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Wstęp 

Państwo polskie odrodziło się w wyniku I wojny światowej. Po 123 latach niewoli 

Polacy znowu byli wolnym narodem. Jednak położenie geopolityczne II RP było 

niekorzystne. Na zachodzie Niemcy, gdzie już na początku lat 20-tych XX w. zaczęła 

rozwijać się ideologia hitleryzmu, na wschodzie zaś Związek Radziecki i zagrożenie 

bolszewizmem. Zwycięska wojna z bolszewikami w 1920 r. powstrzymała pochód Armii 

Czerwonej na zachód. Nie udało się jednak zapobiec ekspansjonistycznej polityce Adolfa 

Hitlera, która wobec uległej postawy Francji i Wielkiej Brytanii doprowadziła do wybuchu II 

wojny światowej.1          

 Ogromu dramatu, jakim była II wojna światowa, nie zrozumie ten, kto tego nie 

przeżył. Ci zaś, którzy przeszli przez to piekło, nie zapomną tego do końca życia. Niemal 

każda polska rodzina straciła kogoś – ojca, matkę, siostrę lub brata. Niejednokrotnie byli oni 

mordowani na oczach najbliższych.         

 II wojna światowa była innym typem wojny niż dotychczas, dawniej dwie armie 

stawały naprzeciw siebie, natomiast zwykła ludność odczuwała tylko pośrednie skutki walki. 

Teraz w sposób bezwzględny niszczono ludność cywilną.      

 Ostatnia zawierucha wojenna zabrała kwiat młodzieży polskiej, urodzonej już po 

odzyskaniu niepodległości, wychowanej w duchu głębokiego patriotyzmu. Ci młodzi ludzie 

zawsze stawiali obowiązek wobec ojczyzny na pierwszym miejscu, cenili takie wartości jak 

honor i odwaga.           

 Nam, młodym, wydarzenia te wydają się bardzo odległe, nie wszyscy kojarzą 

najważniejsze daty związane z II wojną światową, nie wspominając już o wydarzeniach na 

Zamojszczyźnie. A to właśnie Zamojszczyzna stanowi przykład martyrologii narodu 

polskiego, ale także bohaterstwa w najwyższym tego wymiarze o czym świadczy Powstanie 

Zamojskie.           

 Współczesna młodzież poszukuje wzorców do naśladowania, nie potrafi zdefiniować 

pojęcia patriotyzm, nie interesuje się przeszłością naszej ojczyzny. A przecież żaden naród 

nie może istnieć bez swojej przeszłości. Patrząc w przyszłość musimy pamiętać o tym, co 

było wcześniej. Jeśli jest ktoś, kto o tej przeszłości chce opowiadać, to powinniśmy z tego 

korzystać, czerpać nauki na przyszłość i wzorce. Każdy z nas powinien mieć swojego 

bohatera. Moim bohaterem w pełnym znaczeniu tego słowa jest major Zbigniew Kruk. 

Wojenne losy majora oraz jego najbliższych mogłyby stać się kanwą niejednego filmu. Ojciec 

                                                           
1Szerzej o przyczynach, które doprowadziły do II wojny światowej pisze Richard M. Watt w książce Gorzka 

chwała. Polska i jej los 1918-1939, Warszawa 2011. 
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i brat majora byli żołnierzami AK, mama łączniczką, siostra sanitariuszką, stryjowie również 

należeli do AK. Za przynależność do tej organizacji, po wojnie byli poddawani represjom, 

traktowano ich jak bandytów, wrogów Polski Ludowej, Polski o wolność której przecież 

walczyli. O losach majora i jego rodziny dowiedziałem od bohatera mojej pracy, bowiem 

miałem zaszczyt osobiście rozmawiać z tym niezwykłym człowiekiem, poniższy zapis jest 

efektem wywiadu przeprowadzonego z Panem majorem we wrześniu 2012 r. 

Piekło okupacji 

Zbigniew Kruk urodził się w roku 1926 w Zaleszczykach. 2  W 1935r. rodzina 

przeprowadziła się do Gródka Jagiellońskiego niedaleko Lwowa.3 Była to wymuszona zmiana 

miejsca zamieszkania, spowodowana przeniesieniem ojca pana Zbigniewa-Józefa Kruka do II 

Oddziału 26 Pułku Piechoty. Pan Zbigniew dołączył tam do drużyny harcerskiej oraz 

skończył gimnazjum. Jako syn wojskowego miał możliwość przychodzenia na plac ćwiczeń 

w jednostce, żołnierze nauczyli go obsługiwać karabin maszynowy. Beztroskie dzieciństwo 

przerwała jednak wiadomość o możliwym konflikcie zbrojnym z Niemcami. Jak się później 

okazało, to w Gródku Jagiellońskim wojna zastała rodzinę Kruków. Bezpośrednio o wybuchu 

wojny dowiedzieli się z domowego radia. Ojciec pana Zbigniewa został już wezwany 

wcześniej do Lwowa.         

 Młody chłopak zobaczył tragiczny wymiar wojny bardzo szybko. Nad Gródek 

Jagielloński przyleciały niemieckie samoloty, które zbombardowały stację kolejową. Owa 

stacja mieściła się bardzo blisko domu rodziny Kruków, jednak poza rozbitymi szybami dom 

pozostał w nienaruszonym stanie.        

 Nadszedł jednak 17 września… Lwów, a także Gródek zostały zajęte przez Sowietów. 

Ojciec pana Zbigniewa znalazł się w niebezpieczeństwie, musiał się ukrywać. W marcu 

1940r. pojawiła się możliwość przekroczenia granicy w Przemyślu i przejścia na tereny, które 

znalazły się pod okupacją niemiecką. Po pomyślnym przekroczeniu granicy rodzina Kruków 

znalazła się w Zamościu, później zaś w Łaziskach – rodzinnej wsi Józefa Kruka 4. Tak zaczął 

się nowy rozdział w życiu pana Zbigniewa, bowiem jego ojciec założył w Skierbieszowie 

placówkę ZWZ – AK.5Niedługo potem utworzył również placówkę ZWZ w Łaziskach i 

                                                           
2Było to miasto na Podolu, niedaleko Tarnopola, znajdowała się tam Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty, w 

której wykładał ojciec pana Zbigniewa – Józef; K. Węglicka, Wędrówki kresowe, Warszawa 2006, s.224-229. 
3 W Gródku zmarł w roku 1434 król Władysław Jagiełło. 
4 Łaziska położone są na południe od Skierbieszowa, szerzej: J. Niedźwiedź, Leksykon historycznymiejscowości 

dawnego województwa zamojskiego, Zamość 2003, s.278-279. 
5 Józef Kruk ps.Kasztan, Olszyna był jednocześnie dowódcą sekcji szturmowej. Patrz: J. Jóźwiakowski, Armia 

Krajowa na Zamojszczyźnie, t. 1 i 2, Lublin 2007. 
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został jej komendantem. Pan Zbigniew oficjalnie został zaprzysiężony 4 kwietnia 1940r. 

Przyjął pseudonim „Witek”. 6  Uroczystość odbyła się w obecności Piotra Złomańca (ps. 

„Podlaski”) 7  i Józefa Kruka (ps. „Olszyna”). Zadaniem Zbigniewa Kruka była łączność 

między Stanisławem Kleszczyńskim (ps. „Gniadosz”),8a Józefem Krukiem.   

 Jedną z ważniejszych akcji, w których brał udział mój bohater, była likwidacja 

niemieckiego posterunku we wsi Mołodiatycze nocą z 13 na 14 października 1943 r.(trasa 

Zamość-Werbkowice).9 Oddział liczył ponad 60 osób pod dowództwem ppor. Józefa Śmiecha 

(ps. „Ciąg”)10, ppor. Henryka Kapłona (ps. „Żuraw”)11 i Bolesława Sobieszczańskiego (ps. 

„Pingwin”).12 Pan Zbigniew wraz z dwoma kolegami szedł pierwszy, pełniąc rolę patrolu. 

Akcja była dobrze przygotowana, każdy miał swoje zadanie. Kilku mężczyzn zajęło się 

zabezpieczeniem posterunku, gdzie poza jednym Niemcem nie było nikogo. Pan Zbigniew 

razem z kolegami wbiegł do siedziby gminy. Przez powybijane okna powynosili sprzęt do 

pisania, jednak nagle rozległ się strzał. Okazało się, iż to Niemcy puścili serię z karabinów 

przez drzwi na strych, z którymi mocował się „Pingwin”. Nieprzyjaciele ukryci na strychu 

zaczęli rzucać granaty w kierunku drużyny pana Zbigniewa. Zaczęła się nieprzewidziana 

walka. Po błyskawicznej ucieczce z budynku, bohater wraz z Jerzym Pszczółkowskim (ps. 

„Pszczoła”)13 znalazł się przy ścianie na zewnątrz. Razem z nimi pojawili się tam „Żuraw” i 

jego goniec, Stanisław Witold Rycaj (ps. „Kalinka”). 14  Pan Zbigniew tak wspomina to 

wydarzenie:            

 „Ja i „Pszczoła” staliśmy przy ścianie budynku z karabinem skierowanym w otwarte 

drzwi gminy. Nagle wyskoczył z nich gestapowiec, który celował w „Żurawia”. Widząc to, bez 

namysłu strzeliłem i trafiłem Niemca w kark, padł martwy na ziemię. Wszystko to działo się w 

ułamkach sekund.”          

 W tym czasie „Żuraw” już przeskoczył przez płot, po czym to samo zrobił jego 

goniec. Następnie skok udało się wykonać „Pszczole” i „Witkowi”. Widok spalonej wioski 

był przytłaczający. Cały oddział wycofał się do lasu, gdzie zorganizowano biwak. Podczas 

                                                           
6Z. Kruk., Z Armii Krajowej na Sybir, Zamość 2010, s.33. 
7 Był on komendantem rejonu Skierbieszów od maja 1942 r. do maja 1943 r., J. Jóźwiakowski, op. cit., s.68. 
8 Był dowódcą placówki Kotlice w l.1940-43, wcześniej zaś pracownikiem gminy, J. Jóźwiakowski, ibidem. 
9J.Markiewicz, Nie dali ziemi skąd ich ród, Lublin 1967, s.241; W. Jaroszyński, B. Kłembukowski,  

E. Tokarczuk, Łuny nad Huczwą i Bugiem, Zamość 1992, s.155-157. J.Jóźwiakowski, op. cit., t. 1, s.412. 
10Organizował konspirację najpierw w Uchaniach, potem zaś w Skierbieszowie, J.Jóźwiakowski, op. cit., s.68; 

B. Waluda, Samoobrona Zamojszczyzny przed eskalacją, Warszawa 2010, s.128. 
11Był jednym z dowódców grup szturmowych w Skierbieszowie, ibidem. 
12 Organizował konspirację w rejonie Skierbieszów, ibidem, s.69. 
13Był podkomendnym „Ciąga”, w okresie Akcji Burza żołnierzem II kompanii IV Batalionu 9 PP Leg. AK; J. 

Jóźwiakowski., Armia Krajowa na Zamojszczyźnie, t. 2, Lublin 2007, s.819. 
14 Dowódca drużyny w IV kompanii oddziałów partyzanckich AK obwodu Zamość, J. Jóźwiakowski , op. cit. t. 

2, s.367. 
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ogniska „Żuraw” gorąco dziękował panu Zbigniewowi za uratowanie życia.  

 Nocą z 14 na 15 października 1943r. miała miejsce kolejna akcja na niemiecki 

posterunek. Tym razem w Grabowcu. 15 Była to operacja przeprowadzona przez pluton 

„Żurawia”, a także „Pingwina” i „Dębicy” 16 . Wywiad przekazał informację o Niemcach 

przebywających na grabowieckiej plebanii. Po zlikwidowaniu esesmanów drużyna, w której 

znajdował się „Witek” powróciła do punktu zbornego razem z uzyskanymi bronią palną, 

odzieżą, towarami tekstylnymi oraz żywnością. Niebawem dotarł także pluton „Pingwina”, 

jednak jemu nie udało się wykonać zadania.      

 Działanie w konspiracji z pewnością było wielkim ryzykiem dla tak młodego 

człowieka. W momencie zaprzysiężenia pan Zbigniew miał zaledwie 14 lat, już jako 

siedemnastolatek brał udział w tzw. akcjach zagrażających przecież bezpośrednio życiu. 

Jednak przedwojenny sposób wychowania w patriotyzmie i miłości do ojczyzny powodował, 

iż młodzi ludzie nie cofali się przed niczym, zawsze na pierwszym miejscu stawiając służbę 

ojczyźnie. 

Aresztowanie 

16 marca 1944r. miała miejsce kolejna akcja. Była to szczególna wyprawa, bowiem 

nosiła charakter odwetowy. Głównym celem była duża ukraińska wioska – Bereść w 

okolicach Grabowca. Poprzebierani za Niemców Polacy wjechali w sam środek tej 

miejscowości. O dobrej organizacji świadczy fakt, że w akcji brały udział oddziały także z 

obwodu hrubieszowskiego. W efekcie wioska została spalona.17 

 Po wielu akcjach, m. in. udanej zasadzce na majora SS Manthaja, szefa posterunku w 

Pańskiej Dolinie,18 przyszedł moment kryzysu. Był rok 1944. Do Zamościa zbliżał się front, 

niemieckie oddziały masowo opuszczały tereny Zamojszczyzny. Batalion „Ciąga” otrzymał 

rozkaz wymarszu naprzeciw oddziałom radzieckim. Sowieci zaprosili „Ciąga” do kwatery 

swojego dowództwa. Żądali złożenia przez polskich partyzantów broni. W tej sytuacji „Ciąg” 

wydał rozkaz powrotu do domów. Zbigniew Kruk udał się do Skierbieszowa, do rodziny 

Więcławików.           

  Po kilkunastu dniach, „Witek” dostał rozkaz koncentracji batalionu do którego 

należał. Zbiórka miała na celu zebranie mężczyzn, którzy wyruszyli, by pomóc walczącej 

                                                           
15J. Markiewicz, op. cit., s.241-242; J. Jóźwiakowski, op. cit., t. 1, s.412. 
16 Józef Michalczuk ps.Dębica, dowódca 3 plutonu IV kompanii dowodzonej przez Józefa Śmiecha ps.Ciąg; J. 

Jóźwiakowski, op. cit., t. 1, s. 367. 
17J. Grygiel, ZWZ – AK w obwodzie zamojskim 1939-44, Warszawa 1985, s.256; J. Markiewicz, Partyzancki 

kraj, Lublin 1980, s. 161-163; W. Hryniewiecki, My z Zamojszczyzny, Warszawa 1970, s.106-107. 
18Z.Kruk, op. cit., s.44-46. 
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Warszawie.19 Niestety, na miejsce zgrupowania wpadła milicja Armii Ludowej. Rozpętała się 

strzelanina, po czym przyszedł rozkaz odwołujący mobilizację. Pan Zbigniew powrócił do 

Łazisk. W październiku 1944 r. do Łazisk przybyli milicjanci i sowiecki sierżant. Aresztowali 

oni członków AK. Sowietów prowadził konfident, mieszkaniec Łazisk, milicjant Stanisław 

Woźniak. Wskazywał swoich kolegów, sąsiadów i znajomych. Pan Zbigniew ukrył się w 

sadzie, gdzie czekał na rozwój wypadków. Jego ojciec postanowił, że nie będzie czekał i 

weźmie sprawy w swoje ręce. Wywiązała się kolejna wymiana ognia, po której Sowieci 

uciekli, pozostawiając więźniów.  

3 listopada 1944r. wojska NKWD otoczyły wsie Dębowiec i Łaziska po to, by 

wyłapać żołnierzy AK. Jednym z aresztowanych był Zbigniew Kruk. 20  Znalazł się w 

Zamościu, gdzie był torturowany. Nie wydał nikogo. 

Ten piękny obraz niespotykanej odwagi i honoru można podawać jako przykład 

dzisiejszym pokoleniom Polaków. Dla pana Zbigniewa ważniejsza była sprawa Polski, los 

jego towarzyszy, aniżeli jego własne życie. 

W takiej sytuacji wyrok mógł być tylko jeden: kara śmierci przez rozstrzelanie.  

 

„Taki młody i jedzie na śmierć…” 

 

Osądzonych przewieziono do Lwowa, gdzie osadzono ich w więzieniu na 

Zamarstynowie. Po kilku dniach pobytu pan Zbigniew otrzymał papier i ołówek, aby napisać 

do Sądu Najwyższego ZSRR o ułaskawienie. Nie zgodził się. Po kilku dniach otrzymał 

informację, iż kara została zmieniona na 10 lat katorgi na Sybirze. 

Pod koniec grudnia przybyła komisja lekarska, która stwierdziła, iż Zbigniew Kruk 

nadaje się do wywózki. Wraz z innymi więźniami załadowano go do wagonów towarowych. 

W każdym z nich było około 50 więźniów. Pan Zbigniew jechał razem z kolegami z 

Zamojszczyzny Józefem Nieborakiem i Adamem Droździelem, z Łabuń. Jak się później 

dowiedział „Witek”, pociąg początkowo kierował się do Charkowa. Tam zastał ich 30 - 

stopniowy mróz.21. Wielu już wtedy umierało, pan Zbigniew wspomina, iż racje żywnościowe 

dostawali tylko raz dziennie(chleb z kukurydzy i gorącą wodę). Po załadunku więźniów 

podróż trwała dalej, Pan Zbigniew został poinformowany od jednego z Rosjan, że pociąg 

kieruje się na Syberię. Kolejnym przystankiem było miasto Gorki. Tam usłyszał przez głośnik 

                                                           
19Tamże, s.51. 
20 Aresztowano wtedy również jego stryja Stanisława Kruka. 
21 Podobną drogę na Sybir przeszedł Wacław Jaroszyński (w organizacji od 1943 r., rejon Skierbieszów), a 

swoje przeżycia opisał we wspomnieniach. Patrz: W. Jaroszyński, 33 miesiące zesłania na Uralu, Lublin 2010. 



 

9 
 

o ofensywie wojsk radzieckich na Warszawę. Było to w styczniu 1945 roku. Z Gorki pociąg 

kierował się do Peczory. Trwało to kilka dni, z wagonu pana Zbigniewa zmarło kilku 

więźniów. Sam bohater czuł się fatalnie, był opuchnięty, nie zależało mu już na życiu. 

Przetrwał ten trudny moment dzięki pomocy Adama Droździela i Józefa Nieboraka.  

Peczora powitała ich nocą polarną i około 40 – stopniowym mrozem. Pan Zbigniew 

razem z towarzyszami trafił do szpitala. Po chwilowym pobycie przeniesiony został jednak do 

izolatki. Jego stan zatem musiał być naprawdę poważny. Przeleżał w szpitalu 10 miesięcy. 

Odwiedzany był przez Adama Droździela, który jak się później okazało, poinformował 

rodzinę pana Zbigniewa o jego losach.  

Kiedy stan pana Zbigniewa się poprawił, pozwolono mu na opuszczenie szpitala. 

Został przydzielony do obozu nr 3. Warunki wspomina jako tragiczne:  

„Spaliśmy na gołych narach, bez żadnej pościeli, w tym ubraniu, w którym 

chodziliśmy i pracowaliśmy”.  

Całymi dniami chodził po kilka kilometrów do pracy we młynie. Nie minęło wiele 

czasu, a „Witek” ponownie miał problemy ze zdrowiem i raz jeszcze trafił do lazaretu. Tym 

razem jego rekonwalescencja trwała 6 miesięcy. Kolejny powrót przyniósł nowe stanowisko. 

Zbigniew Kruk pomagał w cięciu drzew i ich transporcie. 

Wkrótce został przeniesiony do obozu nr 10. Długo tam nie zagościł. Poznał tam 

kierownika robót, który był Polakiem. Marian, bo takie było jego imię, szybko zainteresował 

się panem Krukiem. Pomagał mu na różne sposoby, a także zaoferował przeniesienie do 

budowy linii kolejowej. Tak oto mijały kolejne miesiące, a pan Zbigniew ciężko pracował na 

tej okrutnej ziemi. 

W 1947r. nastąpiła kolejna zmiana obozu. Pamięć bohatera nie pozwala określić 

dokładnie jego numeru (27 lub 47). Spotkał tam kolejnego Polaka, lekarza ze Stanisławowa. 

Dzięki niemu został sanitariuszem.. Po pół roku spędzonym w tym obozie został przeniesiony 

do obozu nr 44. Jak wspomina, to tam była najcięższa praca. Kilofem rozbijał zamarzniętą 

ziemię, pracował 12 godzin dziennie, przy mrozie -400C.22 

Przychodziły kolejne zmiany obozów, aż w końcu pan Zbigniew trafił do Inty.23 Tam 

skończył obozowy kurs na elektryka. Od tego czasu, jak sam zaznacza, miał lżejsze prace, a 

kilof zamienił na młotek i kombinerki. W Incie Zbigniew Kruk po raz pierwszy od dawna 

obchodził wigilię. Było to w 1953 r. Jeszcze wtedy nie wiedział, że już niebawem skończy się 

                                                           
22 Praca taka oczywiście nie była wydajna, zwracano uwagę na wykonanie tzw. normy; S. Kalbarczyk, Gułag: 

niewolnictwo XX wieku, Biuletyn IPN, nr 4 (2009), s.19. 
23 Miasto w Republice Komi, w północnej części Rosji. 
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jego zesłanie. Po śmierci Józefa Stalina, Rosjanie zaczęli stopniowo likwidować łagry. 

Niedługo potem pan Zbigniew napisał do polskiej ambasady w Moskwie prośbę o powrót do 

kraju. Po ośmiu miesiącach oczekiwania otrzymał paszport konsularny, dzięki któremu mógł 

się ubiegać o wizę. Warto zaznaczyć, że w pewnym momencie Rosjanie oferowali mu 

pozostanie w ZSRR. Kuszony był zarobkami i posiadaniem samochodu. Wolał jednak wrócić 

do swojej ojczyzny za którą walczył, za którą cierpiał ciężkie lata na obcej, wiecznie 

zmarzłej, syberyjskiej ziemi.  

W grudniu 1955 już był w drodze do domu. Przed wyjazdem kupił aparat (Rosjanie 

wypłacili mu 800 rubli za pracę), dzięki temu udokumentował swoją podróż na fotografiach. 

Po kilkudniowej podróży dotarł do Nowego Sącza, a stamtąd do swojej małej ojczyzny, 

Zamościa. Tak zakończyła się kilkuletnia epopeja żołnierza, który w końcu powrócił do 

domu. 

Zakończenie 

 

 Kiedy szedłem na umówione spotkanie do domu Pana Zbigniewa, nie wiedziałem, iż 

otrzymam tak szczegółowe informacje o jego wojennych losach. Nie wszyscy kombatanci 

chcą opowiadać… Dla wielu wojna była tragicznym przeżyciem, nie chcą już do niej wracać. 

Niektórzy stracili na wojnie swoje rodziny. 

 Pan Zbigniew bardzo chętnie dzieli się swoją historią, jak sam mówi: „Trzeba 

opowiadać młodym prawdę, jak to było…”. Jest osobą wyjątkową w gronie wszystkich 

żołnierzy Armii Krajowej, których grupa niestety maleje… Dzięki spotkaniu z Nim, ja 

również poczułem się wyjątkowo. Nie każdemu jest dane rozmawiać z żołnierzem AK czy 

pisać o nim pracę. Mnie spotkał ten zaszczyt. Nie żałuję czasu poświęconego na pisanie, 

ponieważ dzięki temu słowo patriotyzm nabrało dla mnie nowego wymiaru.  

Bóg, Honor, Ojczyzna – te wartości przyświecały tym, walczyli z wrogiem, wielu na 

ołtarzu Ojczyzny położyło swoje życie. Ci, którzy przeżyli wojnę, byli traktowani 

niejednokrotnie jak bandyci, bo sprzeciwiali się komunistycznemu ustrojowi. Wielu znalazło 

się w ubeckich więzieniach, gdzie mordowano ich metodą znaną nam już z Lasu 

Katyńskiego…. Tak ginęli również koledzy majora Kruka, on sam mówi, iż wielokrotnie 

nękany był przez komunistów, jako były żołnierz AK był przecież wrogiem ludu. Nie 

poddawał się jednak, trwał w przekonaniu, że dożyje wolnej Polski, bo: 
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„Zawsze trzeba mieć nadzieję, 

Nawet jeśli teraz nie ma nic, 

Zawsze może coś się zdarzyć, trzeba żyć .”24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Fragment piosenki zespołu Emigranci. 
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Dokumenty i fotografie 

 

 

Struktura terenowa AK (w oparciu o: M. Ney-Krwawicz, Armia Krajowa. Siły zbrojne 

Polskiego Państwa Podziemnego, Warszawa 2009, s. 34). 
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Tablica w Kościele Św. Krzyża w Zamościu poświęcona Sybirakom. 

 

 

 

Zaświadczenie Zbigniewa Kruka o pracy w kopalni węgla nr 9 w Incie. 
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Zaświadczenie potwierdzające partyzancką działalność majora  

oraz jego pobyt na Syberii. 
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Kartka, którą pan Zbigniew wysłał do siostry Alicji ze ZSRR, poniżej: kartka Alicji Kruk 

 do PCK z prośbą o odnalezienie brata . 
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Legitymacje wręczenia: Orderu Męczeństwa i Zwycięstwa dla Represjonowanych od 1939 do 

1989 za Polskę Wolną i Sprawiedliwą, Orderu Przelania Krwi za Ojczyznę, Kombatanckiego 

Krzyża Zasług. 

 

Legitymacje wręczenia Krzyża Armii Krajowej i Krzyża Walecznych. 

 

Legitymacje wręczenia Kombatanckiego Krzyża Zasługi, Odznaki pamiątkowej, 

Krzyża Więźnia Politycznego. 
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Legitymacje wręczenia Odznaki Zasłużony dla Województwa Lubelskiego, Krzyża 

Zesłańców Sybiru. 

 

 

Ordery i odznaki majora Zbigniewa Kruka, górny rząd od lewej: Krzyż Zesłańców Sybiru, 

Krzyż Partyzancki, Krzyż Zasługi (PRL), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż 

Walecznych, Krzyż Armii Krajowej, Kombatancki Krzyż Zasług, Krzyż Więźnia 

Politycznego SPbWP; dolny rząd od lewej: Medal Pamiątkowy Solidarności, Krzyż 

Niepodległości, Krzyż Zasługi(RP), Medal Zwycięstwa i Wolności, Order Męczeństwa i 

Zwycięstwa dla Represjonowanych od 1939 do 1989r. za Polską Wolną i Sprawiedliwą, 

Odznaka Honorowa Sybiraka, Order Przelanej Krwi za Ojczyznę, Odznaka pamiątkowa 

„Akcja Burza”. 
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Od lewej: Odznaka Zasługi Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Zamość, Odznaka 

Zasłużony dla Województwa Lubelskiego, ostatni : Medal Pro Patria. 

 

 

 

Legitymacje wręczenia: Odznaki Grunwaldzkiej i Odznaki Honorowej Sybiraka. 
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