom 
za piękny koncert a poprzez okrzyki: CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM 
oddali cześć naszym przodkom walczącym o niepodległość Ojczyzny.
Źródło: http://www.zamojska.pl

Źródło: http://roztocze.net

Źródło: http://kurierzamojski.pl  

Źródło: http://www.zamosc.pl

Źródło: https://www.youtube.com  

Fot. P. Błażewicz
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Fot. P. Błażewicz
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Fot. P. Błażewicz
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Koncert muzyki rockowej  
„Panny wyklęte” na Rynku Starego Miasta 

w  Zamościu, fot. P. Błażewicz
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Prezes Sławomir Zawiślak z artystami oraz honorowymi gośćmi koncertu  
„Panny wyklęte”, fot. P. Błażewicz



236



237

Fot. P. Błażewicz
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Prezes Sławomir Zawiślak z artystami oraz honorowymi gośćmi na zakończenie koncertu  
„Panny wyklęte”, fot. P. Błażewicz
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18.10.2015 

Drugi dzień uroczystości rozpoczęła zbiórka uczestników, pocztów sztan-
darowych pod pomnikiem zamojskiego Inspektoratu AK, gdzie po złożeniu 
wieńców nastąpił przemarsz do Katedry. 

W ramach kontynuacji obchodów jubileuszu 25-lecia działalności ŚZŻAK 
Okręg Zamość jego Prezes poseł Sławomir Zawiślak wraz z pocztami sztan-
darowymi Kół Rejonowych, uczestnikami uroczystości wziął udział w odpra-
wionej z  tej okazji uroczystej Mszy Świętej w  Katedrze Zamojskiej, którą 
celebrował ks. bp Marian Leszczyński. 

Następna część obchodów odbyła się w  Garnizonowym Klubie Oficer-
skim w  Zamościu gdzie po ceremoniale wojskowym, odśpiewaniu hymnu 
narodowego, dokonano powitania gości, a następnie odczytany został list Pre-
zydenta Andrzeja Dudy do uczestników uroczystości Jubileuszu 25 ŚZŻAK 
Okręgu Zamość. Rys historyczny ŚZŻAK Okręg Zamość przedstawił jego 
Prezes, poseł Sławomir Zawiślak. Następnie przedstawiciele młodego pokole-
nia w Związku złożyli ślubowanie.

Po ślubowaniu odbyła się uroczystość awansowania na wyższe stopnie służ-
bowe. Na stopień ppłk awansowano mjr Bronisława Malca, a na stopień kapi-
tana Tadeusza Kosika, Józefa Kowalskiego, Ryszarda Płonkowskiego i Hen-
ryka Rusztyna, na stopień porucznika Zuzannę Kowalczyk oraz Leona Sobotę. 

Medalem „Zasłużony dla ŚZŻAK Okręg Zamość” odznaczeni zostali: 
Zofia Klocek, Stanisław Kucharski, Tadeusz Stopa, Teresa Opalińska, Bole-
sław Gruszczyński, Antoni Podgórski, Anna Liśkiewicz, Lucyna Rebizant, 
Augustyn Lentowicz, ks. Wiesław Oleszek, Antoni Leśko, Maria i Feliks Szala, 
Przemysław Omieczyński, Władysław Mazurek, Tadeusz Stepaniuk, Edward 
Koza, Radosław Maksymowicz, Aleksander Kot, Mariusz Adamczuk, Edward 
Sobstel oraz Henryk Sierocki.

Z  rąk przedstawiciela Zarządu Głównego ŚZŻAK Macieja Jarosińskiego 
(skarbnik) odznaczenia „Zasłużony dla ŚZŻAK” otrzymali: mjr Stanisław Kopeć, 
kpt. Stanisław Kozar, mjr Michał Kręglicki, por. Józef Łaba, mjr Stanisław Mazur, 
ppłk Bronisław Malec, ppłk Antoni Wiech, Mieczysław Bartoń, Jerzy Blicharz, 
Tomasz Książek, Jan Lisiuk, Jerzy Marucha, Kamila Maślanka, Jan Mróz, Irena 
Olszewska, Józef Więcław, Antoni Wojtyło oraz Sławomir Zawiślak. 
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Uroczystą Akademię w Garnizonowym Klubie Oficerskim zakończył kon-
cert Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Woj-
ska Polskiego.

Źródło: http://lublin.tvp.pl

Źródło: http://zyciezamoscia.pl

Poseł Sławomir Zawiślak podczas uroczystości jubileuszowych 
pod pomnikiem poświęconym żołnierzom Inspektoratu 

Zamojskiego Armii Krajowej, 18.10.2015 r., fot. P. Błażewicz 
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Uroczysta zbiórka pocztów 
sztandarowych i składanie wieńców 

pod pomnikiem poświęconym 
żołnierzom Inspektoratu 

Zamojskiego Armii Krajowej,  
fot. P. Błażewicz
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Uroczysta msza św. w Katedrze zamojskiej z udziałem ks. bp. Mariana Leszczyńskiego, 
 fot. P. Błażewicz
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Uroczystości oficjalne w Klubie 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu,  
fot. P. Błażewicz
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Wręczanie medali i odznaczeń osobom zasłużonym, fot. P. Błażewicz
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Koncert okolicznościowy w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP, 
fot. P. Błażewicz
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11.11.2015 r. – uczest-
nictwo Prezesa ŚZŻAK Okręg 
Zamość Posła na Sejm Sławo-
mira Zawiślaka wraz z  dele-
gacją pocztów sztandarowych 
w IV Zamojskim Marszu Nie-
podległości (ŚZŻAK Okręg 
Zamość był jego współorgani-
zatorem), który po raz pierw-
szy został włączony w oficjalny program obchodów Narodowego Święta Nie-
podległości w Zamościu.

Źródło: http://www.tygodnikzamojski.pl  

Źródło: http://zamosc.naszemiasto.pl
 

Źródło: http://roztocze.net

27.11.2015 r. – udział Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość Posła na Sejm 
Sławomira Zawiślaka wraz z delegacją pocztów sztandarowych w manifesta-
cji upamiętniającej tragiczne wydarzenia wysiedleń na Zamojszczyźnie, która 
odbyła m.in. się przy Pomniku Ofiar Faszyzmu w Zamościu.

Źródło: http://zamojska.org

29.11.2015 r. – udział delegacji ŚZŻAK Okręg Zamość, pocztów sztan-
darowych Związku w uroczystości upamiętniającej 73 rocznicę wysiedlenia 
Skierbieszowa i Okolic. W programie uroczystości znalazły się m.in. msza św. 

Fot. Naszemiasto.pl
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w  intencji Ofiar Wysiedlenia, przemówienia okolicznościowe, złożenie 
pamiątkowych wieńców przy pomniku Ofiar Wysiedlenia. 
Źródło: http://www.skierbieszow.com.pl

30.11.2015 r. – udział delegacji Pocztu Sztandarowego ŚZŻAK Okręg 
Zamość w pogrzebie 103-letniego Ludwika Sędłaka – najstarszego członka 
ŚZŻAK Okręg Zamość. 

13.12.2015 r. – Przedstawiciele ŚZŻAK Okręg Zamość z pocztem sztan-
darowym uczestniczyli w V Marszu Wolności i Solidarności, który odbył się 
w Warszawie z związku z przypadającą tego dnia rocznicą wprowadzenia stanu 
wojennego. Uczestnicy tego wydarzenia oddali hołd, tym którzy przyczynili 
się do odzyskania niepodległości przez Polskę.
Źródło: https://www.facebook.com

Źródło: http://www.radiomaryja.p

Fot. P. Błażewicz
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Rok 2016

18.01.2016 r. – spotkanie opłat-
kowe ŚZŻAK Okręg Zamość od 
lat organizowane wraz z  członkami 
Prawa i  Sprawiedliwości z  powiatu 
zamojskiego. W  spotkaniu wzięli 
udział m.in. Bp Marian Rojek, woje-
woda lubelski Przemysław Czarnek, 
senator Jerzy Chróścikowski, Prezes, 
Wiceprezesi ŚZŻAK, Okręg Zamość, 
członkowie i sympatycy Związku.

25.01.2016 r. – udział delegacji ŚZŻAK Okręg Zamość w  zebraniu 
członków ŚZŻAK Koło Rejonowe w Uchaniach. W zebraniu uczestniczyli 
m.in.: Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Sławomir Zawiślak, płk Tomasz Rycerz 
z  MON, st. sier. Andrzej Leśko z  J.W. w  Hrubieszowie, przedstawiciele 
Zarządu Okręgu Zamość, prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK w Hrubieszowie 
Kamila Maślanka, władze samorządowe, dyrektorzy szkół z  terenu gminy, 
osoby reprezentujące działające w  gminie instytucje oraz organizacje spo-
łeczne, a także sympatycy Związku.  Podczas zebrania wręczono  ppłk Anto-
niemu Wiechowi – honorowemu prezesowi Koła w Uchaniach, odznaczenie 
pamiątkowe za zasługi dla ŚZŻAK. 

Źródło: http://gok.kultura-uchanie.pl
 

Fot. P. Błażewicz

Fot. A. Jaroszyński zdjęcia pochodzą ze strony GOK w Uchaniach
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26.01.2016 r. – delegacja ŚZŻAK Okręg Zamość uczestniczyła w uro-
czystym podsumowaniu projektu i promocji książki „Młodzi dla Samorząd-
ności”. Spotkanie odbyło się w zamojskiej Bursie Międzyszkolnej Nr 2. 

31.01.2016 r. – tego dnia odbyła się uroczysta Gala podsumowująca 
Konkurs Fotograficzny „Jestem Królem. 2016” zorganizowany przez Sto-
warzyszenie Sympatyków Orszaku Trzech Króli z Zamościa, podczas której 
nastąpiło wręczenie nagrody głównej oraz nagród dodatkowych dla laureatów 
ww. konkursu. W imieniu Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość Posła na Sejm Sła-
womira Zawiślaka – fundatora nagrody głównej, tj. tabletu, nagrodę wręczyli 
przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, tj. Wicepre-
zes ŚZŻAK – mjr Tadeusz Kopeć oraz kpt. Józef Łaba.  

Źródło: https://www.facebook.com
 

3.02.2016 r. – msza św. w  kaplicy szpitalnej Niepublicznego Szpitala 
w  Zamościu z  udziałem pocztu sztandarowego i  członków ŚZŻAK Okręg 
Zamość w intencji poległych żołnierzy AK w bitwie pod Lasowcami. Ofiaro-
dawcą niniejszej mszy jest zamojski członek AK – Pani Janina Jasina. Od 1945 
roku msza ta odprawiana jest za poległych – Tadeusza Szady i Antoniego Cisło.

Fot. portalzamojski.pl
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4.02.2016 r. – udział 
Prezesa ŚZŻAK Okręg 
Zamość Posła na Sejm 
Sławomira Zawiślaka 
wraz z delegacją pocztów 
sztandarowych w  uro-
czystościach zorganizo-
wanych pod Pomnikiem 
Poległych Żołnierzy AK 
w  Lasowcach, związa-
nych z 73 rocznicą bitwy 
pod Lasowcami. Przyby-
łych licznie mieszkańców wsi, przedstawicieli władz wojewódzkich i  lokal-
nych, kombatantów, uczniów i  harcerzy przywitał burmistrz Krasnobrodu 
Kazimierz Misztal, zaś okolicznościowe przemówienia wygłosili Wojewoda 
Lubelski Przemysław Czarnek oraz Wiceprezes Światowego Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej Okręg Zamość, jednocześnie Prezes Koła Rejonowego 
ŚZŻAK w Uchaniach – por. Andrzej Jaroszyński. Mszę polową koncelebro-
waną przez sześciu duchownych odprawił proboszcz senior parafii z Krasno-
brodu ks. Roman Marszalec. 
Źródło: http://www.tygodnikzamojski.pl

 
7.02.2016 r. – spotkanie przedstawicieli Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość 
z członkami Koła Rejonowego ŚZŻAK w Komarowie. 

14.02.2016 r. – 74. rocznica przemianowania Związku Walki Zbroj-
nej w Armię Krajową. Uroczystość w Biłgoraju z udziałem delegacji ŚZŻAK 
Okręg Zamość, w skład której wchodził Prezes oraz poczet sztandarowy.

28.02.2016 r. – uroczystości patriotyczne, upamiętniające 73. rocznicę 
rozstrzelania członków rodziny Konrada Bartoszewskiego „Wira”. Obchody 
rozpoczęły się mszą św. o 12.30 w kościele parafialnym w  intencji rodziny 
dowódcy oddziału AK i „Żołnierzy Wyklętych” z gminy Józefów. Po Euchary-
stii mieszkańcy, młodzież józefowskich szkół, a także delegacje kombatantów 
i przedstawiciele lokalnych władz, w  tym Prezes S. Zawiślak oraz delegacja 
ŚZŻAK Okręg Zamość z pocztem sztandarowym złożyła wieniec pod pamiąt-
kową tablicą poświęconą pomordowanym.

 Fot. A. Jaroszyński
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29.02.2016 r. – w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał Oddział Muzeum 
Zamojskiego odbyło się spotkanie poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
Spotkanie zorganizowano w ramach Przystanku Historia IPN Zamość, dzia-
łającego w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał. W jego ramach odbyła się 
Konferencja Naukowa historyków IPN oraz wystawa zdjęć, dokumentów 
II Inspektoratu Zamojskiego AK, a także umundurowania, sprzętu i uzbro-
jenia partyzanta. Uczestnicy otrzymali pamiątkowy ryngraf. W  konferencji 
wzięli udział przedstawiciele ŚZŻAK Okręg Zamość.

1.03.2016 r. – Uroczystości Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, których głównym 
organizatorem był ŚZŻAK Okręg Zamość roz-
poczęły się Mszą św. w  Kościele Garnizonowym 
pw.  św.  Jana Bożego celebrowaną przez kapelana 
Wojska Polskiego płk. Bogusława Romankiewicza. 
Dalsza część uroczystości odbyła się przy Tablicy 
umieszczonej na budynku przy ul. Kolegiackiej obok 
Katedry, w którym to w latach po tzw. „wyzwoleniu” 
byli więzieni, przesłuchiwani i torturowani żołnierze 
podziemia niepodległościowego przez funkcjonariu-
szy NKWD i PUBP. Poseł Sławomir Zawiślak jako 
Prezes Okręgu Zamość ŚZŻAK przedstawił historię 
tego miejsca, gdzie od roku 2012 regularnie odby-
wają się uroczystości związane z obchodami Naro-
dowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Źródło: http://zyciezamoscia.pl
 

Źródło: http://zamosc.naszemiasto.pl
 

Projekt: Attyla s.j. w Zamościu
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4.03.2016 r. – spotkanie weteranów AK, członków ŚZŻAK Okręg 
Zamość z młodzieżą i mieszkańcami miejscowości Czermno gm. Mircze, zor-
ganizowane przez Panią Barbarę Frykowską, nauczycielkę miejscowej szkoły. 
Zarząd ŚZŻAK Okręg Zamość ufundował nagrody książkowe dla uczniów.

6.03.2016 r. – uczestnictwo we mszy św. w Kościele oo. Franciszkanów 
w Zamościu w intencji Żołnierzy Wyklętych o błogosławieństwo dla żywych 
i pokój wieczny dla zmarłych. Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość mjr Tadeusz 
Kopeć otrzymał pamiątkowy obraz od organizatorów uroczystości dyrekcji 
Zespołu szkół nr 2 w Zamościu.

8.03.2016 r. – walne Zebranie Koła Rejonowego ŚZŻAK Zamość, na 
którym dyskutowano m.in. o zaangażowaniu się władz Okręgu w odbudowę 
pomnika Józefa Piłsudskiego w  Zamościu oraz podsumowano działalność 
Koła za rok 2015.

10.03.2016 r. – druga edycja konkursu 
historycznego „Trudne decyzje, kontrower-
syjne wybory – Żołnierze Wyklęci” zorgani-
zowanego przez Gimnazjum nr 1 im. Adama 
Mickiewicza w  Zamościu pod honorowym 
patronatem ŚZŻAK Okręg Zamość. Uroczy-
sty finał i  wręczenie licznych nagród ufun-
dowanych przez ŚZŻAK Okręg Zamość laureatom odbyły się w  Muzeum 
Zamojskim. W imieniu Zarządu Okręgu nagrody wręczał wiceprezes ŚZŻAK 
Okręg Zamość mjr Tadeusz Kopeć.

Źródło: http://zyciezamoscia.pl
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12.03.2016 r. – udział Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość posła Sławomira 
Zawiślaka wraz z pocztem sztandarowym w Mszy św. w Kościele św. Kata-
rzyny w Zamościu odprawianej w intencji zamordowanych żołnierzy Armii 
Krajowej. Po mszy odbyło się odsłonięcie i  poświęcenie tablicy umieszczo-
nej na kamieniu w Parku Miejskim, upamiętniającej 3 żołnierzy AK, którzy 
zostali tam rozstrzelani i pogrzebani.

Źródło: http://www.zamosconline.pl
 

19.03.2016 r. – zorganizowanie przez Światowy 
Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość 
konferencji naukowej w  Szczebrzeszynie, na której 
prelekcję wygłosił mjr dr Ryszard Maleszyk – czło-
nek ŚZŻAK KR Zamość. W trakcie spotkania prze-
kazano bezpłatnie uczestnikom spotkania – wydaną 
przez ŚZŻAK Okręg Zamość – książkę „Dzien-
nik z  lasu”, której autorem jest Bolesław Polakow-
ski ps.  „Wiarus”, podczas okupacji partyzant AK 
z oddziału Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”.

Źródło: http://www.szczebrzeszyn.info

Projekt: Attyla s.j. w Zamościu



260

1.04.2016 r. – udział delegacji ŚZŻAK Okręg Zamość z pocztem sztan-
darowym we mszy świętej w  kaplicy Niepublicznego Szpitala w  Zamościu 
w intencji żołnierzy AK pochowanych na Zamojskiej Rotundzie, którzy zgi-
nęli w czasie II wojny światowej, której fundatorami od ponad 70 lat są Maria 
i Feliks Szalowie (ojciec p. Feliksa pochowany jest na Rotundzie).

6.04.2016 r. – uczestnictwo delegacji ŚZŻAK Okręg Zamość z pocztem 
sztandarowym we mszy św. w Kościele św. Katarzyny w Zamościu w inten-
cji śp. Ignacego Pytra ps. „Murzyn” i  poległych żołnierzy AK.  Zarząd 
ŚZŻAK Okręg Zamość przekazał młodzieży, która przygotowała cześć arty-
styczną, książki o tematyce dotyczącej najnowszej historii Polski.

8.04.2016 r. – Kolejna IV edycja konkursu piosenki żołnierskiej i patrio-
tycznej „Chłopcy malowani” w Sali Widowiskowej Klubu 3 Batalionu Zme-
chanizowanego w Zamościu, organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące 
Centrum Szkół Mundurowych w  Zamościu pod honorowym patronatem 
m.in. Prezesa ŚZŻAK O/Z  Posła Sławomira Zawiślaka i  ŚZŻAK Okręg 
Zamość. ŚZŻAK Okręg Zamość ufundował również nagrody książkowe dla 
laureatów konkursu.

Fot. M.A. Derkacz
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10.04.2016 r. – udział 
delegacji ŚZŻAK Okręg Za-
mość z  pocztem sztandaro-
wym we mszy św. upamiętnia-
jącej ofiary zbrodni Katyńskiej 
w kościele św. Katarzyny pod 
przewodnictwem JE Biskupa 
M. Rojka. Uroczystość zo-
stała zorganizowana przez Za-
mojską Rodzinę Katyńską. Po-
nadto tego dnia delegacja ŚZŻAK Okręg Zamość z pocztem sztandarowym 
wzięła udział w uroczystościach obchodów VI rocznicy katastrofy smoleńskiej 
w Warszawie. 

Źródło: http://locsm.edu.pl

Fot. M.A. Derkacz
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11.04.2016 r. – udział członków ŚZŻAK Okręg Zamość w  projekcie 
„Let Me Tell You a Story II. A Tale From the Forest”. Wolontariusze, mło-
dzież z Czech, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Węgier, Włoch i Polski oraz kom-
batanci spotkali się w  sali Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej 
w  Zamościu. Wywiadów zgodzili się udzielić członkowie zamojskich orga-
nizacji kombatanckich: panowie Zbigniew Kruk, Narcyz Kruk, Józef Łaba, 
Tadeusz Kopeć i  pani Janina Jasina ze Światowego Związku Żołnierzy AK 
Okręg Zamość oraz pan Władysław Bednarczyk ze Związku Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Politycznych. Uczestnicy podzieleni na międzynaro-
dowe grupy zadawali pytania, notowali i nagrywali odpowiedzi.

Źródło: http://wolontariatzamosc.pl

Źródło: http://www.zamojska.pl

Kombatanci przed spotkaniem w wolontariuszami, fot. M.A. Derkacz

Kombatanci w czasie prezentacji młodzieży, 
fot. M.A. Derkacz

Ppłk Zbigniew Kruk ps. „Witek” z grupą, 
fot. M.A. Derkacz
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14.04.2016 r. – „Żywa lekcja 
historii” czyli Happening na Rynku 
Wielkim w Zamościu. Zakończenie 
projektu realizowanego w  ramach 
programu Erasmus+ z  udziałem 
członków ŚZŻAK Okręg Zamość, 
partyzantów Armii Krajowej: Zbi-
gniewa Kruka, Narcyza Kruka, Ta-
deusza Kopcia, Józefa Łaba i Janiny 
Jasina oraz Dzieci Zamojszczyzny: 
Mari Kloc, Walerii Kliszcz i  Janiny 
Jabłońskiej – bohaterek projektu 
„Let Me Tell You a Story I”, z marca 
2015 r. i młodzieży.

Źródło: http://wolontariatzamosc.pl

Zakończenie projektu „Let Me Tell You a Story II” na Rynku Wielkim w Zamościu, 
14.04.2016, fot. M.A. Derkacz
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23.04.2016 r. – udział delegacji ŚZŻAK Okręg Zamość z  pocztem 
sztandarowym w uroczystościach pogrzebowych ks. Henryka Dybalskiego, 
Kapelana AK. Uroczystości miały miejsce w Łaziskach pod Skierbieszowem.

24.04.2016 r. – udział pocztu sztandarowego ŚZŻAK Okręg Zamość 
w  uroczystościach pogrzebowych płk. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. 
Jeden z legendarnych dowódców Żołnierzy Wyklętych, zamordowany przez 
komunistów, po ponad pół wieku spoczął na Wojskowych Powązkach. Decy-
zją Ministra Obrony Narodowej Szendzielarz został awansowany do stop-
nia pułkownika.  Uczestnictwo delegacji ŚZŻAK Okręg Zamość z pocz-
tem sztandarowym w uroczystościach w Horodle związanych z 70. rocznicą 
śmierci oficera AK – Karola Bojarskiego ps. „Wyga”.  Udział delegacji 
ŚZŻAK Okręg Zamość z  pocztem sztandarowym we mszy św. w  Kościele 
parafialnym w Skierbieszowie odprawionej w 34. rocznicę śmierci mjr Józefa 
Śmiecha ps. „Ciąg” oraz za żołnierzy jego oddziału. Uroczystość została zorga-
nizowana przez Koło Rejonowe ŚZŻAK w Skierbieszowie.

Źródło: http://prawy.pl

Źródło: http://zshorodlo.pl  
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25.04.2016 r. – spotkanie władz ŚZŻAK Okręg Zamość z  członkami 
ŚZŻAK Koło Rejonowe w Żółkiewce.

1.05.2016 r. – udział delegacji ŚZŻAK Okręg Zamość w  spotkaniu 
z Wojciechem Smarzowskim, reżyserem filmu „Wołyń”, które zorganizowano 
w CKF w Zamościu. 

8.05.2016 r. – uczestnictwo Pre-
zesa ŚZŻAK Okręg Zamość, posła 
Sławomira Zawiślaka w  uroczysto-
ściach na terenie byłego obozu zagłady 
w Błudku z okazji 71. rocznicy rozbi-
cia obozu zagłady żołnierzy AK, w któ-
rej to akcji czynny udział brał obecny 
podczas obchodów – organizator uro-
czystości – Prezes Koła Rejonowego 
Susiec ŚZŻAK ppłk Bronisław Malec. 
 Zorganizowane przez ŚZŻAK 
Okręg Zamość obchody 70.  rocznicy 
odbicia więźniów z  komunistycznego 
więzienia w  Zamościu przez oddział 
żołnierzy AK – WiN dowodzony przez 
por.  Romana Szczura  ps.  „Urszula” 
rozpoczęły się Mszą św. odprawioną 
w kościele pw. Św Jana Bożego Parafii Wojskowej. Następnie wszyscy uczest-
nicy, poczty sztandarowe oraz kompania reprezentacyjna przemaszerowali 
do Klubu Garnizonowego 3. Batalionu Zmechanizowanego w  Zamościu,  

Fot. M.A. Derkacz

Projekt: Attyla s.j. w Zamościu
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gdzie odbyła się konferen-
cja naukowa. 

Głównym punktem tej 
konferencji był wykład 
prof.  dr.  hab. Krzysztofa 
Szwagrzyka (IPN) zatytu-
łowany „Polska szuka bo-
haterów”. Następnie głos 
zabrali: Marcin Krzyszto-
fik z  lubelskiego Oddziału 

IPN, który przedstawił sylwetkę dowódcy brawurowej akcji – por. Romana 
Szczura ps. „Urszula”, dr Daniel Piekaruś (IPN Lublin) omówił początki dzia-
łań komunistycznego Urzędu Bezpieczeństwa w Zamościu, dr. Ryszard Male-
szyk (IPN Lublin) zaprezentował akcje uwolnienia więźniów przeprowadzone 
przez podziemie antykomunistyczne na Lubelszczyźnie w latach 1944–1947, 
zaś Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość por. Andrzej Jaroszyński opisał za-
angażowanie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość 
w upamiętnienie bohaterskiej walki por. „Urszuli” i jego żołnierzy. 

Po zakończeniu konferencji naukowej rozpoczęły się główne uroczy-
stości przed tablicą pamiątkową umieszczoną na murze Zakładu Karnego  
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na ul. Okrzei. Obchodom towarzyszył ceremoniał wojskowy. Następnie głos 
zabrali: Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Za-
mość poseł Sławomir Zawiślak oraz Wojewoda Lubelski dr hab. Przemysław 
Czarnek.  W dalszej części obchodów odbyła się inscenizacja historyczna 

Fot. Facebook Posła Sławomira Zawiślaka
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odbicia więźniów z zamojskiego więzienia, w wykonaniu Grupy Rekonstrukcji 
Historycznej „WIR”, Tomaszowskiego Szwadronu KOP, Stowarzyszenia Re-
konstrukcji Historycznej 9 PP Legionów, Tomaszowskiego Klubu Miłośników 
Historii, Zamość 1920, których wsparła swoim uczestnictwem młodzież z za-
mojskich szkół. Uroczystości zakończyło złożenie wieńców pod pamiątkową 
tablicą przez delegacje urzędów, instytucji, kombatantów oraz służb munduro-
wych.  Obchody zorganizowane zostały przez Światowy Związek Żołnierzy 
Armii Krajowej Okręg Zamość, 3. Batalion Zmechanizowany w Zamościu 
oraz Zakład Karny w Zamościu, przy wsparciu Urzędu do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych. Honorowy Patronat nad 70. rocznicą odbicia 
więźniów objął Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek.  O rehabilitację 
Romana Szczura vel Szumskiego (nazwisko konspiracyjne) wystąpiły Świa-
towy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz Stowarzyszenie 
Internowanych Zamojszczyzny. Staraniem Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość 
posła Sławomira Zawiślaka Sąd Najwyższy przywrócił ww.  żołnierzowi AK 
prawa obywatelskie.
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Źródło: http://zsmajdan2011.pxd.pl

Źródło: http://tomaszowski.com.pl

Źródło: https://www.facebook.com

linki do artykułów:

Źródło: http://www.lublin.uw.gov.pl

Źródło: http://www.fundacja-niepodleglosci.pl

Źródło: http://www.zspnr5.zamosc.roztocze.pl

Źródło: http://www.wiadomosci24.pl
 

Źródło: http://zyciezamoscia.pl
 

Źródło: http://www.wiadomosci24.pl
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29.05.2016 r. – uczestnictwo delegacji 
ŚZŻAK Okręg Zamość z  pocztem sztandaro-
wym w uroczystościach Zjazdu Żołnierzy 9 p.p. 
Leg. Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej, których 
ŚZŻAK Okręg Zamość jest od lat głównym orga-
nizatorem.

Źródło: http://www.zwierzyniec.info.pl

Źródło: http://www.kurierzamojski.pl

Fot. M.A. Derkacz
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6.06.2016 r. – w Klubie 3 Batalionu Zmechanizowanego przy ul. Pił-
sudskiego 36 w Zamościu odbyło się uroczyste zakończenie zorganizowanej 
przez ŚZŻAK Okręg Zamość VII edycji Konkursu historycznego pt. „Histo-
ria mojej małej Ojczyzny”. Wspomnienia o  żołnierzach SZP-ZWZ-AK 
Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy” pod Patronatem Honorowym 
JE ks. bp dr Mariana Rojka – Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczow-
skiej, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Mini-
stra Jana Józefa Kasprzyka oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk.

Laureaci konkursu poziomu szkół 
gimnazjalnych, fot. M.A. Derkacz

Laureaci konkursu poziomu szkół 
ponadgimnazjalnych, fot. M.A. Derkacz

Złożenie wiązanek przez uczestników konkursu pod pomnikiem Dzieci Zamojszczyzny  
w Zamościu, fot. M.A. Derkacz
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Źródło: http://roztocze.net

Źródło: http://www.kurierzamojski.pl

Źródło: http://zamojska.org

Źródło: http://www.bursa2zamosc.pl

19.06.2016 r. – wiceprezes ŚZŻAK Okręg 
Zamość por. Andrzej Jaroszyński reprezentu-
jąc wraz z pocztem sztandarowym Okręg wziął 
udział w  corocznych uroczystościach patrio-
tyczno-religijnych obchodzonych przy Pomniku 
pamięci Polaków pomordowanych w  latach 
1939–1947 przez faszystów niemieckich i ukra-
ińskich w miejscowości Staszic. Tegoroczną uro-
czystość uświetnił montaż poetycko-muzyczny 
pt. „Bohaterowie nie umierają” z  udziałem 
uczniów z Gimnazjum w Uchaniach.

Źródło: http://gok.kultura-uchanie.pl

Podziękowanie dla Komisji konkursowej, fot. M.A. Derkacz
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23.06.2016 r. – wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość por. Andrzej Jaro-
szyński reprezentując ŚZŻAK Okręg Zamość oraz Prezes Koła Rejonowego 
ŚZŻAK w Hrubieszowie Kamila Maślanka wzięli udział w obchodach Święta 
2.  Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, które rozpoczęła uroczysta 
Msza święta w kościele garnizonowym, w intencji żołnierzy i pracowników 
wojska 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego. Następnie odbyły się 
uroczysty apel pododdziałów pułku oraz wręczenie m.in. odznaczeń i medali. 
Apel zakończył się  defiladą pododdziałów pułku i  prezentacją artystyczną 
orkiestry wojskowej Garnizonu Rzeszów.

Źródło: http://lubiehrubie.pl
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26.06.2016 r. – uroczystą mszą św. rozpoczęły się obchody 72. rocznicy 
Bitwy pod Osuchami. Do Osuch, niewielkiej wsi pod Biłgorajem, przyjechali 
przedstawiciele władz, organizacji kombatanckich (łącznie 46 pocztów sztan-
darowych – w tym ok. 20 ze ŚZŻAK Okręg Zamość), mieszkańcy regionu, 
ale przede wszystkim nieliczni już świadkowie tamtych wydarzeń – żołnierze 
AK, którzy w 1944 roku stoczyli bitwę z Niemcami. Światowy Związek Żoł-
nierzy Armii Krajowej Okręg Zamość od początku jest jednym ze współor-
ganizatorów tych uroczystości. W uroczystości uczestniczyli także członkowie 
Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość.

Źródło: http://www.lukowa.pl

Źródło: http://www.lukowa.pl

24.07.2016 r. – w  Szczebrzeszynie odbyły się uroczystości związane 
z 72. rocznicą wkroczenia do miasta oddziału Armii Krajowej dowodzonej 
przez Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”. Po raz trzeci zostały one zorga-
nizowane przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość 
przy współpracy z 3 Batalionem Zmechanizowanym w Zamościu, Fundacją 
Niepodległości w Lublinie, Parafią pw. św. Michała w Szczebrzeszynie, Urzę-
dem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. św. Mikołaja odprawioną 
w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych żołnierzy 9 PP AK. Następ-
nie kilka grup rekonstrukcyjnych przeprowadziło wspólnie widowiskową 
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inscenizację historyczną  zdobycia miejscowego ratusza, która zakończyła 
się wywieszeniem na jego balkonie polskiej flagi (po zerwaniu emblematów  
III Rzeszy).
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Fot. Sławomir Zawiślak
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Po złożeniu kwiatów pod tablicą upamięt-
niającą Tadeusza Kuncewicza umieszczoną 
na ścianie ratusza, kontynuowano uroczysto-
ści z ceremoniałem wojskowym pod pomni-
kiem Armii Krajowej – odegrano hymn 
państwowy, przemówienie wygłosił Prezes 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajo-
wej poseł Sławomir Zawiślak, zaś po Apelu 
Poległych oddano salwę honorową. Uroczy-
stości zakończyło towarzyskie spotkanie przy 
wojskowej grochówce.
 
 

 

Źródło: https://solidarnosc-bogdanka.pl

Źródło: https://www.facebook.com

Źródło: http://www.szczebrzeszyn.info  

Źródło: http://www.fundacja-niepodleglosci.pl

1.08.2016 r. – ŚZŻAK Okręg Zamość wspólnie z 3 Batalionem Zmecha-
nizowanym w Zamościu, Parafią p.w. Zwiastowania NMP w Zamościu zorga-
nizowali uroczystości patriotyczno-religijne w 72. rocznicę wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego. Uroczystości te rozpoczęły się mszą św. o  godz.  9.00 
w Kościele pw. Zwiastowania NMP w Zamościu. Następnie delegacje komba-
tantów, władz miasta, młodzieży szkolnej i mieszkańcy Zamościa przeszli pod 
pomnik Inspektoratu AK Zamość, gdzie miał miejsce ceremoniał wojskowy, 
odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego – Hymnu Narodowego – i wciągnię-
cie flagi na maszt. Zebranych w imieniu organizatorów i współorganizatorów 
powitał Marian Derkacz – Sekretarz ŚZŻAK Okręg Zamość. Wystąpienie na 

Projekt: Attyla s.j. w Zamościu
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temat rocznicy Powstania Warszawskiego 
wygłosił dr mjr Ryszard Maleszyk – przed-
stawiciel Zarządu Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Po 
czym nastąpiło wręczenie odznaczeń, apel 
poległych, salwa honorowa, złożenie wień-
ców i kwiatów pod pomnikiem oraz chwila 
ciszy, którą zebrani uczcili walczących i pole-
głych w Postaniu Warszawskim.  Delega-
cja ŚZŻAK Okręg Zamość wraz z Wicepre-
zesem por.  Andrzejem Jaroszyńskim oraz 
pocztem sztandarowym uczestniczyła w bił-
gorajskich obchodach 72. rocznicy wybu-
chu Powstania Warszawskiego, które rozpo-
częły się od uroczystej zbiórki przy kościele 
św. Jerzego w Biłgoraju. W ramach uroczy-
stości odprawiona została msza św., odbyły 
się także przemarsz delegacji, godzina „W” 
oraz ceremoniał przy pomniku żołnierzy 
AK. Dopełnieniem ww. było wręczenie legi-
tymacji i odznak w imieniu Prezydium Świa-
towego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, a także złożenie wiązanek kwiatów 
i zapalenie zniczy przy pomniku poświęconym żołnierzom AK.

Źródło: http://roztocze.net

Fot. roztocze.net

Ł. Teterycz, graftet.pl/Attyla s.j.  
w Zamościu
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Źródło: http://zamosc.naszemiasto.pl
 

Źródło: http://www.zamosc.tv

Źródło: http://ezamosc.pl
 

Źródło: http://bilgoraj.com.pl

 Fot. bilgoraj.com.pl
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5.08.2016 r. – wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość por. Andrzej Jaroszyń-
ski reprezentując ŚZŻAK Okręg Zamość uczestniczył na terenie zamojskiej 
jednostki wojskowej w  pożegnaniu ppłk. Tadeusza Nastarowicza, dowódcy 
3. Batalionu Zmechanizowanego w  Zamościu, który obejmie dowództwo 
2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Pułkownik Tadeusz Nastaro-
wicz dowodził zamojską jednostką od 2012 roku i podobnie jak poprzedni 
dowódcy zamojskiego garnizonu wspierał pracę ŚZŻAK Okręg Zamość m.in. 
poprzez udział WP w organizacji uroczystości patriotycznych. 

Źródło: http://roztocze.net

7.08.2016 r. – na scenie letniej Bił-
gorajskiego Centrum Kultury odbył się 
koncert Orkiestry Koncertowej Reprezen-
tacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska 
Polskiego, który wystąpił z programem hi-
storyczno-rozrywkowym. Organizatorami 
koncertu byli Światowy Związek Żołnie-
rzy AK Rejon Biłgoraj oraz Biłgorajskie 
Centrum Kultury. Koncert upamiętniał 
1050-lecie chrztu Polski.

Fot. roztocze.net
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Źródło: http://www.tygodnikzamojski.pl

Źródło: http://bilgoraj.com.pl

Fot. S. Zawiślak
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22.08.2016 r. – tego 
dnia w  sali Delegatury 
Urzędu Wojewódzkiego 
w  Zamościu odbyła się 
konferencja prasowa po-
święcona rekonstrukcji 
bitwy pod Komarowem. 
Wzięli w niej udział: Poseł 
Sławomir Zawiślak – Pre-
zes Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Tomasz Dudek – Dowódca Koma-
rowskiej Potrzeby, Prezes Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem” oraz Witold 
Marucha – kierownik Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamo-
ściu a jednocześnie przedstawiciel społeczności mieszkańców Gminy Komarów.
Źródło: http://www.kurierzamojski.pl

24–28.08.2016 r. – ŚZŻAK Okręg 
Zamość współorganizuje obchody 96. Rocz-
nicy Bitwy Pod Komarowem – Komarowska 
Potrzeba 2016 – VII  Manewry Kawalerii 
pod Komarowem. W  tegorocznej rekon-
strukcji udział wzięliśmy żołnierze Wojska 
Polskiego m. in. 25 Brygady Kawalerii Po-
wietrznej, 3  Zamojskiego Batalionu Zme-
chanizowanego, Batalionu Reprezentacyj-
nego Wojska Polskiego, 33 Wojskowego  
Oddziału Gospodarczego.

Źródło: http://www.bitwapodkomarowem.pl

Źródło: http://www.kurierzamojski.pl

Źródło: http://www.dziennikwschodni.pl

Projekt: K. Głuchowski
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27.08.2016 r. – uroczystości obchodów 96. Rocznicy Bitwy pod Koma-
rowem rozpoczęły się o godz. 17.30 uroczystym Capstrzykiem na Cmentarzu 
Parafialnym w Komarowie. Następnie została odprawiona msza św. w kościele 
w Komarowie o godz. 18.00 w intencji poległych ułanów. Sobotnie uroczy-
stości zakończył Koncert Patriotyczny także przy kościele w Komarowie.

Źródło: http://www.kurierzamojski.pl  

28.08.2016 r. – w niedzielę o godz. 12.00 na polach Wolicy Śniatyckiej 
w Komarowie odbyły się główne obchody 96. Rocznicy Bitwy pod Koma-
rowem połączone ze Świętem Kawalerii Polskiej. Bezpośrednio przed insce-
nizacją Bitwy pod Komarowem Tomasz Dudek – Dowódca Komarowskiej 
Potrzeby wręczył wyróżnienia oraz podziękowania osobom zaangażowanym 
w organizację tegorocznych wydarzeń. 

Podziękowania odebrali m.in: Poseł Sławomir Zawiślak, Rotmistrz Jan 
Znamiec, Rotmistrz Wojciech Brykner, por. Marek Wachna, płk. Tadeusz 
Nastarowicz, ks. kapelan Błażej Górski, Zastępca Dowódcy Komarowskiej 
Potrzeby Grzegorz Sosnowski, adiutant  Jacek Skoczylas, wachm.  Jarogniew 
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Fot. kurierzamojski.pl
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Kamiński.  Ponadto Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek wręczył 
dyplom uznania płk. Tomaszowi Dudkowi za trud włożony w organizację 
manewrów oraz walkę o tradycje Kawalerii Polskiej.

Źródło: http://www.kurierzamojski.pl

Źródło: http://www.zamosconline.pl

Źródło: http://www.dobroni.pl

23–24.09.2016 r. – w ramach obchodów 77. rocznicy powstania Pol-
skiego Państwa Podziemnego ŚZŻAK Okręg Zamość zorganizował dwudnio-
wy Rajd Pieszy „Śladami Powstania Zamojskiego”.

Projekt: Attyla s.j. w Zamościu
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Fot. W. Baranowski
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24.09.2016 r. – Świa-
towy Związek Żołnierzy Ar-
mii Krajowej Okręg Zamość 
wspólnie ze Światowym 
Związkiem Żołnierzy Armii 
Krajowej Kołem Rejonowym 
w  Tomaszowie Lubelskim 
oraz Burmistrzem Miasta Tomaszów Lubelski – Woj-
ciechem Żukowskim zorganizował koncert Reprezen-
tacyjnego Zespołu 
Artystycznego Wojska 
Polskiego, który od-
był się 24 września br. 
o  godz. 18.00 w  sali 
teatralnej Tomaszow-
skiego Domu Kultury. 

25.09.2016 r. – Światowy Związek Żołnierzy 
Armii Krajowej Okręg Zamość wspólnie ze Świato-
wym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Kołem 
Rejonowym w  Hrubieszowie oraz Towarzystwem 
Regionalnym Hrubieszowskim zorganizował koncert 
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska 
Polskiego, jaki odbył się z okazji 77 rocznicy wybuchu 
II Wojny Światowej i agresji sowieckiej w sali widowi-
skowej Hrubieszowskiego Domu Kultury 25 września 
br. o godz. 16.00. Zaproszonych gości przywitali prezes 
Sławomir Zawiślak, prezes Kamila Maślanka i Rado-
sław Maksymowicz.

Projekt: Radosław Maksymowicz, 
Agencja Artystyczno-Weselna 
„BRUNO”

Projekt: M. Skalski,  
Tomaszowski Dom Kultury
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27.09.2016 r. – Światowy 
Związek Żołnierzy Armii Krajo-
wej Okręg Zamość razem z 3. Za-
mojskim Batalionem Zmechanizo-
wanym i Urzędem Miasta Zamość 
zorganizował obchody 77. rocz-
nicy powstania Polskiego Państwa 
Podziemnego. Uroczystości, za-
planowane na 27 września br. roz-
poczęły się Mszą św. w kościele 
garnizonowym pw. Jana Bożego 
w Zamościu. Następnie po zbiórce 
na Rynku Solnym koło Ratusza 
uczestnicy udali się pod pomnik 
Armii Krajowej przy ul. Partyzan-
tów 3, gdzie odbyła się dalsza część 
obchodów. Projekt: Attyla s.j. w Zamościu
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Fot. M.A. Derkacz



290



291

Fot. M.A. Derkacz
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Fot. M.A. Derkacz
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1.10.2016 r. – OSP w Brodziakach, GOK w Biłgoraju, Grupa Rekon-
strukcji Historycznej „Wir” w Biłgoraju oraz Koło Rejonowe ŚZŻAK Okręg 
Zamość w Biłgoraju wspólnie zorganizowały piknik historyczny przy leśni-
czówce w miejscu dawnej placówki żołnierzy Armii Krajowej oddziału „Corda”. 
Podczas pikniku miały miejsce rekonstrukcja obozu partyzanckiego, wystawa 
zdjęć okresu okupacji, konkursy i występy artystyczne dla dzieci i dorosłych. 
Było także ognisko i poczęstunek w postaci partyzanckiej grochówki. Rolą 
i zadaniem ŚZŻAK były pogadanki historyczne dotyczące wydarzeń okresu 
II wojny światowej rozgrywających się wokół domów w obwodzie biłgoraj-
skim AK. W imieniu ŚZŻAK głos zabrali panowie: Jerzy Blicharz, Andrzej 
Kuliński, Jerzy Nizio i Piotr Flor. Prelegenci odnosili się do rodzinnych wspo-
mnień swoich rodziców, żołnierzy Armii Krajowej w oddziale „Corda”. Piknik 
cieszył się dużym zainteresowaniem, o czym świadczyła duża liczba zarówno 
Brodziaków, jak i mieszkańców okolicznych miejscowości.

Źródło: www.bilgoraj.com.pl  

16.10.2016 r. – W tym dniu, w szkole im. Armii Krajowej w Kaczór-
kach miały miejsce obchody Święta Patrona Szkoły. Uroczystość ta była dla 
uczniów okazją do przypomnienia historii Armii Krajowej oraz spotkania 
z żołnierzami AK. Wzięli w niej udział Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość poseł 
S. Zawiślak wraz z pocztami sztandarowymi Związku.



295

Źródło: www.spkaczorki.pl

29.10.2016 r. – Poseł Sławomir Zawiślak jako Prezes Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość podjął inicjatywę nakręcenia filmu 
dokumentalnego o Powstaniu Zamojskim, a podczas zdjęć filmowych w gronie 
Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Wir” wcielił się w rolę partyzanta. W zamyśle 
autorów film miał przywołać pamięć tego ważnego dla historii Polski wydarzenia. 
Film będzie zawierać m.in. relacje członków związku – żołnierzy AK, a przy jego 
produkcji wykorzystana zostanie nowoczesna animacja. Ciekawostką jest fakt, że 
podczas kręcenia filmu (zdjęcia partyzanckiej mszy), ze zbiorów będącego wła-
snością ŚZŻAK Okręg Zamość Muzeum Inspektoratu AK w Bondyrzu udostęp-
niony został kompletny, oryginalny przedwojenny ołtarz wojskowy wykorzysty-
wany przez duszpasterzy AK podczas okupacji.

Źródło: www.facebook.com
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6.11.2016 r. – Na murach Nadszańca w Zamościu odsłonięta została 
tablica upamiętniająca pierwszych wysiedlonych w 1941 r. mieszkańców 
pacyfikowanych wsi Zamojszczyzny. Uroczystości rozpoczęły się o 10.00 
w Katedrze Zamojskiej, gdzie zebranych powitał organizator uroczystości – 
Prezes Zarządu Fundacji Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie Henryk 
Smalej. Mszę św. odprawił JE Ks. Biskup Mariusz Leszczyński, który następ-
nie poświęcił tablicę. Wśród osób, które uczestniczyły w uroczystości i złożyły 
pod tablicą kwiaty byli m.in. członkowie Światowego Związku Żołnierzy AK 
O/Zamość wraz z Prezesem – posłem Sławomirem Zawiślakiem.

Źródło: www.facebook.com

11.11.2016 r. – Uczestnictwo przedstawicieli ŚZŻAK Okręg Zamość – 
w tym Prezesa S. Zawiślaka w zamojskich uroczystościach 98. rocznicy odzy-
skania przez Polskę Niepodległości. Oficjalne obchody rozpoczęły się o godz. 
9.00 Marszem Niepodległości, który wyruszył z parkingu przy ul. Partyzan-
tów. Następnie o godz. 10.00 w Katedrze odprawiona została msza święta 
w intencji Ojczyzny, zaś o 11.15 odbyła się manifestacja patriotyczna na 
Rynku Wielkim, w ramach której miał miejsce ceremoniał wojskowy, oko-
licznościowe wystąpienie prezydenta Zamościa, złożenie kwiatów przy tablicy 
Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz defilada z udziałem wojska, służb mundu-
rowych, pocztów sztandarowych i Szwadronu Kawalerii Ochotniczej w bar-
wach 9 Pułku Ułanów Małopolskich.
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Źródło: www.facebook.com

Źródło: http://roztocze.net  
Źródło: www.kronikatygodnia.pl

Źródło: http://zamosc.naszemiasto.pl
 l

14.11.2016 r.
Zamość, 15 listopada 2016 r.

Szanowni Państwo 
Redaktorzy Naczelni 
Dzienników, Czasopism 
i Mediów Elektronicznych

Uprzejmie informujemy, że dnia 14 listopada br. w Delegaturze LUW, 
przy ul. Partyzantów 3 w Zamościu odbyła się konferencja prasowa w trakcie 
której przekazano do publicznej wiadomości szczegółowe informacje na temat 
realizacji inicjatywy Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
Okręg Zamość posła Sławomira Zawiślaka, dotyczącej podjętej już produkcji 
filmu dokumentalnego o Powstaniu Zamojskim.

Wyżej wymieniona inicjatywa wypełnia wolę Weteranów Armii Krajo-
wej o upamiętnieniu tego zapominanego powoli (brak nowych opracowań 
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historycznych i popularyzatorskich) a zwycięskiego czynu zbrojnego żołnierzy 
Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, którzy obronili współbraci-miesz-
kańców Zamojszczyzny przed niemiecką akcją wysiedleńczą oraz wnieśli duży 
wkład w walkę o niepodległość Ojczyzny. Podczas konferencji przedstawiono 
niezwykle ważną tematykę Powstania oraz powody uznania, że to właśnie 
formuła filmowa w najatrakcyjniejszy i najnowocześniejszy sposób przybliży, 
głównie młodemu pokoleniu, tragiczne i bohaterskie losy ludności polskiej 
zamieszkującej Zamojszczyznę w okresie II wojny światowej.

W filmie wykorzystane zostały relacje członków naszego związku – żołnierzy 
AK, nagrano sceny inscenizowane z udziałem wymienionych w załączonym folde-
rze kilkudziesięciu członków grup rekonstrukcji historycznej (Prezes S. Zawiślak 
gościnnie wziął udział w zdjęciach do filmu z udziałem rekonstruktorów Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej „WIR” wcielając się w rolę partyzanta), a także nowo-
czesna animacja i grafika komputerowa. Do zdjęć filmu wykorzystano – będący 
w zbiorach naszego Muzeum Inspektoratu AK Zamość – przedwojenny ołtarz 
polowy Wojska Polskiego wykorzystywany podczas okupacji przez księży kapela-
nów AK podczas odprawianych w oddziałach partyzanckich mszy świętych.

W konferencji udział wzięła reprezentacja członków naszego związku Wete-
ranów, żołnierzy Armii Krajowej, którzy wzięli udział w filmie: ppłk Zbigniew 
Kruk, ppłk Bronisław Malec, por. Narcyz Kruk, por. Józef Kukułowicz, Prezes 
ŚZŻAK O/Z poseł S. Zawiślak, członkowie Prezydium Zarządu, Prezesi Kół 
Rejonowych ŚZŻAK O/Z, Dyrektor TVP 3Lublin – Pan Ryszard Montu-
siewicz, reżyserzy filmu – Magdalena i Rafał Kołodziejczyk, autor muzyki do 
filmu Rafał Rozmus oraz młodzież i harcerze – harcmistrz Anna Rojek z har-
cerzami z 10. Drużyny Harcerskiej „Traperski Krąg” z Suśca.

Konferencja była także okazją do podziękowań m.in. dla Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz innych pozyskanych przez 
ŚZŻAK O/Z sponsorów, bez których wsparcia finansowego produkcja filmu 
nie byłaby możliwa. Podziękowania ze strony Prezesa i członków Związku za 
dobrą pracę i współpracę skierowano także do współproducenta filmu TVP 3 
Lublin, reżyserów, ekipy filmowej a także członków grup rekonstrukcyjnych. 
Jak poinformowano, w wyniku podjętego ze ŚZŻAK porozumienia film 
będzie emitowany m.in. w różnych, ogólnopolskich kanałach TVP, będzie też 
przekazywany szkołom do celów edukacyjnych. Przedstawiciele producenta 
filmu – ŚZŻAK O/Z oraz TVP 3 Lublin poinformowali, że premierę filmu 
w regionie zaplanowano w najbliższym czasie.
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W trakcie konferencji premierowo wyemitowany został zwiastun filmowy.
Do niniejszego komunikatu przesyłamy do wykorzystania folder przygoto-

wany na potrzeby konferencji oraz link do ww. zwiastuna filmowego.

(-) Sekretariat Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej

Okręg Zamość

Wszystko dla Polski – Powstanie Zamojskie 1942–1944 – zwiastun filmowy:

Film ma na celu przybliżenie młodemu widzowi, w atrakcyjny i nowoczesny sposób, 
tragicznych losów ludności zamieszkujących Zamojszczyznę w okresie II wojny świato-
wej, wiedzy o akcjach pacyfikacyjno - wysiedleńczych na tych terenach oraz bohater-
skiej walce oddziałów Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich z tego terenu w obronie 
Ojczyzny. Wykorzystane zostaną wypowiedzi byłych żołnierzy AK (świadków tamtych 
wydarzeń) oraz członków ich rodzin, historyków, inscenizowane sceny oraz animacja i 
grafika komputerowa. 
 
W założeniu film ma mieć charakter głównie edukacyjny, dlatego jego długość (mak-
symalnie 40 min.) będzie dostosowana do godziny lekcyjnej. Wybór formy przekazu – 
wzbogacenie opowieści historycznej w inscenizacje, grafikę i animację – również wynika 
z chęci dotarcia do młodego widza i zaabsorbowania jego uwagi. Dla skompensowania 
wiedzy o Powstaniu Zamojskim i ujęciu jej w czytelnej, 40-sto minutowej formie, wybra-
ne zdarzenia i okoliczności będą wyjaśniane przez lektora.
 
Pomysłodawcą i głównym inicjatorem powstania filmu jest Prezes Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość - Poseł Sławomir Zawiślak. Produkcję dofinan-
sował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a produkcji podjęła się 
Telewizja Polska S.A. Oddział w Lublinie.
 
Tytuł: Wszystko za Polskę - Postanie Zamojskie 1942 - 1944
Scenariusz: Magdalena Kołodziejczyk, Rafał Kołodziejczyk
Reżyseria: Magdalena Kołodziejczyk, Rafał Kołodziejczyk
Zdjęcia: Paweł Iwaniuk
Muzyka: Rafał Rozmus
Montaż: Rafał Kołodziejczyk
Charakteryzacja: Dorota Synowiec
Kierownik produkcji: Maria Mazurek

W zdjęciach wzięły udział grupy rekonstrukcyjne:
GRH WIR, Klub Miłośników Historii - Tomaszów Lubelski
GRH 9 Pułk Piechoty Legionów, 
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych  Zamość 1920

Źródło: www.youtube.com  

Źródło: www.kurierzamojski.pl
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18.12.2016 r. – W Zamościu odbył się koncert pt. Ojczyzno ma w wyko-
naniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Przed 
koncertem trzem osobom nadano odznaczenia za zasługi dla ŚZŻAK O/Z, 
które wręczyli: prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Sławomir Zawiślak, poseł na 
Sejm RP oraz kpt. Józef Łaba.

Projekt: Attyla s.j. w Zamościu

23.12.2016 r. – W Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu 
odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
Koła Rejonowego w Starym Zamościu. W spotkaniu uczestniczyła delegacja 
władz okręgowych Związku wraz z pocztem sztandarowym.
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Rok 2017

3.01.2017 r.

Światowy Związek Żołnierzy Zamość, 04.01.2017 r. 
Armii Krajowej 
Okręg Zamość

Szanowni Państwo 
Redaktorzy Naczelni 
Dzienników, Czasopism 
i Mediów Elektronicznych 
Lubelszczyzny

Uprzejmie informujemy że w dniu 3 stycznia br. w Delegaturze LUW 
w Zamościu odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Światowy 
Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. W konferencji udział 
wzięli Poseł Sławomir Zawiślak – Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość, przedsta-
wiciele Zarządu i Prezesi Kół Rejonowych ŚZŻAK Okręg Zamość, Andrzej 
Bubeła – Dyrektor CKF „Stylowy” w Zamościu oraz przedstawiciele TVP 3 
Lublin Magdalena i Rafał Kołodziejczyk – reżyserzy filmu dokumentalnego 
pt. Wszystko dla Polski – Powstanie Zamojskie 1942–1944.

W trakcie konferencji jej uczestnicy przekazali do wiadomości publicznej 
zaproszenie na premierę ww. filmu dokumentalnego, zrealizowanego staraniem 
ŚZŻAK Okręg Zamość przy współpracy z Telewizją Polską S.A. TVP 3 Lublin.

Pomysłodawcą i głównym inicjatorem filmu jest Poseł Sławomir Zawiślak 
– Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość. W wyniku podjętych przez ŚZŻAK Okręg 
Zamość starań, produkcję dofinansował Urząd do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych oraz następujący darczyńcy: Fundacja ORLEN 
Dar Serca, Grupa Azoty S.A, Krajowa Spółka Cukrowa S.A, Linia Hutnicza 
Szerokotorowa spółka z o.o.

W trakcie konferencji członkowie ŚZŻAK Okręg Zamość podziękowali 
ww. za finansowe wsparcie produkcji filmu, który przypomni Polkom i Pola-
kom zapomniane wydarzenia i chwalebne czyny żołnierzy PPP bohatersko 
walczących w Powstaniu Zamojskim, podjętym w okresie największej potęgi 
Rzeszy Niemieckiej.
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Film ma na celu przybliżenie widzowi, w atrakcyjny i nowoczesny sposób, 
tragicznych losów polskiej ludności zamieszkującej Zamojszczyznę w okresie 
II wojny światowej, wiedzy o niemieckich akcjach pacyfikacyjno-wysiedleń-
czych na tych terenach oraz bohaterskiej walce zbrojnej oddziałów Armii 
Krajowej i Batalionów Chłopskich bardzo aktywnie działających na terenie 
Zamojszczyzny w obronie ludności oraz na rzecz wywalczenia niepodległości 
Ojczyzny. W filmie wykorzystano wypowiedzi byłych żołnierzy AK (świad-
ków tamtych wydarzeń) oraz członków ich rodzin i historyków, inscenizowane 
sceny oraz nowoczesną grafikę i animację komputerową. Dla skompensowania 
wiedzy o Powstaniu Zamojskim i ujęciu jej w czytelnej, około 40-minutowej 
formie, wybrane zdarzenia i okoliczności są wyjaśniane przez lektora.

Premiera filmu odbędzie się 17 stycznia br. o godzinie 18.00 w Centrum 
Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu. Wstęp wolny – odbiór bezpłatnych 
wejściówek w kasie CKF od 10 stycznia.

Kolejne regularne seanse z wolnym wstępem odbędą się w dniach 
18–24  stycznia o godzinie 15.00. Odbiór bezpłatnych wejściówek w kasie 
CKF, telefoniczna rezerwacja miejsc tel. 84 639 23 13 oraz rezerwacja inter-
netowa www.stylowy.net od 10 stycznia br.

Mając na uwadze edukacyjny charakter ww. filmu członkowie ŚZŻAK 
Okręg Zamość wraz z partnerem premiery filmu, tj. CKF w Zamościu, zapro-
sili szkoły na bezpłatne seanse filmowe, które odbędą się w dniach i godzinach 
uzgodnionych pod nr tel. 84 639 23 13. Termin możliwej rezerwacji seansów 
od 30 stycznia do 31 marca br. Odbiór bezpłatnych wejściówek w kasie CKF.

Uczestnicy konferencji, przedstawiciele TVP  3 Lublin przypomnieli, 
że film będzie emitowany na kanałach telewizji publicznej (przygotowane 
zostaną też wersje obcojęzyczne) oraz będzie zgłaszany na festiwale historycz-
nych filmów dokumentalnych.

Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Sławomir Zawiślak zaapelował do Dyrek-
torów pozostałych kin regionu o podjęcie inicjatywy organizacji bezpłatnych 
seansów filmu dla szkół, informując, że zainteresowane wykorzystaniem ww. 
filmu w pracy dydaktycznej szkoły będą mogły otrzymać także jego bez-
płatne egzemplarze. ŚZŻAK Okręg Zamość wykona i bezpłatnie przekaże 
egzemplarze filmu wszystkim zainteresowanym szkołom także dzięki współ-
pracy z Delegaturą Lubelskiego Kuratorium Oświaty w Zamościu. Ponadto 
podziękował kierownictwu i pracownikom Delegatury za podjęcie inicjatywy 
przeprowadzenia testu wiedzy historycznej w szkołach ponadgimnazjalnych, 
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którego wyłonieni zwycięzcy w nagrodę pojadą na koszt posła S. Zawiślaka 
i ŚZŻAK Okręg Zamość na wycieczkę do Warszawy. Planowany termin 
wycieczki – 9 lutego br., tj. dzień organizacji przez ŚZŻAK Okręg Zamość 
w sali kolumnowej Sejmu RP konferencji naukowej, dotyczącej Powstania 
Zamojskiego. Podczas konferencji wyemitowany zostanie także ww. film. 
Szczegóły na temat konkursu zostaną przekazane szkołom drogą e-mailową 
przez Delegaturę LKO w Zamościu.

Podczas konferencji przedstawione zostały również pozycje wydawnicze, 
m.in., przygotowane, wydane staraniem ŚZŻAK Okręg Zamość, tj. pamięt-
nik żołnierza AK Bolesława Polakowskiego ps. Wiarus pt. Dziennik z lasu oraz 
wydana z końcem ub. roku, bogata w informacje o społecznej pracy byłych 
żołnierzy AK i Młodego Pokolenia członków Związku praca zbiorowa 25 lat 
działalności Światowego Związku Okręg Zamość. ŚZŻAK Okręg Zamość pla-
nuje bezpłatnie przekazać ww. wydawnictwo zainteresowanym bibliotekom 
publicznym oraz pedagogicznym.

W sprawie bezpłatnego pozyskania m.in. ww. filmu prosimy o kon-
takt z Prezesem ŚZŻAK Okręg Zamość, posłem Sławomirem Zawiślakiem 
tel. 501 589 888, e-mail: akzam@tlen.pl.

Z poważaniem 
Sekretariat Światowego 

Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej Okręg Zamość
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7.01.2017 r. – Odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez 
władze Koła Rejonowego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
w Szczebrzeszynie.

9.01.2017 r. – W Gminnym Domu Kultury w Żółkiewce miało miejsce 
spotkanie opłatkowe, zorganizowane przez członków Koła Rejonowego Świa-
towego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Żółkiewce.

10.01.2017 r. – W Sali Koncertowej Muzeum Zamojskiego odbyły się 
uroczystości opłatkowe Koła Rejonowego Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej w Zamościu.

17.01.2017 r. – W Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu 
o godz. 18.00 odbył się premierowy pokaz filmu dokumentalnego nakręco-
nego staraniem ŚZŻAK Okręg Zamość (producent filmu) i TVP 3 Lublin 
(współproducent) pt. Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie 1942–1944. 
Pomysłodawcą i głównym inicjatorem powstania ww. filmu był Prezes Świato-
wego Związku Żołnierzy AK Okręg Zamość – poseł Sławomir Zawiślak. Pro-
dukcja ta przypomina historię zwycięskiego czynu zbrojnego żołnierzy Armii 
Krajowej i Batalionów Chłopskich, którzy obronili współbraci-mieszkańców 
Zamojszczyzny przed niemiecką akcją wysiedleńczą oraz wnieśli duży wkład 
w walkę o niepodległość Ojczyzny. W pokazie uczestniczyli bardzo licznie 
przybyli na to wydarzenie przedstawiciele społeczności lokalnej. Gościem 
honorowym premiery był m.in. Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Władze ŚZŻAK Okręg Zamość jako producent filmu podjęły decyzję 
o produkcji i zakupie z własnych środków kilku tysięcy kopii filmu, które bez-
płatnie zostały przekazane (za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Lubli-
nie) do wszystkich szkół z terenu województwa lubelskiego oraz innych zainte-
resowanych osób i instytucji. Po uzgodnieniach z Dyrekcjami kin w regionie, 
film będzie bezpłatnie wyświetlany m.in na terenie Zamojszczyzny dla mło-
dzieży szkolnej i mieszkańców regionu. Związek jako producent filmu, wspól-
nie z jego reżyserami, także TVP 3 Lublin zadeklarował podjęcie starania 
celem jak największej promocji filmu m.in. na antenie telewizji publicznej, 
na krajowych i zagranicznych festiwalach filmów dokumentalnych oraz (jako 
dodatek) w czasopismach regionalnych i krajowych.
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Źródło: www.slawomirzawislak.pl
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20.01.2017 r. – W sali Urzędu Gminy w Uchaniach odbyło się zebranie 
Koła Rejonowego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Ucha-
niach z udziałem przedstawicieli Zarządu ŚZŻAK O/Z.

23.01.2017 r. – Spotkanie sprawozdawcze Koła Rejonowego Światowego 
Związku Żołnierzy AK w Starym Zamościu, połączone z uroczystością opłat-
kową w Gminny Ośrodku Kultury w Starym Zamościu.

2.02.2017 r. – Udział Delegacji ŚZŻAK O/Z z Prezesem S. Zawiślakiem 
i pocztem sztandarowym w uroczystościach patriotycznych z okazji 74. rocz-
nicy Bitwy pod Zaborecznem, które odbyły się w miejscowości Krynice. Mszę 
świętą celebrował i kazanie wygłosił ks. dr hab. Czesław Galek. Dalsza część 
uroczystości miała miejsce w Publicznym Gimnazjum im. Batalionów Chłop-
skich w Krynicach.

4.02.2017 r. – Organizacja uroczy-
stości zorganizowanych pod Pomnikiem 
Poległych Żołnierzy AK w Lasowcach, 
nawiązujących do 74. rocznicy bitwy pod 
Lasowcami. Podczas uroczystości odpra-
wiona została uroczysta msza św., przed-
stawiono rys historyczny tamtych wyda-
rzeń i złożono wieńce pod pomnikiem. 
W część artystycznej wzięli udział ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej w Kaczórkach, 
prezentując okolicznościowe przedstawie-
nie o tematyce patriotycznej.

Źródło: http://echaroztocza.pl 

Źródło: www.lublin.uw.gov.pl 



307

14.02.2017 r. – Rocznica przemianowania Związku Walki Zbrojnej 
w Armię Krajową (14.02.1942 r.). Od 2012 r. Koło Rejonowe ŚZŻAK w Bił-
goraju wspólnie z Zespołem Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących orga-
nizuje z tej okazji miejskie uroczystości. Obchody w 2017 r. rozpoczęły się 
transmitowaną w BTK mszą św. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Bił-
goraju, koncelebrowaną przez ks. kan. Jerzego Kołtuna. Rys historyczny doty-
czący powstania Armii Krajowej wygłosił Prezes ŚZŻAK Rejon Biłgoraj pan 
Tomasz Książek. W wypowiedzi ww. znalazły się słowa: Niestety nie wszyscy 
weterani i żołnierze AK mogli doczekać dzisiejszej uroczystości, dzisiejszej spóź-
nionej satysfakcji. Pamiętając o tej ponadczasowej polskiej lekcji patriotyzmu dnia 
dzisiejszego i jutra, traktujmy ją jak naszą wspólną wielką odpowiedzialność, 
powinność i zadanie wobec Ojczyzny. Część artystyczną nawiązującą do etosu 
i walki żołnierzy AK zaprezentowała młodzież ZSZiO w Biłgoraju. W uro-
czystości uczestniczyli m.in. poseł na Sejm RP pan Piotr Olszówka, władze 
samorządowe powiatu, miasta, poczty sztandarowe organizacji kombatanc-
kich, związkowych, szkolnych, młodzież szkolna i mieszkańcy Biłgoraja. Na 
zakończenie uroczystości delegacje złożyły kwiaty przy Pomniku Armii Krajo-
wej na Skwerze Solidarności w Biłgoraju.

Źródło: Archiwum Koła Rejonowego ŚZŻAK O/Z w Biłgoraju 

16.02.2017 r. – Z inicjatywy Koła Rejonowego ŚZŻAK w Biłgoraj, 
w Biłgorajskim Centrum Kultury odbył się premierowy pokaz filmu doku-
mentalnego Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie 1942–1944, połączony 
z promocją wydanej staraniem Związku książki 25 lat Światowego Związku 
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Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Część pierwszą uroczystości poświę-
cono na promocję książki, uhonorowanie medalem „Zasłużony dla ŚZŻAK 
Okręg Zamość” zasłużonych osób, a także wręczenie ww. książki wszystkim 
dyrektorom placówek oświatowo-wychowawczych, szkołom i bibliotekom 
miasta. Część drugą stanowiła promocja filmu, po której odbył się otwarty 
panel dyskusyjny na temat filmu z udziałem jego twórców. W wydarzeniu tym 
udział wzięli posłowie: Sławomir Zawiślak (Prezes ŚZŻAK O/Z – inicjator 
powstania filmu) i Piotr Olszówka, Magdalena i Rafał Kołodziejczykowie – 
reżyserzy i scenarzyści filmu, Ryszard Montusiewicz – Dyrektor TVP 3 Lublin 
oraz kombatanci – członkowie Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. 
Uroczystość zakończono poczęstunkiem w postaci wojskowej grochówki ser-
wowanej przez uczniów Technikum Gastronomicznego z ZSZiO w Biłgoraju. 
Otwartą, bezpłatną projekcję filmu dla szkół biłgorajskich, a także mieszkań-
ców miasta powtórzono czterokrotnie.

Źródło: www.bilgoraj.com.pl  

19.02. 2017 r. – Tego dnia odbyły się uroczystości związane z 74. rocznicą 
wysiedlenia Grabowca i okolicznych miejscowości. Mszę św., podczas której 
wspólną modlitwą otoczono tych, którzy uczestniczyli w akcji wysiedlania 
Zamojszczyzny, poprzedziła część artystyczna przygotowana przez młodzież 
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z  Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu.  O ciepły posiłek dla 
uczestników uroczystości zatroszczył się tutejszy Gminny Ośrodek Kultury. 

Fot. Dominik Kordyś, GOK Grabowiec

20.02.2017 r. – W kinie „Plon” Hrubieszowskiego Domu Kultury odbył 
się premierowy pokaz filmu dokumentalnego pt. Wszystko dla Polski. Powsta-
nie Zamojskie 1942–1944, którego głównym inicjatorem był ŚZŻAK Okręg 
Zamość, połączony z promocją książki pt. 25-lecie ŚZŻAK Okręg Zamość. 
W premierze tej wzięli udział: poseł i jednocześnie Prezes ŚZŻAK Okręg 
Zamość Sławomir Zawiślak, reżyserzy i scenarzyści filmu Magdalena i Rafał 
Kołodziejczyk, Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość por. Andrzej Jaroszyński 
oraz Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Koła Rejonowego w Hrubieszowie Kamila 
Maślanka. W kolejnych dniach film był wyświetlany bezpłatnie dla uczniów 
hrubieszowskich szkół, mieszkańców miasta Hrubieszów i powiatu.
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Fot. Kamila Maślanka

20.02.2017 r. – Z inicjatywy Koła Rejonowego Światowego Związku 
Żołnierzy AK w Uchaniach w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kul-
tury odbyła się projekcja filmu dokumentalnego Wszystko dla Polski. Powsta-
nie Zamojskie 1942–1944, zrealizowanego przez ŚZŻAK Okręg Zamość oraz 
TVP 3 Lublin, sfinansowanego m.in. ze środków Urzędu ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych oraz od pozyskanych przez Związek darczyńców. 
Gośćmi honorowymi spotkania byli Magdalena i Rafał Kołodziejczykowie – 
reżyserzy filmu.

Źródło: www.gok.kultura-uchanie.pl
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26.02.2017 r. – W kinie „Kadr” Tomaszowskiego Domu Kultury odbył 
się premierowy pokaz filmu dokumentalnego Wszystko dla Polski – Powstanie 
Zamojskie 1942–1944. Podobnie jak w pozostałych powiatach Zamojszczy-
zny film był bezpłatnie wyświetlany zainteresowanym szkołom i mieszkań-
com. W premierze udział wzięli m.in: poseł i jednocześnie Prezes ŚZŻAK 
Okręg Zamość – Sławomir Zawiślak, reżyserzy i scenarzyści filmu – Magda-
lena i Rafał Kołodziejczykowie, a także władze samorządowe z Burmistrzem 
Tomaszowa Lubelskiego Wojciechem Żukowskim.

26.02.2017 r. – 74. rocznica rozstrzelania rodziny Konrada Bartoszew-
skiego „Wira” zorganizowana przez Koło Rejonowe ŚZŻAK w Józefowie. 
W uroczystości uczestniczyła delegacja władz okręgowych Związku i poczet 
sztandarowy ŚZŻAK Okręg Zamość.

1.03.2017 r. – W Zamościu odbyły się uroczyste obchody Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zorganizowane przez Światowy Zwią-
zek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, przy współpracy z 3 Batalio-
nem Zmechanizowanym w Zamościu oraz Kuratorium Oświaty w Lubli-
nie Delegatura w Zamościu. W pierwszej części uroczystości w Centrum 
Kultury Filmowej w Zamościu miała miejsce konferencja historyczna pod 
hasłem: Wszystko dla Polski – Powstanie Zamojskie 1942–1944. Celem wyda-
rzenia, zorganizowanego przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 
Okręg Zamość, przy wsparciu Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura 
w Zamościu, było uroczyste podsumowanie „Konkursu Wiedzy o Powstaniu 
Zamojskim”. W trakcie uroczystości poinformowano zaproszoną młodzież – 
uczestników konkursu, że ŚZŻAK O/Z w ramach nagrody głównej ufunduje 
i zorganizuje wyjazd około 120 najlepiej ocenionych przez komisję uczniów 
na bezpłatną wycieczkę do Warszawy, w trakcie której młodzież zwiedzi m.in. 
Sejm RP i Pałac Prezydenta RP.

W drugiej części uroczystości w Kościele Garnizonowym pw. św. Jana 
Bożego w Zamościu odprawiona została uroczysta msza św. w intencji 
Ojczyzny i Żołnierzy Wyklętych. Następnie pod tablicą upamiętniającą byłą 
katownię gestapo i UB w Zamościu (Kamienica Czerskiego przy ul. Żerom-
skiego 15), gdzie przetrzymywano i torturowano żołnierzy AK, WiN oraz 
Żołnierzy Wyklętych, odbyła się dalsza część obchodów. Odśpiewano hymn 
państwowy, dokonano uroczystego ceremoniału wojskowego oraz złożono 
wieńce i kwiaty.
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Projekt: Attyla s.j. w Zamościu

Źródło: www.slawomirzawislak.pl
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linki do artykułów:

Źródło: www.kurierzamojski.pl
 

Źródło: www.facebook.com

Źródło: roztocze.net

Źródło: zamosc.tv
 

1.03.2017 r. – Koło Rejonowe ŚZŻAK w Biłgoraju od 2016 r. razem 
z Zespołem Szkół Leśnych w Biłgoraju podjęło współpracę mającą na celu 
cykliczną organizację ogólnomiejskich uroczystości związanych z Narodowym 
Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Tegoroczną uroczystość patriotyczno-
-religijną rozpoczęto od uroczystej mszy św. z elementami ceremoniału woj-
skowego, koncelebrowaną przez ks. komandora pp. Józefa Michalika kano-
nika parafii pw. Chrystusa Króla w Biłgoraju. Uroczystość zgromadziła bardzo 
dużą liczbę mieszkańców, w tym posła na Sejm RP pana Piotra Olszówkę, 
władze samorządowe, a także młodzież, poczty sztandarowe organizacji kom-
batanckich, samorządowych, związkowych i pozarządowych. Wystąpienie 
historyczne nawiązujące do działalności UB na terenie powiatu biłgorajskiego 
wygłosił pan Tomasz Książek, który podkreślił, że: Wiedza przeciętnego Polaka 
na temat II konspiracji tzw. podziemia poakowskiego, czyli historii antykomu-
nistycznego niepodległościowego ruchu partyzanckiego stawiającego opór sowiety-
zacji Polski jest bardzo fragmentaryczna i zróżnicowana. W skutek jałtańskiego 
porządku powojennego w Polsce dotychczasowego niemieckiego okupanta zastąpił 
okupant sowiecki. Zmienili się tylko oprawcy. Gestapo zastąpiło sowieckie NKWD 
i polskie UB. Zbudowane przez Niemców obozy zagłady, katownie gestapo, wię-
zienia, funkcjonowały nadal. Nadal przebywali w nich Polacy, teraz głównie 
żołnierze II konspiracji. Tak się stało w byłym niemieckim obozie zagłady na 
Majdanku, Lubelskim Zamku, Zamojskiej Rotundzie, Tomaszowskiej Smoczej 
Jamie, Biłgorajskim więzieniu i wielu innych katowniach w okupowanej przez 
sowietów Polsce. Część artystyczną przygotowała i zaprezentowała młodzież 
Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju. Na zakończenie uroczystości delegacje 
złożyły kwiaty w biłgorajskich miejscach kaźni UB i NKWD.

10.03.2017 r. – Trzecia edycja konkursu historycznego „Trudne decyzje, 
kontrowersyjne wybory – Żołnierze Wyklęci” zorganizowanego przez Gimna-
zjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Zamościu pod honorowym patronatem 
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ŚZŻAK Okręg Zamość. Uroczysty finał i wręczenie nagród laureatom odbyły 
się w Galerii Rzeźby prof. Mariana Koniecznego. W uroczystości uczestniczyli 
przedstawiciele ŚZŻAK Okręg Zamość.

10.03.2017 r. – Tego dnia odbyło się zebranie sprawozdawczo-wybor-
cze Koła Rejonowego ŚZŻAK w Biłgoraju za okres od 10.02.2014 r. do 
10.03.2017 r. Sprawozdanie z działalności Koła przedstawił zastępca prezesa 
pan Tomasz Książek. Sprawozdanie o stanie finansowym Koła złożył prze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej pan Stefan Oleszczak. Po dyskusji przyjęto 
sprawozdania, udzielając absolutorium ustępującym władzom w sposób jed-
nomyślny. Również wynikiem jednomyślnym prezesem ŚZŻAK Koła Rejo-
nowego w Biłgoraju wybrany został pan Tomasz Książek, członkami Komisji 
Rewizyjnej wybrani zostali Stefan Oleszczak (przewodniczący), Anna Haw-
ryluk i Teresa Kłosek. Członkami Zarządu Koła Rejonowego ŚZŻAK w Bił-
goraju zostali Tomasz Książek – prezes, Ryszard Kozdra – zastępca prezesa, 
sekretarz, Jerzy Nizio – członek, Jerzy Blicharz – członek, Anna Łukaszczyk 
– członek, Andrzej Kuliński – członek. Delegatami na zebranie sprawozdaw-
czo-wyborcze Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość wybrani zostali: Tomasz Ksią-
żek, Jerzy Blicharz, Jan Pacyk, Andrzej Kuliński, Ryszard Kozdra. W minio-
nym okresie z pośród członków weteranów AK Obwodu Biłgorajskiego na 
wieczną wartę odeszli: Witold Kiciński ps. „Olgierd”, Anna Kicińska ps. 
„Dana”, Roman Kiciński ps. „Orkan”, Stanisław Łukasik ps. „Chętny”.

11.03.2017 r. – W Kinie Zamkowym w Lublinie odbył się premierowy 
pokaz filmu Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie 1942–1944, który 
zainaugurował nowy cykl filmowy na Zamku Lubelskim: „Kino Zamkowe. 
Lubelskie w kadrze dokumentalistów”. W premierze obok reżyserów filmu 
M. i R. Kołodziejczyków uczestniczył zaproszony przez organizatorów prezes 
ŚZŻAK O/Z poseł S. Zawiślak.

15.03.2017 r. – Zebranie sprawozdawczo-wyborcze ŚZŻAK Koła Rejo-
nowego w Hrubieszowie.

16.03.2017 r. – W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się gala 
podsumowująca konkurs Wojewody Lubelskiego „Organizacja pozarzą-
dowa 2016”. Poseł Sławomir Zawiślak jako Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość 
w gronie członków Związku, także żołnierzy AK, odebrał z rąk Wojewody 
Lubelskiego Przemysława Czarnka pamiątkową statuetkę zwycięzcy, laure-
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ata konkursu w kategorii kultura i dziedzic-
two narodowe, decyzją komisji konkursowej 
przekazaną dla Światowego Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej Okręg Zamość (zdjęcie 
statuetki poniżej).

Źródło: www.slawomirzawislak.pl
 

17.03.2017 r. – W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim miało miej-
sce posiedzenie Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru 2. Lubel-
skiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Hieronima Dekutowskiego, 
ps.  „Zapora”. W skład komitetu weszli wojewoda lubelski Przemysław 
Czarnek, jako jego przewodniczący, Przemysław Omieczyński, prezes Fun-
dacji Niepodległości jako wiceprzewodniczący oraz inne osoby i instytucje, 
m.in. Sławomir Zawiślak, poseł na Sejm RP i Prezes Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. kultywującego pamięć o czynach 
bojowych 9 pułku piechoty Armii Krajowej, żołnierzy AK działających na 
terenie Zamojszczyzny.

W trakcie spotkania Prezes S. Zawiślak podziękował za inicjatywę utworze-
nia wojsk Obrony Terytorialnej w tym, nawiązującej także do tradycji wspo-
mnianej 9 pp AK, naszej 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Poni-
żej, w załączeniu, decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 50 z dn. 1 marca 
2017 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia nazwy wyróżnia-
jącej i  nadania imienia patrona oraz ustanowienia Święta i wprowadzenia 
odznaki pamiątkowej 2. Brygady Obrony Terytorialnej.
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19.03.2017 r. – Udział delegacji władz okręgowych Związku (wraz ze 
sztandarem) w uroczystościach 73. rocznicy wymordowania mieszkańców wsi 
Tarnoszyn i okolic przez bandy UPA. Mieszkańcy Tarnoszyna oddali hołd 
pomordowanym przez UPA przed 73 laty przodkom.

Źródło: ulhowek.pl

27.03.2017 r. – Udział Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość Posła Sławomira 
Zawiślaka wraz z pocztem sztandarowym AK w uroczystościach patriotycz-
nych z okazji 73. rocznicy wydarzeń z 27 marca 1944 r. – walk z najeźdźcą 
hitlerowskim i nacjonalistami ukraińskimi, a także pacyfikacji Smoligowa, 
Łaskowa, Ameryki i Olszynki.

29.03.2017 r. – Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Woj-
ska Polskiego w sali widowiskowej Hrubieszowskiego Domu Kultury. Przedsię-
wzięcie zostało zorganizowane przez ŚZŻAK Okręg Zamość, Koło Rejonowe 
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ŚZŻAK w Hrubieszowie we współpracy z 2. Hrubieszowskim Pułkiem Roz-
poznawczym z okazji 40. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników. 
Występ artystów zapowiedział zastępca dowódcy JW. ppłk Mirosław Biszczat.

Fot. Kamila Maślanka
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30.03.2017 r. – W Krasnostawskim Domu Kultury odbył się premie-
rowy pokaz filmu dokumentalnego Wszystko dla Polski – Powstanie Zamoj-
skie 1942–1944. W uroczystości wziął udział prezes ŚZŻAK O/Z poseł 
S. Zawiślak.

9.04.2017 r. – Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Rejonowego 
ŚZŻAK w Skierbieszowie, które odbyło się w biurze ww. KR ŚZŻAK. Na tym 
spotkaniu podsumowano dotychczasową działalność Koła, dokonano wyboru 
nowych władz oraz przedstawiono plan zamierzeń na rok 2017.

10.04.2017 r. – W hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu 
o godz. 12.00 odbył się koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego pt. Ojczyzno ma. Koncert został zorganizowany przez Pre-
zesa ŚZŻAK Okręg Zamość posła S. Zawiślaka oraz Klub 3 Batalionu Zme-
chanizowanego w Zamościu. Partnerem ww. projektu był Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Zamościu. Zaproszenie na koncert przyjęło ponad 1000 uczniów 
szkół głównie z powiatu zamojskiego i miasta Zamościa. Przed koncertem 
delegacje złożyły kwiaty pod Krzyżem Katyńskim obok kościoła Rektoralnego 
w Zamościu. Występ RZA WP poprzedził pokaz statyczny sprzętu i uzbro-
jenia wojskowego oraz dynamiczny walki zaprezentowany przez żołnierzy 
3. zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego.

23.04.2017 r. – Organizacja 
i udział w uroczystościach w Łabu-
niach, upamiętniających mord doko-
nany przez NKWD i UB na żołnier-
zach AK i ludności Łabuń. Staraniem 
Związku po mszy świętej grupy 
rekonstrukcji historycznej przedsta-
wiły widowisko historyczne poka-
zujące tragiczną śmierć zamordowa-
nego przez NKWD i UB oficera AK 
por. Edwarda Lachawca, jego żołnie-
rzy i mieszkańców regionu.

Projekt: Attyla s.j. w Zamościu
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24.04.2017 r. – W sali konferencyjnej Delegatury w Zamościu Lubel-
skiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Podczas spo-
tkania podsumowano dotychczasową działalność Okręgu, dokonano wyboru 
nowych władz oraz przedstawiono plan zamierzeń na rok 2017.

Źródło: www.slawomirzawislak.pl

30.04.2017 r. – Udział pocztu sztandarowego ŚZŻAK Okręg Zamość 
w uroczystościach rocznicy wymordowania mieszkańców wsi Worochta przez 
bandy UPA.

Źródło: ulhowek.pl  

Źródło: http://www.kronikatygodnia.pl
 

2.05.2017 r. – Dzięki staraniom ŚZŻAK Okręg Zamość na Rynku 
Solnym w Zamościu została otwarta wystawa pt.: Józef Piłsudski. Dziadek. 
Wystawa została przygotowana z okazji 150. rocznicy urodzin Marszałka 
Józefa Piłsudskiego przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej 
im.  płk. dypl. Mariana Porwita w Warszawie. W wydarzeniu tym wziął 
udział m. in. Prezes ŚZŻAK O/Zamość poseł Sławomir Zawiślak wraz 
z pocztem sztandarowym.
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Projekt: Attyla s.j. w Zamościu

Źródło: www.kurierzamojski.pl  

3.05.2017 r. – Udział przedstawicieli Związku, pocztów sztandarowych 
w uroczystościach 226. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które odbyły 
się na Rynku Wielkim w Zamościu.
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3.05.2017 r. – Święto Narodowe Trzeciego Maja w Biłgoraju. Zgodnie 
z kalendarzem świąt narodowych w uroczystościach miejskich Koło Rejo-
nowe ŚZŻAK w Biłgoraju swoją obecność zaznaczyło udziałem delegacji oraz 
pocztu sztandarowego, a także złożeniem kwiatów pod „Pomnikiem Jubile-
uszowym” na Placu Wolności w Biłgoraju.

7.05.2017 r. – Współorganizacja i udział w uroczystościach patriotyczno-
-religijnych w Błudku z okazji 72. rocznicy rozbicia obozu zagłady przez żoł-
nierzy Armii Krajowej. Uroczystości rozpoczęły się zbiórką przy pomniku na 
terenie obozu, po czym orkiestra, wojsko, poczty sztandarowe, harcerze, mło-
dzież i zaproszeni goście przemaszerowali na cmentarz. Tam odśpiewano hymn 
państwowy, po którym miały miejsce wystąpienia historyczne i cześć artystyczna. 
Następnie odprawiono mszę św. w intencji ofiar oraz odczytano apel poległych. 
Na koniec złożono kwiaty przy miejscowym pomniku żołnierzy Armii Krajowej.

7.05.2017 r. – ŚZŻAK Okręg Zamość zorganizował uroczystości 
71.  rocznicy odbicia więźniów z komunistycznego więzienia w Zamościu 
przez oddział żołnierzy AK-WIN dowodzony przez por. Romana Szczura 
ps. „Urszula”. Obchody rozpoczęły się mszą św. w parafii wojskowej św. Jana 
Bożego w Zamościu. Po mszy św. zgromadzeni udali się na plac przed budyn-
kiem Zakładu Karnego w Zamościu, gdzie odbyła się inscenizacja historyczna 
odbicia więźniów przygotowana przez grupy rekonstrukcyjne. Honorowy 
patronat nad uroczystościami objęli poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak 
oraz wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
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źródło: www.kurierzamojski.pl



323

8.05.2017 r. –Ukonstytuowanie Prezydium Zarządu Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, biuro ŚZŻAK O/Z ul. Partyzan-
tów 3 w Zamościu.
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15.05.2017 r. – W uroczystości podsumowania realizacji programu „Żoł-
nierze Wyklęci” – przeprowadzonego przez Bursę Nr 1 w Zamościu – gościł 
Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość poseł 
Sławomir Zawiślak oraz żołnierz Armii Krajowej ppłk Zbigniew Kruk Pod-
czas spotkania z młodzieżą ppłk Z. Kruk opowiedział o swoich przeżyciach 
z akcji, w jakich uczestniczył podczas II wojny światowej oraz o trudnych 
doświadczeniach z pobytu na Syberii, dokąd został zesłany za ofiarną służbę 
dla Rzeczypospolitej. Poseł wygłosił prelekcję o działalności Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość.

16.05.2017 r. – Dzięki staraniom ŚZŻAK Okręg Zamość i Koła Rejo-
nowego ŚZŻAK w Hrubieszowie, na Miejskim Deptaku została otwarta 
wystawa pt. Józef Piłsudski. Dziadek. Wystawa została przygotowana z oka-
zji 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego przez Wojskowe 
Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita w War-
szawie. W wydarzeniu tym wziął udział m. in. Prezes ŚZŻAK O/Zamość 
poseł Sławomir Zawiślak, Prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK w Hrubieszo-
wie Kamila Maślanka, przewodniczący Zarządu PiS Hrubieszów Radosław 
Maksymowicz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzelce dr Mariusz Nagadowski, 
Prezes THR Jerzy Krzyżewski, a także delegacja z 2. Pułku Rozpoznawczego 
w Hrubieszowie.
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Fot. Kamila Maślanka

21.05.2017 r. – Na Placu Zamkowym w Lublinie żołnierze 2. Lubel-
skiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego 
ps. „Zapora” złożyli przysięgę przed Ministrem Obrony Narodowej – Anto-
nim Macierewiczem. W uroczystości uczestniczył także Prezes Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość poseł Sławomir Zawiślak 
wraz przedstawicielami Zarządu, prezesami Kół Rejonowych, członkami 
Związku i kilkunastoma pocztami sztandarowymi ŚZŻAK Okręg Zamość.

Przysięga została złożona na sztandar 9. pułku piechoty Armii Krajowej 
ufundowany przez żołnierzy Armii Krajowej walczących na terenie Zamojsz-
czyzny, aktualnie będący eksponatem w Muzeum przy Katedrze w Zamościu.

Źródło: www.facebook.com
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Fot. Kamila Maślanka (także poniżej)

Źródło: www.kurierlubelski.pl
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22.05.2017 r. – Podsumowanie VIII Edycji Konkursu Historycznego 
„Dzieci Zamojszczyzny”. Uroczystość odbyła się w Galerii prof. Mariana 
Koniecznego w Zamościu. ŚZŻAK Oddział w Zamościu reprezentowali 
kpt. Józef Łaba oraz Ryszard Jabłoński.

22.05.2017 r. – Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg 
Zamość poseł Sławomir Zawiślak uczestniczył w uroczystości podczas której woje-

woda lubelski Przemysław Czar-
nek uhonorował pana Eugeniu-
sza Polaka Krzyżem Zesłańców 
Sybiru. Odznaczenie to jest wyra-
zem narodowej pamięci o obywa-
telach polskich deportowanych 
w latach 1939–1956 na Syberię, 
do Kazachstanu i północnej Rosji.

Źródło: www.lublin.uw.gov.pl

28.05.2017 r. – Doroczny 
Zjazd Żołnierzy 9. pułku pie-
choty Legionów Armii Krajowej 
Ziemi Zamojskiej. Uroczystość 
uświetnił koncert Reprezenta-
cyjnego Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego, który przyjął 
zaproszenie Zarządu ŚZŻAK 
O/Z.

Projekt: Attyla s.j. w Zamościu
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4.06.2017 r. – Odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne upamiętnia-
jące 74. rocznicę pacyfikacji Józefowa, Rzeczpospolitej Józefowskiej. Uczestnicy 
uroczystości spotkali się o godzinie 9.30 w kościele parafialnym pw. Niepoka-
lanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Józefowie na mszy św. w intencji 
mieszkańców Gminy Józefów poległych i pomordowanych w okresie II wojny 
światowej. Następnie odbył się ceremoniał wojskowy przy tablicach upamięt-
niających ofiary II wojny światowej z terenu Gminy Józefów. Tablice umiesz-
czone są na murze kościelnym w miejscu, w którym 1 czerwca 1943 roku zostali 
spędzeni mieszkańcy Józefowa celem rozstrzelania. Zdecydowana akcja oddzia-
łów Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i oddziału partyzantki radzieckiej 
pozwoliła na wyparcie Niemców z Józefowa i ucieczkę zgromadzonych osób. 
Przez ponad 3 tygodnie w Józefowie nie było przedstawicieli władz okupacyj-
nych. To prestiżowe zwycięstwo w bitwie o Józefów odnotowane zostało we 
wszystkich meldunkach Armii Krajowej obwodu zamojskiego. Miało ono równ-
ież olbrzymie znaczenie moralne. O Józefowie zaczęły krążyć legendy, a rejon 
ten zaczęto nazywać Rzeczpospolitą Józefowską. Nie sposób wspomnieć wszyst-
kich, którzy przyczynili się do zwycięstwa. W latach ubiegłych wspominano 
Konrada Bartoszewskiego ps. „Wir” i Czesława Mużacza ps. „Selim” – Hono-
rowych Obywateli Gminy Józefów. Za wybitne zasługi bojowe wielokrotnie 
byli oni odznaczani odznaczeniami 
wojskowymi i państwowymi. W br. 
organizatorzy przybliżyli uczestni-
kom uroczystości także postać 
ks. inf. Stanisława Małysiaka.

Źródło: www.ejozefow.pl

Wśród organizatorów uro-
czystości byli Światowy Związek 
Żołnierzy Armii Krajowej Okręg 
Zamość oraz Koło Rejonowe 
ŚZŻAK w Józefowie. 

Źródło: www.ejozefow.pl
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6.06.2017 r. – W Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 
przy ul. Partyzantów 3 w Zamościu odbyło się uroczyste zakończenie zor-
ganizowanej przez ŚZŻAK Okręg Zamość VIII edycji Konkursu historycz-
nego pt. „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-
-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy” pod Patronatem 
Honorowym JE ks. bp. dr. Mariana Rojka – Ordynariusza Diecezji Zamoj-
sko-Lubaczowskiej, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych Ministra Jana Józef Kasprzyka oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty 
Teresy Misiuk. W imieniu organizatora konkursu głos zabrał Prezes ŚZŻAK 
Okręg Zamość poseł Sławomir Zawiślak, który przedstawiając efekty tego-
rocznej, już VIII edycji konkursu podziękował za pomoc w jego organizacji 
patronom honorowym, dyrektorom szkół, nauczycielom, członkom związku, 
w tym weteranom AK – wszystkim tym, którzy od lat popierają inicjatywę 
Związku i przyczyniają się do uświetnienia konkursu. Pogratulował także 
uczniom – uczestnikom konkursu wysokiego poziomu prac i podziękował 
im za decyzję wzięcia udziału w tym szczególnym, ambitnym konkursie. 
W trakcie uroczystości zwycięzcy konkursu odebrali z rąk weteranów AK 
cenne nagrody rzeczowe i dyplomy. Wśród gości zaproszonych na to wydarze-
nie był Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan 
Józef Kasprzyk, który dokonał osobistego wręczenia odznaczeń „Pro Patria” 
pani Monice Żur, dyrektor zamojskiej Delegatury Lubelskiego Kuratorium 
Oświaty oraz panu Bogdanowi Leszczukowi, dyrektorowi Lubelskiego Samo-
rządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu.
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Źródło: www.slawomirzawislak.pl

10.06.2017 r. – Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
Okręgu Zamość poseł Sławomir Zawiślak spotkał się z kombatantami z róż-
nych środowisk Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, którzy jako 
uczestnicy Rajdu Kombatanckiego Śladami Pamięci Narodowej po Rozto-

czu (zorganizowanego przez Ogólno-
krajowe Środowisko Żołnierzy Armii 
Krajowej Korpusu „Jodła”) zwiedzili 
Zamość oraz wraz z delegacją ŚZŻAK 
O/Z złożyli hołd pomordowanym 
w Rotundzie, składając wiązanki kwia-
tów i zapalając znicze.

       fot. Sylwia Kaczanowska

Źródło: www.armiakrajowa.org.pl
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11.06.2017 r. – Udział w uroczystościach 74. rocznicy ludobójstwa doko-
nanego na Polakach na Wołyniu. Obchody rozpoczęły się złożeniem kwiatów 
w Krypcie Wołyńskiej w Zamojskiej Rotundzie. Następnie w kościele garni-
zonowym pw. Jana Bożego w Zamościu organizator uroczystości, Przewod-
nicząca Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Woły-
niu w Zamościu Janina Kalinowska przywitała wszystkich zgromadzonych 
i wygłosiła okolicznościowe przemówienie. W dalszej części uroczystości 
odprawiona została msza św. Obchody uświetnił występ Zespołu Wokalnego 
Pracowników Zakładu Karnego w Zamościu.

17.06.2017 r. – Udział pocztu sztandarowego Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej Koło Rejonowe Hrubieszów w święcie 2. Pułku Roz-
poznawczego w Hrubieszowie.

Fot. Kamila Maślanka
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18.06.2017 r. – Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
Okręg Zamość poseł Sławomir Zawiślak wraz z delegacją władz oraz z pocz-
tami sztandarowymi ŚZŻAK O/Z uczestniczył w obchodach rocznicy wysie-
dleń i pacyfikacji Grabowca i okolic. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą 
w kościele parafialnym. Następnie złożono kwiaty przy pomniku, natomiast 
uczniowie Zespołu Szkół w Grabowcu wykonali część artystyczną. Obchody 
zakończyły się wystąpieniami okolicznościowymi.

Fot. Dominik Kordyś, GOK Grabowiec

18.06.2017 r. – Organizacja i udział delegacji Związku, pocztów sztan-
darowych w uroczystościach patriotyczno-religijnych, które odbyły się 
w lesie we wsi Staszic (gm. Uchanie) z okazji 20-lecia odsłonięcia i poświę-
cenia pomnika pamięci ofiar pomordowanych w czasie II wojny światowej. 
Rozpoczęły się one odegraniem hymnu państwowego, powitaniem zaproszo-
nych gości przez głównego organizatora uroczystości – Wiceprezesa ŚZŻAK 
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O/Z i jednocześnie Prezesa Koła Rejonowego ŚZŻAK w Uchaniach por. 
Andrzeja Jaroszyńskiego, wręczeniem odznaczeń i wystąpieniami historycz-
nymi. Program artystyczny wykonali: drużyna harcerska „Traperski Krąg” 
z Suśca, młodzież Gimnazjum w Uchaniach z siedzibą w Jarosławcu oraz 
lokalne zespoły: „Nadzieja” i „Staszicowiacy”. Następnie została odprawiona 
msza św. w intencji ofiar pomordowanych w czasie II wojny światowej, po 
niej nastąpił apel pamięci, salwa honorowa oraz złożenie wieńców i wiązanek 
kwiatów przy pomniku. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra 
Wojskowa z Rzeszowa.

Projekt: GOK Uchanie

Źródło: gok.kultura-uchanie.pl
 

20.06.2017 r. – Członkowie Koła Rejonowego ŚZŻAK w Biłgoraju 
na zaproszenie Zarządu Koła Obwodu Nisko-Stalowa Wola uczestniczyli 
w uroczystościach związanych z poświęceniem krzyża, a także odsłonięciem 
pomnika oraz pamiątkowej tablicy w Lesie Ciosmańskim. Uroczystość ta 
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miała na celu przywrócenie pamięci miejsca osaczenia i aresztowania (dawny 
bunkier) Andrzeja Kiszki ps. „Dąb”, jednego z ostatnich żołnierzy podziemia 
niepodległościowego, zmarłego 14.06.2017 r. W uroczystościach uczestniczył 
m.in. członek Zarządu Koła ŚZŻAK pan Jerzy Blicharz.

24.06.2017 r. – W Zamościu odbyła się konferencja prasowa zorganizo-
wana przez ŚZŻAK Okręg Zamość, której tematem był apel o zaprzestanie 
ataków na Wojska Obrony Terytorialnej. W konferencji uczestniczyli przed-
stawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, 
przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowisk patriotycznych oraz 
samorządowcy z Lubelszczyzny.

Źródło: www.kurierzamojski.pl

Źródło: roztocze.net  

Źródło: lublin.tvp.pl

25.06. 2017 r. – Udział pocztów sztandarowych, oraz delegacji władz 
ŚZŻAK Okręg Zamość – współorganizatora uroczystości – w uroczysto-
ściach rocznicowych Bitwy pod Osuchami, która rozegrała się w dniach 
24–25.06.1944 r.

28.06.2017 r. – 96. rocznica urodzin Wiceprezesa ŚZŻAK O/Z, Wete-
rana AK mjr. Tadeusza Kopcia. Uroczystość zorganizował ŚZŻAK Okręg 
Zamość wraz z Prezesem związku, posłem na Sejm RP Sławomirem Zawi-
ślakiem. W tej wyjątkowej uroczystości udział wzięli członkowie Zarządu 
Okregu oraz Krzysztof Gałaszkiewicz – Dyrektor LOR ARiMR, Wojciech 

Kondrat reprezentujący 
Stowarzyszenie „Głos 
Bohatera”, córka pana 
Tadeusza – Elżbieta, har-
cerze 10. DH „Traperski 
Krąg” z Suśca, którzy 
swoim obecnością i oko-
licznościowym wystę-
pem uatrakcyjnili to nie-
codzienne spotkanie.
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Źródło: www.facebook.com

4.07.2017 r. – Wsparcie przez Koło Rejonowe ŚZŻAK w Biłgoraju orga-
nizacji uroczystości 73. rocznicy niemieckiej zbrodni wojennej – rozstrzelania 
64 partyzantów AK i BCH na Rapach 4 lipca 1944 roku. Uroczystość składała 
się z czterech części. Część pierwsza – inscenizacja historyczna wyprowadzenia 
więźniów z byłego budynku gestapo przy ul. „Wacek” Wasilewskiej, zrealizo-
wana przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej im. por. Konrada Bartoszew-
skiego ps. „WIR”. Wprowadzenie historyczne i narracja – członek ŚZŻAK 
Piotr Flor. Część druga to msza św. i wspólna modlitwa w intencji pomordo-
wanych partyzantów i ich rodzin w kościele pw. Wniebowzięcia NMP. Część 
trzecia zrealizowana pod pomnikiem w Rapach miała charakter oficjalny. 
Uczestnicy wspólnie zaśpiewali hymn państwowy, ks. senior kan. Bogusław 
Wojtasiuk przypomniał jak w 1991 r. po raz pierwszy odprawił w tym miej-
scu mszę św. w intencji pomordowanych i za Ojczyznę. W hołdzie pomor-
dowanym delegacje złożyły kwiaty, zapalono znicze. Wysłuchano okolicz-
nościowego wystąpienia historycznego członka ŚZŻAK pana Jerzego Nizio. 
Uroczystości zakończyła część artystyczna w postaci inscenizacji historycz-
nej, odnosząca się do ostatniego aktu barbarzyńskiego mordu dokonanego 
przez Niemców w lesie na Rapach i „ucieczki więźnia”. Dzięki współpracy 
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z Grupą Rekonstrukcji Historycznej „WIR” – Stowarzyszeniami, Klubami 
i Grupami Rekonstrukcji Historycznej: z Krakowa, Zamościa, Tomaszowa, 
Rakszowa, oraz 13. Starszoharcerskiej Drużynie „Pochodni” z MZS w Bił-
goraju i Grupy Motocyklowej „Cygnus” z Biłgoraja, uroczystości rocznicowe 
przebiegały z dużym rozmachem organizacyjnym oraz z zachowaniem ele-
mentów ceremoniału wojskowego. Uroczystość zgromadziła dużą widownię, 
władze samorządowe, poczty sztandarowe, młodzież szkolną i mieszkańców 
miasta.

Źródło: www.biłgoraj.com.pl 
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7.07.2017 r. – Delegacja władz 
Związku, poczty sztandarowe ŚZŻAK 
Okręg Zamość uczestniczyły w uro-
czystościach pn. „Konspiracja w Klasz-
torze”, upamiętniających działalność 
II Inspektoratu Zamojskiego Armii Kra-
jowej utworzonego i dowodzonego przez 
majora Mariana Pilarskiego ps. „Jar”.

16.07.2017 r. – Udział delegacji 
Związku z Prezesem S. Zawiślakiem 
oraz pocztu sztandarowego ŚZŻAK 
O/Z w uroczystościach pogrzebowych 
bohatera konspiracji niepodległo-
ściowej, Żołnierza Wyklętego Leona 
Tarszakiewicza ps. „Jastrząb”. Po uro-
czystej mszy świętej pod przewodnictwem bpa Kazimierza Gurdy, ordyna-
riusza diecezji siedleckiej, nastąpiło złożenie trumny do grobu na Cmen-
tarzu Wojennym przy 
ul.  Lubelskiej we Wło-
dawie. „Jastrząb” zginął 
3 stycznia 1947 r. w Sie-
mieniu. Szczątki Leona 
Taraszkiewicza wydo-
byto 28 listopada 2016 
r. w czasie prac ekshu-
macyjnych na cmenta-
rzu parafialnym w Sie-
mieniu, a 21  kwietnia 
tego roku IPN potwier-
dził jego tożsamość.

Źródło: www.slawomirzawislak.pl
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21.07.2017 r. – Udział w uroczystości 95. urodzin pułkownika Bronisława 
Malca – żołnierza Armii Krajowej, Wiceprezesa ŚZŻAK O/Z i Prezesa Koła 
Rejonowego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość 
w Suścu. W trakcie uroczystości Prezes ŚZŻAK O/Z wraz z delegacją Pre-
zydium Zarządu po złożeniu życzeń przekazał Drogiemu Jubilatowi wydaną 
przez Związek książkę pt. Historia OP9, w której jest też zapisana piękna histo-
ria wojennej i powojennej działalności Pana Bronisława dla dobra Ojczyzny.

Fot: S. Zawiślak

Źródło: www.slawomirzawislak.pl

23.07.2017 r. – Udział w obchodach 73. rocznicy wkroczenia do Szczebrze-
szyna Oddziału AK dowodzonego przez Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”. 
Uroczystość ta została zorganizowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii 
Krajowej Okręg Zamość, przy współpracy z 3. Batalionem Zmechanizowanym 
w Zamościu oraz parafią rzymskokatolicką pw. św. Mikołaja w Szczebrzeszy-
nie. Uroczystą mszę św. w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych żoł-
nierzy 9. pp. AK, w kościele pw. św. Mikołaja w Szczebrzeszynie sprawował ks. 
proboszcz Andrzej Pikula. Po mszy św. uczestnicy uroczystości mogli obejrzeć 
przed ratuszem inscenizację wydarzeń sprzed 73 lat, które odtworzyli rekon-
struktorzy grup historycznych z Biłgoraja, Tomaszowa Lubelskiego i Zamościa. 
Następnie zaproszeni goście złożyli wieńce i kwiaty pod tablicą upamiętniającą 
Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”.
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Źródło: www.slawomirzawislak.pl

28.07.2017 r. –W dniu 28 lipca br., z inicjatywy Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Towarzystwa Regionalnego 
Hrubieszowskiego, ŚZŻAK Okręg Zamość Koło Rejonowe Hrubieszów, 
w budynku Hrubieszowskiego Domu Kultury odbyła się konferencja pra-
sowa, której tematem było przedstawienie protestu przeciwko poniżaniu 
i bezczeszczeniu pamięci żołnierzy AK i BCh. Podczas konferencji jej uczest-
nicy – m.in. Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość, poseł na Sejm RP Sławomir 
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Zawiślak z delegacją przedstawicieli Związku, Prezes Towarzystwa Regional-
nego Hrubieszowskiego Jerzy L. Krzyżewski, Prezes Zarządu ŚZŻAK Okręg 
Zamość Koło Rejonowe Hrubieszów Kamila Maślanka, Przewodnicząca 
Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu Janina 
Kalinowska – przekazali do wiadomości opinii publicznej oświadczenie 
(poparte także podpisami mieszkańców) – protest przeciwko poniżaniu god-
ności i bezczeszczeniu pamięci żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłop-
skich – skan oświadczenia w załączeniu. W treści ww. oświadczenia autorzy 
wyrazili swój głęboki niepokój wobec opublikowania na portalu informa-
cyjnym „LubieHrubie.pl” pamiętników Ukrainek: Nadii Melnyk-Nowosad, 
Larysy Sajenczuk i Oleksija Stachurskyj, szkalujących dobre imię żołnierzy 
Armii Krajowej Obwodu Hrubieszów i Tomaszów Lubelski oraz Batalionów 
Chłopskich Oddziału Stanisława Basaja „Rysia”. Pamiętniki podnoszą temat 
akcji AK i BCh na Sahryń w dniu 10 marca 1944 r. i w swojej treści przed-
stawiają polskich partyzantów jako bandytów i morderców ludności cywil-
nej, w tym kobiet i dzieci. Według ww. uczestników konferencji cytowane 
w pamiętnikach informacje są nieprawdziwe, tendencyjne i godzą w dobre 
imię żołnierzy AK i BCh. W związku z tym wyrazili oni swoje ubolewanie 
także wobec faktu, że w – zatwierdzonych przez poprzednie władze – wydaw-
nictwach Instytutu Pamięci Narodowej likwidacje gniazd UPA nazywa się 
działaniami odwetowymi, tzw. akcjami terrorystyczno-likwidacyjnymi w sto-
sunku do ludności ukraińskiej. Smuci także fakt, że członków grup zbrojnych 
OUN-B, dopuszczających się ludobójstwa na ludności polskiej na Kresach 
podczas II wojny światowej (uchwała Sejmu RP), aktów gwałtu i bandyty-
zmu, określa się w tych wydawnictwach jako ukraińskich partyzantów lub 
bojowników, powołując się przy tym na materiały ukraińskiego IPN, który 
hołduje ideologii Bandery, Dońcowa i Szuchewicza. Konferencję poprze-
dziła, zorganizowana przez ŚZŻAK Okręg Zamość, bezpłatna dla zaproszo-
nych mieszkańców Hrubieszowa i regionu, projekcja filmu dokumentalnego 
pt. Sahryń. Film ukazujący prawdę historyczną dotyczącą akcji oddziałów 
Armii Krajowej obwodu Hrubieszów i Tomaszów Lubelski oraz BCh Sta-
nisława Basaja „Rysia”, m.in na bastion nacjonalistów ukraińskich we wsi 
Sahryń. Film został wyświetlony w sali kinowej HDK dla zgromadzonych na 
niej kilkuset widzów. W imieniu organizatorów konferencji w Hrubieszowie 
prezes S. Zawiślak serdecznie podziękował za obecność na konferencji repre-
zentantom mediów, natomiast bardzo licznym i aktywnym w przeprowadzo-
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nej (po obejrzeniu filmu 
i wygłoszeniu oświadcze-
nia) dyskusji mieszkań-
com za poparcie ww. ini-
cjatywy broniącej prawdy 
historycznej i godności 
naszych przodków. Pre-
zes stwierdził także, za 
podniesionymi głosami 
w ww. dyskusji, że miesz-
kańcy naszego regionu 
liczą, że m.in. nowe wła-
dze IPN podejmą zdecy-
dowane działania (także 
wydawnicze), które zatrzymają negatywnie społecznie ocenianą akcję oczer-
niania działań AK i BCH, upowszechnią prawdę o trudnych relacjach pol-

sko-ukraińskich w cza-
sie II wojny światowej, 
w tym także o walkach 
na Zamojszczyźnie. 
Bardzo smuci i zasta-
nawia, że w minionych 
latach instytucje powo-
łane do rzetelnego 
zmierzenia się z trud-
nymi historycznymi 
tematami, niejako 
skutecznie omijały ten 
ważny problem lub, tak 
jak w przypadku decy-
zji poprzednich władz 
IPN, decydowały się 
na finansowanie kon-
trowersyjnych wydaw-
nictw szkalujących żoł-
nierzy AK i BCH.

Fot. Kamila Maślanka

Źródło: www.facebook.com
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Źródło: www.slawomirzawislak.pl
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01.08 2017 r. – Organizacja i udział w obchodach 73. rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego w Zamościu i Biłgoraju.

Uroczystości w Biłgoraju rozpoczęły się tradycyjnie od dźwięku syren o godzi-
nie „W”, tj. 17.00. W tym roku miały one charakter wyjątkowy za sprawą udziału 
w uroczystościach kompanii honorowej 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowa-
nego wraz pocztem sztandarowym. Biłgorajskie uroczystości przebiegały zgodnie 
z ceremoniałem wojskowym. Rozpoczęły się mszą. św. w kościele pw. Św. Jerzego 
następnie uczestnicy w szyku zwartym przeszli pod Pomnik Armii Krajowej na 
Skwerze Solidarności. Po podniesieniu flagi na maszt, odśpiewaniu hymnu naro-
dowego i meldunku dowódcy, zebranych powitał prowadzący uroczystości prezes 
ŚZŻAK Rejon Biłgoraj pan Tomasz Książek. Wystąpienie historyczne wygłosił 
zastępca prezesa pan Ryszard Kozdra. W związku z 73. rocznicą zrywu narodowego, 
jakim było Powstanie Warszawskie, decyzją Zarządu Okręgu ŚZŻAK w Zamościu 
medalem „Zasłużony dla ŚZŻAK ” uhonorowani zostali Marian Kurzyna oraz 
Andrzej Czacharowski. Aktu uhonorowania medalami dokonali p. Andrzej Jaro-
szyński zastępca Prezesa Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość oraz pan Witold Marucha 
sekretarz Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość. Również w sposób uroczysty wręczono 
legitymacje członka nadzwyczajnego ŚZŻAK Rejonu Biłgoraj panom Piotrowi 
Florowi i Stanisławowi Brzezińskiemu. Kolejną część uroczystości stanowił Apel 
Pamięci odczytany przez por. Michała Żaka. Salwą honorową uhonorowano pole-
głych. Kwiaty i wieńce oraz znicze złożono zgodnie z ceremoniałem wojskowym 
w towarzystwie harcerzy z 13. Starszoharcerskiej Drużyny „Pochodni”. Ks. Maciej 
Nizio członek ŚZŻAK Koła Rejonowego w Biłgoraju odmówił modlitwę za pole-
głych i zmarłych żołnierzy AK, za zamordowanych i zaginionych Powstańców War-
szawy, za żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego. W części artystycznej biłgo-

rajscy artyści recytowali fragmenty 
„Poezji” i „Melodie Powstańczej 
Warszawy”. Pomimo upalnej 
pogody uroczystość zgromadziła 
parlamentarzystów, władze samo-
rządowe liczne poczty sztanda-
rowe organizacji kombatanckich, 
patriotycznych i szkolnych, grupy 
rekonstrukcyjne, harcerzy i bar-
dzo liczną grupę mieszkańców 
Biłgoraja.
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Źródło: www.biłgoraj.com.pl 

15.08.2017 r. – Na Rynku Wielkim w Zamościu zorganizowano obchody 
Święta Wojska Polskiego. W programie znalazły się m.in. okolicznościowe 
przemówienia, odśpiewanie hymnu narodowego i podniesienie flagi państwo-
wej na maszt, wręczenie awansów i odznaczeń, apel pamięci, salwa honorowa, 
pokaz musztry oraz defilada połączona z paradą motocyklistów. Poseł Sła-
womir Zawiślak, pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, złożył wspólnie z delegacją ŚZŻAK 
O/Zamość kwiaty pod tablicą upamiętniającą wizytę marszałka Józefa Piłsud-
skiego w Zamościu. W uroczystości jak zawsze uczestniczyły poczty sztanda-
rowe ŚZŻAK O/Z.

15.08.2017 r. – Udział 
pocztu sztandarowego oraz dele-
gacji władz Koła Rejonowego 
ŚZŻAK w Hrubieszowie w uro-
czystościach Święta Wojska Pol-
skiego w Hrubieszowie.

Fot. Kamila Maślanka
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17.08.2017 r.
Źródło: www.facebook.com

Światowy Związek Żołnierzy  Zamość, 18.08.2017r. 
Armii Krajowej 
Okręg Zamość

Szanowni Państwo
Redaktorzy Naczelni
Dzienników, Czasopism
i Mediów Elektronicznych

Uprzejmie informujemy, że dnia 17 sierpnia br. w Delegaturze LUW 
w Zamościu odbyła się konferencja prasowa w której udział wzięli: płk Tomasz 
Dudek – Prezes Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”, Sławomir Zawi-
ślak – Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, 
poseł na Sejm RP, major Wojciech Brykner – cz.p.o. dowódca 25 Batalionu 
Lekkiej Piechoty w Zamościu oraz Witold Marucha – Sekretarz ŚZŻAK 
Okręg Zamość, członek Koła Rejonowego ŚZŻAK Komarów-Osada.

W trakcie konferencji Prezes Tomasz Dudek oraz ww. przekazali opinii 
publicznej zaproszenie oraz informacje dotyczące programu tegorocznych 
uroczystości patriotyczno-religijnych obchodów 97. Rocznicy Bitwy pod 
Komarowem–VIII Manewry Kawalerii–zaproszenie i plakat w załączeniu.

Patronat honorowy nad tegorocznymi obchodami zorganizowanymi 
przez głównego organizatora – Stowarzyszenie „Bitwa pod Komaro-
wem” oraz współorganizatorów: ŚZŻAK Okręg Zamość, Parafię rzym-
sko-katolicką p.w. Św. Trójcy w Komarowie, NSZZ Rolników Indywi-
dualnych w Komarowie oraz Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka 
objął Prezydent RP Andrzej Duda

Wśród instytucji wspierających i partnerów obchodów znalazły się jed-
nostki Wojska Polskiego, które uczestniczą w – powiązanych z ww. obchodami 
– kilkudniowych manewrach z udziałem ochotniczych formacji kawaleryj-
skich tj. Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego, 2 Lubelska Brygada Obrony 
Terytorialnej, 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy, 25 Brygada Kawalerii 
Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego, 3 Zamojski Batalion Zmecha-
nizowany w Zamościu, 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Nowej Dębie 
oraz 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu.
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Prezes T. Dudek poinformował, że w trakcie obchodów na dzień 26 sierp-
nia w sobotę o godzinie 18.00 przewidziano m.in. capstrzyk na cmentarzu 
w Komarowie, mszę św. za poległych ułanów, koncert orkiestry wojskowej.

W niedzielę 27 sierpnia o godz. 12.00 zaplanowano Święto Kawalerii 
Polskiej, w ramach którego odbędzie się inscenizacja epizodów bitwy pod 
Komarowem 1920 z udziałem około 250 kawalerzystów, pokazy wyszkole-
nia kawaleryjskiego szwadronów ochotniczych, a także Szwadronu Kawalerii 
WP. Prezes T. Dudek podkreślił, iż tegoroczne działania mają charakter pro-
obronny, czego efektem będzie również przedstawienie w trakcie niedzielnych 
obchodów pokazu współdziałania jednostek konnych z wojskami operacyj-
nymi, jak też wojskami obrony terytorialnej.

Niedzielne uroczystości odbędą się na terenie wsi Wolica Śniatycka – dojazd 
drogą Wolica Śniatycka lub od strony miejscowości Cześniki. W godzinach 
10.00–11.00 istnieje możliwość zwiedzenia obozu kawalerii.

Prezes T. Dudek złożył podziękowania dla wszystkich współorganiza-
torów przedsięwzięcia, podkreślając ogromne zaangażowanie Pana Posła 
na Sejm RP Sławomira Zawiślaka pełniącego również funkcję Prezesa AK 
Okręg w Zamościu.

Informacje dotyczące uczestnictwa Wojska Polskiego w ww. wydarzeniu 
przybliżył uczestnikom konferencji major Wojciech Brykner, podkreślając wagę 
wspólnych ćwiczeń organizacji proobronnych, w tym kawalerii ochotniczej 
z wojskami operacyjnymi oraz wojskami obrony terytorialnej. Mjr Brykner jako 
dowódca 25 batalionu lekkiej piechoty w Zamościu wchodzącej w skład 2 Lubel-
skiej Brygady Obrony Terytorialnej poinformował również, iż wiele osób z orga-
nizacji pro obronnych, a także z kawalerii ochotniczej zasila struktury WOT.

Podczas konferencji głos zabrał także Sławomir Zawiślak – Prezes ŚZŻAK 
Okręg Zamość, który podkreślił wielki wysiłek włożony w organizację kolej-
nej edycji Komarowskiej Potrzeby 2017. Wyrażając zadowolenie z możliwo-
ści wsparcia także tegorocznych obchodów przez reprezentowany przez niego 
Związek oraz jako zaangażowany w projekt poseł na Sejm RP serdecznie 
podziękował głównemu organizatorowi płk. T. Dudkowi za wieloletnia dobrą 
pracę na rzecz krzewienia pamięci o wielkim zwycięstwie polskiej jazdy nad 
Armią Budionnego.

Przywołując wypowiedziane na początku słowa prowadzącego konferen-
cję Sekretarza ŚZŻAK O/Z Witolda Maruchy (zaangażowanego we wspólne 
działania także na terenie gminy Komarów) poseł S. Zawiślak przyłączył się 
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do podziękowań skierowanych do społeczności lokalnej, mieszkańców Koma-
rowa za wsparcie społecznej pracy organizacji pozarządowych. Podziękowania 
za wsparcie przekazał wszystkim współorganizatorom, Wojsku Polskiemu, 
ochotnikom, kawalerzystom tak licznie, na własny koszt przybywającym 
corocznie do Komarowa, oraz licznym podmiotom gospodarczym, firmom 
i instytucjom, których wsparcie zapewniło zabezpieczenie finansowe organi-
zacji VIII Manewrów Kawalerii – Komarowskiej Potrzeby 2017.

W drugiej części swojej wypowiedzi poseł S. Zawiślak przypomniał, że 
28  lipca br., z inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
Okręg Zamość, Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, ŚZŻAK Okręg 
Zamość Koło Rejonowe Hrubieszów, w budynku Hrubieszowskiego Domu 
Kultury odbyła się konferencja prasowa której tematem było przedstawienie 
protestu przeciwko poniżaniu i bezczeszczeniu pamięci żołnierzy AK i BCh.

Podczas konferencji jej uczestnicy – m.in. Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość, 
poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Prezes Towarzystwa Regionalnego Hru-
bieszowskiego Jerzy L. Krzyżewski, Prezes Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość 
Koło Rejonowe Hrubieszów Kamila Maślanka, Przewodnicząca Stowarzysze-
nia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu Janina Kalinow-
ska – przekazali do wiadomości opinii publicznej oświadczenie (poparte także 
podpisami mieszkańców) – protest przeciwko poniżaniu godności i bezczesz-
czeniu pamięci żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich – skan 
oświadczenia w załączeniu.

W treści ww. oświadczenia autorzy wyrazili swój głęboki niepokój wobec 
opublikowania na portalu informacyjnym „LubieHrubie.pl” pamiętników 
Ukrainek: Nadii Melnyk-Nowosad, Larysy Sajenczuk i Oleksija Stachur-
skyj, szkalujących dobre imię żołnierzy Armii Krajowej Obwodu Hrubie-
szów i Tomaszów Lubelski oraz Batalionów Chłopskich Oddziału Stanisława 
Basaja „Rysia”. Pamiętniki podnoszą temat akcji AK i BCh na Sahryń w dniu 
10 marca 1944 r„ i w swojej treści przedstawiają polskich partyzantów jako 
bandytów i morderców ludności cywilnej, w tym kobiet i dzieci.

Według ww. uczestników konferencji cytowane w pamiętnikach informa-
cje są nieprawdziwe, tendencyjne i godzą w dobre imię żołnierzy AK i BCh. 
W związku z tym wyrazili oni swoje ubolewanie także wobec faktu, że w – 
zatwierdzonych przez poprzednie władze – wydawnictwach Instytutu Pamięci 
Narodowej likwidacje gniazd UPA nazywa się działaniami odwetowymi, tzw. 
akcjami terrorystyczno-likwidacyjnymi w stosunku do ludności ukraińskiej. 
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Smuci także fakt, że członków grup zbrojnych OUN-B, dopuszczających 
się ludobójstwa na ludności polskiej na Kresach podczas II wojny światowej 
(uchwała Sejmu RP), aktów gwałtu i bandytyzmu, określa się w tych wydaw-
nictwach jako ukraińskich partyzantów lub bojowników, powołując się przy 
tym na materiały ukraińskiego IPN, który hołduje ideologii Bandery, Doń-
cowa i Szuchewicza.

Konferencję poprzedziła – zorganizowana przez ŚZŻAK Okręg Zamość, 
bezpłatna dla zaproszonych mieszkańców Hrubieszowa i regionu, projek-
cja filmu dokumentalnego pt. Sahryń. Film ukazujący prawdę historyczną 
dotyczącą akcji oddziałów Armii Krajowej obwodu Hrubieszów i Tomaszów 
Lubelski oraz BCh Stanisława Basaja „Rysia” m.in na bastion nacjonalistów 
ukraińskich we wsi Sahryń. Film został wyświetlony w sali kinowej HDK dla 
zgromadzonych na niej kilkuset widzów.

Poseł w imieniu organizatorów konferencji w Hrubieszowie serdecznie 
podziękował za obecność na konferencji reprezentantom mediów, natomiast 
bardzo licznym i aktywnym w przeprowadzonej (po obejrzeniu filmu i wygło-
szeniu oświadczenia) dyskusji mieszkańcom za poparcie naszej inicjatywy bro-
niącej prawdy historycznej i godności naszych przodków.

Stwierdził, że za podniesionymi głosami w ww. dyskusji mieszkańcy 
naszego regionu liczą, że m.in. nowe władze IPN podejmą zdecydowane dzia-
łania (także wydawnicze), które zatrzymają negatywnie społecznie ocenianą 
akcję oczerniania działań AK i BCH, upowszechnią prawdę o trudnych rela-
cjach polsko-ukraińskich w czasie II wojny światowej, a także o walkach na 
Zamojszczyźnie.

Bardzo smuci i zastanawia, że w minionych latach instytucje powołane do 
rzetelnego zmierzenia się z trudnymi historycznymi tematami niejako sku-
tecznie omijały ten ważny problem lub, tak jak w przypadku decyzji poprzed-
nich władz IPN, decydowały się na finansowanie kontrowersyjnych wydaw-
nictw szkalujących żołnierzy AK i BCH.

Z poważaniem
(-) Sekretariat

Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej

Okręg Zamość



349

Fot. Sławomir Zawiślak

17.08.2017 r. – W ramach Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotka-
nia z historią” odbyła się projekcja konkursowa filmu Wszystko dla Polski – 
Powstanie Zamojskie 1942–1944.

19.08.2017 r. – Na Rynku Wielkim w Zamościu miała miejsce Gala Fina-
łowa Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkania z historią”, podczas której 
wręczono nagrody laureatom. Uroczystość uświetnił koncert zespołu Elek-
tryczne Gitary. Film Wszystko dla Polski – Powstanie Zamojskie 1942–1944, 
wyprodukowany przez ŚZŻAK O/Zamość we współpracy z TVP 3 Lublin 
otrzymał wyróżnienie jury Festiwalu.

25.08.2017 r. – W sali konferencyjnej w Delegaturze LUW, przy ul. Par-
tyzantów 3 w Zamościu odbyła się – zorganizowana przez Światowy Związek 
Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość – konferencja prasowa, podczas 
której przekazano do wiadomości publicznej szczegółowe informacje na temat 
podjętej przez ŚZŻAK Okręg Zamość (jako producenta) decyzji o nakręce-
niu kolejnego filmu dokumentalnego. Film ma na celu m.in. zweryfikowanie 
oskarżeń sformułowanych wobec Józefa Śmiecha, ps. „Ciąg”, jednego z naj-
bardziej cenionych dowódców AK na Zamojszczyźnie. Podczas konferencji 
przedstawiono genezę powstania filmu, szczegóły jego realizacji oraz cel, jaki 
przyświecał idei jego nakręcenia.

W konferencji, obok Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość, udział wzięli człon-
kowie Prezydium ŚZŻAK Okręg Zamość, w tym wiceprezesi por. Andrzej 
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Jaroszyński i Marian Derkacz, ponadto współproducent filmu Dyrektor TVP 
Lublin pan Ryszard Montusiewicz oraz jego reżyserzy filmu – Magdalena 
i Rafał Kołodziejczyk.

Prezes ŚZŻAK O/Z serdecznie zaprosił do współpracy wszystkich miesz-
kańców regionu, posiadających wiedzę i materiały związane z życiem i wojenną, 
a szczególnie powojenną działalnością J. Śmiecha ps. „Ciąg”.

26.08.2017 r. – Udział władz Związku i licznych pocztów sztandarowych 
ŚZŻAK O/Z w uroczystościach obchodów 97. rocznicy Bitwy pod Komaro-
wem. Na komarowskim cmentarzu parafialnym odbył się uroczysty capstrzyk 
i apel poległych. Uroczystość zakończył koncert wojskowej orkiestry z Rzeszowa.

Źródło: www.slawomirzawislak.pl
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27.08.2017 r. – Drugiego dnia obchodów 97. rocznicy Bitwy pod Koma-
rowem, w Wolicy Śniatyckiej odbyła się uroczystość Święta Polskiej Kawale-
rii. W jej trakcie kilka tysięcy osób obejrzało inscenizację historyczną Bitwy 
pod Komarowem w 1920 r., pokazy wyszkolenia Szwadronu Kawalerii WP. 
Ponadto w tym roku raz pierwszy w historii komarowskich manewrów czynni 
żołnierze WP przez cztery dni ćwiczyli razem z żołnierzami Obrony Terytorial-
nej, a także z ochotnicza kawalerią. Dlatego w drugiej części uroczystości orga-
nizatorzy zorganizowali pokaz bojowej współpracy ww. formacji także z wypo-
sażoną współcześnie kawalerią. W sumie około 250 kawalerzystów, ponad 
100 żołnierzy WP wyposażonych także w śmigłowce, żołnierze II Lubelskiej 
Brygady Obrony Terytorialnej oraz widzowie wspólnie uhonorowali bohater-
ską postawę i wielkie zwycięstwo polskiej jazdy. Pokazali także, że współcześni 
Polacy w różnych formacjach chcą i mogą służyć Ojczyźnie. Swoją obecno-
ścią ww. uroczystości zaszczyciło wielu znamienitych gości, w tym wicemi-
nister MON Michał Dworczyk i wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. 
Poseł S. Zawiślak miał zaszczyt podziękowania Prezydentowi RP A. Dudzie za 
objęcie uroczystości honorowym patronatem, odczytania listów Pani Premier 
B. Szydło oraz szefa UDSKiOR Jana Józefa Kasprzyka. Jako współorganizator 
uroczystości ww. podziękował płk. T. Dudkowi – Prezesowi stowarzyszenia 
Komarów 1920, jak również wszystkim, którzy pomogli stronie społecznej 
zorganizować tegoroczne obchody 97. rocznicy bitwy. Szczególnie Minister-
stwu Obrony Narodowej, ochotnikom zrzeszonym w oddziałach kawalerii, 
sponsorom – podmiotom gospodarczym wymienionym na naszym plakacie, 
którzy zabezpieczyli środki 
finansowe na realizację 
tego dużego przedsięwzię-
cia. Poseł wyraził nadzieję, 
że kolejne uroczystości 
w 2018 r., które zorganizo-
wane zostaną z płk. Toma-
szem Dudkiem – dowódcą 
Komorowskiej Potrzeby, 
będą równie wspaniałe.

Źródło: www.facebook.com
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Źródło: www.slawomirzawislak.pl
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28.08.2017 r. – Organizacja przez Prezesa Światowego Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej Okręg Zamość posła S. Zawiślaka spotkania w Lubel-
skim Urzędzie Wojewódzkim, podczas którego jego uczestnicy na czele 
z wojewodą lubelskim Przemysławem Czarnkiem, członkami i przedstawi-
cielami rodzin Bohaterów omówili plan organizacji uroczystości pogrzebu 
Żołnierzy Wyklętych: Mariana Pilarskiego ps. „Jar” i Stanisława Biziora 
ps.  „Eam”. Główne uroczystości pogrzebowe żołnierzy polskich zamordo-
wanych przez komunistów zostały zaplanowane na 14 października w Sank-
tuarium w Radecznicy.

1.09.2017 r. – Udział przedstawicieli władz Związku, pocztu sztandaro-
wego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość w obcho-
dach 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczystości rozpoczęły się 
mszą św. w intencji Ojczyzny odprawioną w Katedrze Zamojskiej. Następnie, 
na Rotundzie, miała miejsce manifestacja patriotyczna z okolicznościowym 
wystąpieniem prezydenta miasta, modlitwą i apelem poległych.

5.09.2017 r. – Mając na uwadze fakt, iż należące do ŚZŻAK O/Z Muzeum 
Historyczne Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa „Adama” w Bon-
dyrzu jest miejscem wyjątkowym o cennych walorach muzealnych i historycznych, 
ważnym regionalnym ośrodkiem pielęgnującym pamięć narodową – w obliczu 
braku wsparcia jego działalności ze strony samorządu m.in gminy Adamów - Pre-
zydium Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość 
w dniu 24 lipca br. podjęło uchwałę o przeprowadzeniu remontu Muzeum, pod-
jęciu działań na rzecz zabezpieczenia, konserwacji i możliwie najskuteczniejszego 
wyeksponowania muzealnych zbiorów. W ramach prac remontowych zaplano-
wano m.in. wykonanie ogrodzenia terenu muzeum, opaski odwadniającej, ocie-
plenie budynku, wymianę okien, położenia terakoty na parterze budynku oraz 
w dwóch pomieszczeniach na piętrze, wycyklinowanie parkietu, malowanie ścian 
na zewnątrz i wewnątrz budynku, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia, 
wykonanie nowych regałów, gablot, podestów na eksponaty (muzealia) oraz foto-
-ram na zbiory fotograficzne. Na czas prowadzonych prac remontowych budynku 
Muzeum zaplanowano także, iż na mocy umowy wszystkie muzealia zostaną 
zabezpieczone w pomieszczeniach magazynowych zlokalizowanych na terenie 
32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu.

Poniżej zdjęcia budynku i części sal Muzeum wykonane przed i w trakcie 
remontu.
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17.09.2017 r. – Udział przedstawicieli władz Związku, pocztu sztandaro-
wego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość w uro-
czystościach rocznicy agresji sowieckiej na Polskę, które odbyły się na Rotun-
dzie w Zamościu.

17.09.2017 r. – Udział władz i pocztu sztandarowego Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Rejonowe Hrubieszów w uroczy-
stościach patriotyczno-religijnych 78. rocznicy agresji Armii Czerwonej na 
Polskę, które odbyły się na cmentarzu wojskowym w Hrubieszowie.
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Fot. Kamila Maślanka

19.09.2017 r. – Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Bił-
goraju zorganizował tego dnia uroczystości patriotyczno-religijne związane 
z 78. rocznicą agresji sowieckiej na Polskę. W obecności licznie zebranej mło-
dzieży szkół biłgorajskich, pocztów sztandarowych, delegacji kombatanckich, 
związkowych i władz samorządowych obchody rocznicowe rozpoczęto od 
mszy św. na cmentarzu przy ul. Lubelskiej przy „Krzyżu Katyńskim”. Wartę 
honorową przy Pomniku wystawiła 13. Starszoharcerska Drużyna „Pochodni” 
z MZS w Biłgoraju. Rys historyczny przedstawiony został w trakcie ciekawego 
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programu poetycko-muzycznego w wykonaniu uczniów ZSBiO w Biłgoraju, 
po którym uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i wieńce. Zgodnie z tradycją 
w uroczystościach ŚZŻAK reprezentowany był przez poczet sztandarowy oraz 
delegację Koła Rejonowego ŚZŻAK w Biłgoraju w składzie: Anna Łukasz-
czyk, Tomasz Książek, Ryszard Kozdra.

20.09.2017 r. – Udział w obchodach 20. rocznicy nadania Szkole Pod-
stawowej w Chmielku imienia porucznika Edwarda Błaszczaka ps. „Grom”. 
Podczas uroczystości poseł S. Zawiślak jako Prezes ŚZŻAK O/Z podpisał 
wraz z władzami Stowarzyszenia Osuchy 1944, synami sp. por. E. Błaszczaka 
ps. „Grom” porozumienie, w którym zawarto deklarację, że pod patronatem 
ŚZŻAK Okręg Zamość będą wspólnie realizowane cele zapisane w statutach 
ww. organizacji, także służące pielęgnowaniu pamięci i nadaniu jak największej 
rangi czynom bohaterów walczących pod Osuchami. W trakcie uroczystości 
Prezes ŚZŻAK O/Z pogratulował dzieciom wspaniałych występów i wyników 
w nauce, które potwierdziły bardzo dobrą realizację procesu wychowawczego, 
dydaktycznego oraz przez pamięć dla patrona szkoły wychowania patriotycz-
nego realizowanego przez dyrekcję i nauczycieli. Dodał, że jest pewien, iż 
przekazane przez niego szkole książki i film Powstanie Zamojskie przyczynią 
się głębszego poznania przez uczniów historii naszych Bohaterów.

Źródło: www.facebook.com
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22.09.2017 r. – Udział Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej Okręg Zamość Posła S. Zawiślaka wraz z pocztem sztandarowym 
w pogrzebie śp. por. Józefa Kukułowicza – Prezesa Koła Rejonowego ŚZŻAK 
w Krasnobrodzie.

24.09.2017 r. – Obchody 78. rocznicy napaści sowieckiej na Polskę 
odbyły się w Grabowcu-Górze. W uroczystości uczestniczyły poczty sztan-
darowe ŚZŻAK Kół Rejonowych: Grabowiec, Uchanie, Hrubieszów oraz 
przedstawiciele Prezydium Zarządu – Wiceprezes ŚZŻAK O/Z por. Andrzej 
Jaroszyński, Sekretarz ŚZŻAK O/Z Witold Marucha oraz Członek Zarządu 
Prezes Kamila Maślanka.
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24.09.2017 r. – Przysięga żołnierzy 2. Lubelskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej im. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” na Rynku Wiel-
kim w Zamościu. Wśród licznych gości byli m.in. Sekretarz Stanu w MON 
Michał Dworczyka oraz wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. W uroczy-
stości uczestniczył także Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajo-
wej Okręg Zamość poseł S. Zawiślak wraz z przedstawicielami Zarządu i kil-
kunastoma pocztami sztandarowymi. ŚZŻAK O/Z.

Źródło: www.kurierzamojski.pl
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25.09.2017 r. – Z inicjatywy ŚZŻAK Okręg Zamość, w hali gimna-
stycznej Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju odbył 
się dwuczęściowy koncert – patriotyczny i rozrywkowy Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, upamiętniający powstanie i dzia-
łalność w warunkach okupacyjnych II wojny światowej Polskiego Państwa 
Podziemnego, którego 78. rocznica utworzenia minęła 24 września. Przypo-
mniał o tym w swoim wystąpieniu także prezes Światowego Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej Okręgu Zamość poseł Sławomir Zawiślak. Dla mieszkań-
ców powiatu biłgorajskiego, m.in. zaproszonych parlamentarzystów, dyrekcji 
i grona pedagogicznego ZSBiO a także licznych przedstawicieli biłgorajskiego 
duchowieństwa, władz samorządowych powiatu, miasta i gminy Biłgoraj, 
jednostek kulturalno-oświatowych miasta i powiatu, członków i sympatyków 
ŚZŻAK, w szczególności zaś dla młodzieży – uczniów biłgorajskich szkół – 
ww. koncert był okazją do uczestnictwa w artystycznej lekcji historii.
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Fot. Sławomir Zawiślak
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26.09.2017 r. – Uczestnictwo Prezesa Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej Okręg Zamość posła S. Zawiślaka wraz z delegacją Związku 
w Święcie Patrona Szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Armii 
Krajowej w Zamościu.

27.09.2017 r. – Organizacja i udział w obchodach 78. rocznicy powsta-
nia Polskiego Państwa Podziemnego zorganizowanych w Zamościu.

Projekt: Attyla s.j. w Zamościu

Obchody uczczenia rocznicy Powstania Polskiego Państwa Podziemnego 
w Zamościu rozpoczęły się o godz. 14.00 mszą św. w Katedrze Zamojskiej 
pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła, celebrowaną przez 
księdza Konrada Zalewskiego (który również głosił okolicznościową homilię). 
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Nabożeństwo uświetniła Zamojska Nieetatowa Orkiestra Wojskowa. Po mszy 
św. uczestnicy uroczystości, w tym członkowie pocztów sztandarowych, prze-
szli spod Katedry pod pomnik Armii Krajowej Inspektoratu Zamość.

O godz. 15.15, przy dźwiękach hymnu narodowego, w asyście pocztu fla-
gowego z 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego została wciągnięta na 
maszt flaga państwowa. Zebranych uczestników uroczystości powitał Marian 
Derkacz – Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość. Okolicznościowe wystąpienie 
wygłosił członek ŚZŻAK O/Z mjr dr Ryszard Maleszyk. Pismo wojewody 
lubelskiego prof. Przemysława Czarnka do uczestników uroczystości odczy-
tał pełnomocnik wojewody pan Sebastian Paul. Wiceprezes ŚZŻAK Okręg 
Zamość Marian Derkacz poinformował zebranych o ostatnich zadaniach 
i przedsięwzięciach związku, tj. pozyskaniu sponsorów dla realizacji celów sta-
tutowych, jakimi są krzewienie postaw patriotycznych wśród młodego poko-
lenia Polek i Polaków oraz etosu Armii Krajowej. Przypomniał zrealizowane 
projekty, m.in. wydawanie przez Związek książek o tematyce patriotycznej: 
25 lat działalności ŚZŻAK Okręg Zamość, OP9, Pamiętnik z lasu, udział człon-
ków Związku w filmach Sachryń, Wyrok śmierci, produkcję filmu Powsta-
nie Zamojskie 1942–1944. Obecnie trwa nowa produkcja związku – film 
o dowódcy AK z Zamojszczyzny por. Józefie Śmiechu ps „Ciąg”.

Apel Pamięci odczytał kpt. Adam Pazyna z 3 ZBZ, następnie salwą hono-
rową i minutą ciszy uczczono pamięć bohaterów. Na zakończenie uczest-
nicy uroczystości pod pomnikiem inspektoratu AK, delegacje złożyły wieńce 
i kwiaty, a Marian Derkacz Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość bardzo serdecz-
nie podziękował wszystkim uczestnikom za liczny udział w uroczystości, szcze-
gólnie młodzieży szkół zamojskich, harcerzom oraz pocztom sztandarowym.

13/14.10.2017 r. – Współorganizacja i udział przedstawicieli władz 
Związku, pocztów sztandarowych ŚZŻAK O/Z w uroczystościach, podczas 
których w krypcie Bazyliki ojców Bernardynów w Radecznicy, w miejscu, 
w którym Żołnierze Niezłomni organizowali walkę o wolną Ojczyznę, zostali 
pochowani dwaj, czynni w konspiracji już od zakończenia wojny obronnej 
1939 r. Bohaterowie: śp. płk. Marian Pilarski ps. „Jar” i śp. kpt. Stanisław 
Bizior ps. „Eam”. Radecznica była miejscem, gdzie funkcjonował sztab – 
działającego w latach 1948–1950 – II Inspektoratu Zamojskiego AK, który 
z uwagi na dużą liczbę członków, jak i rozległą siatkę współpracowników był 
ewenementem na mapie polskiego powojennego podziemia niepodległościo-
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wego. Działania jego dowódcy „Jara” i jego żołnierzy skierowane przeciwko 
komunizacji kraju cieszyły się dużym poparciem społecznym.

Marian Pilarski ps. „Jar” – został aresztowany 12 kwietnia 1950 r. i osa-
dzony w więzieniu na Zamku Lubelskim. W 1951 r. został skazany przez wła-
dzę komunistyczną na karę śmierci. Wyrok wykonano 4 marca 1952 r. Tego 
samego dnia, stracony został jego podkomendny Stanisław Bizior ps. „Eam”.

Ciała Bohaterów zakopano w nieoznaczonym grobie na cmentarzu przy 
ul. Unickiej w Lublinie. Ich szczątki zostały odnalezione przez IPN 23 stycz-
nia 2017 r. Przed pogrzebem w dniu 13 października, trumny ze szczątkami, 
były wystawiane w kościołach w Sitańcu, Zamościu, Tyszowcach i Mokrem-
lipiu – w miejscowościach, gdzie żołnierze ci mieli swoje rodzinne domy lub 
prowadzili konspiracyjną działalność.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość – kultywu-
jący pamięć wiernej służby dla Ojczyzny żołnierzy AK z terenu Zamojsz-
czyzny, m.in. 9. pułku piechoty AK, a także II Inspektoratu Zamojskiego 
AK – skutecznie przeprowadził procedurę pośmiertnych awansów naszych 
Bohaterów. Kilka lat temu stopień płk. nadany został M. Pilarskiemu, z kolei 
w tym roku pośmiertny awans na kapitana został nadany podczas uroczystości 
w Radecznicy St. Biziorowi. Z naszej inicjatywy dwa lata temu pośmiertny 
awans otrzymał też żołnierz „Jara” – Jan Hadam ps. „Agrest”.
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Zarządy i koła

31 grudnia 1992 r. Okręg liczył 3336 członków.

Prezesi Zarządu Okręgu Zamość ŚZŻAK  
w latach 1989–2015

• ppłk Bolesław Sobieszczański ps. „Pingwin” (1989–2001)
• mjr Teofil Niemczuk ps. „Tęgi” (2001–2006)
• kpt Tadeusz Cymberski ps „Junak” (2006–2008)
• kpt Tadeusz Kopeć ps. „Bratek” (2008) 
• mgr Sławomir Zawiślak (2008– ). 

Zarząd Okręgu (30.01.1993 r.): 
• prezes – płk Bolesław Sobieszczański 
• wiceprezesi – Czesław Dzięba, Jadwiga Kleszczyńska, Piotr Kosuń 
• sekretarz – Teofil Niemczuk 
• skarbnik – Halina Splewińska. 

Do końca 1995 r. w Okręgu ŚZŻAK w Zamościu było 47 kół rejonowych, 
do których należało 3123 członków, w  tym: 2551 członków zwyczajnych, 
162 członków nadzwyczajnych, 255 członków podopiecznych i 155 człon-
ków wspierających.
Zarząd Okręgu (15.03.1996 r.):

• prezes – płk Bolesław Sobieszczański 
• wiceprezesi – Dzięba Czesław, Zbigniew Kruk, Piotr Kosuń 
• sekretarz – Teofil Niemczuk 
• skarbnik – Halina Splewińska
• członkowie – Antoni Danielewicz, Władysław Chwiejczak, Michał 

Kręglicki, Antoni Wiech, Tadeusz Cymberski, Wacław Sędłak, Tadeusz 
Łoś, Jan Siedleczko, Wacław Kuliński, Alicja Ukleja, Julian Splewiński.

Zarząd Okręgu (19.04.2011 r.):
• prezes – mgr Sławomir Zawiślak, poseł na Sejm RP 
• wiceprezesi – por. Andrzej Jaroszyński (Uchanie) kpt. Tadeusz Kopeć 

(Zamość), por. Stanisław Kozar (Mircze), kpt. Michał Kręglicki 
(Zamość), mjr Szczepan Mateja (Tomaszów) 

• sekretarz – mgr Marian A. Derkacz (Zamość)
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• skarbnik – por. Czesława Lesiuk (Tyszowce)
• członkowie – mgr Mieczysław Bartoń (Skierbieszów), Kazimierz Koli-

bab (Rudnik), mjr Zbigniew Kruk (Zamość), mjr Bronisław Malec 
(Susiec), kpt. Stanisław Mazur (Biłgoraj), Adela Muzyczuk (Hrubie-
szów), Józef Psiuk (Trzeszczany), Władysław Wolańczyk (Narol), Cze-
sław Wójtowicz (Turobin).

Komisja Rewizyjna:
• przewodniczący – ppor. Franciszek Kawa (Susiec)
• wiceprzewodniczący – Stanisław Szozda (Skierbieszów)
• sekretarz – Piotr Grząsko (Komarów)
• członkowie – Henryk Konstantynowicz (Zamość), Mieczysław Wrona 

(Żółkiewka).
Sąd koleżeński:

• przewodniczący – mgr Marek Splewiński (Zamość)
• wiceprzewodniczący – Jan Lisiuk (Grabowiec)
• sekretarz – Leokadia Hubka (Werbkowice)
• członkowie – Władysław Fidler (Susiec), Henryk Zyza (Tomaszów 

Lubelski).
Zarząd Okręgu (28.04.2014 r.): 

• prezes – mgr Sławomir Zawiślak, poseł na Sejm RP 
• wiceprezesi: ppłk Zbigniew Kruk, mjr Tadeusz Kopeć, mjr Michał Krę-

glicki, por. Andrzej Jaroszyński 
• sekretarz – mgr Marian A. Derkacz 
• skarbnik – por. Czesława Lesiuk
• członkowie – mjr Bronisław Malec, Józef Więcław, kpt. Stanisław 

Kozar, Jerzy Marucha, Adela Muzyczuk. Członkami Zarządu są rów-
nież prezesi kół rejonowych.

Komisja Rewizyjna:
• przewodniczący – ppor. Franciszek Kawa
• wiceprzewodniczący – st. sierż. Henryk Konstantynowicz
• sekretarz – Stanisław Szozda
• członkowie – Jan Lisiuk, Jerzy Blicharz.

Sąd koleżeński:
• przewodniczący – mgr Marek Splewiński
• członkowie – Władysław Fidler, Józef Kowalski, Jolanta Kusik, Andrzej 

Wojtyło.
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• Delegaci na Zjazd ŚZŻAK – mgr Sławomir Zawiślak, mjr dr Ryszard 
Maleszyk, por. Andrzej Jaroszyński, Tomasz Książek; zastępcy delega-
tów – mgr Marian Derkacz, Jolanta Kusik.

Wykaz kół rejonowych Okręgu w Zamościu  
w latach 1989–2015:

Koła Rejonowe Okręgu Zamość 

1. Koło Aleksandrów 
2. Koło Biłgoraj
3. Koło Cieszanów
4. Koło Dołhobyczów
5. Koło Dzików Stary
6. Koło Gmina Zamość
7. Koło Grabowiec 
8. Koło Hrubieszów
9. Koło Izbica

10. Koło Jarczów
11. Koło Józefów
12. Koło Zamość
13. Koło Zamość nr 2 (od 6.04.2011 r. 

Koło Rejonowe Zamość)
14. Koło Komarów
15. Koło Krasne 
16. Koło Krasnobród 
17. Koło Kraśniczyn
18. Koło Krynice 
19. Koło Łaszczów
20. Koło Miączyn 
21. Koło Mircze 
22. Koło Narol 
23. Koło Nielisz

24. Koło Gorzków 
25. Koło Radecznica
26. Koło Rudnik
27. Koło Sitno 
28. Koło Skierbieszów
29. Koło Stary Zamość
30. Koło Susiec 
31. Koło Szczebrzeszyn 
32. Koło Tarnogród
33. Koło Telatyn
34. Koło Tomaszów Lubelski
35. Koło Trzeszczany
36. Koło Turobin
37. Koło Tyszowce
38. Koło Uchanie
39. Koło Ulhówek
40. Koło Werbkowice
41. Koło Zwierzyniec
42. Koło Żółkiewka
43. Koło Zamość nr 3
44. Koło Sułów
45. Koło Łabunie
46. Koło Horodło
47. Koło Adamów.
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1. Koło Rejonowe w Aleksandrowie
Działało w latach 1990–1993. Liczyło 33 członków zwyczajnych.
Pierwsza deklaracja członkowska została złożona 3.05.1989 r., a  ostatnia 
6.08.1993 r.
Komisja weryfikacyjna Koła:

• przewodniczący – Bronisław Adamowicz 
• członkowie – Antoni Surmacz, Stanisław Przytuła, Tadeusz Puźniak, 

Józef Dziwura.

1.08.1990 r. – odbyło się pierwsze posiedzenie weryfikacyjne komisji 
Koła Aleksandrów. 

13.08.1990 r. Okręgowa Komisja Weryfikacyjna w  składzie: przewod-
niczący – Sikora Bronisław; członkowie – Niemczuk Teofil, Tataj Bolesław 
przyjęła 17 członków zwyczajnych.

2. Koło Rejonowe w Biłgoraju

Niemal wszyscy weterani członkowie ŚZŻAK Rejonu Biłgoraj byli żołnie-
rzami AK Oddziału por. Józefa Steglińskiego „Corda” – Komendanta Rejonu 
„Akademia”, dowódcy I  Obwodu AK Biłgoraj. Podejmowane przez nich 
próby upamiętnienia etosu AK były torpedowane przez ówczesne władze 
PRL-u. Żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego nadal uważano za „zaplu-
tych karłów reakcji” – ludzi drugiej kategorii. Jedynym miejscem gdzie mogły 
pojawić się tablice upamiętniające AK były polskie świątynie. Tak też działo 
się w Biłgoraju. Z inicjatywy biłgorajskiego środowiska AK i dzięki uprzejmo-
ści księdza Edmunda Markiewicza, proboszcza parafii pw. WNMP w Biłgo-
raju, w listopadzie 1985 r. w kościele parafialnym odsłonięto tablicę ku czci 
żołnierzy AK Obwodu Biłgorajskiego. Podobną tablicę odsłonięto również 
w  kościele pw. św. Jerzego w  1986 r. Pomimo niesprzyjających warunków 
i inwigilacji środowisko byłych żołnierzy AK spotykało się w konspiracji, snu-
jąc plany na przyszłość.  Na jednym z takich nielegalnych spotkań 13 kwiet-
nia 1967 r. w mieszkaniu Ireny („Irka”) i Wincentego („Osa”) Kotów z udzia-
łem dowódcy oddziałów leśnych kpt. Tadeuszem Sztumberk-Rychterem,  
ps. „Żegota”, por. Antonim Radzikiem, ps. „Orkisz”, a  także partyzantami: 
Antonim Nowińskim, ps. „Burak”; Bronisławem Rogowskim, ps.  „Mały”; 
Czesławem Ludwikiem; Aleksandrem Szozdą, ps. „Wisiorek” zrodziła się 
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inicjatywa ufundowania pomnika Żołnierzom AK Obwodu Biłgorajskiego. 
W zamyśle inicjatorów przyszły pomnik miał także upamiętniać akcję odbicia 
więźniów z biłgorajskiego więzienia w dniu 23 września 1943 r. Po 25 latach 
od podjętej inicjatywy żołnierzy AK już w wolnej Polsce ze składek społe-
czeństwa ufundowano pomnik Żołnierzy Armii Krajowej Obwodu Biłgo-
rajskiego i odsłonięto go na skwerze Solidarności 27 września 1992 r. przy 
ul. Tadeusza Kościuszki. Przy pomniku AK, zawsze 1 sierpnia o godz. „W” 
(17.00) dźwięk syreny informuje mieszkańców Biłgoraja o corocznych uro-
czystościach z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Postano-
wiono, że upamiętnienie akcji odbicia więźniów z  biłgorajskiego więzienia 
uhonorowane zostanie odrębną inicjatywą – Zarząd ŚZŻAK Rejonu Bił-
goraj podjął decyzję by utrwalić pamięć byłego więzienia w Biłgoraju przy  
ul. Zamojskiej nr 20 w formie trwałej struktury upamiętnienia.  Po roz-
wiązaniu ZBoWiD-u (Związek Bojowników o Wolność i Demokrację) – jedy-
nej oficjalnej struktury zrzeszającej byłych uczestników ruchu oporu – mogła 
nastąpić długo oczekiwana normalizacja i weryfikacja struktur kombatanckich 
okresu okupacji niemieckiej. Na kanwie tych zmian powstała długo wyczeki-
wana ogólnoświatowa organizacja zrzeszająca byłych Żołnierzy Armii Krajo-
wej pod nazwą Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAK). Już 
12 stycznia w 1990 r. powstało Koło Obwodowe ŚZŻAK w Biłgoraju i pod 
taką nazwą funkcjonowało do 1992 r. W 1993 r. zamieniono nazwę na Koło 
Rejonowe ŚZŻAK w Biłgoraju. Przez pierwsze miesiące działalności spotkania 
zarządu koła odbywały się w domach prywatnych, najczęściej w domu prezesa 
mjr. Wacława Kulińskiego. Sztandar AK Obwodu Biłgorajskiego przechowy-
wany był również w  domu prywatnym por. Antoniego Nowińskiego. Od 
1992 r. członkowie zarządu koła odbywają dyżury w każdy czwartek w biurze 
ŚZŻAK (23–400 Biłgoraj, ul. T. Kościuszki 88, pok. 19 – budynek Urzędu 
Gminy). Już na samym początku działalności Zarząd ŚZŻAK Obwodu Biłgo-
raj za jedno z ważniejszych zadań uznał pilną potrzebę odkłamywania polskiej 
historii, walki o honor i etos największej podziemnej armii okresu II wojny 
światowej – Armii Krajowej.  Cele i zadania statutowe zamierzano zreali-
zować w działaniach wielopłaszczyznowych poprzez: 
1. Współpracę z  Zarządem Głównym w  Warszawie, Zarządem Okręgu 

w Zamościu, kołami terenowymi Inspektoratu Zamojskiego ŚZŻAK 
2. Współpracę z samorządem terytorialnym 
3. Współpracę z parafiami Kościoła rzymskokatolickiego 
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4. Współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie 
5. Ścisłą współpracę ze szkołami wszystkich szczebli 
6. Współpracę z instytucjami kultury (muzea, ośrodki i domy kultury) 
7. Współpracę z instytucjami i organizacjami pozarządowymi (grupy rekon-

strukcji historycznej, organizacje młodzieżowe, związki zawodowe, orga-
nizacje kombatanckie). 

1.04.1990 r. – odbyło się pierwsze posiedzenie Okręgowej Komisji Wery-
fikacyjnej w Zamościu, na którym zweryfikowano i przyjęto w poczet człon-
ków zwyczajnych 50 osób. 

12.03.1991 r. – na drugim 
posiedzeniu po weryfikacji przy-
jęto kolejnych 14 członków zwy-
czajnych. Koła liczyło wówczas 
64 członków zwyczajnych – 
na wykazie 80 osób i  7  pod-
opiecznych.  W  latach 1990– 
–2014 r. w Kole było 67 członków 
weteranów z uprawnieniami kom-
batanckimi: Blacha Józef, ps. „Krze-
mień”; Blicharz Franciszek, ps.  „Szpada”; Błażejewski Stanisław, ps.  „Zając”; 
Bosak Jan, ps. „Maj”; Brodziak Roman, ps. „Jałowiec”; Buczek Jan; Chabros 
Maria, ps. „Marysia”; Cios Franciszek, ps. „Grzmot”; Cios Józef, ps. „Kozioł”; 
Chmiel Józef, ps. „Grom”; Chmiel Maria; Dąbek Janina, ps. „Karolinka”; 
Dąbek Władysław, ps. „Janka”; Dubiel Marianna, ps. „Gwiazda”; Dubiel 
Weronika; Iwańczuk Roman, ps. „Zagłoba”; Kalinowski Maciej, ps. „Chołpa”; 
Kicińska Anna, ps. „Dana”; Kiciński Witold, ps. „Olgierd”; Kłosiński Witold; 
Koper Jan, ps. „Marek”; Koszarny Jan, ps. „Kot”; Kot Marianna, ps. „Irka”; 
Tadeusz ps. „Czajka”, Kulińska Irena, ps. „Rosa”; Kuliński Wacław, ps. „Ryś”; 
Kurowski Antoni, ps. „Zajączek”; Lekan Jan, ps. „Orzech”; Ligaj Irena, 
ps.  „Jolanta”; Ludwik Ewa, ps. „Zośka”; Ludwik Zygmunt, ps. „Opal”; 
Maciocha Jan, ps. „Sokół”; Machowski Marian, ps. „Maszek”; Mazur Stani-
sław, ps. „Wrzos”; Miazga Łucja, ps. „Izabela”; Micyk Jan, ps. „Szpak”; Nie-
miec Piotr, ps.  „Zamek”; Nowak Aniela, ps. „Jagoda”; Nowak Stanisław; 
Nowiński Antoni, ps.  „Burak”; Okoniewski Tadeusz; Oleszczak Stanisław; 
Pacyk Kazimierz, ps. „Grom”; Paczos Adam, ps. „Wawel”; Paluch Franciszek, 

Rejonowe Koło ŚZŻAK w Biłgoraju
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ps. „Kruk”; Przekaza Jan, ps.  „Luty”; Rak Jan, ps. „Oko”; Rak Karolina, 
ps. „Gwiazda”; Rekiel Stanisław, ps. „Szyszka”; Różański Jan, ps. „Czajka”; 
Różański Jan, ps.  „Janusz”; Rybak Jan, ps. „Jarzyński”; Rybak Marianna, 
ps. „Róża”; Sarzyńska Aniela, ps. „Tęsknota”; Sarzyński Antoni, ps. „Orzech”; 
Sarzyński Jan; Sędłak Jan, ps. „Węgiel”; Skiba Franciszek, ps. „Zając”; Skóra 
Jan, ps.  „Ryś”; Skóra Irena, ps. „Mała”; Skubis Stanisław, ps. „Hel”; Soba-
szek Jan, ps.  „Szczur”; Trojanowski Zenon; Wąsek Bronisława, ps. „Klara”; 
Wróbel Bolesław, ps. „Szpak”; Zych Anna, ps. „Malwa”; Żelasko Stanisław. 
 W  oparciu o  zapisy statutowe ŚZŻAK od 2006 r. zaczęto przyjmować 
w poczet ŚZŻAK przedstawicieli młodego pokolenia. Najczęściej byli to naj-
bliżsi członkowie rodzin żołnierzy AK. Po odbyciu stosownego stażu członka 
nadzwyczajnego aspirujący uzyskiwał status członka zwyczajnego bez upraw-
nień kombatanckich. Pierwszymi członkami ŚZŻAK pokolenia powojennego 
w Kole Rejonowym w Biłgoraju byli: Tomasz Książek i Stanisław Schodziński. 
Wykaz członków ŚZŻAK bez uprawnień kombatanckich: 
Blicharz Jerzy, Bordzań Tomasz, Dzięgiel Jan, Dzięgielewska Elżbieta, Hawryluk 
Anna, Kłosek Teresa, Kozdra Anna, Kozdra Ryszard, Książek Tomasz, Kutyła 
Michał, Łosiewicz Tadeusz, Łukaszczyk Anna, Nizio Jerzy, Oleszczak Stefan, 
Schodziński Kazimierz, Schodziński Stanisław, Szeliga Piotr, Ulidowski Marek. 

Władze Zarządu Koła na przestrzeni lat
Rok 1990 obfitował w liczne zmiany personalne.
Zarząd (12.01.1990 r.): 

• prezes – Witold Dembowski 
• sekretarz – mjr Wacław Kuliński ps. „Ryś” 
• skarbnik – por. Antoni Nowiński ps. „Burak”. 

Zarząd (1.02.1990 r.):
• prezes – mjr. Wacław Kuliński ps. „Ryś”
• wiceprezes – Witold Kłosiński 
• sekretarz – Anna Kicińska ps. „Dana” 
• skarbnik – por. Antoni Nowiński ps. „Burak”. 

Zarząd (24.10.1991 r.): 
• prezes – 1. mjr. Wacław Kuliński ps. „Ryś” 
• sekretarz – Ludwik Zygmunt 
• skarbnik – por. Antoni Nowiński ps. „Burak” 
• członek – Irena Marianna Kot. 
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• Delegaci na Zjazd Okręgu Zamość: Witold Kłosiński, Anna Kicińska, 
Zygmunt Ludwik, Wacław Kuliński.

Komisja Rewizyjna (16.06.1992 r.): 
• przewodnicząca – Irena Kulińska 
• członkowie – Adam Paczos, Anna Kicińska. 

Komisja Rewizyjna (31.12. 1992 r.): 
• przewodnicząca – Anna Kicińska 
• członkowie – Adam Paczos, Irena Kulińska.

Zarząd (24.02.1994 r.): 
• prezes – mjr Wacław Kuliński ps. „Ryś”
• wiceprezes – Anna Kicińska 
• sekretarz – Ludwik Zygmunt 
• skarbnik – por. Antoni Nowiński ps. „Burak”. 

Zarząd (10.10.1996 r.):
• prezes – mjr Wacław Kuliński ps. „Ryś”
• skarbnik – por. Antoni Nowiński ps. „Burak” 
• członek – Irena Marianna Kot. 

Komisja Rewizyjna (10.10.1996 r.):
• przewodnicząca – Anna Kicińska 
• członkowie – Adam Paczos, Franciszek Skiba.

Komisja Rewizyjna (9.01.1997 r.):
• przewodnicząca – Anna Kicińska 
• członkowie – Józef Blacha, Franciszek Skiba.

Zarząd (31.12.1997 r.): 
• prezes – mjr Wacław Kuliński ps. „Ryś” 
• skarbnik – por. Antoni Nowiński ps. „Burak” 
• członek – Irena Marianna Kot. 

Zarząd (31.12. 1998 r.):
• prezes – mjr Wacław Kuliński ps. „Ryś” 
• skarbnik – por. Antoni Nowiński ps. „Burak” 
• członek – Stanisław Mazur ps. „Wrzos”. 

Zarząd (30.08.2001 r.): 
• prezes – mjr Wacław Kuliński ps. „Ryś” 
• sekretarz – Stanisław Mazur ps. „Wrzos” 
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• skarbnik – Anna Kicińska ps. „Dana”.
Komisja Rewizyjna:

• przewodnicząca – Irena Marianna Kot 
• członkowie – Franciszek Skiba, Jan Różański. 

Zarząd (8.05.2003 r.): 
• prezes – mjr Wacław Kuliński ps. „Ryś” 
• sekretarz – Stanisław Mazur ps. „Wrzos” 
• skarbnik – Anna Kicińska ps. „Dana”. 

Komisja Rewizyjna:
• przewodnicząca – Irena Marianna Kot 
• członkowie – Franciszek Skiba, Jan Różański. 

Zarząd (9.10.2003 r.): 
• prezes – por. Stanisław Mazur ps. „Wrzos” 
• skarbnik – por. Antoni Nowiński ps. „Burak” 
• członkowie – kpt. Witold Kiciński ps. „Olgierd”, kpt. Wacław Kuliński 

ps. „Rys”. 
Zarząd (24.02 2005 r.): 

• prezes – por. Stanisław Mazur ps. „Wrzos” 
• wiceprezes – por. Irena Kulińska ps. „Rosa” 
• skarbnik – por. Antoni Nowiński ps. „Burak” 
• członkowie – por. Anna Kicińska ps. „Dana”, Jan Różański. 

Komisja Rewizyjna:
• przewodnicząca – Irena Marianna Kot 
• członkowie – Franciszek Skiba, Władysław Dąbek.
• Delegaci na Zjazd O/Zamość – Antoni Nowiński, Irena Kulińska.

Zarząd (6.01.2010 r.):
• prezes – por. Stanisław Mazur ps. „Wrzos” 
• sekretarz – Tomasz Książek 
• por. Antoni Nowiński ps. „Burak” 
• członkowie – por. Anna Kicińska ps. „Dana”, Stanisław Schodziński.

Komisja Rewizyjna
• przewodnicząca – por. Irena Kulińska ps. „Rosa” 
• członkowie – Hawryluk Anna, Kozdra Ryszard.

Zarząd (20.12.2010 r.):
• prezes – por. Irena Kulińska ps. „Rosa” 
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• wiceprezes, sekretarz – Tomasz Książek 
• skarbnik – Kozdra Ryszard 
• członkowie – por. Antoni Nowiński ps. „Burak”, por. Anna Kicińska 

ps. „Dana”, Stanisław Schodziński.
Komisja Rewizyjna:

• przewodnicząca – Hawryluk Anna 
• członkowie – Teresa Kłosek, Jerzy Blicharz. 
• Delegaci na Zjazd O/Zamość – Irena Kulińska, Stanisław Mazur, 

Tomasz Książek, Jerzy Blicharz.
Zarząd (27.02.2014 r.):

• prezes – por. Irena Kulińska ps. „Rosa” 
• wiceprezes – Tomasz Książek 
• sekretarz – Jerzy Blicharz 
• skarbnik – Ryszard Kozdra 
• członek – Stanisław Schodziński

Komisja Rewizyjna:
• przewodniczący – Stefan Oleszczak 
• członkowie – Hawryluk Anna, Teresa Kłosek
• delegaci na Zjazd O/Zamość – Irena Kulińska, Stanisław Mazur, 

Tomasz Książek, Jerzy Blicharz.
• Delegatem Okręgu Zamość na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Zarządu 

Głównego ŚZŻAK w Warszawie został wybrany Tomasz Książek. 

1990 r. 
Jedną z pierwszych inicjatyw uchwałodawczych Zarządu ŚZŻAK Rejonu Bił-
goraj była uchwała o ufundowaniu pomnika Armii Krajowej Obwodu Bił-
gorajskiego. Budowę pomnika usytuowanego na skwerze Solidarności przy 
głównej ulicy miasta (Tadeusza Kościuszki) sfinansowano ze składek społe-
czeństwa. Uroczystego odsłonięcia dokonano 27 września 1992 r. Na cokole 
pomnika umieszczono mosiężną płytę z symbolem 9 pp AK Ziemi Zamoj-
skiej oraz napisem „Żołnierzom Armii Krajowej Obwodu Biłgorajskiego spo-
łeczeństwo Biłgoraja 1992”, zaś na cokole awersu pomnika widnieje napis 
„Walka o wolność gdy się raz zaczyna, z krwią ojca spada dziedzictwem na 
syna” (Giaur, G.G. Byron, tł. A. Mickiewicz). Na rewersie znalazły się nazwi-
ska, stopnie i pseudonimy komendantów i dowódców Oddziałów Leśnych 
i Rejonów Armii Krajowej Obwodu Biłgorajskiego. 
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1991 r. 

Kolejną ważną decyzją dla śro-
dowiska ŚZŻAK Rejon Biłgo-
raj było ufundowanie ze składek 
członkowskich sztandaru 9 pp 
Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej 
Rejon i Obwód Biłgoraj. Sztandar 
został zaprezentowany i  poświę-
cony w  47 rocznicę bitwy pod 
Osuchami 23.06.1991 r. Pierw-
szymi reprezentantami Pocztu 
Sztandarowego Obwodu Biłgo-
rajskiego AK byli: por. Antoni Nowiński, ps. „Burak”; por. Tadeusz Kozdra,  
ps. „Czajka”; sierż. Adam Paczos. Od 2002 r. sztandar na uroczystościach pre-
zentuje młodzież z LO im ONZ w Biłgoraju.  Z inicjatywy ŚZŻAK Rada 
Miasta Biłgoraja uhonorowała Armię Krajową, nadając jednej z ulic miasta 
imię Armii Krajowej. 

1992 r. 
Realizując Uchwałę Zarządu ŚZŻAK we współpracy z urzędem miasta roz-
poczęliśmy coroczny kwietniowy cykl „Objazd Miejsc Pamięci Narodowej”. 
Członkowie ŚZŻAK w towarzystwie młodzieży szkolnej odwiedzają na tere-
nie miasta i powiatu miejsca związane z najnowszą historią Polski, ze szczegól-
nym uwzględnieniem historii i etosu AK. 

Osuchy 1991. Poświęcenie sztandaru ŚZŻAK 
Biłgoraj. Zdjęcie z albumu I. Kulińskiej

Biłgoraj 1992. Zdjęcie z albumu I. Kulińskiej
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1993 r. 
Z inicjatywy środowisk prawicowych miasta Biłgoraja, w  tym byłych żołnie-
rzy AK członków ŚZŻAK, Rada Miasta Biłgoraja uchwałą nr XXXIX/193/93 
zmieniającą nazwy wielu ulic gloryfikujące postaci, wydarzenia i  daty oraz 
wielu fałszywych bohaterów z okresu komunistycznego w Polsce, przyczyniła 
się do odkłamania historii: ul. Waryńskiego zmieniono na gen. Okulickiego, 
ul. M. Buczka na M. Wańkowicza, ul. Hanki Sawickiej na „Wira” Bartoszew-
skiego, ul. 1 Maja na Bohaterów Monte Cassino, ul. 22 lipca na gen. Komorow-
skiego, ul. J. Dechnika na Krzeszowską, ul. Świerczewskiego na Armii Kraków, 
ul. Gwardii Ludowej na gen. Maczka. ul. F. Zubrzyckiego na Józefa Piłsud-
skiego, ul. J. Krasickiego na Nadstawną, ul. Nowolubelską na 11 listopada.

 1994 r. 
Na mocy Uchwały Zarządu 
ŚZŻAK Rejon Biłgoraj oraz 
dzięki składkom członkowskim 
upamiętniono por. Józefa Ste-
glińskiego, „Corda”, fundując 
mu pomnik na Cmentarzu Woj-
skowym w Biłgoraju. 

Biłgoraj 1994. Wręczenie Krzyży Armii Krajowej. Zdjęcia z albumu J. Blicharza
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1996 r. 
Z inicjatywy środowisk prawicowych miasta Biłgoraja w tym byłych żołnierzy 
AK i  członków ŚZŻAK: Adolfa Kalczyńskiego, Tomasza Książka, Wacława 
Kulińskiego, Michała Kutyłę, Stanisława Mazura, Stanisława Schodzińskiego, 
w  związku z  odzyskaniem po 123 latach niewoli niepodległości 11 listo-
pada 1918 r., grupa inicjatywna postanowiła uczcić tę rocznicę, organizując 
w Biłgoraju Regionalny Festiwal Pieśni Patriotycznej i Legionowej. Pierwsza 
edycja festiwalu odbyła się 10–11 listopada 1996 r, przez festiwalową scenę 
przewinęło się wówczas ponad 100 wykonawców.  Wielkie zainteresowanie 
Regionalnym Festiwalem Pieśni Patriotycznej i Legionowej spowodowało, że 
dzięki ówczesnemu dyrektorowi Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju 
Tomaszowi Książkowi festiwal na stałe zagościł w kalendarzu imprez Młodzie-
żowego Domu Kultury. W dziewiętnastu dotychczasowych edycjach Regio-
nalnego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Legionowej przez scenę przewinęło 
się ponad 1500 wykonawców. 

2000 r. 
Na wniosek ŚZŻAK Rada Miasta Biłgoraja Uchwałą nr XXIV/159/00 uho-
norowała pamięć wybitnego dowódcy AK, nazywając jedną z ulic imieniem 
Józefa Steglińskiego „Corda”. 

2002 r. 
Sztandar 9 pp Armii Krajowej Obwodu Biłgorajskiego Ziemi Zamojskiej, 
w 61 rocznicę wybuchu II wojny światowej (1.09.2002 r.) na rynku miasta 
Biłgoraja uroczyście (z udziałem władz miasta, młodzieży szkolnej oraz miesz-
kańców Biłgoraja) został przekazano w opiekę LO im. ONZ. Młodzież, pre-
zentując Sztandar w Poczcie Sztandarowym podczas obchodów świąt naro-
dowych, patriotycznych i rocznicowych, reprezentuje również ŚZŻAK Rejon 
Biłgoraj. 

2003 r.
Od 2003 r. weterani – żołnierze AK, a także członkowie ŚZŻAK upamiętniają 
przekształcenie 14.02.1942 r. ZWZ w  AK, uczestnicząc w  uroczystościach 
organizowanych przez LO im. ONZ w  Biłgoraju. Prelegentami ze strony 
ŚZŻAK najczęściej byli kpt. Stanisław Mazur, ps. „Wrzos” oraz Tomasz Ksią-
żek z-ca prezesa koła. Organizowane spotkania cieszą się dużym zaintereso-
waniem młodzieży – chętnie uczestniczy w różnorakich konkursach wiedzy 
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historycznej o AK, zdobywając nagrody uroczyście wręczane w trakcie obcho-
dów rocznicy bitwy pod Osuchami. 

2004 r. 
Z inicjatywy członków ŚZŻAK we współpracy ze Starostwem Powiatowym 
podjęto inicjatywę upamiętnienia ofiar biłgorajskiego Urzędu Bezpieczeństwa 
poprzez ufundowanie pamiątkowej tablicy. We wrześniu 2004 r. na budynku 
Starostwa Powiatowego byłej siedziby UB w  latach 1944–1956 uroczyście 
odsłonięto tablicę poświęconą przesłuchiwanym i  torturowanym miesz-
kańcom Ziemi Biłgorajskiej walczącym o wolność Ojczyzny w oddziałach 
AK, BCh, a także w zbrojnym podziemiu. W inskrypcji umieszczono napis: 
„W hołdzie zamordowanym i prześladowanym przez zbrodniarzy komuni-
stycznych w latach 1944–1956 za wierność Bogu, Narodowi i Ojczyźnie”. 
Uroczystość cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Biłgo-
raja. Gośćmi specjalnymi byli: płk. Stanisław Książek, ps. „Wyrwa” – prezes 
ŚZŻAK Środowiska Zamojskiego AK w Warszawie; Stanisław Schodziński 
– starosta biłgorajski; byli więźniowie biłgorajskiego Urzędu Bezpieczeństwa; 
Lucjan Hajduk, ps. Ogień”; Franciszek Skiba; Tadeusz Kozdra, ps. „Czajka”; 
Stanisław Mazur – prezes ŚZŻAK Koła Rejonowego Biłgoraj. 

2012 r. 
19 kwietnia dla Żołnierzy 9 pp 
Armii Krajowej Obwodu Bił-
gorajskiego był dniem szczegól-
nym i  wyjątkowym – świętem 
całego środowiska skupionego 
wokół ŚZŻAK Rejonu Biłgoraj. 
Od tego dnia III Liceum Ogól-
nokształcące przy Zespole Szkół 
Zawodowych i  Ogólnokształ-
cących w  Biłgoraju nosi imię 
Armii Krajowej. Po dwuletnim 
okresie wdrażania stosownych 
procedur związanych z nadaniem imienia jednostce oświatowej, po wielu spo-
tkaniach z  młodzieżą, dyrekcją, nauczycielami oraz organem prowadzącym 
uroczyście – z udziałem władz samorządowych Starostwa Powiatowego, władz 
oświatowych, Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, społeczności 

Biłgoraj 2012. Nadanie imienia Armii Krajowej 
III Liceum Ogólnokształcącemu w Biłgoraju, 

fot. M. Magoch
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szkolnej, członków Zarządu Okręgu Zamość, Rejonu Biłgoraj ŚZŻAK – 
odbyła się ceremonia nadania imienia A K III LO w Biłgoraju. Warto dodać, 
że uroczystość odbyła się w roku, w którym przypadła 70 rocznica przekształ-
cenia Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) w AK. 

2014 r. 
W związku z 70 rocznicą największej po stronie aliantów partyzanckiej bitwy 
stoczonej z  regularną armia niemiecką stoczoną na Ziemi Biłgorajskiej pod 
Osuchami zorganizowaliśmy konferencję naukową z dwoma panelami tema-
tycznymi:

1. „Akcja Burza na Zamojszczyźnie” 
2. „Akcja Sturmwind II na Zamojszczyźnie” – bitwa pod Osuchami 

Zarząd ŚZŻAK Rejon Biłgoraj postanowił uczcić w wyjątkowy sposób 
70-tą rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Organizatorom 
zależało na tym, by na obchodach zgromadziło się jak najwięcej uczest-
ników. Do współpracy zaproszono: 

partnerów samorządowych: 
1. Starostwo Powiatowe w Biłgoraju 
2. Urząd Miasta Biłgoraj 
3. Urząd Gminy Biłgoraj 
4. Parafię pw. św. Jerzego w Biłgoraju 

partnerów instytucjonalnych: 
1. Biłgorajskie Centrum Kultury 
2. Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju 
3. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju 
4. Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju 
5. Komendę Powiatową Policji w Biłgoraju 
6. Straż Miejską w Biłgoraju 

partnerów społecznych: 
1. Grupę Rekonstrukcji Historycznej im. por. Konrada Bartoszewskiego, 

ps. „Wir” 
2. Jednostkę Strzelecką „Strzelec” 2046 Biłgoraj 
3. Klub Kibica „Łada 45” w Biłgoraju 
4. Harcerzy Rzeczpospolitej „Zawisza” działających przy parafii pw. WNMP. 

24 sierpnia we współpracy z  Zarządem Okręgu ŚZŻAK Zamość po raz 
pierwszy w  historii Biłgoraja zorganizowaliśmy Galowy Koncert Orkiestry 
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Reprezentacyjnego Artystycznego Zespołu Wojska Polskiego. Koncert dedy-
kowaliśmy wszystkim mieszkańcom Ziemi Biłgorajskiej, których nigdy nie 
zabrakło w godzinach próby – w walce o wolność w powstaniach narodowych, 
a także podczas I i II wojny światowej. Nie zabrakło ich także w strukturach 
„Solidarności” w czasie stanu wojennego. Koncertem pragnęliśmy uczcić: 

 – przypadające na 15 sierpnia Święto Wojska Polskiego, 
 – 94 rocznicę Bitwy Warszawskiej zwanej „cudem nad Wisłą”, 
 – 70 rocznicę Powstania Warszawskiego. 

Doskonały koncert atmosfera reakcja, widowni i aplauz publiczności, a głów-
nie nieprzebrane tłumy zaskoczyły wszystkich. 

2015 r. 
W ramach obchodów przypadającego na 1 marca Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych uczestniczyliśmy we mszy św. w kościele pw. św. Jerzego 
w Biłgoraju. Tam też przedstawiliśmy rys historyczny na temat drugiej konspi-
racji w kontekście organizacji niepodległościowych i ich żołnierzy – „Żołnierzy 
Wyklętych”. Następnie delegacja ŚZŻAK wraz z  innymi delegacjami zapaliła 
znicze i  złożyła kwiaty w miejscach kaźni NKWD i UB żołnierzy podziemia 

Biłgoraj 2014. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego,  
fot. M. Grzybowska
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w latach 1944–1956 – przy tablicy 
ku czci ofiar UB na budynku sta-
rostwa (byłej siedzibie UB) oraz 
przy pomniku Ofiar Stalinowskich 
NKWD i  UB przy ul.  Poprzecz-
nej.  Zarząd Główny ŚZŻAK 
w  dniach 24–26 marca 2015 r. 
w  Warszawie zwołał XIV Zjazd 
Sprawozdawczo-Wyborczy Dele-
gatów ŚZŻAK. W zjeździe Okręg 
Zamojski reprezentował między innymi członek, a  zarazem z-ca prezesa Koła 
Rejonowego w Biłgoraju kol. Tomasz Książek. ŚZŻAK Rejon Biłgoraj jest głów-
nym organizatorem cyklicznych uroczystości ściśle związanych z historią i etosem 
AK, które zajęły stałe miejsce w kalendarzu uroczystości miejskich:

1) Od 1995 r. organizowane są corocznie lutowe uroczystości związane 
z rocznicą przemianowania ZWZ na AK (14 lutego 1942 r.). 

2) Od 1990 r. organizowane są corocznie uroczystości związane z rocznicą 
wybuchu Powstania Warszawskiego. 

3) Od 2003 r. nasi członkowie odbywają spotkania edukacyjne z  mło-
dzieżą szkół Średnich. Dotyczą one historii, a  także AK – jej walki 
zbrojnej z okupantem niemieckim i sowieckim. 

W ramach obchodów 73 rocznicy utworzenia AK 19 lutego 2015 r. w czytelni 
biblioteki szkolnej odbyło się kolejne spotkanie z  wiceprezesem ŚZwiązku 
ŻAK Rejon Biłgoraj. Pan Tomasz Książek w  swoim wykładzie przedstawił 
historię kształtowania się organizacji, jej strukturę i  działalność w  kraju – 
szczególnie na terenie Zamojszczyzny, przypomniał także postacie znanych 
dowódców Armii Krajowej i ich losy powojenne.  27 lutego w przededniu 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Regionalnym Centrum 
Edukacji Zawodowej w Biłgoraju uczniowie techników spotkali się z przed-
stawicielami ŚZŻAK. Głównym tematem spotkania byli Żołnierze Polskiego 
Państwa Podziemnego – Żołnierze Wyklęci.  Obok działalności edukacyj-
nej o charakterze cyklicznym zgłaszanych jest wiele doraźnych inicjatyw doty-
czących AK oraz naszego środowiska skupionego wokół ŚZŻAK: 

a) Zgłoszono inicjatywę nadania nazw nowopowstałym rondom w  Bił-
goraju: „Dzieci Zamojszczyzny”, „Żołnierzy Wyklętych”, „Powstańców 
Styczniowych”.

Biłgoraj 2015. Rocznica wybuchu Powstania 
Warszawskiego, fot. M. Szado



387

b) Z  inicjatywy ŚZŻAK Rejon Biłgoraj na placu Wolności i  skwerze 
Solidarności przy pomniku AK w Biłgoraju wybudowano maszty, na 
których w trakcie uroczystości państwowych, zgodnie z ceremoniałem 
wojskowym, wciągana jest polska flaga. 

c) Staraniem ŚZŻAK Rejon Biłgoraj nadano III LO przy Zespole Szkół 
Zawodowych i Ogólnokształcących imię Armii Krajowej. 

d) ŚZŻAK podtrzymuje ścisłą współpracę z  Zespołem Szkół Ogólno-
kształcących im. ONZ w  Biłgoraju – opieka i  prezentacja sztandaru 
ŚZŻAK obwodu Biłgorajskiego AK z okazji różnorakich świąt i uro-
czystości. 

e) Zarząd ŚZŻAK Rejon Biłgoraj wystąpił do Zarządu Okręgu ŚZŻAK 
w Zamościu z wnioskami o uhonorowanie naszych członków medalami 
Zasłużony dla ŚZŻAK. 

f ) Po odbyciu stażu organizacyjnego przez członków ŚZŻAK Rejon Bił-
goraj wystąpiono o zmianę statusu organizacyjnego z członka nadzwy-
czajnego na członka zwyczajnego. 

g) Bardzo dobrze oceniamy współpracę z Zarządem Okręgu Zamojskiego 
ŚZŻAK, z  prezesem Sławomirem Zawiślakiem, dyrektorami szkół, 
parafiami, organizacjami kombatanckimi, grupami rekonstrukcji histo-
rycznych w naszym regionie. 

h) ŚZŻAK Rejon Biłgoraj (delegacje, Poczet Sztandarowy ŚZŻAK 
Obwodu Biłgoraj) systematycznie uczestniczy w  uroczystych obcho-
dach świąt narodowych, patriotycznych, i  rocznicowych organizowa-
nych przez władze samorządowe, organizacje kombatanckie, pozarzą-
dowe, a  także jednostki kultury i  oświaty różnych szczebli zarówno 
w Biłgoraju, jak i okolicznych miejscowościach.

3. Koło Rejonowe w Cieszanowie

W okresie od 3.07.1992 do 22.10.1992 r. Komisja Weryfikacyjna Okręgowa 
przyjęła 23 członków zwyczajnych.
Zarząd:

• Stanisław Ciećkiewicz 
• Stanisław Szabatowski 
• Eugeniusz Szajowski. 

Obecnie Koło nie prowadzi działalności statutowej.
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4. Koło Rejonowe w Dołhobyczowie

Od 30.10.1990 do 23.10.1996 r. w  Kole było 65 członków zwyczajnych 
i 17 podopiecznych.
Komisja Założycielska:

• przewodniczący – Bronisław Mielniczek 
• członkowie – Bronisław Sikora, Bolesław Tałaj, Wacław Strużczak. 

Zarząd:
• przewodniczący – Jan Staszczuk 
• sekretarz – Józef Czajkowski 
• członkowie – Antoni Jasiński, Mieczysław Demendecki. 

Obecny Zarząd:
• prezes – Bronisław Wróblewski 
• delegaci – Franciszek Czerkawski. 

Zarząd Koła Rejonowego Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej w Dołhobyczowie (1996–2006)

• prezes – Józef Czajkowski
• wiceprezes – Kazimierz Żelich
• sekretarz – Józef Czajkowski
• skarbnik – Michał Zaborski
• członkowie – Antoni Jasiński, Mieczysław Demendecki
• członkowie stali pocztu sztandarowego: Józef Kowalski, Bronisław 

Wróblewski, Józef Czajkowski; rezerwowi członkowie pocztu sztanda-
rowego: Jan Zaborski, Franciszek Czerkawski i Antoni Jasiński.

Stan członków Koła na dzień 01.01.2006 r.
• zwyczajnych – 23
• nadzwyczajnych – 2
• podopiecznych (wdów) – 15

W lutym 2006 r. odszedł na wieczną wartę Śp. por. Józef Czajkowski – prezes 
Koła Rejonowego ŚZŻAK w Dołhobyczowie.

Zarząd Koła Rejonowego Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej w Dołhobyczowie (2006–2012)

• prezes – por. Józef Kowalski
• wiceprezes – por. Kazimierz Żelich
• sekretarz – Stefan Kuc
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• skarbnik – Barbara Kuc
• członkowie: Bronisław Wróblewski, Franciszek Czerkawski i Jan Zaborski
• członkowie stali pocztu sztandarowego: por. Józef Kowalski, por. Broni-

sław Wróblewski, por. Franciszek Czerkawski
Stan członków Koła na dzień 01.04.2006 r.

• zwyczajnych – 22
• nadzwyczajnych – 2
• podopiecznych (wdów) – 15

W 2012 r. odszedł na wieczną wartę Śp. por. Kazimierz Żelich – wiceprezes 
Koła Rejonowego ŚZŻAK w Dołhobyczowie.

Zarząd Koła Rejonowego Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej w Dołhobyczowie (2012–2015)

• prezes – por. Józef Kowalski
• wiceprezes – por. Franciszek Czerkawski
• sekretarz – Stefan Kuc
• skarbnik – Barbara Kuc
• członkowie zarządu Koła: por. Bronisław Wróblewski, por. Michał 

Zaborski, por. Julian Drączkowski
Stan członków Koła na dzień 01.01.2012 r.

• zwyczajnych – 9
• nadzwyczajnych – 1
• podopiecznych (wdów) – 15

W 2015 r. odszedł na wieczną wartę Śp. por. Franciszek Czerkawski – wice-
prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK w Dołhobyczowie.

Zarząd Koła Rejonowego Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej w Dołhobyczowie (2015–2016)

• prezes – por. Józef Kowalski
• wiceprezes – por. Bronisław Wróblewski
• sekretarz – Stefan Kuc
• skarbnik – Barbara Kuc
• członkowie zarządu Koła: Michał Zaborski, Kazimierz Bartko, Franci-

szek Wygachiewicz
Stan członków Koła na dzień 01.01.2016 r.

• zwyczajnych – 8
• podopiecznych (wdów) – 12
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Zarząd Koła Rejonowego Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej w Dołhobyczowie od 2016 roku:

• prezes – por. Bronisław Wróblewski
• wiceprezes – Pani Irena Staszczuk – członek zwyczajny (młode 

pokolenie)
• członkowie – por. Michał Zaborski, por. Zofia Kubina

Miejsca pamięci narodowej w Gminie Dołhobyczów:
• pomnik ufundowany w 1985 r. przez mieszkańców gminy Dołhobyczów 

„w hołdzie pomordowanym przez hitlerowców w latach 1939–1944”, znaj-
dujący się w Zespole pałacowo-parkowym w Dołhobyczowie przy pałacu 
Świeżawskich;

• pomnik ufundowany w 1930 r. (odnowiony w 1992 r.) przez społecz-
ność gminy Dołhobyczów „w hołdzie poległym bohaterom za Wolność 
Ojczyzny w latach 1918–1920 (od 1992 r. „poległym pomordowanym 
w latach 1939–1947”) – obywatele gminy Dołhobyczów”, znajdujący 
się na cmentarzu Hallerczyków, gdzie podczas Świąt Niepodległości 
i Konstytucji 3 Maja odbywają się uroczystości patriotyczno-religijne 
z udziałem kombatantów Koła wraz z pocztem sztandarowym;

• tablica pamiątkowa „Dąb Pamięci” poświęcona asp. Policji Państwo-
wej Franciszkowi Grabowskiemu, tragicznie zamordowanemu strzałem 
w tył głowy w Twerze w 1940 r. przez NKWD. Tablica znajduje się przy 
budynku Gminnego Zespołu Szkół w Dołhobyczowie – miejscu służby 
i pracy asp. Grabowskiego. Została ufundowana 28 kwietnia 2011 roku 
przez Gminę Dołhobyczów;

• pomnik ku czci mieszkańców Oszczowa pomordowanych w dniu 
17  marca 1944 r. przez Bandy UPA, ufundowany w XXX Rocznicę 
PRL przez „Społeczeństwo”.

O Kole
Członkowie stali pocztu sztandarowego Koła Rejonowego ŚZŻAKw Dołho-
byczowie biorą udział we wszystkich uroczystościach patriotyczno – religij-
nych organizowanych w gminie oraz uroczystościach organizowanych przez 
ŚZŻAK Okręg Zamość, jak i uroczystościach rocznicowych organizowanych 
przez poszczególne koła o/Zamość w Lasowcach, Błudku, Zwierzyńcu, Osu-
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chach i Posadowie. Zarząd Koła ŚZŻAK w Dołhobyczowie organizując uro-
czystości współpracuje z Parafią pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochow-
skiej, Urzędem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Kultury – Przygranicznym 
Centrum Kultury i Rekreacji i Gminnym Zespołem Szkół w Dołhobyczowie.
W 2014 r. Zarząd Koła Rejonowego ŚZŻAK w Dołhobyczowie nawiązał 
współpracę z miejscową Placówką Straży Granicznej. Z inicjatywy komen-
danta placówki ppłk Andrzeja Bieleckiego, zastępcy komendanta mjra Mar-
cina Jóźwiaka a także chor. sztab. Mariusza Skoroniewskiego i st. chor. Grze-
gorza Kozika oraz Zarządu Koła ŚZŻAK w Dołhobyczowie, funkcjonariusze 
Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie uczestniczą w uroczystościach 
patriotyczno – religijnych organizowanych w gminie. Takie uroczystości miały 
miejsce m.in.: 11 listopada 2014 r. podczas obchodów 96. Rocznicy Odzyska-
nia Niepodległości. W programie ww. uroczystości znalazły się wówczas: mon-
taż słowno-muzyczny w kościele w Dołhobyczowie, w wykonaniu Gminnego 
Zespołu Szkół w Dołhobyczowie, Scholii młodzieżowej i Zespołu śpiewaczego 
„Wrzos”, Msza Święta w intencji Ojczyzny, Apel Pamięci, złożenie kwiatów 
na Cmentarzu Hallerczyków i prezentacja filmowa „KOSTUCHNIÓWKA 
ŻYWA HISTORIA” w Przygranicznym Centrum Kultury i Rekreacji
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Prezes i wiceprezes Koła Rejonowego ŚZŻAK w Dołhobyczowie wzięli udział 
w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja 2015 r., w programie których znala-
zły się: złożenie kwiatów na Cmentarzu Hallerczyków, Msza święta w inten-
cji Ojczyzny w kościele parafialnym w Dołhobyczowie oraz montaż słowno-
-muzyczny w wykonaniu: Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Zespołu 
Pogranicze z Przewodowa oraz Zespołu „Na Granicy”.
W dniu 18 października 2015 r. podczas jubileuszu działalności ŚZŻAK 
Okręg Zamość został awansowany na stopień kapitana Józef Kowalski – pre-
zes Koła Rejonowego ŚZŻAK w Dołhobyczowie.
11 listopada 2015 r. Prezes i Wiceprezes Koła Rejonowego ŚZŻAK w Dołho-
byczowie uczestniczyli także w uroczystych obchodach zorganizowanych dla 
uczczenia 97. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. W programie odbyła się 
Akademia w wykonaniu uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Dołhobyczo-
wie w tamtejszym kościele, odprawiono także Mszę Świętą w intencji Ojczy-
zny (liturgii przewodniczył Biskup dr hab. Mariusz Leszczyński). Oprawę 
muzyczną zapewnił zespół „Na Granicy”. Na koniec uroczystości miały miej-
sce Apel Pamięci, złożenie kwiatów na Cmentarzu Hallerczyków oraz otwar-
cie i poświęcenie ekspozycji wystawy „Żołnierzy Tułaczy i Żołnierzy Wyklę-
tych” na Placówce Straży Granicznej w Dołhobyczowie. Poczet sztandarowy 
Koła Rejonowego ŚZŻAK w Dołhobyczowie reprezentowali funkcjonariusze 
miejscowej Placówki Straży Granicznej.
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W listopadzie 2015 r. na posiedzeniu Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość została 
przemianowana z członka nadzwyczajnego na członka zwyczajnego Pani Irena 
Staszczuk (młode pokolenie), która kontynuuje tradycje i etos Żołnierzy 
Armii Krajowej po matce Śp. por. Antoninie Staszczuk – kombatantce Koła.

W 2016 r. Prezes i wiceprezes Zarządu Koła Rejonowego ŚZŻAK w Dołho-
byczowie oraz jego członkowie wzięli udział m.in. w uroczystości z okazji 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w programie której znalazły się: 
msza święta w kościele parafialnym w Dołhobyczowie, złożenie kwiatów na 
cmentarzu Hallerczyków i otwarcie wystawy połączone z rozstrzygnięciem 
gminnego konkursu plastycznego ilustrującego jubileusz XXV – lecia Straży 
Granicznej na Placówce Straży Granicznej w Dołhobyczowie. 
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W 2016 r. na wieczną wartę odeszli Śp. kpt. Józef Kowalski – prezes Koła 
Rejonowego ŚZŻAK w Dołhobyczowie a także członkowie Zarządu Koła: 
Śp. por. Franciszek Wygachiewicz i Śp. por. Kazimierz Bartko. W uroczysto-
ściach pogrzebowych ww. kombatantów wzięli udział funkcjonariusze miej-
scowej Placówki Straży Granicznej z honorową asystą pocztu sztandarowego 
Koła Rejonowego ŚZŻAK w Dołhobyczowie.
11 listopada 2016 r. Wiceprezes Zarządu Koła Rejonowego ŚZŻAK w Dołho-
byczowie reprezentowała kombatantów w uroczystych obchodach 98. Rocz-
nicy Odzyskania Niepodległości, które rozpoczęły się w kościele pw. św. Matki 
Boskiej Częstochowskiej w Dołhobyczowie montażem słowno- muzycznym 
w wykonaniu uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Dołhobyczowie i zespołu 
śpiewaczego „Wrzos” z Dołhobyczowa. Oprawę muzyczną mszy świętej jak 
również koncert patriotyczny zapewnił zespół „Fermata” z Telatyna. Następ-
nie odbyła się wspólna modlitwa oraz złożenie kwiatów/wieńców i  zapale-
nie zniczy na Cmentarzu Hallerczyków w Dołhobyczowie. Funkcjonariusze 
Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie wystąpili ze sztandarem Koła 
Rejonowego ŚZŻAK w Dołhobyczowie.
W 2017 r. na wieczną wartę  odeszli: Śp. por. Julian Drączkowski 
i Śp. por. Michał Zaborski – członkowie Koła Rejonowego ŚZŻAK w Dołho-
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byczowie. W uroczystościach pogrzebowych ww. kombatantów udział wzięła 
delegacja Funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie 
z pocztem sztandarowym Koła Rejonowego ŚZŻAK w Dołhobyczowie.
Materiał przygotował: Franciszek Chrzanowski, emerytowany żołnierz Pla-
cówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie, wspierający społecznie działal-
ność Koła Rejonowego ŚZŻAK w Dołhobyczowie od 2006 r.
Wszystkie fotografie wykorzystane w materiale pochodzą ze zbiorów Urzędu 
Gminy w Dołhobyczowie.

5. Koło Rejonowe w Starym Dzikowie

Od 31.05. do 14.07.1991 r. w Kole było 17 członków zwyczajnych i jeden 
członek podopieczny.

18.09.1990 r. – Komisja Weryfikacyjna Okręgowa przyjęła 17 członków 
zwyczajnych.
Zarząd (31.05.1991 r.):

• prezes – Stanisław Żyła 
• wiceprezes – Władysław Nieckarz. 

Zarząd (06.01.1993 r.): 
• prezes – Stanisław Żyła 
• wiceprezes – Władysław Nieckarz 
• sekretarz – Ludwik Rokosz. 

Obecnie Koło nie prowadzi działalności statutowej.

6. Koło w Gminie Zamość

Pierwsze deklaracje – 18.02. 1990 r.
21.02.1990 r. – posiedzenie Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia 
Armii Krajowej Gminy Zamość.

Od 13.03.1990 do 06.09.1995 r. Okręgowa Komisja Weryfikacyjna przyjęła 
40 członków zwyczajnych.
Komisja Historyczna: 

• Wiesław Adamczuk, Lucjan Milczuk 
Komisja Weryfikacyjna: 

• Ostowicz Leon, Florian Grela, Jan Drozdowski, Eugeniusz Tchórzewski, 
Stefania Repeć 
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Komisja Organizacyjna: 
• Teodor Czugała, Seweryn Błaszczak. 

Koło posiadało własny sztandar.

7. Koło Rejonowe Grabowiec

Pierwsze deklaracje wpłynęły z datą 10.10.1989 r., ostatnie – 26.01.1998 r.

22.05.1990 r. Okręgowa Komisja Weryfikacyjna przyjęła 97 członków 
zwyczajnych.
Zarząd (pierwszy):

• prezes – Bolesław Janiuk 
• wiceprezes – Adolf Krzyszczuk 
• skarbnik – Mieczysław Zawalski
• sekretarz – Bolesław Kanikuła
• członek – Bolesław Kalisz.

Do 1998 r. były 123 osoby i 33 członków podopiecznych.
Zarząd (obecny):

• prezes – Jan Lisiuk 
• delegaci – Grzegorz Krauze, Krystyna Strojko
• sekretarz – Edward Kanikuła.

22.10.1989 r. – powstało Koło Rejonowe ŚZŻAK w Grabowcu. Pierwsze 
związkowe zebranie poprowadził Bogusław Pasieczny, uczestniczyło w  nim  
47 osób. Zarząd otrzymał lokal do prowadzenia swojej działalności w  jed-
nym z  pomieszczeń Urzędu Gminy. W  latach 90. większość żołnierzy AK 
wycofała się ze ZBoWID-u i zadeklarowała przynależność do ŚZŻAK Koła 
Rejonowego w  Grabowcu. Dnia 22 kwietnia 1990 r. w  Zamościu odbyło 
się posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej Zarządu Okręgu AK. Koło Rejonowe 
z  Grabowca reprezentowali: Bolesław Janiuk, Bogusław Pasieczny i  Adolf 
Kryszczuk, zaś komisję okręgu – Bronisław Mielniczuk, Czesław Gruca, 
Jan Madejewski, Wacław Strużczuk, Stanisław Niemczuk, Bolesław Tałaj. 
Komisja, w skład której wchodziły wymienione wyżej osoby), po rozpatrzeniu 
wszystkich wniosków postanowiła przyjąć do Związku 97 osób z Grabowca 
i okolic (natomiast odrzucono 13 wniosków). 
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26.07.1992 r. odbyła się na placu szkolnym uroczystość poświęcenia 
i przekazania sztandaru Kołu Rejonowemu AK. Projekt wykonania sztandaru 
omówiono wcześniej z prezesem Okręgu Zamość – pułkownikiem Bolesła-
wem Sobieszczańskim. Wykonawcą sztandaru był zakład hafciarski Kazimiery 
Wolińskiej (mieszczący się w Lublinie przy ul. Hutniczej 20). W uroczysto-
ści wzięły udział władze okręgu, kompania honorowa WP, księża oraz licznie 
zgromadzeni mieszkańcy gminy Grabowiec. Mszę świętą odprawił ks. dzie-
kan Franciszek Nucia, a homilię wygłosił ks. prałat Andrzej Jabłoński – były 
żołnierz AK, elew partyzanckiej szkoły podoficerskiej w  Ornatowicach. Po 
poświęceniu sztandaru przysięgę wierności Bogu i Ojczyźnie złożyli członko-
wie AK: Bolesław Kanikuła, Ludwik Buczak i Mieczysław Zawalski. 

6.11.2002 r. – sztandar Koła Rejonowego w Grabowcu wpisano do reje-
stru sztandarów związkowych AK pod numerem Sz/Zw/155/2002 w Zarzą-
dzie Głównym w Warszawie. 
Zarząd (1994–1996): 

• prezes – Bolesław Janiuk 
• wiceprezes – Romuald Nowicki 
• sekretarz – Bolesław Kanikuła 
• skarbnik – Mieczysław Zawalski. 

Zarząd (10.05.1996 – 28.01.1999 r.): 
• prezes – Mieczysław Zawalski 
• wiceprezes – Władysław Chilewicz 
• sekretarz – Bolesław Kanikuła 
• skarbnik – Ludwik Buczak. 

Komisja rewizyjna: 
• przewodniczący – Mieczysław Podkański 
• członkowie komisji: Roman Kaziczak, Kazimierz Buczak, Antoni 

Jabłoński.
Zarząd (28.01.1999 – 5.05.2003 r.): 

• prezes – Mieczysław Zawalski 
• I wiceprezes – Władysław Chilewicz 
• II wiceprezes – Romuald Nowicki 
• sekretarz – Bolesław Kanikuła 
• skarbnik – Ludwik Buczak.
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Zarząd (10.05.2003 – 20.01.2010 r.): 
• prezes – Władysław Chilewicz 
• wiceprezes – Jan Lisiuk 
• sekretarz – Waldemar Greniuk 
• skarbnik – Andrzej Lisiuk. 

Zarząd (od 24 stycznia 2010 r.): 
• prezes – Jan Lisiuk 
• wiceprezes – Grzegorz Krauze 
• sekretarz – Edward Kanikuła 
• skarbnik – Andrzej Lisiuk. 

Koło Rejonowe ŚZŻAK w Grabowcu na dzień 20 sierpnia 2015 r. liczyło 
27  członków, w  tym: sześcioro członków zwyczajnych, pięcioro członków 
zwyczajnych bez uprawnień, jedenaścioro członków nadzwyczajnych, pięcioro 
członków podopiecznych.  Obecnie biuro Zarządu Koła Rejonowego AK 
mieści się w jednym z pomieszczeń Urzędu Gminy w Grabowcu i jest otwarte 
w  każdy poniedziałek w  godz. 8.00–11.00.  W  styczniu każdego roku, 
oprócz tradycyjnego „wspólnego opłatka”, odbywa się zebranie sprawozdaw-
cze z działalności koła, na które zapraszane są władze z Okręgu Zamość.

Miejsca pamięci narodowej w Gminie Grabowiec: 

 – pomnik ku czci pomordowanych żołnierzy polskich przez Armię Czer-
woną w dniach 24–25 września 1939 r. w Grabowiec Górze 

 – cmentarz parafialny, gdzie spoczywają żołnierze polegli w  trakcie 
II wojny światowej 

 – pomnik przy rynku w Grabowcu upamiętniający pacyfikację 12 czerwca 
1944 r. 

 – tablica pamiątkowa przy kościele poświęcona rocznicy wysiedlenia Gra-
bowca i okolic 19 lutego 1943 r. (tablicę poświęcono 17 lutego 2013 r.).

16.10.1989 r. – w miejscowości Grabowiec Górze odsłonięto i poświę-
cono pomnik żołnierzy Września 1939 r. pomordowanych przez Armię Czer-
woną. Na uroczystość przybyły, wraz z członkami Stowarzyszenia Żołnierzy AK 
z Warszawy byłych powiatów hrubieszowskiego i zamojskiego, poczty sztanda-
rowe batalionów „Zośka”, „Parasol”, Szkoły Podchorążych z Warszawy, a także 
9 pp z Zamościa, 34 pp z Białej Podlaskiej, 35 pp z Radzynia Podlaskiego oraz 
77 pp Zgrupowania Północnej Ziemi Nowogródzkiej „Krysiacy”. Miejscowe 
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sztandary reprezentowały NSZZ RI Solidarność oraz organizacje ZBoWID 
z Grabowca, Uchań, Komarowa, Skierbieszowa,a  także IX Szczep Harcerzy 
grabowieckiego Liceum Ogólnokształcącego. Po odśpiewaniu Bogurodzicy 
przez chór męski „Harfa” przewodniczący Gminnej Rady Narodowej Jan 
Załoga powitał przybyłych gości oraz mieszkańców gminy. Wacław Jaro-
szyński przypomniał tragiczne wydarzenia z września 1939 r. oraz Stanisława 
Kotowodę, Piotra Kozłowskiego i Jana Otrockiego – miejscowych uczestni-
ków walk 1939 r., których udekorowano Krzyżem Kampanii Wrześniowej. 
Podczas Mszy św. odsłonięcia pomnika dokonały dwie najbliższe pomordo-
wanym osoby: dr Krystyna Glinka i prof. Jan Gozdawa Gołębiowski. Liczne 
wieńce i wiązanki pokryły płytę przed pomnikiem, na którym widnieje napis: 
„Bo tracąc pamięć – narody tracą życie”. Na część artystyczną złożyły się pie-
śni patriotyczne i wojskowe oraz recytacje aktorów warszawskich: Andrzeja 
Szczepkowskiego, Kaliny Jędrusik i Anny Nehrebeckiej. 

22.09.2002 r. – w  hołdzie bohaterom Rzeczpospolitej Grabowieckiej, 
uroczyście odsłonięto i  poświęcono pomnik żołnierzy AK wysiedlonych 
i pomordowanych w obozach koncentracyjnych oraz ofiar pacyfikacji Gra-
bowca i okolic w latach 1939–1945. Uroczystości tej przewodniczył, dokonu-
jąc poświęcenia, ks. kan. Jan Maciocha z Płoskiego. Część artystyczną zapre-
zentowała młodzież z Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu 
pod kierunkiem nauczyciela muzyki – Edwarda Kanikuły.
Poczet sztandarowy Koła Rejonowego Grabowiec bierze udział we wszyst-
kich uroczystościach patriotyczno-religijnych organizowanych w naszej Gmi-
nie, a  ponadto wyjeżdża do Skierbieszowa, Uchań, Ostrówka i  Osuch na 
uroczystości o podobnym charakterze. Zarząd koła organizując uroczystości, 
współpracuje z kościołem, Urzędem Gminy Grabowiec, GOK-iem oraz miej-
scowymi organizacjami: Związkiem Kombatantów RP i  Byłych Więźniów 
Politycznych oraz Związkiem Hitlerowskich Więzień i  Obozów Koncentra-
cyjnych. 

8. Koło Rejonowe w Hrubieszowie

Koło powołano 11.11.1989 r. z inicjatywy Zarządu Okręgu AK w Zamościu, 
przy pomocy stowarzyszenia „PAX” w Hrubieszowie i przy współudziale środo-
wiska 27 Wołyńskiej Dywizji AK z siedzibą w Hrubieszowie.  W zebraniu 
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organizacyjnym wzięło udział 45 żołnierzy AK, którzy zostali członkami koła, 
a następnie wybrali Zarząd w składzie: prezes – Tadeusz Grodyński, wicepre-
zes – Piotr Kojro, sekretarz – Mieczysław Chmarzyński, skarbnik – Tadeusz 
Łoś. Siedzibą koła był lokal przy ul. 3 Maja nr. 10.  Sztandar Koła Hrubie-
szowskiego poświęcony został w Zwierzyńcu 26.05.1991 r.  Obwód hru-
bieszowski brał czynny udział w obchodach ważnych rocznic oraz świąt, orga-
nizował lokalne przygotowania do upamiętnienia tradycji i historii związanej 
z wydarzeniami wojennymi i okupacyjnymi, organizował spotkania w szko-
łach, na których przedstawiał problematykę AK i cele niepodległościowe.

Rok 1990

16.01.1990 r. – Zjazd Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
w Warszawie. Z koła uczestnikami zjazdu byli: kpt. Piotr Krojo ps. „Grześ”, 
ppor. Tadeusz Łoś ps. „Kula”, ppor. Mieczysław Chmarzyński ps. „Gawron” 
i ppor. Marian Lokajczyk ps. „Perry”.

25.01.1992 r. – żołnierze koła uczestniczyli w święcie jednostki wojsko-
wej stacjonującej w Hrubieszowie.

3.05.1990 r. – członkowie koła obwodowego, jako grupa zorganizowana, 
uczestniczyli w  obchodach rocznicy Konstytucji 3 Maja, zorganizowanych 
w  Zamościu. Inspiratorem obchodów były władze województwa zamoj-
skiego, a Armia Krajowa Okręgu Zamość była głównym uczestnikiem tych 
obchodów.

Październik 1990 r. – udział w  pracach organizacyjnych związa-
nych z wyborami prezydenckimi.  Zarząd koła zgłosił za pośrednictwem 
Zarządu O/Zamość listę kandydatów do awansu. Pięciu członków uzyskało 
stopnie oficerskie i ponad 100 stopnie st. sierżantów.

11.11.1990 r. – żołnierze koła uczestniczyli w Święcie 72 rocznicy odzy-
skania niepodległości. Uroczystość odbyła się w Hrubieszowie. W trakcie uro-
czystości akty nominacyjne na kolejne stopnie otrzymało 16 członków.

12–13.11.1990 r. – w  związku z  Kongresem Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej, w Warszawie, na zaproszenie Zarządu Głównego 
przybył do kraju, od kilku lat mieszkający w  USA płk. AK i  WP Marian 
Gołębiewski ps. „Irka”, „Ster”, „Korab”. Pułkownik spotkał się ze swoimi 
podkomendnymi, obecnie członkami koła Obwodu Hrubieszowskiego AK. 
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15.08.1990 r. – członkowie koła wzięli udział w uroczystości związanej 
z 70 rocznicą zwycięstwa Polskich Sił Zbrojnych nad wojskami bolszewickimi 
pod Warszawą. Uroczystość odbyła się w  Komarowie, który ma swój udział 
w walce z konnicą Budionnego, a pośrednio w całym zwycięstwie warszawskim.

Rok 1991

14.04.1991 r. – staraniem koła, przy współudziale Zarządu Okręgu AK 
Zamość, wójta Horodła i  duchowieństwa parafii w  Horodle, przy udziale 
duchowieństwa z Hrubieszowa, w Horodle zorganizowano uroczystość reli-
gijno-niepodległościową dla uczczenia pamięci 45 rocznicy śmierci żołnier-
skiej kpt. Karola Bojarskiego ps. „Wyga”, znakomitego żołnierza i oficera sił 
zbrojnych AK Obwodu Hrubieszowskiego, który padł od kuli czerwonoar-
miejca w czasie walki na ulicach Hrubieszowa. Została odprawiona polowa 
msza św., podniosłą homilię wygłosił kapelan WP ks. dziekan kpt. Andrzej 
Puzon, odbył się także apel poległych. W uroczystości wzięła udział kompa-
nia honorowa WP z Zamościa z orkiestrą, mieszkańcy Horodła i okolicznych 
miejscowości, a  także rodzina kapitana, jego żołnierze z AK oraz pozostałe 
ugrupowania żołnierzy AK Obwodu Hrubieszowskiego.

3.05.1991 r. – w Zamościu odbyła się uroczystość poświęcona 200 rocz-
nicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość została zorganizowana przy 
znacznym współudziale Zarządu Okręgu AK w  Zamościu i  uczestniczyła 
w niej liczna reprezentacja Obwodu Hrubieszów AK. Obwód wystąpił już 
z własnym sztandarem wojskowym.

26.05.1991 r. – w Zwierzyńcu odbyła się, zorganizowana przez Okręg 
AK, uroczystość, w której wzięły udział wszystkie cztery Obwody AK Okręgu 
Zamość, w tym także obwód hrubieszowski wraz z kołami rejonowymi i ze 
swoim sztandarem. W czasie uroczystości poświęcony został nasz sztandar AK 
Obwodu Hrubieszów.

9.06.1991 r. – powstało Koło Rejonowe AK w Horodle, w wyniku starań 
organizacyjnych oficera AK Rejonu Horodło Demczuka ps. „Hanka”, obecnie 
mieszkającego w Warszawie. Zarząd Koła Obwodu Hrubieszów uczestniczył 
w czynnościach założycielskich Koła Rejonowego w Horodle.

8.07.1991 r. – z inspiracji senatora lek. med. Wiesława Lipko Zarząd Koła 
Obwodu nawiązał współpracę z Instytutem Armii Krajowej przy Katolickim 



402

Uniwersytecie Lubelskim. Celem współpracy jest rozwinięcie wiedzy o Inspek-
toracie AK Zamość i  jego niepodległościowej działalności, ze szczególnym 
uwzględnieniem Obwodu Hrubieszowskiego AK. Wstępem do współ-
pracy było spotkanie przedstawiciela Instytutu mgr. Zbigniewa Wysockiego 
z  członkami koła obwodu i  kół rejonowych. Spotkanie odbyło się w  Hru-
bieszowie w  lokalu Domu Kultury. W  czasie spotkania nagrano na kasety 
wideo relacje i wywiady z żołnierzami AK, uczestnikami tamtych wydarzeń. 

7.07.1991 r. – żołnierze koła obwodu, z pocztem sztandarowym, uczest-
niczyli w  uroczystości odsłonięcia w  Pielakach obelisku upamiętniającego 
bitwę z  Wehrmachtem, żandarmerią niemiecką i  oddziałami SS, stoczoną 
27.02.1944 r. przez siły zbrojne AK obwodu Hrubieszów i Rejonu Grabo-
wiec. W jej następstwie powstała Rzeczypospolita Grabowiecka.

23.06.1991 r. – żołnierze koła obwodu ze sztandarem uczestniczyli 
w uroczystości w Osuchach, zorganizowanej w związku z 47 rocznicą bitwy 
pod Osuchami stoczonej przez oddziały AK i BCh Inspektoratu AK Zamość 
z Wermachtem i innymi niemieckimi jednostkami wojskowymi.

18.08.1991 r. – obyło się walne zebranie sprawozdawcze członków koła. 
Dokonano oceny pracy Koła i Zarządu. Na stanowisko wiceprezesa wybrano 
ppor. Tadeusza Łosia ps. „Kula”, skarbnikiem został st. sierż. Stanisław Pere-
hubka ps. „Śmiech”, prowadzącym sprawy finansowe koła – st. sierż. Tadeusz 
Szlonzak, a członkami: st. sierż. Alicja Paszkowska ps. „Alina”, st. sierż. Mie-
czysław Stępkowski ps. „Żuk”, i st. sierż. Wincenty Kicun ps. „Cygan”.

1.09.1991 r. – uczestniczono w obchodach rocznicy wybuchu II wojny 
światowej, organizowanych przez Dowództwo Jednostki Wojskowej stacjonu-
jącej w Hrubieszowie.

14.09.1991 r. – delegacja ze sztandarem uczestniczyła w  uroczystym 
pogrzebie gen. dyw. Kazimierza Tumidajskiego ps. „Marcin”, komendanta 
Okręgu Armii Krajowej Lublin. Uroczystość odbyła się w Lublinie.

17.11.1991 r. – żołnierze Obwodu Hrubieszów uczestniczyli w uroczy-
stości poświęcenia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Obszy.

Rok 1992
14.02.1992 r. – Koło i Zarząd przy współudziale środowiska 27 Wołyń-
skiej Dywizji AK w Hrubieszowie zorganizowali obchody 50 rocznicy powo-
łania Armii Krajowej przez Rząd RP w Londynie.
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Marzec 1992 r. – dzięki staraniom Koła i  Zarządu wydano książkę 
Wacława Jaroszyńskiego, Bolesława Kłembukowskiego i Tokarczuka, uczestni-
ków działalności konspiracyjno-wojskowych AK Obwodu Hrubieszowskiego, 
pt. Łuny nad Huczwą i Bugiem. Zarząd O/Zamość i osobiście prezes Zarządu 
Okręgu AK płk. Bolesław Sobieszczański ps. „Pingwin” pomogli finansowo 
i  organizacyjnie w  przygotowaniu publikacji. Nakład wyniósł ponad 1000 
egzemplarzy.

4.05.1992 r. – przedstawiciel zarządu koła uczestniczył w  posiedzeniu 
Rady Miasta Hrubieszów, w czasie którego wręczył burmistrzowi miasta Krzyż 
Walecznych 1939–1945, nadany Hrubieszowowi przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej w Londynie 11.11.1939 r. w uznaniu szczególnego wkładu mieszkań-
ców w walkę o wolność i niepodległość Ojczyzny, organizowania oddziałów 
partyzanckich, wspomagania ich pomimo krwawych strat i dokonywania czy-
nów walecznych w okresie II wojny światowej. Odznaczenie i dyplom jego 
nadaniu nadeszły kanałem łączności między krajem a Londynem, ukształto-
wanym przez służby wojskowe i cywilne AK w okresie wojny i okupacji.

30–31.05.1992 r. – żołnierze koła uczestniczyli w Zwierzyńcu w zjeź-
dzie żołnierzy 9 pp Legionów Ziemi Zamojskiej.

7.06.1992 r. – żołnierze koła uczestniczyli w  uroczystości poświęcenia 
sztandaru Koła Rejonowego w Werbkowicach.

17.06.1992 r. – przedstawiciel Zarządu Koła brał udział w  zebraniu 
sprawozdawczo-wyborczym środowiska 27 Wołyńskiej Dywizji AK w Hru-
bieszowie.

28.06.1992 r. – członkowie koła wzięli udział w uroczystości w Osuchach 
związanej z 48 rocznicą bitwy w Puszczy Solskiej. Uroczystość odbyła się na 
Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich.

26.07.1992 r. – Koło wzięło udział w uroczystości poświęcenia sztandaru 
Koła Rejonowego AK w Grabowcu.

12.07.1992 r. – Koło z pocztem sztandarowym uczestniczyło w symbo-
licznym pogrzebie Ryszarda Kostrzeja ps. „Zawieja”, żołnierza 27 Wołyń-
skiej Dywizji AK, poległego w Rozkoszówce. Uroczystość odbyła się w Roz-
koszówce.
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14–15.08.1992 r. – w  Warszawie odbył się Światowy Zjazd Komba-
tantów Polskich, w którym wziął udział Obwód Hrubieszów AK, wchodzący 
jako oddział w skład Okręgu AK Zamość. Kulminacyjnym punktem zjazdu 
była uroczystość przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W zjeździe uczestni-
czyły najwyższe osobistości kraju, z Prezydentem RP Lechem Wałęsą.

30.08.1992 r. – członkowie koła uczestniczyli w Zamościu w uroczysto-
ści obchodów 53 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Współorganizatorem 
obchodów był Zarząd Okręgu AK w Zamościu.

12.09.1992 r. – Zarząd Koła wziął udział w części uroczystości XII Ogól-
nopolskiego zjazdu żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji AK zorganizowanego 
w Hrubieszowie.

20.09.1992 r. – w  Bondyrzu uczestniczono w  uroczystości związanej 
z poświęceniem muzeum i pomnika 53 rocznicy napaści ościennych mocarstw 
na Polskę.

18.10.1992 r. – Koło uczestniczyło w uroczystości poświęcenia sztandaru 
Koła Rejonu AK w Trzeszczanach.

11.11.1992 r. – udział obchodach 74 rocznicy odzyskania niepodległo-
ści. Uroczystość odbyła się w Hrubieszowie staraniem organizacyjnym Samo-
rządu Miasta. Równolegle do tej uroczystości, delegacja Koła Obwodu wzięła 
udział w podobnej uroczystości w Zamościu zorganizowanej przez Wojewodę 
Zamojskiego z udziałem Wojska Polskiego i Zarządu Okręgu AK w Zamo-
ściu.

22.12.1992 r. – uroczysty opłatek wigilijny zorganizowany przez Dowódz-
two Wojsk Lotniczych w Zamościu i Zarządu Okręgu AK Zamość. Opłatek 
odbył się w Koszarach w Zamościu.  Koło liczyło 163 osoby, w siedmiu 
kołach rejonowych w: Mirczu, Dołhobyczowie, Uchaniach, Trzeszczanach, 
Grabowcu, Werbkowicach i Horodle.

Rok 1996

30.06.1996 r. – Zarząd Światowego Związku Armii Krajowej w Hrubie-
szowie, w porozumieniu z dyrekcjami hrubieszowskich szkół średnich, spośród 
uczniów klas starszych zorganizował zainteresowanych historią Polski, wyjazd 
edukacyjny na inscenizację teatralną do miejscowości Osuchy w  Puszczy 
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Solskiej, poświęconą upamiętnieniu największej walki partyzanckiej na pobli-
skich terenach. 

29.09.1996 r. – w Drogojówce odbyły się uroczystości związane z nada-
niem Szkole Podstawowej imienia Stefanii Gierczak, łączniczki AK okręgu 
Zamościa, obwód Hrubieszów 9 pp Legionów AK.

26.11.1996 r. – w Kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Hru-
bieszowie podczas mszy św. w  30. dzień śmierci bohaterskiego dowódcy 
płk. Mariana Gołębiowskiego, wiceprezes Mieczysław Chmarzyński wygłosił 
przemówienie. W  mszy uczestniczyli duszpasterze, kombatanci z  pocztami 
sztandarowymi, ZHP, przedstawiciele władz lokalnych i młodzież.

Rok 1997

Zarząd Koła AK w  Hrubieszowie rozpoczął rok od poświęcenia pomnika 
pomordowanych 6.01.1944 r. przez Niemców. Fundusze na budowę pomnika 
zebrali prezes Mieczysław Chmarzyński i  wiceprezes Zarządu.  Pomnik 
upamiętnia część poległych żołnierzy AK i  BCh oraz ludność cywilną. 
W Hrubieszowie, obok Domu Nauczyciela, pluton egzekucyjny rozstrzelał 
46 żołnierzy (18–60 lat), po czym ciała przewieziono na saniach przez ulice 
Hrubieszowa na cmentarz parafialny do wspólnego grobu.

Rok 2010

1.02.2010 r. – wybrano nowe władze koła: 
• prezes – Lucyna Mosiądz
• wiceprezes – Adela Muzyczuk (pełniła funkcje prezesa, ponieważ 

Lucyna Mosiądz złożyła rezygnację ze stanowiska prezesa z racji wieku)
• sekretarz – Wiesław Romak 
• skarbnik – Leokadia Owsik. 

Komisja Rewizyjna:
• Sarzyński Ludwik, Żuraw Franciszek.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Hrubieszów wraz z pocz-
tem sztandarowym wzięło udział m.in. w uroczystościach:

 – upamiętniających pomordowanych w miejscowości Staszic
 – upamiętniających katastrofę smoleńską – w miejscowości Janki
 – przy pomniku ofiar pomordowanych w Osuchach
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 – 1 września na cmentarzu wojskowym w Hrubieszowie (1.09.2010 r.)
 – uroczystościach w Zamościu (1, 17, 27.11.2010 r.)
 – w kościele pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie (11.11.2010 r.)
 – w Uchaniach (3.11,2010 r.)
 – odsłonięcia pomnika Partyzantów
 – patriotyczno-religijnych w miejscowości Staszic
 – w Jankach.

Rok 2011

10.01.2011 r. – sztandar, zdeponowany wcześniej, przez władze Zarządu 
Okręgowego, w  Muzeum Ziemi Hrubieszowskiej, został przekazany Kołu 
w Hrubieszowie. 

27.06.2011 r. – już po raz 13 obchodzono Dzień Podziemnego Pań-
stwa Polskiego. W Zamościu patriotyczne uroczystości z  tej okazji zorgani-
zował Zarząd ŚZŻAK O/Zamość. Wśród licznie zaproszonych gości była 
m.in. Lucyna Mosiądz ps. „Lodzia” z Hrubieszowa.

Rok 2013

W  Hrubieszowskim Domu Kultury odbył się koncert ku czci 70 rocznicy 
wymarszu Oddziałów AK Obwodu Hrubieszów z  Ornatowic na pomoc 
powstaniu warszawskiemu oraz z okazji Święta Wojska Polskiego. Obchody 
zorganizowały ŚZŻAK O/Zamość i Koło Rejonowe w Hrubieszowie. Były 
wspomnienia, wręczono odznaczenia, a występ Centralnego Reprezentacyj-
nego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego przeszedł do historii Hrubie-
szowa, jako nadzwyczajne wydarzenie muzyczno-patriotyczne.  Członkowie 
koła Rejonowego ŚZŻAK z Hrubieszowa brali czynny udział w wielu wyda-
rzeniach, które miały miejsce w okręgu. Współpracowali z  innymi kołami, 
wspólnie uczestniczyli w uroczystościach, w: Tyszowcu; Zwierzyńcu; Smoli-
gowie; Jankach; Hrubieszowie, Zamościu i Staszicu (1.09.2014 r.); Hrubie-
szowie (17.09.2014 r.) i Hrubi (11.11.2014 r.).

Rok 2014

13.05.2014 r. – wybrano nowe władze koła:
• prezes – Kamila Maślanka
• wiceprezes – Adela Muzyczuk
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• skarbnik – Leokadia Owsik
• sekretarz – Romak Wiesław

Zarząd koła Rejonowego w Hrubieszowie nieustannie dąży do upamiętnia-
nia bohaterskich postaw patriotów – żołnierzy z lat wojny i okupacji, którzy 
na stałe powinni zapisać się w  pamięci społeczeństwa. Oddajemy im hołd 
w postaci złożonych wieńców i kwiatów oraz uczestnictwa z pocztem sztan-
darowym w licznych uroczystościach.  W Hrubieszowskim Domu Kultury 
odbył się koncert Orkiestry Wojskowej, podczas którego wręczone zostały 
odznaczenia oraz legitymacje członkowskie nowo przyjętych członków koła. 
Wśród gości był prezes ŚZŻAK O/Zamość poseł na Sejm RP S. Zawiślak 
oraz por. Andrzej Jaroszyński, prezes Koła Kamila Maślanka, a także młodzież 
z Uchań i zaproszeni goście.

Rok 2015
Obecny 2015 r., rozpoczął bardzo aktywnie. Już w  styczniu uczestniczono 
w wielu uroczystościach zarówno na szczeblu lokalnym, jak i wojewódzkim.

1.03.2015 r. – Zamość – Dzień Żołnierzy Wyklętych

10.04.2015 r. – udział w  uroczystościach z  okazji V rocznicy tragedii 
smoleńskiej, zorganizowanych w  jednostce wojskowej w Hrubieszów, które 
odbyły się w kościele św. Mikołaja w Hrubieszowie. 

24.04.2015 r. – udział w uroczystości ku czci 94 ofiar tragedii smoleń-
skiej zorganizowane w Jankach.

6.06.2015 r. – w Domu Kultury w Hrubieszowie odbyło się spotkanie 
z Krystyną Marią Barbarą Leonowicz-Bobiak.

16.06.2015 r. – w Staszicu odbyły się uroczystości pod pomnikiem ofiar 
pomordowanych w II wojnie światowej. 

28.06.2015 r. – odbyły się obchody 71 rocznicy bitwy partyzanckiej pod 
Osuchami.

• Prezesem Koła jest Kamila Maślanka. 

9. Koło Rejonowe w Izbicy

Pierwsze deklaracje członkowskie wpłynęły w lutym–marcu 1991 r., ostat-
nie – w  lipcu 1993 r. W początkowym okresie działalności Koło liczyło 
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18 członków zwyczajnych. Prawdopodobnie pierwszym prezesem był Jan 
Bednarczuk (od 19.07.1995 r.). Do końca funkcjonowania koła Robert 
Rowiński, ze względu na małą liczbę członków, pełnił również funkcję 
sekretarza, skarbnikiem był Franciszek Pyza. Obecnie Koło nie prowadzi 
działalności statutowej.

10. Koło Rejonowe Jarczów

Komisja weryfikacyjna Okręgowa 1.07.1989 r. przyjęła pierwsze deklaracje 
członkowskie, a ostatnie w lipcu 1996 r. Uroczystość poświęcenia sztandaru 
odbyła się 16.05.1993 r.

• Prezesem pierwszego Zarządu był Antoni Maryńczak. 
W skład drugiego Zarządu wchodzili: 

• prezes – Rachański Mieczysław, wiceprezes i skarbnik – Józef Momot, 
sekretarz – Adam Herda. 

Koło liczyło 45 członków zwyczajnych i 2 podopiecznych.  Obecnie Koło 
nie prowadzi działalności.

11. Koło Rejonowe Józefów

Powstało 2.12.1989 r. z  inicjatywy Zarządu Okręgu w  Zamościu i  liczyło 
30 członków założycieli.  Koło skupia 111 członków i 18 podopiecznych. 
Ostatnią deklarację członkowską złożono we wrześniu 1997 r.  Prezesem 
jest Andrzej Wojtyło.
Zarząd (2.12.1989 r.):

• przewodniczący – Franciszek Kierepka ps. „Kluczyk”
• wiceprzewodnicząca – Stefania Mirska ps. „Sarna”
• sekretarz – Władysław Kolaszyński ps. „Biały” 
• skarbnik – Zofia Krzaczek ps. „Zojka”.

Zarząd (1993 r.):
• prezes – Stanisław Podolak
• członkowie Zarządu – Czesława Kulpa, Stefania Mirska, Genowefa 

Więcław-Sikora.
Komisja Rewizyjna:

• przewodniczący – Henryk Nowicki 
• członkowie – Paulina Borys, Krystyna Kusiak.
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Komisja socjalno-bytowa:
• przewodniczący – Marian Witkowski
• członkowie – Franciszek Bojarski, Czesław Terlecki.

Zarząd (2002 r.)
• prezes – Henryk Nowicki 
• wiceprezes – Marian Witkowski 
• sekretarz – Stefania Mirska 
• skarbnik – Czesława Kulpa 
• członkowie – Genowefa Więcław-Sikora, Władysław Kolaszyński.

Komisja Rewizyjna:
• przewodniczący – Stanisław Kusy
• członkowie – Zofia Krzaczek, Czesław Terlecki.

Zarząd (7.06.1992 – 22.06.2012 r.): 
• prezes – Andrzej Wojtyło 
• sekretarz – Józef Więcław 
• skarbnik – Henryk Nowicki 
• członkowie – Genowefa Więcław-Sikora, Władysław Kolaszyński, 

Dominika Gontarz, Henryk Budzyński
• delegaci – Dominika Gontarz, Marian Więcław. 

2014 r. – skarbnikiem została Barbara Miszczyszyn.
Kombatanci – członkowie koła (na dzień 15.07.2015 r.):
1. Stanisław Błaszczak 
2. Jan Buczek 
3. Stefania Kusiak 
4. Kazimiera Korona 
5. Michał Knap 
6. Rozalia Litwin 
7. Franciszek Łojek 
8. Franciszka Ostasz 
9. Bronisława Ostasz 

10. Genowefa Więcław-Sikora 
11. Wiktoria Zań 
Młode pokolenie – członkowie koła (na dzień 15.07.2015 r.):
podopieczni (wdowy):
1. Krystyna Bojarska 
2. Marianna Rogowska 
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nadzwyczajni:

1. Patryk Gontarz 
2. Zdzisław Garbacz 

zwyczajni bez uprawnień:

1. Andrzej Wojtyło 
2. Józef Więcław 
3. Stanisław Kowalczyk 
4. ks. Paweł Bartoszewski 
5. Barbara Miszczyszyn 
6. Monika Rogowska 
7. Zdzisław Budzyński 
8. Tadeusz Pastuszek 
9. Marian Kusztykiewicz 

10. Kamil Kusztykiewicz 
11. Marian Więcław 
12. Ryszard Witkowski 
13. Ryszard Czapka 
14. Dominika Gontarz 

W roku 1992 r. członkowie koła ufundowali sztandar, który został poświę-
cony 16.02.1992 r. podczas uroczystości w Osuchach.  Miejsca pamięci na 
terenie działalności koła (tablice, pomniki itp.) – mogiły poległych członków 
AK na cmentarzu parafialnym w Józefowie i Górecku Starym. Aktualnie ist-
nieje 12 pomników, wykonanych w latach 70 ubiegłego stulecia, upamiętnia-
jących ludzi i wydarzenia z okresu II wojny światowej. W kościele parafialnym 
w Józefowie znajduje się tablica pamiątkowa ku czci 9 pp. AK „Ziemi Zamoj-
skiej” oraz na ścianie Banku Spółdzielczego w Józefowie tablica upamiętnia-
jąca miejsce egzekucji najbliższej rodziny (ojca, matki i siostry) miejscowego 
dowódcy AK Konrada Bartoszewskiego ps. „Wir”.  Koło w  Józefowie 
współpracuje  z Zarządem Okręgowym ŚZŻAK w Zamościu, parafią rzym-
skokatolicką w Józefowie, Stowarzyszeniem Wychowanków Liceum Ogólno-
kształcącego w Józefowie, Gminą Józefów i Samorządowym Zespołem Szkół 
w Józefowie.

1.09.1995 r. Szkole Podstawowej w  Górecku Starym nadano imię 
por. Konrada Bartoszewskiego „Wira” oraz ufundowano sztandar.
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Lata powojenne
Pisząc o Kole Rejonowym ŚZŻAK w Józefowie nie sposób nie wspomnieć 
o  dokonaniach jego członków i  ich towarzyszy broni w  latach powojen-
nych, kiedy to należeli z  konieczności do ZBoWiD-u. W  latach odwilży 
jako pierwsi organizowali spotkania w  Osuchach w  powiecie biłgorajskim. 
W latach 70. stawiali pomniki i obeliski swym kolegom w lasach Puszczy Sol-
skiej. Członek ruchu oporu, żołnierz AK rzeźbiarz Adam Grochowicz wyko-
nał około 20 pomników, które – w czynie społecznym – ustawiono w różnych 
miejscach Puszczy Solskiej. Były dyrektor kamieniołomów w Józefowie Ste-
fan Sadoń, więzień obozu koncentracyjnego, potajemnie dawał nocą kamień 
na ten cel. Miejscowe nadleśnictwa „przymykały oko” na stawiane pomniki. 
Po latach można je oglądać przy ścieżkach leśnych. Są zadbane, bo zostały 
odnowione, po 40 latach, przez ŚZŻAK w  Józefowie dzięki pomocy miej-
scowego nadleśniczego dr. Leszka Dmitrocy. Byli żołnierze ufundowali dwie 
tablice pamiątkowe (opisane wcześniej). Wszystkie działania odbywały się 
spontanicznie, nikt nie oczekiwał zapłaty. Z inicjatywy członków ZBoWiD – 
ŚZŻAK nadano ulicy nazwę – im. Konrada Bartoszewskiego „Wira”.
Lata współczesne
W grudniu 1989 r. na zebraniu miejskiego koła byłych Żołnierzy AK w Józe-
fowie wybrano pierwszy Zarząd Koła. W zebraniu, poza członkami założycie-
lami, uczestniczył Leon Tomaszewski z okręgu Zamość.  Na kolejnym spo-
tkaniu (11.02.1990 r.) było już 70 osób. Utrzymano nazwę – Koło Terenowe 
byłych Żołnierzy Armii Krajowej. Rozpoczęła się również akcja weryfikacyjna 
członków. Deklaracje złożyło 80 osób. W lutym 1990 r., Komisja Weryfika-
cyjna, działająca przy Zarządzie Okręgu, zweryfikowała 60 członków, w maju 
ośmiu, a w marcu 1991 r. pozostałych. Członkowie ci należeli wcześniej do 
ZBOWiD-u lub nie należeli do żadnych organizacji. W 1992 r. Koło liczyło już 
94 członków. W tym roku obchodzono uroczyście 50 rocznicę powstania Armii 
Krajowej. 16 lutego 1992 r. odbyła się msza św. Wzięto udział w uroczystościach 
w Osuchach, gdzie poświęcono nowy sztandar koła, ufundowany przez człon-
ków.  Członkowie koła wraz z pocztem sztandarowym brali i biorą udział 
w  szeregu uroczystości, m.in.: rocznica rozstrzelania rodziny Konrada Barto-
szewskiego i Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, rocznica uchwa-
lenia Konstytucji 3 maja, rocznica pacyfikacji Józefowa i  Narodowe Święto 
Niepodległości, rocznica wybuchu powstania zamojskiego (Lasowce, Pardy-
sówka, Błudek, Sigle, Szewnia Dolna). Po ufundowaniu sztandaru zadbano 
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o mundury, berety i  szarfy dla pocztu sztandarowego. Pan Litwin społecznie 
wykonał gablotę na sztandar. Podkreślić należy ogromne zaangażowanie człon-
ków w pracę Koła. Bardzo często gośćmi zebrań byli: Bolesław Sobieszczański, 
Niemczuk, Kleszczyńska i Tomaszewski z Zarządu Okręgu. W roku 1992 r. 
wszyscy członkowie odebrali legitymacje członkowskie.  1993 r. – 50 rocz-
nica pacyfikacji Józefowa. Pardysówki i Majdanu Kasztelańskiego. Uroczysto-
ści odbyły się w Józefowie i Pardysówce. Przedstawiciele koła uczestniczyli we 
wszystkich lokalnych i państwowych uroczystościach. 

24.02.1993 r. – zmarł prezes koła Franciszek Kierepka. Przedstawiciele 
koła wraz ze sztandarem uczestniczyli w pogrzebie swego prezesa oraz zmar-
łych członków koła Jana Romańczuka i Stanisława Rogowskiego. 

14.12.1994 r. – odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe, podczas któ-
rego wręczono 10 Krzyży AK i 45 odznak Akcji „Burza”. Wręczenia doko-
nał płk. Bolesław Sobieszczański. Omówiono nadanie Szkole Podstawowej 
w Górecku Starym imienia por. Konrada Bartoszewskiego „Wira” oraz ufun-
dowanie szkole sztandaru, co nastąpiło we wrześniu 1995 r. Nie udało się 
zmienić imienia miejscowego Liceum Ogólnokształcącego na Armii Krajo-
wej. Uczestniczono we wszystkich uroczystościach patriotycznych w Józefo-
wie i okolicy. Zmarł twórca kilkunastu pomników – obelisków czynu zbroj-
nego Adam Grochowicz.

1995 r. – delegacja koła brała udział we wszystkich znaczących uroczysto-
ściach na Zamojszczyźnie.

1996 r. – uroczyście obchodzono rocznicę powstania styczniowego (Zwie-
rzyniec), Święto Armii Krajowej (Zamość, Zwierzyniec, Błudek, Osuchy), 
3 maja, Narodowe Święto Niepodległości oraz poświecenie sztandaru i nada-
nie imienia majora „Kaliny” Szkole Podstawowej w Osuchach.

1997 r. – Koło brało udział we wszystkich lokalnych uroczystościach, jak 
również poza terenem działalności, np. w  Lasowcach, Rapach oraz w  uro-
czystości nadania imienia „Grom” Szkole Podstawowej w  Chmielku. Koło 
zbierało również pieniądze dla powodzian.

1998 r. – podobnie jak w latach poprzednich, pomimo podeszłego wieku, 
członkowie aktywnie uczestniczą w  życiu społecznym. Wielu członków 
zmarło.
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1999 r. – zebrano 3895 złotych na pomnik AK w Zamościu, który został 
odsłonięty w  tym roku. W  Lublinie zmarła „Nina”, żona legendarnego 
dowódcy „Wira”. Została pochowana obok męża w grobowcu wykonanym 
z kamienia józefowskiego przez członka koła Adama Grochowicza. W pogrze-
bie uczestniczyła delegacja koła.

2000 r. – uczestniczono we wszystkich lokalnych uroczystościach patrio-
tycznych oraz w 80 rocznicy bitwy pod Komorowem. Wielu członków cho-
ruje i niestety odchodzi „na wieczną wartę”. Odeszli m.in.: Franciszek Mużacz, 
Czesław Mazur i  Jan Skóra. Członkowie koła uczestniczyli wraz z pocztem 
sztandarowym w ich pogrzebach.

2001 r. – zmarł płk Bolesław Sobieszczański, prezes Okręgu ŚZŻAK w Zamo-
ściu. Delegacja koła uczestniczyła w uroczystościach żałobnych.  Odbyło 
się uroczyste wbicie gwoździ AK w drzewce sztandaru Gimnazjum w Józefo-
wie. Członkowie koła przeprowadzili zbiórkę na ten cel. 

• Zmarli Antoni Gontarz i Anna Skóra. Koło uczestniczyło w pogrzebie.

2002 r. – udział w  lokalnych uroczystościach. Pogarsza się stan zdrowia 
wielu członków, co utrudnia im udział w uroczystościach. Zarząd Koła nadal 
zabiega o nadanie Liceum Ogólnokształcącego imienia Armii Krajowej. 
Wybrano nowy Zarząd i delegatów na zjazd Okręgowy:

• prezes – Henryk Nowicki 
• wiceprezes – Marian Witkowski 
• sekretarz – Stefania Mirska 
• skarbnik – Czesława Kulpa 
• członkowie – Genowefa Więcław-Sikora, Władysław Kolaszyński
• delegaci – Henryk Nowicki, Marian Witkowski.

Komisja Rewizyjna:
• przewodniczący – Stanisław Kusy 
• członkowie – Zofia Krzaczek, Czesław Terlecki.

2003 r. – członkowie koła uczestniczyli w obchodach 60 rocznicy rozstrze-
lania rodziny Bartoszewskich (26.02.2003 r.), 60 rocznicy pacyfikacji Pardy-
sówki, w uroczystościach w Błudku, Zwierzyńcu, Osuchach, Sigle, z okazji 
3 maja i 11 listopada.

2004 r. – udział w poświęceniu pomnika AK w Tomaszowie Lubelskim 
(5.08.2004 r.).
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2005 r. – mimo podeszłego wieku członkowie koła uczestniczyli w lokal-
nych uroczystościach, jak również w poświęceniu tablicy pamiątkowej ku czci 
ofiar komunizmu 1944–1956 w Biłgoraju oraz poświęceniu pomnika na Fry-
szarce. Zmarli Bronisław Późniak i Krzysztof Iżycki.

2006 r. – przyjęto dwóch członków nadzwyczajnych, którzy weszli w skład 
pocztu sztandarowego. Uczestniczono w  odsłonięciu i  poświęceniu tablicy 
Leśników w Osuchach oraz rocznicy odbicia posterunku policji w Łukowej. 
Wkopano dąb papieski noszący imię por. Konrada Bartoszewskiego ps. „Wir”; 
na rynku w Józefowie odbyła się msza święta i poświęcenie. Zmarło dwóch 
członków koła.

2007 r. – za pośrednictwem posła na Sejm RP Jana Byry wystąpiono 
z wnioskiem do Prezydenta RP o odznaczenie Orderem Odrodzenia Polski 
kpt. Czesława Mużacza ps. „Selim”, „Wraga”, ostatniego żyjącego dowódcy 
AK na Zamojszczyźnie.  Koła skupia 47 członków, w tym 34 zwyczajnych 
z  uprawnieniami kombatanckimi, 11 podopiecznych i  dwóch nadzwyczaj-
nych bez uprawnień. Zmarł Leon Szpinda. Koło uczestniczyło we wszystkich 
lokalnych uroczystościach patriotycznych.

2008 r. – udział związku we wszystkich uroczystościach patriotycznych, 
wraz z pocztem sztandarowym. Zmarła Czesława Kulpa – skarbnik koła, jej 
obowiązki przejął prezes Nowicki Henryk. Członkiem nadzwyczajnym został 
Zdzisław Garbacz. Koło liczy 34 członków zwyczajnych, 11 podopiecznych 
i trzech nadzwyczajnych.

2009 r. – przyjęto nowych członków nadzwyczajnych: Krzysztofa Jamroza, 
Bogdana Miksze i  Andrzeja Wardacha. Zygmunt Puźniak i  Józef Więcław, 
członkowie stowarzyszenia absolwentów LO w  Józefowie zaproponowali 
wmurowanie tablic pamiątkowych na murze kościoła w Józefowie, upamięt-
niających ofiary II wojny światowej z gminy Józefów. 

2010 r. – tragedia smoleńska dotknęła wszystkich członków ŚZŻAK. 
Uroczystości rocznicowe, jak w poprzednich latach, odbyły się już z nowym 
pocztem sztandarowym. Stowarzyszenie wychowanków LO w  Józefowie, 
w osobach Zygmunta Puźniaka i Józefa Więcława, złożyło wniosek do Rady 
Miejskiej w Józefowie o nadanie honorowego obywatelstwa kpt. Czesławowi 
Mużaczowi. 
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2011 r. – w związku z trudnościami z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku 
o nadanie honorowego obywatelstwa kpt. Czesławowi Mużaczowi przewod-
niczący Rady Miejskiej w Józefowie Andrzej Wojtyło zwrócił się do Szkoły 
Podstawowej w Górecku Starym o złożenie wniosku o nadanie honorowego 
obywatelstwa por. Konradowi Bartoszewskiemu. 25 maja Rada Miejska 
w Józefowie nadała tytuł Honorowego Obywatela Gminy Józefów Czesławowi 
Mużaczowi i pośmiertnie Konradowi Bartoszewskiemu. Powrócono do pomy-
słu wykonania tablic pamiątkowych. Koło AK w Józefowie poparło wniosek 
Stowarzyszenia Wychowanków LO i pomogło przy sporządzaniu wykazu pole-
głych i pomordowanych mieszkańców gminy Józefów podczas II wojny świa-
towej. Mimo trud-
ności napotykanych 
w sprawie tablic, uzu-
pełniono wykazy ofiar 
i  skonsultowano je 
z IPN. Należy podkre-
ślić ogromny wkład 
wiceprezesa Stowarzy-
szenia Wychowanków 
LO Henryka Byry, 
który wraz z  całym 
Zarządem Stowarzyszenia wsparł finansowo i organizacyjnie zbiórkę funduszy 
oraz projekt przedsięwzięcia. Pomógł również dyrektor LO Stanisław Kowal-
czyk. Członkowie koła odwiedzili kpt. Czesława Mużacza ps. „Selim” w domu 
w Otwocku.

Rok 2012
Do koła wstąpiło wielu sympatyków. 

7.03.2012 r. – pismo do prezesa O/Zamość S. Zawiślaka z prośbą o przy-
jęcie do ŚZŻAK nowych członków

8.03.2012 r. – wypełnione deklaracje członkowskie przedstawiono 
do zatwierdzenia na posiedzeniu Zarządu Okręgu w Zamościu. 

17.03.2012 r. – zaprzysiężenie nowych członków w  trakcie obchodów 
święta AK w Zamościu.
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21.03.2012 r. – zmarł nowo przyjęty członek Zygmunt Puźniak, historyk 
znany i ceniony na Zamojszczyźnie; pomysłodawca tablic pamiątkowych na 
murze kościelnym; kronikarz II wojny światowej i józefowskiego ruchu party-
zanckiego; twórca strony internetowej „Rzeczpospolita Józefowska”. W uro-
czystościach żałobnych w Zamościu uczestniczyła delegacja koła. 

5.05.2012 r. – w auli LO w Jozefowie odbyło się zebranie koła Rejono-
wego w Józefowie, w rozszerzonym o nowych członków składzie, i jego sym-
patyków. Obecni byli prezes Zarządu okręgowego S. Zawiślak oraz Józef Łaba, 
Michał Kręglicki i  Stanisław Bęś.  Legitymacje członkowskie otrzymali: 
ks. Paweł Bartoszewski, Stanisław Kowalczyk (dyrektor LO), Józef Więcław, 
Andrzej Wojtyło (przewodniczący Rady Miejskiej w  Józefowie), Dominika 
Gontarz (wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Józefowie), Patryk Gontarz, 
Ryszard Czapka i pośmiertnie Zygmunt Puźniak.  Nowo przyjętych człon-
ków przemianowano w miesiącu czerwcu na członków zwyczajnych.

22.06.2012 r. – wybrano nowy Zarząd Koła:
• prezes – Andrzej Wojtyło
• sekretarz – Józef Więcław
• skarbnik – Henryk Nowicki
• członkowie – Genowefa Więcław-Sikora, Władysław Kolaszyński, 

Dominika Gontarz, Henryk Budzyński.

8.08.2012 r. – byłemu prezesowi koła Henrykowi Nowickiemu nadano 
tytuł honorowy prezes Koła Rejonowego Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej w Józefowie. Wyróżnienie wręczono na zebraniu Koła. 

Listopad 2012 r. – na 
murze kościoła parafial-
nego w  Józefowie odsło-
nięto i  poświęcono tablice 
upamiętniające poległych 
i  pomordowanych miesz-
kańców gminy Józefów. 
Członkowie Koła ŚZŻAK, 
jak też członkowie Stowa-
rzyszenia Wychowanków 
LO w Józefowie, opracowali 
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wykaz poległych i pomordowanych, zbierali datki na wykonanie, a następnie 
zlecili i sfinansowali wykonanie oraz montaż tablic. Odsłonięcie, pomimo gło-
sów negujących celowość tej inicjatywy (proponowano ich umieszczenie na 
ścianach kaplicy, która – w bliżej nieokreślonej przyszłości – zostanie wybudo-
wana na nowym cmentarzu komunalnym w Józefowie), przekładano.  Do 
Związku wstąpiły następujące osoby: Barbara Miszczyszyn, Monika Rogowska, 
Marta Rogowska, Marian Kusztykiewicz, Ryszard Witkowski, Marian Więcław 
(status członka nadzwyczajnego). 

3.09.2012 r. – uczestniczono w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 
w Szkole Podstawowej w Górecku Starym. 

16.09.2012 r. – delegacja koła uczestniczyła w Nowinach w odsłonięciu 
pomnika Jana Leonowicza ps. „Burta”. Na zebraniu Zarządu O/Zamość prze-
mianowano członków nadzwyczajnych na zwyczajnych. Ustalono datę święta 
„Rzeczypospolitej Józefowskiej” na 2 czerwca 2013 r. W programie uroczysto-
ści znalazły się: msza św. w kościele parafialnym w Józefowie, udział Kompanii 
Honorowej WP, apel poległych opracowany przez Henryka Pawła Byrę.

Rok 2013

12.01.2013 r. – udział członków Koła w spotkaniu opłatkowym w Zamo-
ściu. Na spotkaniu byli obecni bp Marian Rojek i przedstawiciele ŚZŻAK 
z Zamojszczyzny. 

19.01.2013 r. – w Szkole Podstawowej w Górecku Starym odbyło się 
spotkanie opłatkowe koła. W spotkaniu uczestniczyli: prezes O/Zamość Sła-
womir Zawiślak, ks. proboszcz Tadeusz Sochan. 

24.02.2013 r. – odbyła się msza św. w 70 rocznicę rozstrzelania rodziny 
Bartoszewskich. W  uroczystości uczestniczyli prezes ŚZŻAK Sławomir 
Zawiślak oraz rodzina – Piotr i Paweł Bartoszewscy. Złożono kwiaty i wią-
zanki pod tablicą pamiątkową i  na cmentarzu w  Józefowie.  Uczestni-
czono w  uroczystościach: 70 rocznicy pacyfikacji Pardysówki, Błudka, 
3 maja w  Zwierzyńcu i  Osuchach. Podczas uroczystości w  Osuchach 
Andrzej Wojtyło i Józef Więcław odebrali odznaki „Zasługi dla Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość”. Na wniosek Koła ŚZŻAK 
w Józefowie odznakę otrzymał również nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów dr 
inż. Leszek Dmitroca. 
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02.06.2013 r. – w Józefowie odbyła się uroczystość z okazji 70 rocznicy 
bitwy o  Józefów – Rzeczpospolitą Józefowską. Udział wzięli m.in.: senator 
Jerzy Chróścikowski, poseł Sławomir Zawiślak, przedstawiciele WP, MON, 
władze samorządowe, kombatanci, rodziny Żołnierzy Wyklętych i  miesz-
kańcy. W trakcie obchodów miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy ufun-
dowanej przez ŚZŻAK i społeczeństwo Józefowa, upamiętniającej Żołnierzy 
Wyklętych z terenu gminy Józefów.  Przy ścieżce dydaktycznej Nadleśnic-
twa Józefów, w sąsiedztwie tzw. dębu papieskiego noszącego imię por. Kon-
rada Bartoszewskiego ps. „Wir”, zostały posadzone dęby poświęcone pamięci 
organizatorów zbrojnego podziemia w Józefowie podczas II wojny światowej 
i zamontowana tablica informacyjna, prezentująca sylwetki dowódców party-
zanckich z Józefowa.

W  latach 2013–2014 wspierano finansowo 
i organizacyjnie odtworzenie, remont i renowa-
cję obiektów – obelisków powstałych w 1974 r., 
a upamiętniających miejsca ważniejszych wyda-
rzeń z  okresu II wojny światowej na terenie 
gminy Józefów. Środki finansowe pozyskano 
od miejscowego Nadleśnictwa. Pracami objęto 
12  obiektów, z  kamienia murowego wapien-
nego, położonych w różnych miejscach Puszczy 
Solskiej. 
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27.09.2013 r. – w Dzień Polskiego Państwa Pod-
ziemnego delegacja członków ŚZŻAK O/Zamość 
w  składzie: wiceprezes mjr Tadeusz Kopeć, prezes 
Koła Rejonowego w Józefowie Andrzej Wojtyło oraz 
członkowie por. Józef Łaba i Ryszard Jabłoński wraz 
ze sztandarem Okręgu uczestniczyła w uroczystości 
podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia 
węgielnego pod budowę pomnika AK w Krakowie. 
Ziemia z miejsc bitew pod Osuchami i Posadowem, 
Podlodowem została wmurowana w pomnik, nato-
miast ziemię z miejsca bitwy pod Lasowcami przeka-
zano kustoszowi Muzeum AK w Krakowie. Będzie 
stanowić jeden z  eksponatów przyszłej wystawy 
historycznej o  powstaniu zamojskim. Poświęcenia kamienia węgielnego pod 
budowę pomnika dokonał metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz. 
W krakowskiej uroczystości udział wzięli m.in.: Karolina Kaczorowska, żona 
ostatniego prezydenta RP na Uchodźstwie śp. Ryszarda Kaczorowskiego, wła-
dze samorządowe województwa małopolskiego, przedstawiciele ZG ŚZŻAK, 
szkół wyższych. Meldunek dowódcy uroczystości odbierał dowódca 2 Korpusu 
Zmechanizowanego w Krakowie gen. Bryg. Andrzej Knap (rodem z Józefowa).

Rok 2014

Marzec 2014 r. – zorganizowano uroczystości poświęcone Narodo-
wemu Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz 71 rocznicy rozstrzelania 
rodziny Konrada Bartoszewskiego. W  uroczystości uczestniczyli komba-
tanci, duchowieństwo, władze samorządowe, szkoły i inne instytucje z terenu 
gminy Józefów. Na zaproszenie Andrzeja Wojtyło w uroczystości brał udział 
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ks. prof. Tadeusz Guz, który zaproponował zmianę nazwy ulicy Popławskiego 
(dowódcy LWP pacyfikującego wystąpienia robotników w Poznaniu 1956 r.) 
na ulicę ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana „Solidarności”.

14.05.2014 r. – w Otwocku zmarł Czesław Mużacz ps. „Selim”, „Wraga”, 
dowódca partyzancki na Zamojszczyźnie, komendant Rejonu AK, pow. Bił-
goraj, Honorowy Obywatel Gminy Józefów. Uroczystości żałobne odbyły się 
23 maja w  Warszawie, w  kościele św. Karola Boromeusza (Stare Powązki). 
Wzięli w nich udział przedstawiciele samorządu gminy Józefów, SZS w Józe-
fowie i delegacja ŚZŻAK z Józefowa. 

Maj 2014 r. – zmarł Henryk Nowicki, wieloletni prezes józefowskiego koła 
ŚZŻAK. W uroczystości żałobnej wzięli udział przedstawiciele Zarządu Okręgo-
wego ŚZŻAK w Zamościu, członkowie koła oraz mieszkańcy i rodzina zmarłego. 

Czerwiec 2014 r. – odbyły się uroczystości upamiętniające zwycię-
ską bitwę o  Józefów. Delegacja koła uczestniczyła także w  uroczystościach 
w Lasowcach, Błudku, Zwierzyńcu i Osuchach. Podczas uroczystości w Osu-
chach Stanisław Kowalczyk odebrał odznakę „Zasługi dla Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość”. Podczas zebrania członków koła 
skarbnikiem została Barbara Miszczyszyn.

Rok 2015

Jak co roku delegacja koła wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w uro-
czystościach w Lasowcach, Błudku, Zwierzyńcu i Osuchach. Podczas uroczysto-
ści w Osuchach Pan Zbigniew Budzyński i Tadeusz Pastuszek odebrali odznaki 
„Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość”.
Zmarł Władysław Kolaszyński.

Marzec 2015 r. – odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych i 72 rocznicy rozstrzelania rodziny Bartoszewskich.

Czerwiec 2015 r. – miały miejsce obchody z okazji 72 rocznicy bitwy 
o Józefów. Podczas uroczystości odbyło się przekazanie – użyczenie sztandaru 
Koła Rejonowego ŚZŻAK w  Józefowie Samorządowemu Zespołowi Szkół 
w Józefowie.  W trakcie uroczystości w 101 rocznicę urodzin Konrada Bar-
toszewskiego ps. „Wir” i 100 rocznicę urodzin Czesława Mużacza ps. „Selim” 
przypomniano ich życiorysy. Podczas uroczystości Jadwiga Puźniak odebrała 
z rąk prezesa Zarządu Okręgu ŚZŻAK S. Zawiślaka, przyznaną pośmiertnie, 
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Zygmuntowi Puźniakowi odznakę „Zasługi dla Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej Okręg Zamość”. Uroczystości zorganizowano, jak 
w latach ubiegłych, dzięki wsparciu burmistrza Józefowa.

12. Koło Rejonowe nr 1 w Zamościu

W  okresie od lutego 1990 do 1999 r. liczyło 56 członków zwyczaj-
nych.  Zebranie Koła. Brak daty wyboru nowego Zarządu ze względu na 
fakt, że pierwszy prezes (Hamerski Roman) był sekretarzem PZPR i nie mógł 
pełnić funkcji prezesa koła.
Zarząd (01.02.1991 r.):

• członkowie – Franciszek Ryń, Józef Skrzyński, Wacław Sędłak.
Nowy Zarząd:

• prezes – Wacław Sędłak 
• członkowie – Tadeusz Benginow, Czesław Rabiega, Jan Rabiega. 

1.03.2011 r. – wybór Zarządu Koła.  Prezes mjr Antoni Piotr Rawiak 
ps. „Kacper” oraz siedmiu członków koła obecnych na zebraniu podejmują 
uchwałę o połączeniu się z Kołem Rejonowym nr 2 w Zamościu.

6.04.2011 r. – połączenie kół nr 1 i  nr 2 na walnym nadzwyczajnym 
zebraniu.

13. Koło Rejonowe nr 2 w Zamościu  
(od 6.04.2011 r. – Koło Rejonowe Zamość)

23.05.1990 r. – odbył się Zarząd założycielski 
• przewodniczący – Julian Splewiński 
• sekretarz – Mieczysław Koldyj 
• skarbnik – Czesław Dzięba 
• członkowie – Jadwiga Kleszczyńska, Jerzy Matuszewski, Marian Tokarz, 

Teofil Niemczuk, Halina Splewińska.
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16.06.1990 r. – powstanie Koło nr 2. Jak podaje w kronice kolega „Sosna”, 
z inicjatywy 106 członków zwyczajnych, pięciu wspierających żołnierzy AK oraz 
jednego członka nadzwyczajnego. Dzięki kierownikowi Muzeum mgr Andrze-
jowi Stomporowi Koło miało siedzibę koła w Muzeum Barwy i Oręża „Arsenał” 
w Zamościu przy ul. Zamkowej 2. Wybrano Zarząd i komisje problemowe.

13.09.1990 r. – wybór Zarządu:
• prezes – Julian Splewiński 
• sekretarz – Mieczysław Kołdyj 
• skarbnik – Czesław Dzięba 
• członkowie – Stefan Grabowski, Zofia Kalisz, Jadwiga Kleszczyńska, 

Halina Splewińska, Izabela Kindop, Marian Tokarz, Leon Tomaszew-
ski, Zbigniew Kruk, Władysław Kleszczyński.

17.03.1991 r. – wybór Komisji rewizyjnej:
• przewodniczący – Henryk Tyszko 
• sekretarz – Władysław Poklepa 
• członkowie – Bolesław Michalec, Helena Czop, Wiktor Nowosadzki, 

Bolesław Machałek. 
Komisja historyczna:

• przewodnicząca – Iwanciow Helena 
• członkowie – Edward Sulewski, Jan Grygiel, Ryszard Splewiński, Mie-

czysław Mazur, Stanisław Piwkowski, Leon Tomaszewswki. 
Komisja Kontaktów z Zagranicą:

• przewodniczący – Stefan Grabowski 
• członkowie – Ryszard Splewiński, Mieczysław Mazur, Julian Splewiń-

ski, Mieczysław Kołdyj.

21.06.1990 r. 
Komisja socjalno-bytowa:

• przewodniczący – Marian Tokarz 
• członkowie – Halina Splewińska, Zofia Kalisz, Izabela Kindop, Jadwiga 

Kleszczyńska. 
Komisja weryfikacyjna:

• przewodniczący – Julian Splewiński
• członkowie – Stefan Grabowski, Mieczysław Koldyj, Marian Tokarz, 

Czesław Dzięba.
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Komisja rewizyjna:
• przewodniczący – Stefan Grabowski
• sekretarz – Bolesław Michalec 
• członek – Henryk Tyszko. 

6.12.1995 r.
Komisja rewizyjna:

• Stefan Grabowski, Bolesław Michalec, Henryk Tyszko. 

27.01.1993 r.
Zarząd:

• prezes – Julian Splewiński
• sekretarz – Mieczysław Kołdyj 
• skarbnik – Zofia Kalisz 

(od 16.02.1994 r. 
• p.o. skarbnika – Ryszard Sokołowski, 
• p.o. sekretarza – Tadeusz Cymberski)

6.12.1995 r. 
Zarząd:

• prezes – Tadeusz Cymberski
• sekretarz – Janina Ukleja (od 01.01.1996 r. sekretarzem był Tadeusz Stasiuk)
• skarbnik – Ryszard Sokołowski
• członkowie – Tadeusz Kopeć, Czesław Zieliński

Komisja socjalno-bytowa:
• przewodniczący – Czesław Zieliński 
• członkowie – Jadwiga Kleszczyńska, Halina Splewińska, Izabela Kin-

dop, Karolina Szady, Janina Leszczuk.
Komisja weryfikacyjna: 

• Jadwiga Kleszczyńska, Narcyz Kruk, Tadeusz Kopeć, Kazimierz Lizak, 
Leon Tomaszewski. 

Komisja historyczna: 
• Alina Ukleja, Leon Tomaszewski, Stanisław Derkacz, Bronisława Tytoń. 

Poczet Sztandarowy: 
• Władysław Smala, Mieczysław Bartosiak, Jan Kowarz, Tadeusz Stasiuk. 
• Kronikę koła prowadziła Alina Ukleja. 

11.03.2007 r. –połączenie się kół rejonowych nr 3 i nr 2 w Zamościu.
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Dotychczasowy skład Zarządu Koła Rejonowego nr 2 uzupełniono członkami 
Zarządu Koła Rejonowego nr 1. 
Zarząd nowego koła:

• prezes – mgr Marian Andrzej Derkacz
• wiceprezesi – st. sierż. Henryk Konstantynowicz, mjr Antoni Rawiak, 

mgr Marek Splewiński
• sekretarz – mjr Wacław Baj 
• protokolant – st. sierż. Tomasz Kowalczyk
• skarbnik – Henryk Syposz
• członkowie Zarządu i przewodniczący komisji problemowych:

Komisja ewidencyjna:
• st. sierż. Krzysztof Głowacki 

Komisja historyczna:
• Zbigniew Mazurek 

Komisja socjalno-bytowa:
• Feliks Szala 
• zastępca członka Zarządu – Maria Szala. 

Komisja Rewizyjna:
• przewodniczący – por. Ryszard Sokołowski
• członkowie – por Ryszard Gruszecki, kpt Michał Kręglicki, por Wła-

dysław Olech. 

6.04.2011 r. – Zarząd Koła na walnym zebraniu sprawozdawczo-wybor-
czym wystąpił z  wnioskiem o  nadanie tytułu: „Honorowego Prezesa Koła 
Rejonowego Zamość” mjr. Zbigniewowi Krukowi, kpt. Tadeuszowi Kopciowi, 
mgr. Sławomirowi Zawiślakowi. Wniosek przegłosowano jednomyślnie.

7.03.2012 r. – za działalność w ZWZ-AK i ŚZŻAK Zarząd Koła na wal-
nym zebraniu sprawozdawczym nadał, jednomyślnie, tytuł „Honorowego 
Prezesa Koła Rejonowego Zamość”: mjr. Wacławowi Bajowi, kpt. Michałowi 
Kręglickiemu, por. Ryszardowi Sokołowskiemu. 

3.03.2014 r. – odbyło się Walne Zebranie Koła Rejonowego Zamość,  
na którym wybrano nowe władze. 
Zarząd: 

• prezes – mgr Marian Derkacz 
• wiceprezesi – Henryk Konstantynowicz, mgr Marek Splewiński 
• sekretarz – mjr dr Ryszard Maleszyk 
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• skarbnik – Henryk Syposz 
• członkowie – Sylwester Kruk (komisja ds. ewidencji), Bogumił 

Łoś (komisja socjalno-bytowa), Zbigniew Mazurek (komisja histo-
ryczna)

• odpowiedzialny za poczty sztandarowe koła – kpt Józef Łaba
• zastępcy członka Zarządu (1.07.2015 r.) – kpt Waldemar Seroka, 

Helena Chwiejczak.
Komisja rewizyjna: 

• przewodniczący – kpt Ryszard Sokołowski 
• sekretarz – Jerzy Michalec 
• członek – por. Ryszard Gruszecki († maj 2015), płk Marian Puszka  

(od 1.07.2015 r.).
Delegaci koła na zjazd Okręgu: 

• mgr Sławomir Zawiślak (Prezes Zarządu Okręgu), ppłk Zbigniew 
Kruk i mjr Tadeusz Kopeć (wiceprezesi Okręgu), mjr Michał Kręglicki, 
mgr  Marian Derkacz (sekretarz Okręgu i  prezes Koła Rejonowego 
Zamość), st. sierż. Henryk Konstantynowicz (Komisja Rewizyjna Okręgu), 
mgr Marek Splewiński – (przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Okręgu). 

Delegaci na Zjazd Okręgu:
• mjr Wacław Baj, mjr Antoni Rawiak, mjr dr Ryszard Maleszyk, 

kpt. Ryszard Sokołowski, Sylwester Kruk, Zbigniew Mazurek, Henryk 
Syposz. 

14. Koło Rejonowe w Komarowie

W  latach 1990–1997 było 169 członków zweryfikowanych oraz 25 pod-
opiecznych.
Zarząd: 
prezes – Antoni Danilewicz 

• wiceprezes – Mieczysław Parol 
• sekretarz – Edward Nawrot 

W 1991 r. prezesem został Marian Leszczyński, a 22.12.1997 r. sekretarzem 
– Mieczysław Czesak. 
Obecny Zarząd:

• prezes – Jerzy Marucha
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• delegaci na zjazd Okręgu – Henryka Bałuta, Roman Ciesielski, Maria 
Fijałkowska, Henryk Ożga.

15.12.2013 r. – zebranie sprawozdawczo-wyborcze i  wybór nowych 
władz koła.
Zarząd:

• prezes – Jerzy Marucha
• wiceprezesi – Bożena Jachymek-Milewska, Jan Cisak
• sekretarz – Jolanta Dec-Kontek
• skarbnik – Mieczysław Karwat.

Od początku swojej działalności władze koła włączyły się aktywnie we wszyst-
kie przedsięwzięcia podejmowane w okręgu. Delegacje i poczet sztandarowy 
uczestniczyły w większości uroczystości rocznicowych organizowanych przez 
zaprzyjaźnione koła, m.in. w Osuchach, Uchaniach, Szczebrzeszynie, Hru-
bieszowie, Zamościu i  Kosobudach.  Priorytetem koła jest organizacja 
i  uczestnictwo w  uroczystościach i  obchodach rocznicowych: Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Święto Narodowe Trzeciego Maja, rocz-
nica śmierci senatora doktora Wiesława Lipko, rocznica bitwy pod Komaro-
wem, dzień pamięci o pomordowanych kapłanach w czasie II wojny świato-
wej pochowanych na cmentarzu w  Dubie, Święto Niepodległości, wybuch 
stanu wojennego, uroczysty opłatek, rocznica urodzin mjr. Zenona Jachymka, 
ps. „Wiktor”.  W każdy poniedziałek członkowie zarządu pełnią dyżury.

15. Koło Rejonowe w Krasnem

W okresie od 13.09.1990 do 09.01.1993 r. było 18 członków zwyczajnych 
zweryfikowanych. 
Zarząd:

• prezes – Albin Mazurek
• sekretarz – Edward Szypula 
• członek – Czesław Bochniak. 

Obecnie Koło nie prowadzi działalności statutowej.

16. Koło Rejonowe w Krasnobrodzie
W okresie od czerwca 1990 do marca 1997 r. Koło liczyło 44 członków zwy-
czajnych oraz 18 podopiecznych zweryfikowanych. 
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Zarząd:
• prezes – Wacław Lis 
• sekretarz – Maruszak Janina. 

Obecnie prezesem jest Józef Kukułowicz.

17. Koło Rejonowe w Kraśniczynie
W okresie od 25.09.1990 do 16.01.1997 r. było 77 członków zwyczajnych 
i 22 członków podopiecznych zweryfikowanych. 
Zarząd:

• prezes – Feliks Winiarczyk (25.09.1990–02.02.1994 r.)
• wiceprezes – Bronisław Kuczyński
• sekretarz – Stanisław Pomian 
• skarbnik – Edward Chmielewski 
• członkowie – Jan Madejski, Czesław Kurzak.

Komisja Rewizyjna:
• przewodniczący – Mieczysław Wojciechowski 
• członkowie – Mieczysław Matysiak, Edward Szubtarski. 

Zarząd (od 2.02.1994 r.):
• prezes – Jan Madejski 
• wiceprezes – Feliks Winiarczyk
• sekretarz – Stanisław Pomian 
• skarbnik – Antoni Kałużny 
• członkowie – Roman Wojciechowski, Stanisław Janeczek, Stefania Łój 

(od 16.01.1997 r.).

18. Koło Rejonowe w Krynicach
Koło powstało 10.02.1991 r. Liczyło 88 członków zwyczajnych i  czterech 
członków podopiecznych.
Zarząd: 

• prezes – Stanisław Smoląg 
• sekretarz – Stanisław Pałka 
• skarbnik – Seweryn Zieliński 
• członkowie – Marian Kowalski, Władysław Kowalczuk. 
• Przewodniczący Komisji weryfikacyjnej – Emilian Murzacz.

Obecnie prowadzone są rozmowy w sprawie reaktywowania koła.
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19. Koło Rejonowe w Łaszczowie

Koło zostało założone 24.01.1990 r. W okresie od stycznia 1990 do listopada 
1995 r. w kole było 98 członków zwyczajnych oraz 14 podopiecznych. 
Zarząd: 

• prezes – Bronisław Łagowski 
• wiceprezes – Stefan Kozak 
• sekretarz – Feliks Knap. 

Zarząd (21.06.1992 r.):
• prezes – Józef Ozdoba 
• wiceprezes – Kazimierz Kosiba 
• sekretarz – Jan Girgiel (od 29.07.1990 r. – Tadeusz Szpinda)
• skarbnik – Henryk Konopka 
• z-ca skarbnika – Marian Mac. 

Komisja Rewizyjna: 
• Mieczysław Szpet, Feliks Knap, Feliks Łata. 

Komisja weryfikacyjna: 
• Henryk Pochopin, Franciszek Krzaczek, Antoni Mac, Konstanty 

Hodurski, Józef Szymczak. 
Zarząd (4.04.1993 r.):

• prezes – Kazimierz Kosiba 
• wiceprezes – Mieczysław Szpet. 

Komisja socjalna:
• Marian Łasocha, Zygmunt Gęborys, Kazimierz Wronka. 

20. Koło Rejonowe w Miączynie

Od maja 1990 do grudnia 1997 r. Koło liczyło 93 członków zwyczajnych oraz 
25 członków podopiecznych. 
Zarząd (1990 r.):

• prezes – Adolf Popławski 
• wiceprezes – Mikołaj Worozbit 
• sekretarz – Polidor Orłowski 
• członek – Edward Będkowski. 

Zarząd (19.11.1991 r.): 
• prezes – Adolf Popławski 
• skarbnik – Bronisław Czyrka 
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• sekretarz – Stanisław Kowalik 
• członkowie – Polidor Orłowski, Edward Będkowski 

Obecnym prezesem koła jest Czesław Popek. 

21. Koło Rejonowe w Mirczu 

Od sierpnia 1989 do 23.10.1996 r. w kole było 69 członków zwyczajnych 
oraz sześciu członków podopiecznych. 
Zarząd:

• prezes – Stanisław Wichniewicz 
• sekretarz – Jan Wojak 
• skarbnik – Stanisław Kozar. 

Zarząd (od lutego1994 r.): 
• prezes – Stanisław Kozar 
• sekretarz – Mieczysław Mankiewicz
• skarbnik – Mikołaj Nowosad
• członkowie – Jan Wojak, Kazimierz Butyński. 

Delegaci na zjazd Okręgu:
• Stanisław Kozar, Aleksander Kot, Zbigniew Pukaluk.

22. Koło Rejonowe w Narolu

W okresie od lipca 1990 do marca 1991 r. w kole było liczyło 81 członków 
zwyczajnych, 20 członków podopiecznych oraz jeden członek nadzwyczajny. 
Zarząd (5.05.1990 – 20.04.1996 r.):

• prezes – Edward Gmiterek 
• wiceprezes – Kazimierz Nowak 
• sekretarz – Marian Piwnecki 
• skarbnik – Władysław Wolańczyk. 

Komisja Weryfikacyjna: 
• Tadeusz Banaś, Józef Sycz, Stanisław Łysakowski, Stanisław Stankiewicz. 

Komisja Rewizyjna: 
• przewodniczący – Jan Duda 
• członkowie – Jan Wolańczyk, Stanisław Łysakowski.

19.05.1991 r. – odbyło się poświęcenie obelisku z krzyżem, upamiętnia-
jącego bitwę kompanii narolskiej z UPA pod Lipskiem (21.05.1944 r.).
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28.06.1992 r. – poświęcenie sztandaru Koła podczas uroczystości  
w Osuchach.

2014 r. – zmarł prezes Koła Władysław Wolańczyk.

23. Koło Rejonowe w Nieliszu

27.01.1990 r. – założenie Koła.  Od stycznia 1990 do lipca 1996 r. 
liczyło 34 członków zwyczajnych oraz trzech członków podopiecznych. 
Zarząd:

• prezes – Józef Zając 
• sekretarz – Eugeniusz Mazurek 
• skarbnik – Edward Królikowski 
• członkowie – Feliks Świstowski, Mieczysław Jakubczak, Czesław Ste-

fański. 

2.08.2009 r. – reaktywowanie Koła z 22 członków zwyczajnych i ośmiu 
nadzwyczajnych z Koła Rejonowego ŚZŻ AK nr 2 w Zamościu. 
Zarząd:

• prezes – Tadeusz Suszek 
• wiceprezes – Wiktor Łukaszczyk 
• członkowie – Wiktor Gil, Feliks Krawczyk, Mieczysław Stańczyk, Jerzy 

Śliwa, Mieczysław Świstowski, Tadeusz Zając. 
Komisja Rewizyjna: 

• Marian Chmiel, Henryk Miszczak, Antoni Turek.
Delegaci na zjazd Okręgu: 

• Tadeusz Suszek (prezes), Wiktor Łukaszczyk, Mieczysław Stańczyk.

24. Koło Rejonowe w Gorzkowie

10.01.1995 r. – w zebraniu założycielskim Koła uczestniczyło 23 członków 
i 10 zaproszonych gości, m.in. prezes Okręgu Zamość ppłk Bolesław Sobiesz-
czański. Koło liczyło 73 członków zwyczajnych oraz 18 członków podopiecz-
nych. W styczniu 1995 r. powiększyło się o 12 członków nadzwyczajnych. 
Zarząd:

• prezes – Edward Żurek (od 17.01.1997 r – Ferdynand Pastuszak) 
• sekretarz – Ferdynand Pastuszak 
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• skarbnik – Aleksander Jarocki 
• członkowie – Jolanta Żurek, Stanisław Mrozek.

Zarząd (17.01.1997 r.):
• prezes – Ferdynand Pastuszak 
• wiceprezes – Anna Fidecka 
• sekretarz – Aleksander Jarocki 
• skarbnik – Jolanta Żurek 
• członek – Stanisław Mrozek. 

Komisja Rewizyjna: 
• przewodnicząca – Eugenia Stefańczyk
• członek – Edward Czórnóg. 

Delegaci na zjazd Okręgu:
• Ferdynand Pastuszak (prezes Koła), Stanisław Mrozek. 

Zarząd: 
• prezes – Edward Żurek 
• sekretarz – Fedynand Pastuszak 
• skarbnik – Aleksander Jarocki 
• członkowie – Jolanta Żurek, Stanisław Mrozek. 

Komisja weryfikacyjna: 
• przewodniczący – Stanisław Mrozek 
• członkowie – Wacław Bobik, Izydor Kisielewicz.

Komisja Rewizyjna:
• przewodnicząca – Eugenia Stefańczyk 
• członkowie – Edward Czórnóg, Bolesław Flak, Marian Wiesław Cha-

chaj.
Delegaci na Zjazd Okręgu:

• Zbigniew Żurek, Irena Mrozek. 

25. Koło Rejonowe w Radecznicy

Koło powstało w 1990 r. Od lutego 1990 do marca 2003 r. liczyło 32 człon-
ków zwyczajnych.
Zarząd (16.07.1991 r.):

• prezes – Józef Malinowski 
• sekretarz – Bogdan Strusiński 
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• skarbnik – Stanisław Charkot 
• członek – Stanisław Olech. 

Zarząd (14.01.1993 r.): 
• prezes – Józef Malinowski 
• sekretarz – Stanisław Olech 
• skarbnik – Stanisław Charkot 

Komisja Rewizyjna: 
• Antoni Mazur, Wanda Bortkiewicz, Stanisław Wójcik. 

Komisja weryfikacyjna: 
• Feliks Orchowski, Michał Wolski, Jan Wójtowicz, Helena Malinowska 

(od 16.03.1994 r.).
Delegaci na zjazd Okręgu:

•  Józef Malinowski (prezes), Stanisław Charkot. 
Obecnie funkcję prezesa pełni Zbigniew Żurek.

26. Koło Rejonowe w Rudniku

4.06.1990 r. – zebranie założycielskie Koła. Od czerwca 1990 do lipca 
1997 r. było 149 członków zwyczajnych i 28 członków podopiecznych. 
Zarząd: 

• prezes – Czesław Stryjek 
• wiceprezes – Adolf Brudziński 
• sekretarz – Kazimierz Kolibab 
• skarbnik – Marian Zdunek. 

Zarząd (3.03.1993 r.): 
• prezes – Czesław Stryjek 
• wiceprezes – Wacław Zabłocki 
• sekretarz – Kazimierz Kolibab 
• skarbnik – Edward Bugała 
• członek – Bolesław Kamieniecki.

Komisja Rewizyjna: 
• przewodniczący – Józef Brodziński 
• członkowie – Piotr Chruściel, Józef Bojarski. 

Komisja socjalna: 
• przewodniczący – Antoni Szkołut 
• członkowie – Stanisław Mydlak, Piotr Chruściel.
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Zarząd (8.03.1995 r.):
• prezes – Wacław Zabłocki
• wiceprezes – Edward Goś 
• sekretarz – Kazimierz Kolibab. 

Komisja Rewizyjna:
• przewodniczący – Piotr Chruściel 
• członkowie – Józef Bojarski, Marian Zdunek. 

Komisja Weryfikacyjna: 
• Antoni Szkołut, Czesław Nowosadzki, Tadeusz Domański, Bogdan 

Petla. 
Komisja Socjalna: 

• Piotr Chruścil, Józef Brodziński, Edward Kwieciński. 

Obecnie prezesem Koła jest Kazimierz Kolibab, delegatem na zjazd 
Okręgu – Jan Dobrowolski. 

27. Koło Rejonowe w Sitnie

Koło założono w 1990 r. Od lipca 1990 do lipca 1998 r. zrzeszało 94 członków 
zwyczajnych oraz 17 podopiecznych. Sekretarzem Koła był Marian Lichota. 
W 2014 r. zmarł prezes Koła Jan Tarkot.

28. Koło Rejonowe w Skierbieszowie

9.06.1990 r. – założenie Koła.  W okresie marzec 1990–październik 1997 
r. Koło liczyło 156 członków zwyczajnych oraz 12 członków podopiecznych. 
Zarząd:

• prezes – Janina Cwener 
• sekretarz – Edward Konaszczuk 
• skarbnik – Józef Kropornicki 
• członek – Edward Szozda. 

Zarząd (8.11.1991 r.): 
• prezes – Włodzimierz Adamczuk 
• wiceprezes – Józef Krpornicki 
• sekretarz – Edward Konaszczuk 
• skarbnik – Zofa Kropornicka. 
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Zarząd (12.01.1993 r.):
• prezes – Włodzimierz Adamczuk 
• wiceprezes – Józef Kropornicki 
• skarbnik – Bronisław Bartoń 
• członkowie – Władysław Gołębiowski, Eugeniusz Wrotniak, Zofia 

Kropornicka.
Komisja rewizyjna:

• przewodnicząca – Janina Smusz 
• członkowie – Jan Adamczuk, Bronisław Wybraniec, Edward Szozda, 

Bronisław Cwener.
Sąd koleżeński: 

• przewodniczący – Hipolit Goraj 
• członkowie – Janina Cwener, Stanisław Siwiec, Alfred Adamczuk, 

Bronisław Oszust. 
Komisja weryfikacyjna: 

• Czesław Burak, Jan Matwiejczuk, Edward Jaworski, Władysław Klim-
czuk, Zofia Kropornicka, Władysław Hajda, Mieczysław Cwener, 
Leokadia Piaszczyk. 

Komisja historyczna: 
• Augustyn Szozda, Janina Smusz, Janina Cwener, Edward Szozda, Sta-

nisław Rycaj. 
Delegaci na zjazd kręgu: 

• mgr Mieczysław Bartoń (prezes Koła), Jan Kozar, Sławomir Kugiel, 
Kazimierz Świszcz, Stanisław Szozda.

Koło Rejonowe w Skierbieszowie powstało, jako jedno z pierwszych na Zamojsz-
czyźnie, z  inicjatywy byłych żołnierzy AK oddziału „Ciąga” – Józefa Śmiecha 
9 czerwca 1990 r. Jego powstanie było odpowiedzią na inicjatywę środowisk 
poakowskich mającą na celu integrację i utworzenie stowarzyszenia kombatanc-
kiego po to, by bronić godności, dobrego imienia i pamięci AK i jej żołnierzy 
oraz by zapewnić pomoc i opiekę nad nimi i  ich rodzinami. Było też konse-
kwencją następujących w tym czasie przeobrażeń politycznych w naszym kraju. 
W pierwszym okresie działalności koła nadrzędnym celem była integracja wielu 
jeszcze wówczas żyjących byłych żołnierzy batalionu „Ciąga” – Józefa Śmiecha. 
Co prawda dowódca oddziału zmarł kilka lat wcześniej ( 8 kwietnia 1982 r.) jed-
nakże w Skierbieszowie i najbliższej okolicy zamieszkiwało wówczas wielu jego 
podkomendnych. W gronie 53 osób, które podjęły próbę utworzenia na tere-
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nie gminy oddziału stowarzy-
szenia byli: Bolesław Kamiń-
ski, ps. „Madziar”, Janina 
Cwener, Józef Kropornicki, 
ps.  „Niedźwiedź”, Bronisław 
Bartoń, ps.  „Wilk”, Włodzi-
mierz Adamczuk, ps.  „Róża”, 
Edward Konaszczuk, ps. 
„Pióro”,Antoni Kropornicki, 
ps. „Okoń”, Janina Smusz, 
ps.  „Dębina”, Eugeniusz Kro-
pornicki, – ps.  „Wolica”, Sta-
nisław Nieścior, ps. „Feluś” 
i  wielu innych. Szczególną 
pomoc w  tworzenie i  orga-
nizacji koła udzielił Bolesław 
Sobieszczański, ps. „Pingwin” 
– również były żołnierz bata-
lionu „Ciąga” (w ostatniej fazie 
walk był dowódcą kompanii 
batalionu „Ciąga”). U  zarania 
swojej działalności koło otrzy-
mało na swoją działalność 
statutową nieodpłatnie od 
miejscowego Urzędu Gminy 
pomieszczenia, z  których 
korzysta do dnia dzisiejszego. Biuro Koła Rejonowego ŚZŻAK w Skierbieszo-
wie mieści się w  budynku UG pod adresem ul. Rynek 1; 22-420 Skierbie-
szów. Początkowy okres funkcjonowania koła rejonowego to przede wszystkim 
sprawy organizacyjne, wybory organów statutowych związku, założenie konta 
bankowego, gromadzenie dokumentów, w tym szczególnie weryfikacja wnio-
sków kombatantów, którzy pragnęli wstąpić w szeregi organizującego się środo-
wiska byłych żołnierzy AK.
Zarząd (1998 r.):

• prezes – Zofia Kropornicka 
• wiceprezes – Wacław Kostrubała

Uroczystości w Skierbieszowie w rocznicę  
wysiedleń mieszkańców Skierbieszowa  

i okolicznych miejscowości,  
fot. z archiwum koła, M. Bartoń
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• skarbnik – Włodzimierz Adamczuk 
• członkowie – Karol Ducher, Tadeusz Szynkaruk, Stanisław Siwiec. 

Komisja rewizyjna:
• przewodniczący – Henryk Podolak
• członkowie – Jan Adamczuk, Mieczysław Tchurzewski.

Zarząd (2001):
• prezes – Włodzimierz Adamczuk 
• wiceprezes – Edward Szozda 
• skarbnik – Augustyn Szozda 
• członkowie – Jan Adamczuk, Bronisław Cwener. 

Komisja rewizyjna: 
• przewodniczący – Wacław Kostrubała członkowie – Tadeusz Szynka-

ruk, Jan Kozar. 
Zarząd (2011 r.): 

• prezes –Mieczysław Bartoń 
• wiceprezes – Jan Kozar
• sekretarz – Stanisław Szozda 
• skarbnik – Sławomir Kugiel 
• członek –Kazimierz Świszcz. 

Komisja rewizyjna:
• przewodniczący – Stanisław Kropornicki 
• członkowie – Jerzy Kozar, Tomasz Karpiński. 

W połowie 2015 r. Koło Rejonowe ŚZŻAK w Skierbieszowie liczyło 52 człon-
ków (w tym 23 kombatantów, 11 osób podopiecznych, 14 członków zwy-
czajnych reprezentujących młode pokolenie oraz cztery osoby wspierające). 
Koło Rejonowe w Skierbieszowie posiada swój sztandar, który został wyko-
nany i poświęcony w 1993 r. Jest on zarejestrowany w grupie sztandarów 
związkowych pod numerem Sz/Zw/177/2002 dnia 12.11.2002 r. Środki na 
jego wykonanie i uroczystość poświęcenia pochodziły ze składek członków 
koła. Sztandar od momentu poświęcenia nieprzerwanie reprezentuje Koło 
Rejonowe w  Skierbieszowie we wszelkich uroczystościach patriotycznych 
i  patriotyczno-religijnych organizowanych przez miejscowe koło zarówno 
na obszarze jego działania, jak też uczestnicząc w uroczystościach organi-
zowanych przez zarząd okręgu w  Zamościu oraz okoliczne koła naszego 
związku. Reprezentacja koła uczestniczy również regularnie w  zjazdach 
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stowarzyszenia, uroczystościach opłatkowych i  zebraniach.  Zgodnie 
z zakresem zadań i powinności określonym w statucie ŚZŻAK Zarząd Koła 
podejmuje działania mające na celu upamiętnienie osób, miejsc i wydarzeń 
związanych z działalnością niepodległościową oddziałów AK w okresie oku-
pacji hitlerowskiej i  sowieckiej na terenie działalności koła. Już od pierw-
szych tygodni działalności Koła Rejonowego w Skierbieszowie najważniej-
szym zadaniem było przywrócenie, po okresie zakłamywania przez władze 
komunistyczne, dobrego imienia AK. Ze względu na fakt, że w  1982 r. 
zmarł mjr Józef Śmiech, ps. „Ciąg” zarząd koła podjął wysiłek godnego upa-
miętnienia jego postaci. Dlatego już od 1990 r. w rocznicę śmierci dowódcy 
odbywają się rokrocznie uroczystości religijno-patriotyczne poświęcone jego 
osobie jak też wszystkim podkomendnym majora, którzy zginęli w okresie 
działań wojennych lub zmarli po wojnie. Dzięki zgodzie biskupa zamoj-
skiego Jana Śrutwy i ówczesnego proboszcza parafii Skierbieszów ks. Adolfa 
Wawrzyniaka staraniem koła zostały wykonane, wbudowane i poświęcone 
w kościele w Skierbieszowie tablice upamiętniające dowódcę 3 batalionu 9 
pp Legionów AK mjr. Józefa Śmiecha, ps. „Ciąg” oraz sierż. Józefa Kruka, 
ps. „Kasztan”, „Leszczyna”. Na cmentarzu grzebalnym w  Skierbieszowie 
w latach 80. ub.w. został wykonany przez Mieczysława Kropornickiego wg 
projektu Wojciecha Niklewicza z Kanady jeden z pierwszych na Zamojsz-
czyźnie pomników poświęconych żołnierzom AK. Obelisk ten znajduje się 
pod stałą opieką członków naszego koła i dzięki staraniu zarządu w roku 
2014 dokonano gruntownego remontu i konserwacji pomnika. W okolicy 
miejscowości Małochwiej (koło Krasnegostawu) 1 kwietnia 1944 r. żoł-
nierze oddziału „Ciąga” stoczyli jedną z  ostatnich potyczek z  wojskami 
niemieckimi. W  trakcie walk zginęło pięciu partyzantów. Koło rejonowe 
w Skierbieszowie stara się, by pamięć o nich nie zaginęła wśród następnych 
pokoleń. W 1991 r. z inicjatywy koła wykonany został w miejscu potyczki 
i pochówku poległych partyzantów drewniany krzyż i skromne ogrodzenie 
miejsca. W roku 2013 r. w miejscu tego krzyża postawiono nowy okazały 
dębowy krzyż oraz zamontowano granitową tablicę upamiętniającą wyda-
rzenie i  poległych tam partyzantów. Kolejnym miejscem i  wydarzeniem, 
które koło stara się w  sposób wyjątkowy pielęgnować jest miejscowość 
Lasowce (gm. Krasnobród) – 4 lutego 1943 r. oddział AK złożony głównie 
z  partyzantów pochodzących z  terenu gminy Skierbieszów stoczył ciężką 
bitwę ze znacznie liczniejszymi i  lepiej uzbrojonymi oddziałami Wehr-
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machtu. W bitwie zginęło 35 mieszkańców gminy Skierbieszów. Każdego 
roku delegacja Koła Rejonowego w Skierbieszowie uczestniczy w uroczysto-
ściach upamiętniających to wydarzenie. Jednocześnie składkami zebranymi 
od naszych członków zasililiśmy fundusze na renowację pomnika poległych 
tam partyzantów. Kolejnym ważnym wydarzeniem i datą, która wymaga 
trwałego upamiętnienia, jest rocznica wysiedlenia ludności Skierbieszowa 
i  okolic. Od ludności gminy Skierbieszów okupant hitlerowski rozpoczął 
akcję wysiedleńczą na Zamojszczyźnie. Dlatego każdego roku pod koniec 
listopada koło jest jednym ze współorganizatorów uroczystości mających na 
celu upamiętnienie tragicznych wydarzeń, które rozegrały się 28 listopada 
1942 r. Etos AK udało się utrwalić również w  samym centrum Skierbie-
szowa, gdzie skwerowi, na wniosek koła, Rada Gminy Skierbieszów nadała 
imię AK. Zarząd Koła Rejonowego w Skierbieszowie czyni wszelkie stara-
nia, by nie zaginął etos AK oraz by czyny wojenne i wyjątkowo patriotyczna, 
pełna poświęceń (pomimo prześladowania i cierpień zadanych przez oku-
panta sowieckiego) postawa byłych żołnierzy AK pozostała na zawsze dla 
nowych pokoleń najlepszym wzorem, jak kochać swoją Ojczyznę.

Spotkania opłatkowe w Kole 
Rejonowym w Skierbieszowie, 
fot. z archiwum koła, M. Bartoń
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29. Koło Rejonowe w Starym Zamościu

Koło zostało założone 1990 r. Od października 1990 do styczeń 1997 r. liczyło 
52 członków zwyczajnych oraz 16 podopiecznych.
Prezesi Koła: 

• Abdon Ulanicki (1990–1991)
• Eugeniusz Molas (1991–1995)
• Stanisław Mazurek (1995–2000)
• Władysław Mazurek (2000–2008)
• Kazimierz Niedziela (2008–2015).

Zarząd (1991 r.):
• prezes – Eugeniusz Molas 
• sekretarz – Abdon Ulanicki 
• skarbnik – Jadwiga Ostapińska 
• członkowie – Franciszek Bochniak, Leon Budzyński. 

28.10.1992 r. – prezesem został Stanisław Mazurek, delegatem na zjazdy 
Okręgu – Abdon Ulanicki. 
Zarząd (27.04.1994 r.):

• prezes – Stanisław Mazurek 
• wiceprezes – Franciszek Bochniak 
• sekretarz – Abdon Ulanicki 
• skarbnik – Jadwiga Ostapińska. 

Komisja rewizyjna:
• przewodniczący – Wacław Mężyński 
• członkowie – Czesław Molas, Małgorzata Skowron. 

1993 r. – poświęcenie sztandaru koła. 
Delegaci na zjazd Okręgu:

• Kazimierz Niedziela (prezes Koła), Bronisław Maluga, Bogusław Sokół.

18.02.1990 r. – założenie Koła.  W okresie luty 1990 – maj 1994 r. 
Koło liczyło 82 członków zwyczajnych oraz 11 członków podopiecznych. Pre-
zesem był Bronisław Malec, ponownie wybrany 22.11.1992 r.
Komisja weryfikacyjna: 

• przewodniczący – Władysław Łasocha 
• członkowie – Janina Hurkała, Władysław Gąsior. 
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• Delegaci: mjr Bronisław Malec (prezes Koła), Władysław Fidler, ppor. 
Franciszek Kawa. 

Listopad 1992 r. – zamówiono sztandar Koła.

30. Koło Rejonowe w Suścu

18.02.1990 r. Koło zostało założone  Na wykazie członków 82 zwy-
czajnych oraz 11 członków podopiecznych od luty 1990 r. do maja 1994 r.
Zarząd: 

• prezes – mjr Bronisław Malec
Zarząd (22.11.1992 r.):

• prezes – Malec Bronisław
Komisja weryfikacyjna: 

• przewodniczący – Władysław Łasocha 
• członkowie – Hurkała Janina, Władysław Gąsior.

Sztandar zamówiono listopad 1992 r.
Delegaci:
mjr Bronisław Malec, Fidler Władysław, ppor. Franciszek Kawa.
Członkowie:

• Marcin Bondyra (Ciotusza Nowa)
• Franciszek Kawa (Majdan Sopocki)
• Jan Knap (Majdan Sopocki)
• Czesław Góra (Majdan Sopocki)
• Bronisław Malec (Nowiny)
• Jan Pardus (Susiec) 
• Janina Hurkała (Susiec)
• Franciszek Kawa (Ciotusza Stara)
• Władysław Fidler (Oseredek)
• Janina Zielińska (Grabowica).

Wykaz członków podopiecznych Koła Rejonowego w Suścu
• Petronela Darda (Majdan Sopocki)
• Helena Gruszczyńska (Rybnica)
• Helena Kuczyńska (Nowiny)
• Katarzyna Leleń (Majdan Sopocki)
• Bogumiła Kudyba (Susiec) 



441

Zarząd (taki sam od 1990 r.):
• prezes – Bronisław Malec
• sekretarz – Czesław Góra
• skarbnik – Janina Zielińska.

Komisja rewizyjna:
• Franciszek Kawa (delegat na Zjazd ŚZŻAK do Warszawy)
• por. Jan Pardus
• por. Janina Hurkała.

Cmentarz wojenny w Błudku jest położony ok. 100 m na południowy zachód 
od drogi Oseredek–Hamernia. Od października 1944 do marca 1945 r. 
NKWD i UB więziło na tym terenie żołnierzy AK. Obóz był ściśle chroniony, 
więźniowie ciężko pracowali w  niedalekich kamieniołomach koło Nowin. 
Został zlikwidowany 26 marca 1945 r. przez oddziały AK Rejonu V Susiec 
i Rejonu V Józefów Inspektoratu Zamość. Inicjatorem akcji był plut. Broni-
sław Malec, ps. „Żegota”. Dokładna liczba osób pochowanych na cmentarzu 
w Błudku nie jest znana (od 28 do ok. 270 osób). W latach 1951–1953 ciała 
zamordowanych ekshumowali żołnierze KBW i przenieśli je prawdopodobnie 
na zamojską rotundę. Obecny cmentarz ma wymiar jedynie symboliczny. Na 
trzech mogiłach stoi siedem brzozowych krzyży. Między grobami ustawiono 
jeszcze jeden wysoki dębowy krzyż z datą funkcjonowania obozu. Obok cmen-
tarza na postumencie z  kamieni stoi kamienna stella zwieńczona krzyżem, 
ufundowana przez Żołnierzy Światowego Związku AK Koło Rejonowe Susiec 
w 47 rocznicę zagłady obozu. Na leśnej tablicy stojącej w Oseredku na skraju 
szosy Józefów–Susiec widnieje napis (zachowana oryginalna transkrypcja): 

Przechodniu!!!
To jest Błódko, miejsce zbrodni. I choć na chwilę zatrzymaj się w niem. I wspo-
mnij sobie o obrońcach Twych z Armii Krajowej, rozstrzelanych w obozie 
tym przez morderców z NKWD i im podobnych [podobnym – red.] służalcom 
Moskwy z PPR, a imię ich to PKWN. Fundatorzy żołnierze III i IV komp. AK 
V Rej. Susiec z oddz. kpt. „Polakowskiego”.

1993
Obóz w Błudku zbudowano w latach 1944–1945. Na jego terenie, otoczo-
nym płotem z  drutu kolczastego, znajdowały się trzy baraki, w  tym jeden 
dla kompanii wartowniczej oraz zajęte na ten cel leśniczówka i  dom pry-
watny. Załogę więzienia stanowiła kompania Ludowego Wojska Polskiego 
pod dowództwem funkcjonariusza NKWD – Wołodii Kowalowa. W obozie 
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przetrzymywano obywateli polskich niewygodnych dla ówczesnej władzy, 
w  tym żołnierzy AK. Ich liczba nie jest znana. Więźniowie obozu karnego 
musieli pracować przez dziesięć godzin dziennie w  pobliskich kamienioło-
mach, w  zamian za co otrzymywali skromne posiłki. Wielu z  nich zmarło 
z wycieńczenia. Zamordowanych i umęczonych grzebano w lesie, w odległo-
ści około stu metrów od obozu. Jak się obecnie ocenia, pochowano tam około 
80 osób. Działalność obozu nie uszła uwadze podziemia akowskiego z Suścia 
i  Józefowa. Ich dowódcy – Marian Warda, ps. „Polakowski” i Konrad Bar-
toszewski, ps. „Wir” zdecydowali się zaatakować obóz i  uwolnić więźniów. 
Sformowano grupę uderzeniową liczącą około 50 żołnierzy. Akcję przeprowa-
dzono w nocy z 25 na 26 marca 1945 r. Niestety, UB wiedział o mającej nastą-
pić akcji. Rano 25 marca przetrzymywanych popędzono przez Hamernię na 
stację Długi Kąt i wywieziono. Partyzanci jednak zniszczyli obóz i rozbroili 
liczącą 150 osób kompanię wartowniczą, która nie podjęła walki. Jedynie 
Konowałow, jego współpracownik [prokurator Żyd – przyp. JW] oraz sze-
ściu oficerów [NKWD i UB – przyp. JW] bezskutecznie próbowali się bronić 
– wszyscy zginęli.  Obozu już nie odbudowano, a w  latach 1951–1953 
żołnierze KBW przeprowadzili ekshumację pochowanych tam ludzi. Ekshu-
mowane ciała zostały pochowane przypuszczalnie na „Rotundzie” w Zamo-
ściu.  Od ponad dwudziestu lat (1992 lub 1993 r.) żołnierze AK spotykają 
się w tym miejscu, by uczcić pamięć swoich Kolegów. Głównym inicjatorem 
upamiętnienia i  uczczenia tego miejsca był mjr Bronisław Malec, żołnierz 
AK, ps. „Żegota”. Przeszedł on ciężką drogę, by sfinalizować swoje zamierze-
nie. Walczył o wszystko, co było związane z upamiętnieniem tego miejsca – 
o różnego rodzaju pozwolenia zależne od urzędników państwowych, a przede 
wszystkim o treść napisów na obeliskach znajdujących się na terenie obozu. 
Postawił na swoim mimo różnych przeciwności. Zarówno dokładny przebieg 
akcji, jak i okoliczności, które doprowadziły do podjęcia decyzji o jej przepro-
wadzeniu, opisał we wspomnieniach. 
Jan Leonowicz (1912–1951), ps. „Burta” urodził się w 1912 r. w Żabczu 
(pow. Tomaszów Lubelski) walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Wstą-
pił do Służby Zwycięstwu Polski. W grudniu 1939 r. uczestniczył w rozbiciu 
posterunku policji granatowej koło Łaszczowa. Prawdopodobnie od 1942 r. 
był dowódcą sekcji szturmowej „Poturzyn” odcinka „Wschód” Obwodu AK 
Tomaszów Lubelski. W  1944 r. brał udział w  walkach z  ukraińską samo-
obroną i UPA. W czerwcu 1944 r., podczas akcji „Sturmwind II” przebił się 
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przez pierścienie niemieckiej obławy. W ramach akcji „Burza” walczył w 9 pp 
AK. Po wkroczeniu Sowietów pozostał w konspiracji. Od wiosny 1945 r. stał 
na czele grupy lotnej (ok. 20–30 żołnierzy), działającej do czerwca 1945 r. 
Nie ujawnił się podczas amnestii w 1945 i 1947 r., awansowany na porucz-
nika. Następnie pełnił funkcję dowódcy patrolu leśnego, który w 1947 r. liczył 
3–7 żołnierzy, natomiast w końcu 1949 r. rozrósł się do ok. 30–40 żołnierzy. 
Wsławił się licznymi akcjami bojowo-dywersyjnymi oraz atakami przeciw 
działaczom PPR i PZPR, konfidentom, funkcjonariuszom UB i MO. Zginął 
9 lutego 1951 r. w zasadzce zorganizowanej przez bezpiekę we wsi Nowiny. 
Jego zwłoki przewieziono do Tomaszowa Lubelskiego, gdzie przez dwa tygo-
dnie wystawione były na widok publiczny, a następnie zostały pogrzebane na 
dziedzińcu PUBP lub na nowym cmentarzu.  16 września 2012 r. w miej-
scowości Nowiny odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej 
miejsce i okoliczności śmierci Jana Leonowicza, ps. „Burta”, legendarnego żoł-
nierza i partyzanta, który zginął w tej miejscowości 9 lutego 1951 r. w zasadzce 
zorganizowanej przez UB. Był Żołnierzem Wyklętym, jednym z najbardziej 
zasłużonych i najdłużej walczących żołnierzy antykomunistycznego podziemia 
w powojennej Polsce. Jan Leonowicz, ps. „Burta” zginął jako jeden z ostat-
nich dowódców oddziałów leśnych Okręgu Zamojskiego WiN. Na uroczystość 
przybyła córka Barbara Leonowicz-Babiak wraz z najbliższą rodziną. Po uro-
czystej mszy św. zebrani udali się na miejsce ustawienia tablicy pamiątkowej, 
którą odsłoniła córka „Burty” Barbara Leonowicz-Babiak razem z  Wójtem 
Gminy Susiec Franciszkiem Kawą.  Mjr Bronisław Malec od wielu lat pełni 
funkcję prezesa koła AK w Suścu. Mimo pięknego wieku (ponad 90 lat) swoje 
siły poświęca na przypominanie i upamiętnianie bohaterów AK i WiN. Od 
25 lat ofiarnie i społecznie pracuje w ŚZŻAK Okręg Zamość na rzecz krze-
wienia postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia. Jednym z ostatnich 
przedsięwzięć, którego głównym inicjatorem był mjr Bronisław Malec, było 
odsłonięcie tablicy upamiętniającej Jana Leonowicza „Burtę” w Nowinach. 

31. Koło Rejonowe w Szczebrzeszynie

Od stycznia 1990 do października 1997 r. liczyło 118 członków zwyczajnych 
34 członków podopiecznych.
Zarząd (12.06.1990 r.): 

• prezes – Józef Kuźma 
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• członkowie – Aleksander Roman Tałanda, Maria Barbara Grądkowska, 
Józef Albiger, Janina Wasilewska. 

Komisja rewizyjna: 
• przewodniczący – Stanisław Flis 
• sekretarz – Katarzyna Książek
• członek – Tadeusz Wiatrowski. 

Komisja weryfikacyjna: 
• Roman Tałanda, Maria Barbara Grądkowska, Józef Albiger. 

Komisja historyczna: 
• Jerzy Jóźwiakowski, Stanisław Szymański, Aleksander Garbacik. 

Zarząd (12.06.1994 r.): 
• prezes – Stanisław Flis 
• wiceprezes – Roman Bizior 
• sekretarz – Aleksander Tałanda 
• skarbnik – Janina Wasilewska 
• członek – Józef Piasecki 

Sztandar Koła zarejestrowany pod nr. Sz/Zw/171/2002.

Delegaci: 
• Andrzej Skiba (prezes Koła), Władysław Mazur.

Zarząd (12.06.1994 r.):
• prezes – Stanisław Flis 
• wiceprezes – Roman Bizior
• sekretarz – Roman Tałanda
• skarbnik – Janina Wasilewska. 

Komisja weryfikacyjna:  
• przewodniczący – Józef Piasecki 
• sekretarz – Barbara Grondkowska
• członek – Józef Albingier.

Komisja historyczna:   
• przewodniczący – Jerzy Jóźwiakowski 
• członkowie – Jan Makara, Aleksander Garbacik.

Komisja socjalna:   
• przewodniczący – Wiktor Wrona 
• członkowie – Czesława Okoniewska, Władysława Zakrzewska.
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11.02.1999 r. – na następną kadencję wybrano jednogłośnie ten sam 
zarząd.  W  tym samym składzie pozostały również komisje.  Każdy 
kolejny rok działalności niósł ze sobą zmiany w składzie osobowym zarówno 
wśród władz, jak i członków (rezygnacja z członkostwa, śmierć). Zmniejszający 
się skład osobowy koła przekładał się na okrojony skład zarządu.  W 2009 r., 
po śmierci prezesa Stanisława Flisa, funkcję tę objął Roman Bizior, natomiast 
skarbnikiem została Janina Wasilewska. Po rezygnacji Romana Biziora ze sta-
nowiska prezesa funkcję tę objął Leon Marczewski, który obowiązki te pełnił 
do kwietnia 2014 r. Jego następcą został nowy członek koła Andrzej Skiba 
– funkcję tę pełni do dnia dzisiejszego.  Staraniem członków koła został 
ufundowany i zarejestrowany sztandar (Nr Sz/ Zw/171/2002) oraz wybudo-
wany pomnik poświęcony pamięci Żołnierzy AK.  Władze koła kontynu-
ują tradycje spotkań i współpracy z młodzieżą oraz uczestniczą w obchodach 
świąt państwowych i w uroczystościach patriotycznych, m.in. w Zwierzyńcu, 
Błudku, Osuchach.  W 2014 r. koło zorganizowało obchody 70 rocznicy 
wyzwolenia Szczebrzeszyna przez oddział partyzancki Tadeusza Kuncewicza, 
ps. „Podkowa”. W  uroczystości wzięli udział: córka mjr. Tadeusza Kunce-
wicza, poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, biskup Mariusz Leszczyński, 
gen. dyw. Tadeusz Szymański. Podczas uroczystości odsłonięto pamiątkową 
płytę poświęconą mjr. Tadeuszowi Kuncewiczowi – odsłonięcia płyty doko-
nała córka Maria Kuncewicz.

Fot. P. Szadura
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W roku 2015 po raz kolejny zorganizowano obchody rocznicy wyzwolenia 
Szczebrzeszyna oraz przystąpiono do prac nad przygotowaniem do druku 
pamiętników partyzanta Bolesław Polakowskiego z  oddziału mjr. Tade-
usza Kuncewicza. Wydanie książki przewidziano na koniec października 
2015  r.  W  latach 1990–2015 członkami koła było 118 osób, a  pod-
opiecznymi 34 osoby.

32. Koło Rejonowe w Tarnogrodzie

Od kwietnia do grudnia 1995 r. w Kole było 40 członków zwyczajnych oraz 
sześciu członków podopiecznych. 
Zarząd: 

• prezes – Czesław Gruca 
• wiceprezes – Józef Szunert 
• sekretarz – Weronika Mulawa 
• skarbnik – Helena Pytlak 
• członkowie – Piotr Piediak, Helena Pytlak, Danuta Banach, Antoni 

Kurowski.
Zarząd (23.10.2003 r.): 

• prezes – Helena Pytlak 
• wiceprezes – Piotr Piebiak 
• skarbnik – Genowefa Zając. 

9.03.2004 r. – przekazanie sztandaru pod opiekę Zespołu Szkół Ekono-
micznych w Tarnogrodzie.
16.05.2006 r. – Koło przestało działać. 

33. Koło Rejonowe w Telatynie
Od grudnia 1989 do października 1992 r. w Kole było 120 członków zwy-
czajnych oraz 42 członków podopiecznych. 
Zarząd: 

• prezes – Jan Sierleczko 
• członkowie – Stanisław Buczek, Krystyna Kopczyńska, Stanisław Polak. 

Zarząd (25.11.1992 r.):
• prezes – Jan Sierleczko 
• członkowie – Jan Bożek, Marcin Kierepka, Feliks Wrona. 
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Delegaci na zjazd Okręgu: 
• Jan Sierleczko, Tadeusz Korona, Tadeusz Pszeniczka, Bernard Bil. 

Sztandar Koła zarejestrowany po nr. Sz/Zw/178/2002.

34. Koło Obwodu w Tomaszowie Lubelskim

12.06.1989 r. – powstanie Koła w trakcie zebrania byłych żołnierzy AK 
Obwodu Tomaszów Lubelski z inicjatywy Piotra Kosunia i Adolfa Lipowca. 
W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkichrejonów:

• Rejon I (Telatyn) – Jan Sierleczko 
• Rejon II (Wereszczyca) – Antoni Maryńczak 
• Rejon III (Komarów) – Marian Leszczyński 
• Rejon IV (Dąbrowa) – Władysław Kowalczuk 
• Rejon V (Susiec) – Bronisław Malec
• Rejon VI (Sabaudia Tomaszów) – Bolesław Skurcz 
• Rejon VII (Komarów) – Eugeniusz Wiśniewski
• oraz Piotr Kosuń, Adolf Lipowiec, Hipolit Wolak (członek AK okręgu 

Lublin), Czesław Włoch. 
W czasie obrad ustalono datę zebrania delegatów – wrzesień 1989 r. oraz usta-
lono siedzibę Koła AK w Tomaszowie Lubelskim.  Datę kolejnego zebrania 
ustalono z wyprzedzeniem, by zarząd mógł wysłać deklaracje członkowskie 
w teren. Zobowiązano tymczasowy zarząd do wytypowania delegatów z każ-
dego rejonu (po cztery osoby) i zawiadomienia ich o terminie i miejscu następ-
nego zebrania.  Od stycznia 1990 do stycznia 2001 r. liczyło 278 członków 
zwyczajnych i 43 członków podopiecznych.  Tymczasowy Zarząd Obwodu 
Tomaszów Lubelski (do 28.01.1990 r., do walnego zgromadzenia delegatów):

• prezes – Piotr Kosuń 
• wiceprezes – Jan Sierleczko 
• sekretarz – Adolf Lipowiec 
• skarbnik – Bolesław Skurcz 
• członkowie prezydium – Hipolit Wolak, Czesława Włoch.

Prezesem Koła Armii Krajowej Tomaszów Lubelski był Adolf Lipowiec, brak 
innych członków zarządu.

Zarząd (1991 r.): 
• prezes – Włodzimierz Kulaszyński 
• wiceprezesi – Jan Rylewicz, Szczepan Mateja 
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• sekretarz – Stanisław Romanowicz 
• członek – Zdzisława Tchor. 

Sztandar Koła zarejestrowano pod nr. Sz/Zw/179/2002
Zarząd i jednocześnie delegaci na zjazd Okręgu:

• prezes – mjr Mateja Szczepan 
• wiceprezes – Zyza Henryk 
• sekretarz – Lucyna Rebizant. 

Siedziba Koła Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim mieści się w Domu 
Kombatanta w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Zamojskiej 2.

• prezes – śp. mjr. Mateja Szczepan; obecnie – Lucyna Rebizant
• wiceprezes – Henryk Zyza
• skarbnik – Anna Lisikiewicz
• sekretarz – Lucyna Rebizant
• członkowie zarządu – Maryńczak Marian, Helena Mielniczek.

Koło wywodzi się ze środowiska żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji AK, sek-
cja 9 pp Ziemi Zamojskiej zorganizowanych w 1982 r. w ZBOWid zarządu 
stołecznego woj. warszawskiego. Członkowie tego środowiska mieszkający 
w województwie lubelskim przeszli do powstałego ŚZŻAK. Zorganizowano 
Okręg Zamość (obwód tomaszowski reprezentowali Piotr Kosuń i Adolf 
Lipowiec), a następnie w latach 1989–1990 powołano obwody oraz koła rejo-
nowe w miejscowościach: Tomaszów Lubelski, Komarów, Telatyn, Tyszowce, 
Jarczów, Ulhówek, Susiec, Narol, Cieszanów, Stary Dzików. Początki dzia-
łalności Koła Rejonowego w Tomaszowie były trudne.  Podjęto decyzję 
o wyborze osób do Zarządu AK.

14.12.1989 r. – w trakcie posiedzenia (otwarcia dokonał prezes Piotr 
Kosuń) prezydium koła obwodu Tomaszów Lubelski ŚZŻAK sekretarz Adolf 
Lipowiec podał do wiadomości, że przyjęto i zarejestrowano 249 członków 
rzeczywistych i 12 wspierających. Sekretarz zwrócił także uwagę na fakt, że 
w inspektoracie w Tomaszowie Lubelskim znajduje się około 50 deklaracji 
złożonych drogą pocztową z obwodu tomaszowskiego, a pozostałe deklara-
cje zostaną przywiezione przez Piotra Kosunia w celu wpisania do rejestru 
koła.  Postanowiono, że od 6 do 10 stycznia 1990 r. odbędą się zebrania 
kół rejonowych:
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• I – Koło Rejonowe: Telatyn, Łaszczów, Ulhówek, Narol
• II – Koło Rejonowe: Komarów, Tyszowce, Krynice, Tarnawatka, Racha-

nie
• III – Koło Rejonowe: Susiec, Majdan Sopocki, Narol, Ciesznów
• IV – Koło Rejonowe: Tomaszów Lubelski, Jarczów i Bełżec.

Za zebrania w terenie są odpowiedzialni: w rejonie I – kol. J. Sierleczko, 
w rejonie II – kol. M. Leszczyński, w rejonie III – kol. B. Malec, w rejonie III 
– kol. B. Malec i w rej. IV kol. – P. Kosuń.  Na zebraniach miały się odbyć 
wybory delegatów na zjazd koła obwodowego. Piotr Kosuń poinformował 
zebranych o pracach wykonanych zgodnie z planem: zorganizowano pierw-
szą pielgrzymkę do Częstochowy ZWZ-AK w dniu 5 października 1989 r. 
(tj. w 50 rocznicę powstania ZWZ); uzyskano lokal na biuro (Dom Komba-
tanta w pokoju nr 16; biuro czynne we wtorki, środy i czwartki w godzinach 
10–14);  przekazano deklaracje i składki wpisane do Inspektoratu; do biura 
przyjęto Koło Stowarzyszenia Sybiraków (urzędują w każdą sobotę w godzi-
nach 9–13). Protokół podpisali: sekr. Adolf Lipowiec i prezes Piotr Kosuń. 
Następne zebrania Kół Rejonowych (Rejon I i IV) Tomaszów Lubelski, Jar-
czów, Bełżec i Lubycza Królewska odbyły się 29 grudnia 1989 r. (obecne były 
94 osoby) i 7 stycznia 1990 r. na którym powołano nowy Zarząd: 

• prezes tymczasowego zarządu koła obwodowego (a zarazem wiceprezes 
Zarządu Inspektoratu w Zamościu) – Piotr Kosuń

• prezes zarządu rejonu – Adolf Lipowiec
• wiceprezes – kol. Antoni Naszyńskiego i kol. Nadwodnik [brak imie-

nia]
• sekretarz – kol. Regina Romanowicz
• skarbnik – kol. Antoniego Knapa
• członkowie zarządu – B. Skurcz, J. Darda, A. Gorzelski i Bronisława 

Mielniczuka.
Omówiono projekt statutu stowarzyszenia żołnierzy AK przedstawiony przez 
Adolfa Lipowca. Piotr Kosuń podał krótką informację o działalności stowarzy-
szenia Żołnierzy AK. Mocno zaakcentował, że wszystkich obowiązuje hasło: 
„Bóg – Honor – Ojczyzna” oraz wzajemne poszanowanie się członków. W tej 
chwili nie przewidziano żadnych korzyści z przynależności do AK. Michał 
Wysocki podał zasady wyboru zarządu, do którego powinny wejść osoby, które 
swoją postawą i pracą przyczyniły się do rozwoju koła i stworzenia przyjemnej 
życzliwej atmosfery wśród członków AK i otoczenia. W dalszej części zebrania 
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powołano komisję weryfikacyjną do której weszli: Jan Rylewicz, Włodzimierz 
Kulaszyński, Leon Słoboda, Antoni Maryńczak. Wybrano także 14 delegatów 
na Zjazd Koła Obwodu Inspektoratu Zamość: Piotr Kosuń, Adolf Lipowiec, 
Bronisław Mielniczek, Michał Wysocki, Czesław Włoch, Szczepan Mateja, 
Bolesław Skurcz, J. Rylewicz, Antoni Gorzelski, Antoni Knap, Antoni Maryń-
czak, Stanisław Romanowicz, Bolesław Piskarski, E Skorupski.  Dyskutanci 
podkreślali swą chęć, aby uczynić wszystko w celu stworzenia jednej silnej 
organizacji kombatanckiej. 

28 stycznia 1990 r. – w Domu Kombatanta w sali konferencyjnej 
odbyło się bardzo ważne walne zebranie delegatów żołnierzy AK Obwodu 
Tomaszów Lubelski, na którym złożono sprawozdanie z działalności od 
chwili powstania do 28 stycznia 1990 r. ustępującego tymczasowego zarządu 
obwodu. Zarządowi udzielono absolutorium i wybrano nowych członków 
zarządu oraz komisji rewizyjnej i wyborczej. 
Zarząd:

• prezes – Piotr Kosuń 
• wiceprezes – Jan Sierleczko 
• sekretarz – Adolf Lipowiec 
• skarbnik – Szczepan Mateja 
• członkowie zarządu – Antoni Gorzelski, Marian Leszczyński, Bronisław 

Malec, Karol Żołądek.
W zebraniu uczestniczyło 36 delegatów, co stanowiło 68% ogółu. Zebra-
nie zakończono odśpiewaniem hymnu państwowego.  Dnia 16 lutego 
1990  r. zwołano posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej Koła Rejonowego 
w Tomaszowie Lubelskim ŚZŻAK w związku z weryfikacją nowo wstępują-
cych członków: W. Kulaszyński jako przewodniczący, Leon Słoboda – sekre-
tarz, Adam Maryńczak i Jan Rylewicz – członkowie. Przyjęto 52 członków, 
jednego odrzucono z powodu brakujących ważnych dokumentów. Koło 
Rejonowe w Tomaszowie zaczęło działać aktywnie: zwoływano często zebra-
nia, podczas których omawiano ważne problemy kombatanckie. W kościele 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim za zgodą 
proboszcza i wiernych wmurowano kilka granitowych pamiątkowych tablic 
poświęconych ważnym bohaterom – patriotom i osobom, którzy przyczynili 
się do odzyskania wolności Polski w latach międzywojennych i powojennych. 
Jako pierwsza na uwagę zasługuje tablica gen. dywizji Stefana Roweckiego, 
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ps. „Grot” – Komendanta Głównego Związku Walki Zbrojnej Dowódcy 
AK. Każdego roku zamawiane są msze święte w intencji gen. Roweckiego, 
Zenona Jachymka, ps. „Sławek”, Stefana Kabasa, ps. „Wrzos”, gen. Piskora 
(grobowiec znajduje się na cmentarzu wojskowym w Tomaszowie, a opieku-
jąca się nim młodzież szkolna z Tomaszowa Lubelskiego pamięta o uporząd-
kowaniu go, zapaleniu zniczy, kwiatach i modlitwie). W następnych latach 
często zmieniały się składy zarządu AK ze względu na liczbę kombatantów 
i ważne okoliczności. W  latach 1993–1994 prezesem zarządu koła został 
Cz. Sienkiel, wiceprezesem – W. Kulaszyński, a sekretarzem – Sz. Mateja. 
W 1994 r. w kościele w Suścu wmurowano w ścianę akt fundacyjny byłych 
żołnierzy AK obwodu Tomaszów Lubelski i  zobowiązano się upamiętniać 
to wydarzenie coroczną mszą św. odprawianą w każdą niedzielę po trze-
cim maja w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych żołnierzy AK, 
jak również ofiar pacyfikacji, mordów, więzień, obozów i wysiedleń ludno-
ści polskiej wsi i miast powiatu Tomaszów Lubelski i innych miejscowości 
Zamojszczyzny w  czasie II  wojny światowej oraz w  okresie stalinowskich 
zbrodni. W 1994  r. Koło Rejonowe Tomaszów Lubelski liczyło 119 osób 
(w  tym czasie zmarło 16 osób). Dnia 17  października 1994 r. na Nad-
zwyczajnym Walnym Zebraniu ŚZŻAK w obecności zaproszonych gości 
płk  B.  Sobieszczański – prezes Okręgu Zamość, kpt. Teofil Niemczuk – 
sekretarz Okręgu Zamość, kpt. P. Kasuń – członek Naczelnej Rady ŚZŻAK 
w  Warszawie zostali odznaczeni krzyżem AK. Wybrano również nowego 
prezesa Koła Tomaszów Lubelski –Szczepana Mateja, wiceprezesa – Jana 
Rylewicza i J. Mrezę. – Nowy zarząd przyjął uchwałę i wnioski z Walnego 
Zgromadzenia Członków z 3 października 1994 r., a także zobowiązał się do 
rzetelnej pracy: zorganizowano wspólny opłatek; przyśpieszono wystawianie 
wniosków i  awansów oraz odznaczeń i  odznaki „Akcji Burza”; zakupiono 
ornat na koronację Matki Boskiej Tomaszowskiej; ufundowano kielich do 
kościoła w Suścu i wygrawerowano napis: „Fundator VI Rejonu w Tomaszo-
wie Koło Rejonowe AK”; w Rzeszowie zakupiono gwoździe z nazwiskami 
członków koła, a następnie przytwierdzono je do drzewca sztandaru AK. 
Dnia 11 listopada 1993 r. uczestniczono w uroczystości państwowej, która 
odbyła się w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie 
Lubelskim, następnie uczestnicy mszy św. przemaszerowali ul. Słowackiego 
pod pomnik Józefa Piłsudskiego, gdzie złożono wieńce i kwiaty (koło uczest-
niczy w tej uroczystości co roku).
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Koło brało udział w pogrzebach członków AK: S. Klimkiewicza, T. Chunela, 
a także proboszcza parafii Susiec.  Koło Rejonowe Tomaszów Lubelski jest 
związane z  parafią Susiec, ponieważ w  tym środowisku i  okolicach zginęło 
najwięcej osób w  czasie II wojny światowej. Ciągle pracujemy nad atmos-
ferą życzliwości wśród członków – powiadamimy o zebraniach, jednoczymy 
się, dopingujemy do wyjazdów na uroczystości patriotyczno-religijne w teren, 
utrzymujemy ścisły kontakt z  Okręgiem Zamość, pamiętamy o  odznacze-
niach i  awansach członków, tępimy wszelkie nieporozumienia, wspieramy 
dobre cenne inicjatywy. Koło należy odmłodzić przez dobieranie młodych 
ludzi „Zamojszczyzny”, którzy przejęliby działalność kombatancką. Życzliwą 
i twórczą osobą jest prezes mjr. Mateja, który pełni tą funkcję od 17 paździer-
nika 1989 r. Pod jego opieką koło prowadzi bogatą i ożywioną działalność 
patriotyczno-religijną: ufundowano wiele tablic pamiątkowych członków 
AK w  kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w  Tomaszowie Lubel-
skim maszowie (pięć w Zwierzyńcu, jedna w Licheniu, jedna w Częstocho-
wie), postawiono pomnik żołnierzy AK na placu miejskim przed Domem 
Kombatanta w  Tomaszowie ul. Zamojska 2, organizowano wycieczki-piel-
grzymki do Częstochowy, Lichenia, Kozłówki, Warszawy. Prezes współ-
pracuje z  Zarządem Okręgu Zamość, wydaje ciekawe książki historyczne 
(pisane prozą i wierszem), współpracuje z hufcem pracy „Strzelcy w Tomaszo-
wie’’.  ŚZŻAK Koło Rejonowe w Tomaszowie Lubelskim prowadzi swoją 
działalność w oparciu o składki członkowskie przeznaczone na prowadzenie 
biura, wyjazdy służbowe, udział w  pogrzebach, zakup wieńców i  kwiatów 
itp. Członkowie zarządu pracują społecznie, nie pobierając żadnego wyna-
grodzenia – poświęcają swój czas na sprawy społeczne. Praca koła przynosi 
wiele szlachetnych efektów: Szkoła Publiczna w Majdanie Górnym nosi imię 
„Żołnierzy Września 1939 r.”, gdzie każdego roku koło bierze udział w uro-
czystościach związanych z nadaniem tej szkole imienia, spotykamy się wów-
czas z młodzieżą, przeprowadzając wywiady, a także słuchamy wierszy i pio-
senek żołnierskich. Także członkowie koła AK z rejonu Tomaszów Lubelski 
śpiewają piosenki partyzanckie lub odczytują wiersze napisane przez poetę 
Augusta Lentowicza z Bełżca, spotykają się na wspólnym opłatku, pamiętają 
o wzajemnych życzeniach z okazji świąt lub innych uroczystości, organizują 
wspólne wieczorne spotkania. Szkoła Publiczna w Majdanie Górnym prowa-
dzi Izbę Pamięci Narodowej, która jest uzupełniana przez nowe eksponaty 
historyczne, wojskowe, żołnierskie. Na uwagę zasługuje też fakt wydania kilku 
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książek historycznych i biograficznych przez prezesa mjr. Mateja Sz.  Dnia 
1 kwietnia 2015 r. w Tomaszowie imieniem „Żołnierzy Wyklętych” nazwano 
rondo i ulicę w pobliżu kościoła pw. ojca Pio. Koło Rejonowe w Tomaszo-
wie było inicjatorem tego wydarzenia, z  czego koło jest dumne i  zadowo-
lone.  Działalność Koła Rejonowego w  Tomaszowie Lubelskim ciągle 
jest rozwijana i kontynuowana. Koło stara się w miarę możliwości cały czas 
pamiętać o miejscach pamięci narodowej na terenie Tomaszowa Lubelskiego 
oraz rejonu, okręgu i  całego kraju, a  także o  członkach-kombatantach. Ze 
względu na wiek kombatantów (Leon Słoboda liczba członków ciągle zmniej-
sza się, organizowanych jest mniej wyjazdów w  teren. W 2015 r. Leonowi 
Słobodzie w  setne urodziny wręczono odznaczenie „Pro Partia” i  odznakę 
zasłużonego członka nadaną przez Zarząd Główny Osób Represjonowanych 
w Warszawie w dniu 5 czerwca 2015 r. dzięki inicjatywie Zarządu ŚZŻAK 
i Zarządu Okręgu Zamość – prezesowi i posłowi Sławomirowi Zawiślakowi 
– Leon Słoboda nie krył wielkiego wzruszenia. Odznakę wręczyły dwie osoby 
z Zarządu Koła w Tomaszowie: L. Rebizant i A. Lisikiewicz. Koło Rejonowe 
w Tomaszowie przygotowało także pamiątkową statuetkę na szkle z napisem 
„Najserdeczniejsze życzenia z okazji 100 lat składa Zarząd Koła i Członkowie 
ŚZŻAK Tomaszów 28 VI 2015 r.” oraz kwiaty.  Koło Rejonowe Tomaszów 
Lubelski ŚZŻAK ma wiele osiągnięć w czasie 25 lat działalności: prowadze-
nie kroniki na bieżąco przez L. Rebizanta; nadanie Szkole w Majdanie Gór-
nym i Tomaszowie Lubelskim, a także ulicy oraz rondu jego iminia; coroczne 
wyjazdy na uroczystości patriotyczno-religijne do miejsc pamięci narodowej 
na terenie miasta, powiatu, województwa, kraju; coroczne wyjazdy do Osuch, 
gdzie znajduje się największy cmentarz wojskowy i partyzancki, z udziałem 
patriotów z  całej Polski (tutaj przedstawiane są rekonstrukcje walk party-
zanckich pod Osuchami i w okolicach). Uroczystość tę zawsze uświetnienia 
młodzież szkolna z Łukowej (wystąpienia słowno-muzyczne o tematyce woj-
skowej oraz wystąpienia świadków walk i osób internowanych. Zjeżdżają się 
tutaj kombatanci z  całej Polski z  pocztami sztandarowymi poszczególnych 
kół AK.  Ponadto koło czci rocznice różnych bitew w wielu miejscowo-
ściach pod Osuchami, bitwy wrześniowe pod Tomaszowem, Zaborecznem, 
Różą, a także w lasach tomaszowskich i józefowskich. Ponadto koło obcho-
dzi kolejne rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego; zapoznaje z treścią 
filmów o  Zenonie Jachymku; funduje tablice majątkowe; stawia pomniki; 
pomaga chorym w uzyskaniu zapomóg zdrowotnych; wykonuje prace zlecone 
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przez zarząd okręgu; wręcza odznaczenia i  krzyże AK.  Członkowie koła 
spotykają się z młodzieżą szkolną i mieszkańcami pobliskich miejscowości, 
udzielając wywiadów i wspominając. Wydarzenia te są upamiętniane na foto-
grafiach zamieszczanych w kronice związkowej.  Obecnie Koło Rejonowe 
ŚZŻAK w  Tomaszowie Lubelskim liczy 29 członków, 31 nadzwyczajnych, 
12  wspomagających. Współpracuje ze szkołami, instytucjami, strzelcami 
i  mieszkańcami Tomaszowa Lubelskiego i  okolic.  W  ostatnich trzech 
latach koło ściśle współpracuje z  organizacją młodzieżową „Strzelcy”, któ-
rej szefem jest Jarosław Antoszewski – jemu koło zawdzięcza uczestnictwo 
z pocztem sztandarowym w wielu uroczystościach patriotyczno-religijnych.

30.08.2015 r. – nowym prezesem została Lucyna Rebizant. Dotychcza-
sowy prezes mjr Szczepan Mateja zmarł z 30 na 31.08.2015 r. w wyniku dłu-
giej choroby. Miał 92 lata. 

35. Koło Rejonowe w Trzeszczanach

Od marca 1990 do maja 1995 r. było 131 członków zwyczajnych. 
Prezesi Koła:

• Władysław Ważny (1999–1992)
• Jan Ważny (1992–1995)
• Józef Sarzyński (1995–2002)
• Władysław Sendłak (2002–2005)
• Zygmunt Kuryjak (2005–2009)
• Józef Psiuk (2009–2015)
• Irena Olszewska (2015– ).

Zarząd (lipiec 1989 r.): 
• prezes – Józef Sarzyński 
• sekretarz – Bolesław Tałaj 
• skarbnik – Władysław Ważny 
• członek – Władysław Wincenty Sendłak. 

Zarząd (1990 r.): 
• prezes – Władysław Ważny 
• wiceprezes – Józef Sarzyński 
• sekretarz – Władysław Sendłak. 

Zarząd (18.05.2015 r.):
• prezes – Irena Olszewska
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• wiceprezes – Józef Psiuk 
• sekretarz – Wacław Borkowski 
• skarbnik – Romualda Siwak 
• członek – Franciszek Borkowski. 

18.10.1992 r. – poświęcenie sztandaru Koła odbyło się podczas uroczysto-
ści w Trzeszczanach, w obecności 17 sztandarów ŚZŻAK i Wojska Polskiego.

36. Koło Rejonowe w Turobinie

1989 r. – powstanie Koła. Od września 1989 do października 1996 r. 
Koło liczyło 89 członków zwyczajnych oraz 11 członków podopiecznych. 
W 2002 r. Koło AK liczyło 37 członków, 12 podopiecznych i pięciu członków 
nadzwyczajnych.
Pierwszy Zarząd:

• prezes – Edward Biziorek, 
• sekretarz – Andrzej Wróblewski
• skarbnik – Mieczysław Fik. 

Następnie, przez wiele lat, prezesem był Czesław Wójtowicz, a  sekretarzem 
Czesław Kędra. 
Komisja weryfikacyjna (24.03.1990 r.): 

• przewodniczący – Józef Głowala
• sekretarz – Edmund Wróblewski
• członkowie – Ryszard Tyburski, Czesław Wójtowicz, Edward Biziorek, 

Tadeusz Zawiślak. 

2003 r. – podczas jednego ze spotkań w  Urzędzie Gminy w  Turobinie 
uczestnicy wykonali pamiątkowe zdjęcie, które włączono do kroniki turo-
bińskiego koła; znalazło się też w kwartalniku „Dominik Turobiński” wyda-
wanym w  parafii św. Dominika w  Turobinie. W  spotkaniu uczestniczyli 
członkowie zwyczajni i nadzwyczajni AK w Turobinie: Jan Jargieło, Stani-
sław Graboś, Czesław Bida, Stanisław Romański, Jan Piątek, Ryszard Radej, 
Wojciech Krzywicki, Czesław Wójtowicz, Mieczysław Fik, Edward Biziorek, 
Aleksandra Biziorek, Tadeusz Dziura, Edmund Wróblewski, Jan Błaszczak, 
Adolf Bąk. Poczet sztandarowy reprezentowali: Jan Zawiślak, Jan Oleszko, 
Czesław Fik. W  strukturach ŚZŻAK oddział w  Turobinie czynnie działał 
Ryszard Tyburski. Obecnie wiele z wymienionych osób już nie żyje, ale Koło 
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AK działa nadal i  poprzez sztandar Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej oddział w Turobinie jest reprezentowane na różnych uroczystościach 
patriotyczno-religijnych zarówno w Turobinie, jak i okolicach.  Sztandar 
Koła został zarejestrowany pod nr. Sz/Zw/161/2002.
Obecnym prezesem Koła jest Czesław Wójtowicz.

37. Koło Rejonowe w Tyszowcach

27.12.1989 r. – założenie Koła.  Od stycznia 1990 do lipca 1997 r. 
liczyło 227 członków zwyczajnych 
Zarząd: 

• prezes Kazimierz Jużak 
• sekretarz Jadwiga Kościołko 
• skarbnik Władysław Gniewski 
• członek Eugeniusz Sendecki. 

Zarząd (12.05.1990 r.):
• prezes – Kazimierz Jużak 
• wiceprezes – Tadeusz Sienkiel 
• sekretarz – Mieczysław Kliszcz 
• członkowie – Mieczysław Baj, Czesława Lesiuk. 

Zarząd (22.01.1992 r.):
• prezes – Kazimierz Jużak 
• wiceprezes – Tadeusz Sienkiel 
• sekretarz – Czesława Lesiuk 
• członkowie – Mieczysław Baj, Roman Obszyński.

Komisja weryfikacyjna: 
• Józef Bajwolak, Stanisław Sochan, Wacław Parol, Bolesław Cisak, Mie-

czysław Wójtowicz, Władysław Dąbek, Stanisław Piwko, Mieczysław 
Rybaczuk, Bronisław Pawłowski. 

Komisja rewizyjna: 
• Edwarda Soroka, Zenon Chwedorowicz, Stanisława Tymińska. 

Komisja historyczna: 
• Tadeusz Sienkiel, Maria Jakubiak, Mieczysław Wójtowicz, Stanisław 

Kuźmiński, Kazimierz Ogórek. 
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Komisja socjalna: 
• Mieczysław Baj, Kazimier Wyszyński, Józef Bajwoluk, Apolonia Taras, 

Bolesław Kowalski, Tadeusz Karczmarczuk, Eugeniusz Kowalski. 
Delegaci:

• kpt. Czesława Lesiuk (prezes Koła), Bolesław Gruszczyński, Teresa 
Opalska, Feliks Podgórski.

16.06.1991 r. – podczas uroczystości w  Tyszowcach miało miejsce 
poświęcenie sztandaru Koła. 

38. Koło Rejonowe w Uchaniach

1.10.1989 r. – w zebraniu założycielskim uczestniczyło 32 członków oraz 
przedstawiciele Zarządu Okręgu – Bolesław Sobieszczański i  Jerzy Matu-
szewski.

2.12.1990 r. – wystąpienie z szeregów ZBOWiD było pierwszą uchwałą pod-
jętą przez Koło.  Od sierpnia1989 do marca 1995 r. Koło liczyło 135 człon-
ków zwyczajnych. Do grudnia 1990 r. liczba członków wzrosła do 95, z czego 
część jednocześnie stanowiła człon ZK i BWP (byłego ZBOWiD). W początko-
wym okresie działalności odnotowywano systematyczny wzrost liczby członków. 
W szczytowym, tj. w 1993 r., związek liczył 122 kombatantów oraz 52 wspie-
rających i pięciu podopiecznych.  W latach 2005–2006 liczba kombatantów 
i pozostałych członków mniej więcej równoważyła się. Od tego czasu liczba kom-
batantów z rok na rok zmniejsza się w stosunku do pozostałych członków. Obec-
nie (2015 r.) w Kole jest 14 kombatantów, siedmiu członków nadzwyczajnych, 
trzech członków zwyczajnych bez uprawnień i 23 podopiecznych.
Lista kombatantów:
1. mjr Antoni Wiech ps. „Kaktus”, ps. „Mir” (ur. 1926) 
2. Antoni Mojsym ps. „Lis” (ur. 1923)
3. por. Henryk Szady ps. „Wenus” (ur. 1922) 
4. Piotr Wolanin ps. „Miglanc” (ur. 1923)
5. Helena Wiech ps. „Wisła” (ur. 1925) 
6. Bazyli Kuźmiński ps. „Kużma” (ur. 1925)
7. Wincenty Szewczuk ps. „Grzyb” (ur. 1922) 
8. Mieczysław Gąsior ps. „Dąb” (ur. 1922)
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9. Franciszek Gorzeński ps. „Czarny” (ur. 1925) 
10. Władysław Pluch ps. „Step” (ur. 1920)
11. Tadeusz Tomicki ps. „Sęp” (ur. 1921) 
12. Wanda Prus ps. „Grażyna” (ur. 1927)
13. Stanisław Kuziołek ps. „Kaczor” (ur. 1925) 
14. Emilia Ćwilkińska ps. „Wiśnia” (ur. 1927).

Skład zarządu i komisji na przestrzeni okresu działalności.

Zarząd (1989–1990): 
• prezes – Antoni Karwan 
• wiceprezesi – Jerzy Fabiszewski, Wacław Struszczak
• sekretarz – Antoni Wiech 
• skarbnik – Bolesław Gryciak

Zarząd (1990–1999): 
• prezes – Antoni Wiech – prezes
• wiceprezesi – Wacław Struszczak, Jerzy Fabiszewski (do 1995)
• sekretarz – Antoni Staszewski (od 1993 r. Jan Bucior)
• skarbnik – Jan Zwoliński.

Zarząd (1999–2005): 
• prezes – Antoni Wiech
• wiceprezes i skarbnik – Jan Zwoliński
• wiceprezes – Wacław Struszczak (do 2000) 
• sekretarz – Edward Gardias 

Zarząd (2005–2015): 
• prezes – Andrzej Jaroszyński (skarbnik 2002–2005)
• sekretarz – Edward Gardias 
• skarbnik – Franciszek Gorzeński. 

Przy Kole stale pracuje Komisja Rewizyjna. 
Komisja Socjalna (1993–1999):

• przewodniczący – Stanisław Pochylczuk 
• członkowie – Wacław Dobrowolski, Franciszek Charczuk.

Komisja Weryfikacyjna (1993–1999):
• przewodniczący – Jan Zwoliński
• członkowie – Jan Frąc, Józef Bucior.



459

Grudzień 1991 r. – zapadła decyzja o zakupie sztandaru. Członkowie 
zarządu rozpoczęli zbiórkę środków na ten cel. Oprócz dobrowolnych składek 
członków Koła, udział w ufundowaniu sztandaru miał UG oraz GS. 

18.07.1993 r. – uroczystość poświęcenia sztandaru, z udziałem m.in. woje-
wody, wojska, lokalnych władz i  licznych gości, odbyła się przy kościele 
parafialnym w Uchaniach  Poczet sztandarowy uświetnia wszystkie uro-
czystości patriotyczne na terenie gminy, m.in.: rocznicę wysiedlenia Uchań 
(styczeń), rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, rocznicę mordu miesz-
kańców gminy w  lesie Bondysz w  miejscowości Staszic (czerwiec), Święto 
Niepodległości (listopad).  Poczet sztandarowy reprezentuje Koło na licz-
nych uroczystościach w okręgu zarówno związanych z wydarzeniami ściśle 
łączącymi się z AK, jak też świętami i rocznicami państwowymi, poświęcenia 
sztandarów, nadania imienia AK różnym instytucjom, pogrzebach żołnierzy 
członków ŚZŻAK.  Od 2006 r. skład pocztu uzupełnia młode pokolenie 
– uczniowie Gimnazjum im. ks. S. Staszica w Uchaniach ZS w Jarosławcu.
Działalność
Realizacja zadań Koła w Uchaniach wynika z założeń Statutu SZŻAK. Naj-
ważniejszym – oprócz integracji środowiska kombatanckiego, jest zapewnienie 
kontynuacji pamięci i dobrego imienia AK przez kolejne pokolenia. Służy temu 
aktywny udział w wydarzeniach upamiętniających tragiczną historię Zamojszczy-
zny, inicjowanie różnych uroczystości na terenie gminy, otwarcie się na współ-
pracę z otoczeniem. Nie bez znaczenia jest także osobiste zaangażowanie członków 
Koła. Dotychczasowi prezesi – Antoni Wiech i Andrzej Jaroszyński – mają duże 
zasługi w tym obszarze, aktywizując się nie tylko na rzecz Koła, ale całego Okręgu.
Miejsca pamięci
Na terenie gminy Uchanie znajdują się cztery miejsca upamiętniające zbrod-
nie i ofiary okresu okupacji, z którymi związane są różnego rodzaju działa-
nia – uroczystości, dbanie o porządek, remonty itd:

 – pomnik w lesie Bondysz w miejscowości Staszic – miejsce mordu w 1944 r. 
24 mieszkańców gminy. Pomnik odsłonięto w 1997 r. jako symbol pomordo-
wanych kolegów z AK i WiN przez Niemców, NKWD i UB w latach 1944–
1947. Każdego roku z inicjatywy Koła odbywa się uroczysta msza św.

 – grób kpr. Ryszarda Kastrzeja ps. „Zawieja” przy figurze Matki Boskiej w Rozko-
szówce – miejsce pochówku ostatniej ofiary faszyzmu na terenie gminy Ucha-
nie, żołnierza AK zamordowanego w 1947 r. przez UB w Kolonii Staszic. 
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 – pomnik w Pielakach poświęcony pamięci zastrzelonych przez Ukraiń-
ców żołnierzy AK w 1944 r, odsłonięty w 1992 r.

 – pomnik Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym w  Uchaniach, 
wystawiony w latach siedemdziesiątych XX w. przez ówczesne władze. Zmo-
dernizowany dzięki staraniom prezesa Jaroszyńskiego (temat odnowy pomnika 
rozpoczęto jeszcze w 1995 r.), uroczyście poświęcony 3.11.2012 r.

Współpraca
Od początku działalności Koło utrzymywało ścisłą współpracę z Okrę-
giem, a  także z  innymi kołami z  terenu Zamojszczyzny. Dobrze ukła-
dały się również relacje z  władzami samorządowymi, organizacjami 
i instytucjami lokalnymi. W gronie tym znajduje się m.in. ZKRPiBWP, 
parafia rzymsko-katolicka, Gimnazjum w Uchaniach ZS w Jarosławcu, 
GOK, Biblioteka, GOPS. W ostatnim okresie dołączył 2 Hrubieszow-
ski Pułk Rozpoznawczy im.  mjr  Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. 
Wydawnictwa
W zbiorach Koła, oprócz licznie gromadzonych fotografii i kilku nieopubli-
kowanych wspomnień, znajduje się Księga Pamiątkowa autorstwa członka 
ŚZŻAK Józefa Kulika ps. „Spirytus”. Zawiera refleksje dotyczące okresu oku-
pacji, opisy wydarzeń z terenu gminy Uchanie z tego okresu, sylwetki ludzi 
związanych z AK, a także udział Koła w różnych uroczystościach patriotyczno-
-religijnych w latach 1990–2005.
Obecny Zarząd

• prezes – Andrzej Jaroszyński
• wiceprezes – Jolanta Kusik 
• sekretarz – Zofia Klocek
• skarbnik – Franciszek Gorzeński
• człnek – Stanisław Szpunar.

39. Koło Rejonowe w Ulhówku

13.05.1990 r. – powstanie Koła. Liczyło 32 członków zwyczajnych, 
dwóch członków nadzwyczajnych i jednego podopiecznego.
Zarząd: 

• prezes – Zygmunt Lichacz (od 21.10.1990 r. – Bronisław Baran) 
• sekretarz – Kazimierz Halej 
• skarbnik – Andrzej Mielniczek. 
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Komisja weryfikacyjna: 
• przewodniczący – Zenon Lizut 
• członkowie – Feliks Sachajko, Józef Wasąg. 

Zarząd (26.02.1992 r.): 
• prezes – Zenon Lizut 
• skarbnik – Stanisław Jeruzal 
• sekretarz – Kazimierz Halej 

Komisja rewizyjna: 
• przewodniczący – Roman Lichacz 
• sekretarz – Władysław Hałasa 
• członek – Kazimierz Heba.

26.09.1993r. – poświęcenie sztandaru Koła podczas uroczystości 
w Ulhówku.

40. Koło Rejonowe w Werbkowicach

11.01.1990 r – założenie Koła. Do kwietnia 1999 r. było członków zwy-
czajnych.
Zarząd: 

• prezes – Antoni Hubka 
• sekretarz – Franciszek Załoga 
• skarbnik – Paweł Domieniuk. 

Zarząd (06. 08.1992r.): 
• wiceprezes – Jan Stanisławczuk 
• sekretarz – Emil Dec. 

Komisja weryfikacyjna: 
• przewodniczący – Władysław Wermczuk 
• członkowie – Józef Prystupa, Tadeusz Wójcik. 

Komisja socjalna: 
• przewodniczący – Kazimierz Łasocha 
• członkowie – Mieczysław Zając, Tadeusz Wójcik. 

Komisja rewizyjna: 
• przewodniczący – Stanisław Kawula 
• członkowie – Jan Lizun, Bronisław Kukiełka. 
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07.06.1992 r. – poświęcenie sztandaru Koła. 
Delegat: 

• Hubka Leokadia.

41. Koło Rejonowe w Zwierzyńcu

Koło zostało założone w 1989 r. Od września 1989 do grudnia 1996 r. liczyło 
86 członków zwyczajnych oraz 19 członków podopiecznych.

Zarząd: 
• prezes – Jan Jasina 
• sekretarz – Mieczysław Zdziarski 
• skarbnik – Bronisław Bury 
• członek – Czesław Ciupik; od 13.01.1991 r. – Klara Ostrowska, Cze-

sław Konik, Czesław Pajfer. 
Sztandar Koła został zarejestrowany pod nr. Sz/Zw/163/2002.  Obecnie 
Koło w Zwierzyńcu nie prowadzi działalności statutowej.

42. Koło Rejonowe w Żółkiewce

Koło zostało założone w 1990 r. Od 12.01.1990 do 03.1995 r. liczyło 121 człon-
ków zwyczajnych oraz 22 członków podopiecznych zweryfikowanych.
Zarząd (12.01.1990 r.):

• prezes – Kazimierz Krzaczek 
• sekretarz – Jan Wac 
• skarbnik – Adolf Jański 
• członek – Czesław Baran. 

Delegaci: 
• Alfred Ilczuk (prezes Koła), Jan Mróz. 

Koło zrzesza członków Armii Krajowej i innych organizacji zbrojnych walczą-
cych o niepodległość Ojczyzny podporządkowanych w czasie II wojny świato-
wej legalnemu Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na emigracji.  Członkami 
koła są również przedstawiciele organizacji, które walczyły po rozwiązaniu 
AK, a także osoby utożsamiające się z ideałami AK i działające na rzecz ich 
utrwalania w społeczeństwie lokalnym, jako członkowie nadzwyczajni.
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Na przestrzeni 25 lat działalności koła, jego prezesami byli:
• Kazimierz Kiszczak, ps. „Flakon” – w latach 1990–1998
• Adolf Jański, ps. „Żubr” – w latach 1998–2007
• Mieczysław Wrona, ps. „Sosna” – w latach 2007–2011
• Alfred Ilczuk, ps. „Kotwica” – od 2011 r.

Honorowym wiceprezesem koła od 1999 r. jest Jan Mróz. Długoletni sym-
patyk koła, szczerze zaangażowany w jego działalność, wspierający działalność  
statutową oraz organizujący prace związane z funkcjonowaniem koła.  Dzia-
łalność koła skupia się przede wszystkim na:

 – pomocy w wychowaniu patriotycznym i obywatelskim młodego poko-
lenia oraz przekazywaniu wiedzy o historii AK na terenie Żółkiewki 
i okolicznych gmin. Zadanie to jest realizowane poprzez bezpośrednie 
spotkania z młodzieżą szkolną, organizację spotkań młodzieży z pra-
cownikami naukowymi lubelskiego Instytutu Pamięci Narodowej, 
zaangażowanie w obchody uroczystości religijno-patriotycznych;

 – upamiętnianiu miejsc związanych z działalnością AK i struktur cywil-
nych oraz miejsc ich kaźni. Są to miejsca tak ważnych, a zarazem tra-
gicznych wydarzeń jak pacyfikacja Chłaniowa i Władysławina oraz 
odbicie więźniów w okolicy miejscowości Olchowiec;

 – organizowanie opieki socjalnej i pomocy koleżeńskiej dla żołnierzy 
AK i ich rodzin, m.in. poprzez wnioskowanie do Kierownika Urzędu 
ds.  Kombatantów i Osób Represjonowanych o udzielenie wsparcia 
finansowego oraz pomoc w przygotowaniu wniosków o mianowanie 
na kolejne stopnie wojskowe oraz odznaczenia państwowe i resortowe;

 – współpracy z organizacjami zrzeszającymi kombatantów i ofiary 
II  wojny światowej np. Stowarzyszenie Dzieci Zamojszczyzny oraz 
uczestnikami walk z komunizmem o Polskę niepodległą np. Stowarzy-
szenie Wolność i Niezawisłość;

 – utrzymywaniu i zacieśnianiu koleżeńskiej więzi pomiędzy członkami 
koła. Koło organizuje spotkania opłatkowe i wielkanocne oraz wyjazdy 
na uroczystości upamiętniające ludzi i miejsca o szczególnym znaczeniu 
w historii naszej Ojczyzny.

W ciągu 25 lat działalności koła liczna grupa jego członków odeszła na wieczną 
wartę. Obecnie koło liczy 12 członków zwyczajnych, 35 członków podopiecz-
nych i 17 członków nadzwyczajnych.
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43. Koło Rejonowe nr 3 w Zamościu 

Koło zostało założone w 1990 r. Od września 1990 do grudnia 2002 r. liczyło 
58 członków zwyczajnych.

Zarząd: 
• prezes – mjr Czesław Dzięba. 

Zarząd (2.12.1990 r.): 
• Prezes – Czesław Dzięba 
• wiceprezes (od 07.03.1993 r.), kronikarz Koła – mjr Wacław Baj 
• skarbnik – Leszek Łyś (od 05.07.1992 r. – Józef Pilczuk) 
• sekretarz – Mieczysław Mazur 
• członkowie – Krzysztof Chwedyk, Sabina Błaszczuk.

Komisja rewizyjna (05.07.1992 r.):
• przewodniczący – Zygmunt Barczuk 
• członkowie – Jan Winiarski, Edward Dziuba. 

Delegaci na zjazd: 
• Czesław Dzięba, Mieczysław Mazur, Zbigniew Cytawa, Wacław Baj  

(od 08.11.1992 r.).

Komisja socjalna (7.03.1993 r.):
• Przewodniczący – Zbigniew Cytawa 
• członkowie – Józef Suchora, Krzysztof Hwedyk.

11.03.2007 r. – prezes Wacław Baj doprowadza do połączenia koła 
nr 3 z Kołem nr 2. Do Koła nr 2 przekazano akta 20 członków zwyczajnych 
z  uprawnieniami, dwóch członków podopiecznych oraz dwóch członków 
nadzwyczajnych z Koła nr 3.

44. Koło Rejonowe w Sułowie

Koło zostało założone w 1990 r. Od stycznia 1990 r. było 44 członków zwy-
czajnych. 

Zarząd (6.01.1990 r.):
• prezes – Jan Kot 
• sekretarz – Piotr Bartnik 
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• skarbnik – Feliks Rataj 
• członkowie – Stanisław Kuźma, Jan Pietrykowski.

Komisja weryfikacyjna: 
• przewodniczący – Adam Godzisz 
• członkowie – Stanisław Kuźma, Feliks Bartnik. 

Komisja rewizyjna: 
• przewodniczący – Bolesław Kuźma 
• członkowie – Bronisław Hanaka, Tadeusz Godzisz. 

Komisja socjalno-bytowa: 
• przewodniczący – Feliks Juźwiak 
• członek – Wicenty Polak. 

Delegaci na zjazd Okręgu: 
• Jan Kot, Piotr Bartnik.

1993 r. – poświęcenie sztandaru Koła nr Sz/Zw/163/2002  Obecnie 
Koło w Sułowie nie prowadzi działalności statutowej.

45. Koło Rejonowe w Łabuniach

Koło zostało założone w 1990 r. W okresie styczeń 1990 – luty 1995 r. liczyło 
53 członków zwyczajnych zweryfikowanych. 

Zarząd: 
• prezes – Marian Petryk 
• skarbnik – Eugeniusz Pysiewicz 
• członek – Stanisław Ciuraszkiewicz. 

Komisja rewizyjna: 
• przewodniczący – Józef Wiater 
• członkowie – Jan Sierota, Bolesław Juszczak. 

Delegaci na Zjazd: 
• Kazimierz Ciuraszkiewicz, Eugeniusz Pysiewicz, Marian Petryk. 

46. Koło Rejonowe w Horodle

Koło zostało założone 1991 r. Od lipca 1991r. do października 1998 r. w Kole 
było 40 członków zwyczajnych zweryfikowanych. 
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Zarząd: 
• prezes – Józef Dańczuk 
• wiceprezes – Eugeniusz Kościuczuk 
• sekretarz – Ewa Śpiewak 
• skarbnik – Józef Marcinek.

15.11.1993 r. – poświęcenie sztandaru Koła.  Obecnie Koło nie pro-
wadzi działalności statutowej.

47. Koło Rejonowe Adamów

Koło zostało założone w 1992 r. 
Zarząd:

• prezes – Mieczysław Gwozda 
• sekretarz – Piort Halik 
• skarbnik – Adolf Mierzwa.

Obecnie Koło w Adamowie nie prowadzi działalności statutowej.
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Sztandary Okręgu Zamość ŚZŻAK
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Sztandar zarejestrowany w grupie sztandarów wojskowych
1. Sztandar 9 PJP Leg. AK Ziemi Zamojskiej Zarządu Okręgu zarejestrowany 

pod nr. Sz/W/155/2002  dnia 12.11.2002 r.
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Sztandary zarejestrowane w grupie sztandarów związkowych
2. Sztandar Koła w Biłgoraju zarejestrowany pod nr. Sz/Zw/153/2002  

dnia 6.11.2002 r.
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3. Sztandar Koła w Gorzkowie zarejestrowany pod nr. Sz/Zw/154/2002  
dnia 6.11.2002 r.
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4. Sztandar Koła w Grabowcu zarejestrowany pod nr. Sz/Zw/155/2002 
dnia 6.11.2002 r.
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5. Sztandar Koła w Józefowie zarejestrowany pod nr. Sz/Zw/156/2002  
dnia 6.11.2002 r.
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6. Sztandar Koła w Komarowie zarejestrowany pod nr. Sz/Zw/157/2002  
dnia 6.11.2002 r.
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7. Sztandar Koła w Krasnobrodzie zarejestrowany pod nr. Sz/w/158/2002 
dnia 6.11.2002 r.
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8. Sztandar Koła w Kraśniczynie zarejestrowany pod nr. Sz/Zw/159/2002  
dnia 6.11.2002 r.
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9. Sztandar Koła w Sitnie zarejestrowany pod nr. Sz/Zw/160/2002  
dnia 6.11.2002 r.
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10. Sztandar Koła w Turobinie zarejestrowany pod nr. Sz/Zw/161/2002  
dnia 6.11.2002 r.
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11. Sztandar Koła w Uchaniach zarejestrowany pod nr. Sz/Zw/162/2002  
dnia 6.11.2002 r.
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12. Sztandar Koła w Zwierzyńcu zarejestrowany pod nr. Sz/Zw/l63/2002  
dnia 6.11.2002 r.
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13. Sztandar Koła w Aleksandrowie zarejestrowany pod nr. Sz/Zw/164/2002 
dnia 12.11.2002 r.
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14. Sztandar Koła w Dołhobyczowie zarejestrowany pod nr. Sz/Zw/165/2002 
dnia 12.11.2002 r.
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15. Sztandar Koła Obwodu w Hrubieszowie zarejestrowany  
pod nr. Sz/Zw/166/2002 dnia 12.11.2002r.
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16. Sztandar Koła w Starym Zamościu zarejestrowany  
pod nr. Sz/Zw/167/2002 dnia 12.11.2002 r.
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17. Sztandar Koła w Tyszowcach zarejestrowany pod nr. Sz/Zw/168/2002  
dnia 12.11.2002 r.
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18. Sztandar Koła w  Ulhówku zarejestrowany pod nr. Sz/Zw/169/2002  
dnia 12.11.2002 r.



486

19. Sztandar Koła w  Miączynie zarejestrowany pod nr. Sz/Zw/170/2002  
dnia 12.11.2002 r.
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20. Sztandar Koła w  Horodle zarejestrowany pod nr. Sz/Zw/171/2002  
dnia 12.11.2002 r.
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21. Sztandar Koła w Werbkowicach zarejestrowany pod nr. Sz/Zw/172/2002 
dnia 12.11.2002 r.



489

22. Sztandar Koła w Szczebrzeszynie zarejestrowany pod nr. Sz/Zw/173/2002 
dnia 12.11.2002 r.
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23. Sztandar Koła w  Łabuniach zarejestrowany pod nr. Sz/Zw/174/2002  
dnia 12.11.2002 r.
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24. Sztandar Koła w  Narolu zarejestrowany pod nr. Sz/Zw/175/2002  
dnia 12.11.2002 r.
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25. Sztandar Koła w  Rudniku zarejestrowany pod nr. Sz/Zw/176/2002  
dnia 12.11.2002 r.
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26. Sztandar Koła w Skierbieszowie zarejestrowany pod nr. Sz/Zw/177/2002 
dnia 12.11.2002 r.
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27. Sztandar Koła w  Telatynie zarejestrowany pod nr. Sz/Zw/178/2002  
dnia 12.11.2002 r.
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28. Sztandar Koła w Tomaszowie Lubelskim zarejestrowany  
pod nr. Sz/Zw/179/2002 dnia 12. 11.2002 r.
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29. Sztandar Koła w Trzeszczanach zarejestrowany pod nr. Sz/Zw/180/2002 
dnia 12.11.2002 r.
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30. Sztandar Koła Rejonowego Zamość zarejestrowany pod nr. Sz/Zw/181/2002  
dnia 12.11.2002 r.
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31. Sztandar Koła Rejonowego w Suścu zarejestrowany pod nr. Sz/Zw/182/2002 
dnia 12.11.2002 r.
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32. Sztandar Koła Rejonowego w Mirczach zarejestrowany  
pod nr. Sz/Zw/183/2002 dnia 12.11.2002 r.
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33. Sztandar Koła Rejonowego w Łaszczowie zarejestrowany  
pod nr. Sz/Zw/184/2002 dnia 12.11.2002 r.
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34. Sztandar Koła Rejonowego w Krynicach zarejestrowany  
pod nr. Sz/Zw/185/2002 dnia 12.11.2002 r.
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35. Sztandar Koła Rejonowego Gminy Zamość zarejestrowany  
pod nr. Sz/Zw/186/2002 dnia 12.11.2002 r. 
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O istnieniu innych sztandarów w Okręgu Zamość ŚZŻAK nie wiemy. Jeżeli 
istnieją, to proszę o wnioski ich rejestrację zgodnie z Regulaminem pocztów 
sztandarowych jednostek zrzeszonych w Światowym Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej, rozdział „Rejestracja Sztandaru” 2002 r., s. 6. 

Przewodniczący Komisji ds. Uroczystości i Sztandarów  
ppłk Antoni Bieniaszewski.

Sztandary niezarejestrowane: 
Koło Rejonowe Nielisz, Koło Rejonowe Żółkiewka
Sztandary własne, wzorowane na sztandarze pułkowym, posiadają koła 
(stan na 31.12.1992 r.):

31 grudnia 1992 r. – w Okręgu Zamość działało 46 kół rejonowych 
w czterech obwodach:

 – hrubieszowskim – 9 kół (Hrubieszów, Grabowiec, Uchanie, Dołhoby-
czów, Mircze, Trzeszczany, Miączyn, Horodło, Werbkowice)

 – tomaszowskim – 12 kół (Tomaszów Lubelski, Narol, Krynice, Susiec, 
Ulhówek, Jarczów, Łaszczów, Komarów, Telatyn, Cieszanów, Stary Dzi-
ków, Tyszowce)

 – biłgorajskim – 4 koła (Biłgoraj, Józefów, Aleksandrów, Tarnogród)
 – zamojskim – 21 kół (nr 1, nr 2, nr 3, gmina Zamość, Sułów, Turobin, 

Radecznica, Nielisz, Zwierzyniec, Stary Zamość, Skierbieszów, Krasno-
bród, Łabunie, Kraśniczyn, Izbica, Rudnik, Żółkiewka, Szczebrzeszyn, 
Sitno, Adamów, Krasne).

Łącznie Okręg w Zamościu liczy 3809 członków, w tym: 3165 zwyczajnych, 
644 współdziałających.

1. Łaszczów
2. Józefów
3. Tyszowce
4. Grabowiec
5. Kraśniczyn
6. Stary Zamość
7. Narol
8. Skierbieszów 
9. Hrubieszów

10. Biłgoraj
11. Tomaszów
12. Komarów

13. Werbkowice
14. Trzeszczany
15. Szczebrzeszyn
16. Turobin
17. Krynice
18. Telatyn
19. Dołhobyczów
20. Żółkiewka
21. Gmina Zamość
22. Ulhówek
23. Miączyn
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Jan Sitek

Muzeum Historyczne Inspektoratu Zamojskiego AK 
im. Stanisława Prusa „Adama”w Bondyrzu

35 lat działalności jako instytucja kultury 

Bondyrz, styczeń 2007 

Muzeum Historyczne Inspektoratu Zamojskiego AK w  Bondyrzu najduje 
się na piętrze murowanego, wolnostojącego, jednopiętrowego budynku usy-
tuowanego na działce obok fabryki mebli. Na podstawie aktu notarialnego, 
prawnym właścicielem części ogólnej powierzchni użytkowej (3/4) budynku 
jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość.

W  roku 1972, w  wyżej wymienionym budynku, Jan Sitek zorganizował 
Muzeum Bondyrza – Fabryki i  Regionu Zamojszczyzny lat 1939–1944. 
Otwarcia Muzeum dokonał w  dniu 5 maja 1972 r. zastępca dyrektora 

Muzeum Armii Krajowej Okręg Zamość, fot. S. Zawiślak
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Zjednoczenia Przemysłu Meblar-
skiego w Poznaniu mgr inż. Andrzej 
Stępniakowski – pochodzący z Hru-
bieszowskiego były łącznik oddziału 
Batalionów Chłopskich „Rysia”. 

Ostatnia wycieczka (20-osobowa 
grupa harcerzy z Wyszogrodu, woj. 
płockie) zwiedziła muzeum dnia 
5 sierpnia 1978 r. 

Na polecenie władz partyjnych 
PZPR muzeum zostało zamknięte, 
ponieważ jak zaznaczono: „nie speł-
niało swojego zadania wychowaw-
czego, szczególnie wśród młodzieży” 
– to jest nie krzewiło ideologii komu-
nistycznej, natomiast gloryfikowało 
AK i Polskie Państwo Podziemne.

Przez cały okres swojego istnienia, 
muzeum za pomocą zdjęć, doku-
mentów i  prelekcji dawało zwie-
dzającym rzetelną, niezakłamaną 
wiedzę o  historii AK i  prawdopo-
dobnie było jedynym tego rodzaju 
muzeum AK w  Polsce. Miało dość 

dużą frekwencję, jak na swoje położenie i warunki. Według zapisów w kro-
nikach w roku 1973, zwiedziły 43 zorganizowane grupy – 1021 osób, w tym 
625 osób to młodzież szkolna oraz 5 wycieczek – 51 osób z ZSRR. Nie podaję 
tu liczby osób zwiedzających muzeum indywidualnie – było ich niemało. 
Dla każdej zorganizowanej grupy wygłaszana była prelekcja na temat wojny 
i okupacji Zamojszczyzny w latach 1939–1944, w tym roli, jaką odgrywała 
AK i jej bohaterska walka w obronie ziemi zamojskiej. 

Nic dziwnego, że taka działalność muzeum spotykała się z niezadowoleniem 
zamojskich władz partyjnych PZPR. Godziła bowiem w politykę ideologiczną 
partii, przywracając należną cześć i chwałę bohaterskim żołnierzom AK i ich 
dowódcom, szczególnie „Kalinie”, „Adamowi”, „Norbertowi”, „Podkowie”, 

Ołtarz w muzeum Armii Krajowej Okręg 
Zamość, fot. S. Zawiślak
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„Ciągowi” i  wielu innym, których zdjęcia umieszczono na ekspozycjach, 
a czyny bojowe omawiano w prelekcjach.

W  latach 1972–1978 muzeum odwiedzały liczne wycieczki i  grupy zagra-
niczne: z  ZSRR, Niemiec, Holandii, Bułgarii, Szwecji, Francji, Szwajcarii, 
Włoch, Irlandii, Wielkiej Brytanii, USA i Kanady. Ich obecność i pozytywne 
odczucia oraz podziw dokumentują wpisy w kronikach muzeum. Muzeum 
zwiedzali również licznie byli żołnierze AK i  BCh, m.in. kpt. „Podkowa”, 
kpt. „Norbert”, kpt. „Dolina”, kpt. „Ciąg” i wielu innych oraz wielu żołnierzy 
zarówno ich, jak i innych oddziałów.

Po pięcioletnich staraniach, dopiero w dniu 9 października 1983 r. muzeum 
zostało ponownie otwarte, dzięki staraniom i  pomocy Muzeum Wojska 
Polskiego w  Warszawie, a  w  szczególności z-cy dyrektora Muzeum Wojska 
Polskiego płk. dr. Kazimierza Satory byłego partyzanta z Polesia i Wołynia, 
historyka, autora wielu artykułów i  książek (m.in.: Opowieści wrześniowych 
sztandarów, Produkcja uzbrojenia w polskim ruchu oporu 1939–1944). Wła-
dze województwa zamojskiego ustaliły, że uroczystość otwarcia muzeum musi 
zostać połączona z  uroczystością 40-lecia LWP. Jan Sitek wspólnie z  „Pod-
kową”, „Norbertem” i „Ciągiem” zgodzili się na to pod dwoma warunkami: 
na otwarcie muzeum zostaną oficjalnie zaproszeni dowódcy oddziałów party-
zanckich AK i ich żołnierze; w Apelu Poległych wymienione zostaną wszystkie 
Oddziały Partyzanckie Inspektoratu Zamojskiego AK i Ich polegli Dowódcy.

Nazwę muzeum zmieniono na Muzeum Lat Walki i Okupacji Zamojszczyzny 
1939–1944. W uroczystości otwarcia wzięli udział m.in.: wojewoda, przed-
stawiciele wojska i  Muzeum Wojska Polskiego, ZBoWiD-u, Ministerstwa 
Leśnictwa i  Przemysłu Drzewnego, Zjednoczenia Przemysłu Meblarskiego, 
a przede wszystkim żołnierze Oddziałów Partyzanckich Inspektoratu Zamoj-
skiego AK i Komendy Podokręgu BCh – około 200 osób. Obecni byli także 
dowódcy oddziałów partyzanckich AK: kpt. Tadeusz Kuncewicz „Podkowa”, 
kpt. Jan Turowski „Norbert”, kpt. Adam Piotrowski „Dolina”, kpt. Józef 
Śmiech „Ciąg” i  inni, jak również kompania honorowa TSWL ze sztanda-
rem. W Apelu Poległych, odczytanym przez oficera TSWL, wymieniono po 
raz pierwszy w historii powojennej Polski wszystkie oddziały Armii Krajowej 
i Batalionów Chłopskich walczące na Zamojszczyźnie. 

Otwarcia muzeum dokonał wojewoda zamojski, przy udziale z-cy dyrek-
tora Muzeum Wojska Polskiego płk. dr. Kazimierza Satory i  kpt. Tadeusza 
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Kuncewicza „Podkowy”. Otwarcie muzeum udokumentowano odpowied-
nimi wpisami w kronice muzeum, wśród których znajduje się i taki: Uczestnicy 
udziału walk w okresie okupacji z Oddziału „Podkowy” z wyrazami uznania za 
trud w zorganizowaniu muzeum i włożoną pracę. Podpisali: Tadeusz Kuncewicz 
„Podkowa”, Oleszek „Wilk”, Feliks Czyż „Zając”, Czesław Tchórz „Kowal”, 
J. Żochowski „Szczerba” i  wielu innych. Zwiedzając ekspozycje poświęcone 
oddziałom partyzanckim AK, ich Dowódcy: „Podkowa”, „Norbert”, „Dolina”, 
„Ciąg” zwracając się do grup podległych im żołnierzy, mówili ze wzruszeniem: 
Patrzcie chłopcy na te zdjęcia, jacyśmy to kiedyś młodzi byli. Trzeba było prawie 
czterdzieści lat czekać na to wzruszające spotkanie. A zwracając się do Jana Sitka 
dodali: Tylko Was Kolego było na to stać, że do niego doszło, że jesteśmy dzisiaj tu 
w Bondyrzu, po tylu latach, razem w tym pięknym muzeum. Dziękujemy.  

W 1984 r. muzeum zwiedziło 131 zorganizowanych grup – 3425 osób, w tym 
młodzież szkolna (2325 osób). Ponadto 15 wycieczek – 99 osób z ZSRR, Nie-
miec, USA, Szwecji. Podobna frekwencja utrzymała się w następnych latach.

W roku 1990 Jan Sitek postanowił przekazać muzeum Światowemu Związkowi 
Żołnierzy Armii Krajowej. Spotkano się z dużym zrozumieniem i przyjaznym 
stosunkiem prezesa zarządu okręgu. W dniu 5 czerwca 1990 r. na wniosek i przy 
udziale kierownika Zakładu nr 2 w Bondyrzu została spisana umowa ze ŚZŻAK 
Oddział Okręgowy w  Zamościu o  nieodpłatne przekazanie części budynku 
ZFM Zakład nr 2 w Bondyrzu Muzeum Walki i Okupacji Zamojszczyzny. 
Muzeum otrzymało nazwę Muzeum Historyczne Inspektoratu Zamojskiego 
Armii Krajowej im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu. 

Społecznym kustoszem muzeum mianowany został z dniem 9 stycznia 1991 r. 
przez Zarząd ŚZŻAK ŚZŻAK Okręg Zamość twórca muzeum i dotychczasowy 
jego społeczny kustosz Jan Sitek. W dniu 30 października 1992 r. sporządzono 
Akt notarialny Repertorium A Numer 1605/92 darowania przez Roztoczań-
ską Fabrykę Mebli w Bondyrzu ŚZŻAK Okręg w Zamościu prawa wieczystego 
użytkowania działki nr 2091/1 o obszarze 564 m² położonej w Bondyrzu oraz 
prawa własności części budynku znajdującego się na działce stanowiącej odrębną 
nieruchomość, wraz z całym zasobem muzealnym tego budynku. Z przeznacze-
niem na Muzeum Historyczne Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. 
Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu przekazano część budynku piętrowego, 
murowanego, składającego się z piętra i połowy parteru o powierzchni użytko-
wej 165m², co stanowi ¾ ogólnej powierzchni użytkowej budynku
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Muzeum ze względu na dużą wartość materialną i historyczną zbiorów winno 
być szczególnie chronione.

Gromadzi ono i eksponuje militaria na podstawie Zaświadczenia nr L dz. AZ- 
-1243/79 wydanego dnia 19.12.1979 r. przez Naczelnika Wydziału Ogólnego 
KW MO w Zamościu, wydanego na podstawie Protokołu L.dz AZ-Pf.1243/79 
sporządzonego w  dniu 17.12.1979 r. dotyczącego kontroli stanu zabezpie-
czenia technicznego pomieszczeń muzeum w Bondyrzu. Podstawą uzyskania 
powyższego zezwolenia było spełnienie warunków wynikających z art. 14 ust. 
3 ustawy z dnia 31.01.1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych 
(Dz. U. nr. 6. poz.43). Mimo istniejących zabezpieczeń odpowiadających obo-
wiązującym ustawowo wymogom, w nocy z 4 na 5 marca 1991 r. dokonano 
włamania do muzeum i kradzieży broni palnej i białej oraz amunicji. Sprawcy 
włamania i kradzieży (3 osoby) zostali aresztowani i osądzeni.

Muzeum w Bondyrzu składa się z sześciu sal wystawowych – ekspozycji sta-
łych, obejmujących łączną powierzchnię ścian ponad 300 m², obrazujących 
lata wojny i okupacji Zamojszczyzny 1939–1944. Szczególnie eksponowane 
są walki wrześniowe, Związek Walki Zbrojnej-Armia Krajowa, Bataliony 
Chłopskie i martyrologia ludności. W muzeum znajdują się zdjęcia, doku-
menty i eksponaty w ekspozycjach stałych: zdjęcia, mapy i plakaty – ponad 
500 sztuk (w tym 446 zdjęć dokumentów, 20 map i pięć plakatów). Jest wśród 
nich wiele zdjęć unikalnych, nigdzie dotąd niepublikowanych.

Dokumenty, prasa konspiracyjna, wydawnictwa okupacyjne – 48 sztuk (w tym 
31 oryginalnych dokumentów o  dużej wartości historycznej i  17  egzempla-
rzy prasy konspiracyjnej oraz okupacyjnych wydawnictw niemieckich. Są 
wśród nich listy i kartki z oflagów oraz stalagów, odciski pieczęci Armii Kra-
jowej Komendy Obwodu Zamość, a także unikalny dokument wydany przez 
Komendę Sił Zbrojnych w Kraju Okręg Len L. 1193 z 10.07.1944 r. – Nada-
nie Dolinie z OP 9 Insp. 897 Srebrnego Krzyża Zasługi z Mieczami za wyróż-
niającą się służbę w szeregach wojska w konspiracji podpisany przez Marcina. 
Wśród dokumentów znajdują się wstrząsające pożegnalne listy (grypsy) kobiet 
skazanych na śmierć, pisane z więzienia na Zamku w Lublinie. Jeden z zacho-
wanych egzemplarzy Tagebuch – Dziennik Lekcyjny na rok szkolny 1940/41 
klasa II i  IV Szkoły Powszechnej w Bondyrzu, zawierający program naucza-
nia dzieci polskich ma wartość unikalną. Bardzo rzadkie są również wydawane 
przez okupanta hitlerowskiego „podręczniki” dla dzieci polskich: „Mały Ster” 
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– ilustrowane czasopismo dla młodzieży na rok szkolny 1943/44. Ponadto, 
w zbiorach muzeum znajduje się wiele innych cennych, unikalnych dokumen-
tów i  wydawnictw. Muzeum w swoich zbiorach posiada również mundury, 
wyposażenie i sprzęt wojskowy (wiele egzemplarzy), w tym cztery kompletne 
mundury. Z wyposażenia zachowały się: hełmy, manierki, chlebaki, strzemiona, 
ostrogi, jak również maski przeciwgazowe, nożyce do cięcia drutów, łopatka 
i  inne. Zgromadzono także broń palną, w  tym czołg i  działo (eksponowane 
na zewnątrz budynku) oraz moździerz, pięć ciężkich karabinów maszynowych, 
lekkie karabiny maszynowe, ręczne karabiny maszynowe, karabin przeciwpan-
cerny UR, karabin automatyczny, karabiny, pistolety maszynowe, pistolety 
i rewolwery. Do najcenniejszych eksponatów broni należą: polski karabin prze-
ciwpancerny UR wzór 35, polski ckm Browning wzór 30 z podstawą, polski 
rkm Browning wzór 28, polskie pistolety Vis wzór 35, niemiecki lekki karabin 
maszynowy mod. MG-42, niemiecki pistolet maszynowy (Sturmgewehr 44) 
model StGw-44 i wiele innych. Są to bardzo cenne eksponaty.

Wszystkie eksponaty broni palnej są zarejestrowane (zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami w tym zakresie) w dokumentach, z podaniem rodzaju broni 
i jej numeru, marki, stanu zachowania oraz pochodzenia.

W muzeum znajdują się także części broni palnej, lufy, skrzynki i taśmy amu-
nicyjne, zapasowe magazynki, pociski artyleryjskie (skorupy bez materiałów 
wybuchowych) oraz zasobniki i segment zasobnika zrzutowego. Najcenniejsze 
eksponaty to: lufa polskiej armaty przeciwlotniczej Bofors wzór 37 ST 1939, 
lufa do polskiego przeciwpancernego UR wzór 35, zasobnik na spadochron, 
linka, kompletny segment zasobnika zrzutowego i fragment innego typu seg-
mentu. Są to pamiątki zrzutu angielskiego dla AK. Opaski, orzełki, odznacze-
nia i inne. W tym trzy opaski AK i BCh, orzełki polskie w tym dwa produkcji 
konspiracyjnej AK, jedno odznaczenie – kwadrat z  literą P, noszony przez 
Polaków wywiezionych na przymusowe roboty do Niemiec.

Muzeum posiada także wojskowy ołtarz polowy z 1939 r. wraz ze skrzynią, 
torbą skórzaną kapelana oraz ornatem i stułą (kompletny). Jest to bezcenny 
zabytek, unikalny eksponat muzealny w skali krajowej.

Muzeum posiada ogółem około 750 zdjęć, dokumentów i eksponatów, w tym 
wiele bardzo cennych, o dużej wartości materialnej i muzealnej. Wszystkie 
są odpowiednio zabezpieczone, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie.
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Muzeum Historyczne Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. Stani-
sława Prusa „Adama” w Bondyrzu oprócz roli historycznej pełni również rolę 
patriotyczno-wychowawczą, zwłaszcza wśród młodzieży, dla której są wygła-
szane odczyty, prelekcje i pogadanki (w zależności od wieku zwiedzających).

W latach 1990–1996 muzeum zwiedziło ponad 300 zorganizowanych grup – 
ponad 8 tys. osób, w tym 5 tys. młodzieży, to jest ponad 60% ogółu zwiedza-
jących. Wygłoszono ponad 300 odczytów, prelekcji i pogadanek. Wśród zwie-
dzających byli: dzieci i  młodzież szkół podstawowych i  średnich, studenci, 
nauczyciele, profesorowie, harcerze, żołnierze, księża, historycy, ludzie nauki 
i kultury, a wśród nich dwóch ministrów rządów solidarnościowych: Janusz 
Lewandowski i Stefan Kozłowski (profesor KUL), jak również wojewodowie 
zamojscy, a  także dziennikarze prasy, radia i  telewizji oraz liczne wycieczki 
zagraniczne z  USA, Kanady, Włoch, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, 
Szwecji i Niemiec.

W dniu 20 września 1992 r. podczas obchodów 53 rocznicy napaści wojsk 
sowieckich na Polskę we wrześniu 1939 r. odbywających się w  Bondyrzu, 
ksiądz biskup Jan Śrutwa dokonał poświęcenia muzeum AK i pomnika Pole-
głych i Pomordowanych Żołnierzy AK, a  także zwiedził muzeum – w kro-
nice napisał: „Niech Bóg Wszechmogący za przyczyną Matki Bożej Królowej 
naszego Narodu błogosławi umęczonej Ziemi Zamojskiej i  jej szlachetnym 
Mieszkańcom”.

Muzeum posiada 14 tomową kronikę z  tysiącami wpisów (indywidualnych 
i zbiorowych) zwiedzających zarówno z kraju, jak i zagranicy. Świadczą one 
o  bardzo wysokich ocenach organizacji i  działalności muzeum. Zdaniem 
osób zwiedzających placówka zasługuje na wysokie uznanie, a  jej działal-
ność powinna być kontynuowana, ponieważ przedstawia ono rzetelną wiedzę 
historyczną, która dzisiaj jest tak bardzo potrzebna zwłaszcza młodzieży.

W latach 1997–2003 muzeum zwiedziło ponad 350 zorganizowanych grup 
– ponad 9 tys. osób, w tym ponad 6 tys. młodzieży, przeważnie szkół podsta-
wowych i średnich. Wygłoszono ponad 350 odczytów, prelekcji i pogadanek 
w zależności od wieku zwiedzających. 

Muzeum AK w Bondyrzu było wielokrotnie prezentowane w telewizji i radiu:
 – 28 czerwca 1994 r. ekipa TVP zwiedziła i sfilmowała muzeum, pokazu-

jąc następnie w kilku odcinkach jego historię i działalność;
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 – 24 września 1996 r. o godz. 18.10 i 30 września 1996 r. o godz. 8.00 
TVP 2 w lokalnych programach informacyjnych przedstawiła reportaże 
o muzeum AK w Bondyrzu;

 – 25 sierpnia 1994 r. i 11 listopada 1994 r. Radio Lublin nadało półgo-
dzinny reportaż redaktor Małgorzaty Sawickiej pt. Msza polowa, w któ-
rym m.in. przedstawiła muzeum AK w Bondyrzu;

 – 11 listopada 1995 r. Radio Lublin nadało wyżej wymieniony reportaż 
Msza polowa;

 – 11 listopada 1996 r. w godz. 14.15–14.40 Radio Lublin nadało audycję 
redaktor Małgorzaty Sawickiej pt. Wolność niejedno ma imię. Reportaż 
nagrany został w  muzeum AK w  Bondyrzu. Przedstawiał jego histo-
rię oraz niektóre eksponaty i związanych z nimi ludzi. Cytowano także 
fragmenty wpisów zamieszczonych w kronice muzeum. 

W  latach 1997–2003 nadano osiem podobnych reportaży telewizyjnych 
i  radiowych. Wszystkie w  mniejszym lub większym stopniu przedstawiały 
działalność muzeum AK w Bondyrzu i ludzi z nim związanych. 

O muzeum AK w Bondyrzu pisała również prasa, m.in. „Wiraże” w nr. 9 
z dnia 7 maja 1994 r. zamieściły piękny artykuł pt. Bliżej Ojcowizny o podróży 
wojskowo-historycznej w  ramach szkolenia patriotyczno-obywatelskiego 
podoficerów zasadniczej służby wojskowej TSWL i wizycie w muzeum AK 
w Bondyrzu, w którym przeprowadzono – jak określa to autor artykułu – 
„żywą lekcję historii”.   

Muzeum AK w Bondyrzu czynne jest cały rok i dostępne o różnych porach 
w zależności od życzeń wycieczek lub indywidualnych turystów. Szczególnie 
ciężkie warunki panują w muzeum zimą nie ma tu ogrzewanych pomiesz-
czeń – w tym okresie muzeum jest odwiedzane przez grupy turystów i indy-
widualne osoby zainteresowane historią Roztocza w latach wojny i okupacji 
hitlerowskiej.

Wstęp do muzeum był i  jest bezpłatny. Nie są także pobierane żadne dary 
pieniężne.

W dniu 5 maja 2002 r. minęło 30 lat od chwili otwarcia muzeum w Bondyrzu, 
kiedy to nosiło nazwę Muzeum Bondyrza – Fabryki i Regionu Zamojszczy-
zny lat 1939–1944. Następnie od reorganizacji i ponownego otwarcia w dniu 
9 października 1983 r. zmieniła się ona na Muzeum Lat Walki i Okupacji 
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Zamojszczyzny 1939–1944, a dopiero 5 czerwca 1990 r. otrzymało miano 
Muzeum Historyczne Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. Stani-
sława Prusa „Adama” w  Bondyrzu. Placówka ta bez względu na nazwę od 
chwili otwarcia do dnia dzisiejszego prezentuje rzetelną wiedzę o historii AK 
i Polskiego Państwa Podziemnego.

W latach 2004–2006 muzeum zwiedziło 106 zorganizowanych grup – ponad 
4200 osób, w tym ponad 3000 młodzieży, przeważnie ze szkół podstawowych 
i średnich, a także studenci i harcerze. Wygłoszono 114 referatów, odczytów, 
prelekcji i pogadanek w zależności od wieku zwiedzającej młodzieży. Wśród 
odwiedzających muzeum były również wycieczki, grupy i osoby indywidualne 
z  Niemiec, Ukrainy, Szwecji, USA i  Japonii. Podobnie jak w  latach ubie-
głych placówkę zwiedziło wielu ludzi kultury, nauki, oświaty, a  także woj-
skowi, księża, dziennikarze, pracownicy administracji i instytucji rządowych, 
kombatanci – żołnierze AK i BCh. Byli wśród nich również: Jerzy Wieczor-
kiewicz, Zbigniew Goliszewski, Zdzisław Grelka z  Warszawy, Robert Trze-
ciak z Przemyśla, biskup Jan Śrutwa, pracownicy i dyrektorzy Departamen-
tów Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, posłowie na Sejmu, wicepremier 
Zyta Gilowska, wojewoda lubelski, a także wysocy rangą wojskowi, wśród 
nich gen. bryg. Aleksander Bortnowski, dowódcy batalionów i dywizjonów 
Śląskiego Okręgu Wojskowego, oraz członek Zarządu Głównego AK – Kry-
styn Lewenstein i redakcja „Karty” na czele z redaktorem naczelnym Zbignie-
wem Gluzą. Muzeum zwiedzili również znakomici naukowcy, jak m.in.: Alf 
Gunnar i Maria Anna Przysada ze Szwecji, prof. br. Roland Kohler z Berlina 
i wielu innych. Wizyty w muzeum które wielokrotnie było pokazywane przez 
TVP 1 i TVP 3 udokumentowane są wpisami w 14 tomach kroniki – księgi 
pamiątkowej muzeum. Pisała o nim i wspominała na jego temat prasa ogól-
nokrajowa, wojewódzka i regionalna w licznych artykułach. 

5 maja 2007 r. minęło 35 lat istnienia i działalności muzeum jako instytucji 
kultury. Kustoszem muzeum od początku jego istnienia jest Jan Sitek, który 
społecznie zajmuje się działalnością muzeum: opracowuje referaty, wygłasza 
odczyty i prelekcje, oprowadza wycieczki oraz zajmuje się wszystkimi spra-
wami administracyjnymi (również sprząta). Przez 35 lat nie otrzymał za to 
żadnego wynagrodzenia, odznaczenia lub nagrody. Należy nadmienić, że 
muzeum nie posiada żadnego etatu ani ryczałtu wynagrodzenia. Nie dyspo-
nuje żadnymi funduszami, nie pobiera żadnych opłat. 
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Jan Sitek stworzył to Muzeum z myślą o młodzieży – o przyszłych pokole-
niach, aby pamiętały o  tym, że każda piędź ziemi zamojskiej zroszona jest 
krwią żołnierza Września 1939 r. i żołnierza-partyzanta AK i zapisała się złotą 
kartą w męczeńskich dziejach Naszego Narodu.

Bondyrz, dnia 3 stycznia 2007 r.         Jan Sitek   

W 2008 r. Muzeum było remontowane za pieniądze pozyskane 
od darczyńców. W tej samej formule funkcjonuje do dzisiaj za sprawą 
kustosza społecznego, który udostępnia Muzeum zwiedzającym. 
Rolę kustosza pełni Edmund Sitek nr tel. 696-273-788.
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Wybrane miejsca pamięci – Okręg w Zamościu

Walki niepodległościowe 1863–1921
1. Pomnik powstańców 1863 roku – Dębina
2. Tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego – Rebizanty
3. Kwatera poległych w 1920 r. ułanów WP – Tyszowce
4. Tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego – Zamość
5. Pomnik i mapa pola bitwy z 1920 r. – Wolica Śniatycka 
6. Płyta pamiątkowa na miejscu zlikwidowanego cmentarza żołnierzy WP 

z 1920 r. – Zamość
7. Pomnik z popiersiem Józefa Piłsudskiego – Obsza
8. Pomnik ułana z wojny 1920 r. – Komarów
9. Kwatera żołnierzy WP poległych w 1920 r. – Hrubieszów

Wojna w 1939 r.
10. Kwatera żołnierzy WP zamordowanych 24.09.1939 r. – Tyszowce
11. Kwatera żołnierzy WP zamordowanych 25.09.1939 r. – Grabowiec 
12. Pomnik żołnierzy WP zamordowanych 25.09.1939 r. – Grabowiec 
13. Kwatera żołnierzy WP zamordowanych 25.09.1939 r. – Hosynne 
14. Pomnik podchorążych WP zamordowanych 25.09.1939 r. – Niemirówek
15. Pomnik i grób gen. T. Piskora – Tomaszów
16. Kwatera żołnierzy WP i AK – Szczebrzeszyn
17. Kwatera żołnierzy WP i AK – Łabunie
18. Kwatera ułanów WP poległych w 1939 r. – Czartowiec
19. Kwatera żołnierzy WP poległych w 1939 r. – Rotunda
Walki oddziałów AK i BCh 1939–1944
20. Pomnik żołnierzy powstania zamojskiego – Szewnia Dolna
21. Pomnik i groby żołnierzy AK – Tyszowce
22. Pomnik l tablica pamiątkowa „Anioła” – Czeremno
23. Muzeum historyczne AK im. S. Prusa „Adama” – Bondyrz
24. Tablica pamiątkowa „Podkowy” – Zwierzyniec
25. Tablica pamiątkowa „Ciąga” – Zwierzyniec
26. Tablica pamiątkowa „Konrada” – Zwierzyniec
27. Tablica pamiątkowa „Norberta” – Zwierzyniec
28. Tablica pamiątkowa „Wita” – Zwierzyniec
29. Pomnik poległych żołnierzy AK – Skierbieszów
30. Muzeum historyczne walk AK i BCh – Osuchy
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31. Cmentarz wojenny żołnierzy AK i BCh – Osuchy
32. Szlaki turystyczne w Puszczy Solskiej – Osuchy
33. Kwatera żołnierzy AK poległych pod Lasowcami – Rotunda
34. Kwatera żołnierzy AK poległych w walkach z UPA – Rotunda
35. Kwatera żołnierzy AK poległych w 1944 r. – Biłgoraj
36. Kwatera żołnierzy AK i BCh – Surnów
Ofiary terroru stalinowskiego 1944–1956
37. Tablica zamordowanych żołnierzy AK – Sitaniec
38. Cmentarz ofiar NKWD i UB – Błudek
39. Groby ofiar NKWD i UB z Jacni – Rotunda
40. Tablica pamiątkowa żołnierzy AK – Tyszowce
41. Tablica pamiątkowa żołnierzy AK – Łabunie
42. Pomniki i tablice pamiątkowe – Zamość:

 – Pomnik AK – ul. Partyzantów
 – Pomnik BCh – ul. Partyzantów
 – Tablice: AK i AK-WIN, BCh, Sybiraków – dzwonnica katedry zamoj-

skiej, ul. Akademicka
 – Tablica: AK i AK-WIN – ul. Kolegiacka
 – Rotunda zamojska
 – Tablice AK – kościół św. Krzyża, ul. Partyzantów
 – Tablice AK – kościół św. Jana Bożego, ul. Wojska Polskiego
 – Krzyż katyński – ul. Piłsudskiego
 – Tablica pamiątkowa marszałka J. Piłsudskiego – Rynek Wielki 
 – Tablica pamiątkowa – ul. Ks. Fr. Zawiszy, Karolówka
 – Tablica pamiątkowa akcji AK-WIN – ul. Okrzei
 – Groby kolegów kombatantów – cmentarze parafialny i komunalny. 

Ramowy program obchodów świąt narodowych, wojskowych oraz rocznic 
historycznych na terenie Okręgu ŚZŻAK w Zamościu z początków pracy 
organizacyjej związku. Większość obchodów ma ruchome daty, ustalane 
każdego roku przez organizatora.
Święta, które od kilku lat nie są organizowane lub odbywają się sporadycznie, 
albo w przypadku których okręg nie posiada informacji na temat ich organi-
zacji w ostatnich kilku latach, oznaczono literami:
(S) – sporadycznie
(N) – od kilku lat nie są organizowane
(?) – brak informacji.
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Kalendarz uroczystości organizowanych  
lub współorganizowanych przez struktury  

organizacyjne ŚZŻAK Oręg Zamość

Rodzaj święta
Termin 

obchodów
Miejsce  

obchodów
Organizator

Rocznica wysiedleń ludności 
z terenu gminy Uchanie styczeń Uchanie

Koło Rejonowe 
ŚZŻAK w Uchaniach,

GOK w Uchaniach

Rocznica bitwy pod Lasowcami luty Lasowce, 
Gm. Krasnobród

ŚZŻAK Okreg 
Zamość

Urząd Miasta 
Krasnobród

Rocznica Wysiedlenia Grabowca 
i okolic

luty Grabowiec Koło Rejonowe 
ŚZŻAK w Grabowcu,
Org. kombatanckie,

UG Grabowiec 

Rocznica przemianowania ZWZ 
w AK

14.02. Biłgoraj Koło Rejonowe 
ŚZŻAK w Biłgoraju

Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych

1.03. Zamość ŚZŻAK O/Zamość
3. Zamojski Batalion 

Zmechanizowany
Urząd Miasta Zamość 

Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych

1.03. Biłgoraj Koło Rejonowe 
ŚZŻAK w Biłgoraju

Konkurs historyczny pt.: 
„Historia mojej małej Ojczyzny. 

Wspomnienia o żołnierzach 
SZP-ZWZ-AK Inspektoratu 
Zamość oraz ich powojenne 

losy”

kwiecień–
czerwiec

(uroczyste 
rozstrzy-
gnięcie 

– I połowa 
czerwca)

Zamość ŚZŻAK O/Z

Uroczystości poświęcone 
pamięci dowódcy oddziału 

AK – mjr Józefowi Śmiechowi 
ps. „Ciąg” i jego żołnierzom 

II połowa 
kwietnia

Skierbieszów Koło,Rejonowe 
ŚZŻAK 

w Skierbieszowie

Rocznica odbicia więźniów-
żołnierzy AK z więzienia w 

Zamosciu przez oddział por. 
Romana Szczura ps. ”Urszula”

maj Zamość ŚZŻAK O/Zamość
3.Zamojski Batalion 
Zmechanizowany,

Zakład Karny 
w Zamościu

Rocznica rozbicia 
komunistycznego obozu 

zagłady żołnierzy AK 
w miejscowości Błudek

maj Błudek,
Gm. Susiec

ŚZŻAK O/Z,
Koło Rejonowe 

ŚZŻAK w Suścu,
UG Susiec

Zjazd Żołnierzy 9PP Legionów 
AK Ziemi Zamojskiej

ostatnia 
niedziela 

maja

Zwierzyniec ŚZŻAK O/Zamość,
Parafia Matki Bożej 

Królowej Polski 
w Zwierzyńcu
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Rodzaj święta
Termin 

obchodów
Miejsce  

obchodów
Organizator

Rocznica pacyfikacji Józefowa 
i okolicznych miejscowości 

oraz rocznica Rzeczpospolitej 
Józefowskiej

czerwiec Józefów Koło Rejonowe 
ŚZZAk w Józefowie

Urząd Miasta Józefów

Uroczystości we wsi Staszic czerwiec Uchanie Koło Rejonowe 
ŚZŻAK w Uchaniach,

Mieszkańcy wsi 
Staszic, GOK Uchanie

Rocznica bitwy pod Osuchami ostatnia 
niedziela 
czerwca

Osuchy
Gm. Łukowa

UG Łukowa,
ŚZŻAK O/Z,

inne podmioty

Rocznica likwidacji 
Inspektoratu AK-WiN 

i aresztowania o. Bernardynów

czerwiec Radecznica Stowarzyszenie  
Głos Bohatera, 
Rodziny ŻW, UG 

Radecznica, Klasztor 
O. Bernardynów, 

ŚZZAK O/Z,
inne podmioty

Rocznica wkroczenia do 
Szczebrzeszyna Oddziału AK 
dowodzonego przez Tadeusza 

Kuncewicza ps. „Podkowa”

lipiec Szczebrzeszyn ŚZŻAK O/Zamość,
3. Zamojski Batalion 
Zmechanizowany,

Parafia św. Mikołaja 
w Szczebrzeszynie

Rocznica mordu na 64 
partyzantach wziętych do 

niewoli w bitwie pod Osuchami

4.07. Biłgoraj Koło Rejonowe 
ŚZŻAK w Biłgoraju

Rocznica wybuchu Powstania 
Warszawskiego

1.08. Biłgoraj Koło,Rejonowe 
ŚZŻAK w Biłgoraju

Rocznica wybuchu Powstania 
Warszawskiego

1.08. Zamość ŚZŻAK O/Zamość,
3. Zamojski Batalion 
Zmechanizowany,

Parafia pw. 
Zwiastowania NMP 

w Zamościu

Rocznica Bitwy pod 
Komarowem

ostatnia 
niedziela 
sierpnia

Komarów,
Wolica 

Śniatycka

Stowarzyszenie Bitwa 
pod Komarowem,
ŚZŻAK O/Zamość,
Parafia Św. Trójcy 

w Komarowie,
NSZZ Rolników 
Indywidualnych 
w Komarowie

Uroczystości patriotyczno-
religijne upamiętniające 

Żołnierza Wyklętego por. Jana 
Leonowicza ps. „Burta”

wrzesień Nowiny, 
Susiec

Koło,Rejonowe 
ŚZŻAK w Suścu,

ŚZŻAK O/Z
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Rodzaj święta
Termin 

obchodów
Miejsce  

obchodów
Organizator

Rocznica wymordowania 
rannych szpitala polowego WP 

przez Armię Czerwoną

pierwsza 
niedziela 

po 17 
września

Góra 
Grabowiec

Koło Rejonowe 
ŚZŻAK w Grabowcu,
Org. kombatanckie,

UG Grabowiec

Rocznica powstania Polskiego 
Państwa Podziemnego

27.09. Zamość ŚZŻAK O/Zamość,
3. Zamojski Batalion 
Zmechanizowany,

Urząd Miasta 
Zamość

Rocznica nadania im. Armii 
Krajowej Szkole Podstawowej 

w Kaczórkach

wrzesień/
październik

Kaczórki,
Gmina 

Krasnobród

SP w Kaczórkach, 
ŚZŻAK O/Z,

UM Krasnobród

Rocznica wysiedleń 
Skierbieszowa i okolic

listopad Skierbieszów Koło Rejonowe 
ŚZŻAK  

w Skierbieszowie,
Urząd Gminy 
Skierbieszów,

Parafia pw. WNMP 
w Skierbieszowie

Rocznica wybuchu Powstania 
Zamojskiego

grudzień Zamość ŚZŻAK O/Zamość,
3. Zamojski Batalion 

Zmechanizowany

* ŚZŻAK O/Zamość od kilku lat regularnie organizuje koncerty Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który przyjmując zaproszenie Związku w każ-
dym roku daje po 4-5 występów na terenie powiatów Zamojszczyzny.



Prezesi ŚZŻAK Okręgu Zamość w latach 1989–2017

płk Bolesław Sobieszczański,
ps. Pingwin, 1989–2001

kpt. Tadeusz Cymberski,
ps. Junak, 2006–2008

mjr Teofil Niemczuk,
ps. Tęgi, 2001–2006

mgr Sławomir Zawiślak, 
Poseł na Sejm RP V, VI, VII 

i obecnej VIII kadencji od 2008 r. 
Prezes Zarządu ŚZŻAK Okręg 

Zamość, Członek ŚZŻAK 
od 02.10.1998 r.

mjr Tadeusz Kopeć,
ps. Bratek, 2008
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OKRĘG ZAMOŚĆ  
22-400 Zamość, ul. Partyzantów 3

PREZES – SŁAWOMIR ZAWIŚLAK
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00

Kontakt: Sekretariat – tel. 84 67 76 556, Prezes – tel. 501 589 888,  
email: akzam@tlen.pl

Lp Koło
Adres

Dni i godz. przyjęć
Imię i nazwisko 

Prezesa 
Dane  

kontaktowe

1 Biłgoraj Tomasz Książek  
– Prezes

tel.  691 757 198,  
686 13 57

e-mail:
ksiazektomasz@wp.pl

2 Dołhobyczów Bronisław 
Wróblewski – 
Prezes

tel. 84 653 25 11

Staszczuk Irena tel. 84 653 22 40

3 Gorzków Zbigniew Żurek tel. 606 751 439

4 Grabowiec Jan Lisiuk – 
Prezes

tel. 84 651 24 49

5 Hrubieszów Kamila 
Maślanka – 
Prezes

tel. 721 728 812
e-mail:kamilaiza@wp.pl

6 Józefów UG Józefów
wtorek 10.00–12.00

Andrzej Wojtyło  
– Prezes

tel.  601 259 059  
510 237 942

e-mail:  
andrzejwojyo@wp.pl

Józef Więcław tel. 793 575 524

7 Komarów Jerzy Marucha – 
Prezes 

tel. 793 449 844

8 Krasnobród Prezes zmarł planowana 
reaktywacja koła

9 Kraśniczyn Edward Sobstyl tel. 82 577 53 51
planowana reaktywacja 
koła

10 Łabunie Karchut Edward tel. 84 616 21 71
Prezes zmarł, 
planowana reaktywacja 
koła
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Lp Koło
Adres

Dni i godz. przyjęć
Imię i nazwisko 

Prezesa 
Dane  

kontaktowe

11 Miączyn Czesław Popek tel. 84 696 44 16 
planowana reaktywacja 
koła

12 Mircze Maria Małek – 
Prezes

tel. 693 551 632 
e-mail:  
gmalek24@wp.pl

Stanisław 
Kozar – Prezes 
Honorowy

tel. 651-94-48

13 Narol Władysław 
Wolańczyk

tel. 16 631 72 58

14 Nielisz Tadeusz Suszek tel. 600 471 124

15 Rudnik Kazimierz 
Kolibab

16 Sitno Prezes zmarł planowana 
reaktywacja koła

17 Telatyn Seweryn 
Wszoła – Prezes 
Honorowy

tel. 661-31-64 
  c. 661-31-04

18 Tomaszów 
Lub. 

22-600 Tomaszów 
Lub., 
Dom Kombatanta 
czwartek  
9.00–12.00

Lucyna Rebizant 
– Prezes

tel.  699 852 196  
600 199 322

19 Trzeszczany UG, środa 10.00–
14.00

Irena Olszewska 
– Prezes

tel. 514 584 311

20 Tyszowce UG, druga 
i czwarta środa 
miesiąca  
9.00–12.00 

Teresa Opalska
– Prezes

tel. 783 967 470

21 Uchanie UG, czwartek 
9.00–13.00

Andrzej 
Jaroszyński
– Prezes

tel. 84 657 71 18

22 Ulhówek Adam 
Hytryniewicz

tel. 606-491-930

23 Werbkowice Sprawą 
reaktywacji koła 
zajmuje się 
Pani Agnieszka 
Skubis-Rafalska

tel. 500 123 279 
e-mail: rask7@wp.pl
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Lp Koło
Adres

Dni i godz. przyjęć
Imię i nazwisko 

Prezesa 
Dane  

kontaktowe

24 Zamość Delegatura LUW, 
22-400 Zamość  
ul. Partyzantów 3,  
spotkania – drugi 
wtorek miesiąca  
10.00–12.00 

Marian Derkacz
– Prezes

tel. 607 825 484

25 Zwierzyniec Sprawą 
reaktywacji koła 
zajmuje się Pan 
Jacek Paluch

tel. 795 082 375
e-mail:
bjpaluch@o2.pl

26 Żółkiewka Alfred Ilczuk – 
Prezes

tel. 84 683 15 17

Jan Mróz tel. 666 222 219
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