
 

„Historia mojej małej 

Ojczyzny. Wspomnienia         

o żołnierzach ZWZ – AK 

Okręgu Zamość oraz            

ich powojenne losy”. 

 
 

          

 

 

 

         Mateusz Hurkała 

                  Uczeń I klasy Technikum Gastronomicznego  

                   w ZSZiO w Biłgoraju.   

 



„Wspomnienia Bohatera” 

Jak doszło do naszego spotkania? 

        Gdy dowiedziałem się, że jest okazja aby napisać pracę, której 

tematem ma być historia żołnierza Armii Krajowej, od razu 

postanowiłem, że muszę zrobić wszystko, aby znaleźć żyjącego         

w okolicach Biłgoraja żołnierza AK… Po kilku dniach poszukiwań    

w Internecie, telefonów do rodziny, znajomych oraz przyjaciół            

z zapytaniem czy mają jakikolwiek kontakt z byłym żołnierzem, 

dotarłem do jednego z bohaterów II wojny światowej. Dzięki pomocy 

mojego wujka, który interesuje się historią Armii Krajowej                

w regionie, zdobyłem numer telefonu do mieszkającego nieopodal 

Biłgoraja, w małej miejscowości, Smólsku, pana Stanisława Skubisa.  

Po skontaktowaniu się z jego rodziną, oraz dzięki ich uprzejmości 

udało mi się doprowadzić do bardzo oczekiwanego przeze mnie 

spotkania.                                       

         Drugiego maja, lekko podekscytowany możliwością spotkania    

z taką osobowością - wybrałem się do domu pana Stanisława            

na rozmowę. Po przywitaniu się z moim bohaterem od razu 

postanowiłem zadać mu kilka pytań…



  

*Obecne miejsce zamieszkania pana Stanisława Skubisa 

 

 

 



 

- Jak dowiedział się Pan o istnieniu Armii Krajowej?                          

- na początku wojny nikt nie wiedział o żadnej Armii, dopiero potem 

dowiedziałem się od kolegów o powstaniu Armii Krajowej. 

- Jak dostał się pan do oddziałów partyzanckich?                                 

- do partyzantki dostałem się dopiero w 1944r. Miałem wtedy 

osiemnaście lat. W jaki sposób? Niemcy robili łapanki, wywozili ludzi 

do Niemiec i ja też byłem do takiego wyjazdu wyznaczony.                   

Ale ja byłem młodym chłopakiem. Niektórzy Polacy pojechali na 

ochotnika. Dziewczynom Niemcy proponowali maszyny, chłopakom 

motor, rower - żeby chcieli pojechać. Potem nikt nie chciał już 

wyjeżdżać, było dużo łapanek. Gmina wyznaczała ludzi do 

arbeitszeitu w Biłgoraju, ci którzy się zgłosili na wezwanie byli 

wywożeni przez polską policję do Niemiec, i tam dopiero pracowali                   

u gospodarza. Ja pomyślałem sobie nie, nie pojadę. Zawiązała się 

partyzantka, ale nie chciałem jechać więc musiałem uciekać przed 

Niemcami. Z Dylów była wyznaczona straż na nasz teren, która 

liczyła około piętnastu strażaków, którzy jechali na wieś żeby łapać 



ludzi. Za jednego złapanego dostawali piętnaście kilogramów cukru. 

 

 

Ale ja miałem jeszcze inną możliwość, na Dylach miałem rodzinę       

i kiedy mieli po mnie przyjechać ja byłem powiadomiony. Ale to mi 

się „uprzykrzyło”, bo zawsze rano gdy było ciemno musiałem 



ukrywać się w lesie. Brałem jakieś ubrania i uciekałem, oni 

przyjeżdżali - widzieli że nie było nikogo i wracali. Dowiedziałem się, 

że zawiązała się partyzantka. Nie u mnie, ale około dwa kilometry pod 

Wolaninami. 

 

 



 

Tam była tak zwana wyższa sfera. Werbowano i chciano szkolić jak 

najwięcej żołnierzy, żeby mogli walczyć. Miałem kolegę Stanisława 

Kapkę ps. „Orzeł”, który był w szkole oficerskiej. Powiedziałem                   

mu po co ja mam uciekać?... Jesteś tam u nich, zapytaj komendanta, 

czy by mnie nie przyjął do partyzantki. Zgodził się, powiedział,        

że mnie powiadomi o wszystkim wkrótce. Ich oddziały, które były 

tropione przez Niemców przeniosły się w lasy pod Tereszpolem,        

w okolicach Bukownicy, i tam byliśmy też później przez jakiś czas. 



 

 

Komendant powiedział  koledze, że może mnie przyprowadzić, ale na 

własną odpowiedzialność, żeby nie miał kłopotów. Złożyłem 

przysięgę i tak dostałem się do partyzantki… 

 

 



Przysięga Armii Krajowej 

„W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, 

Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak 

Męki i Zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, 

Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru             

i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary 

życia mego. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom 

Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii 

Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie 

dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało. 

 

Tak mi dopomóż Bóg.” 

 

- Skąd pochodził pański komendant?                                                        

- komendant pochodził z Łodzi, nazywał się Józef Stegliński. Musiał 

uciekać, bo Niemcy go wytropili. Przyjechał do Biłgoraja i założył 

warsztat ślusarski -  i to naprzeciw Gestapo! Stamtąd śledził 

Niemców.  



 

*Siedziba gestapo w Biłgoraju 

Wytrwał około pół roku, potem znowu go wytropili. Dwóch 

gestapowców przyszło po niego, ale nie poznali go, bo był ubrany               

w jakieś ‘łachmany” zapytali gdzie jest kierownik. On powiedział              

że wróci za dwie godziny, zabrali się i poszli. On w tedy dyla! Uciekł,      

i tyle go widzieli. Wtedy założył tę partyzantkę tutaj. Robił zebrania, 

szkolenia, ale to też nie było dobre. Nie było dużo broni, poligonów. 

 



- Jak wyglądały te szkolenia?                                                                  

- wszystko działo się w lesie. Uczyli nas jak zachowywać się podczas 

walki, jak się czołgać, poruszać. Strzelanie ćwiczyliśmy strzelając               

z normalnej broni do tarczy ustawionych w lesie. 

- Właśnie, jak zdobywaliście broń i jedzenie?                                                      

- jedzenia nie brakowało bo byliśmy w lesie. Raz pojechaliśmy                 

do Biłgoraja na folwark, tam gdzie dzisiaj jest Małpi Gaj. Ukradliśmy 

Niemcom osiemnaście świń! Ja wtedy byłem na ochronie. 

Zajechaliśmy od tyłu. Do akcji wyznaczonych było paru ludzi.                  

Ja miałem długi karabin Mauser (w razie gdyby Niemcy zaatakowali). 

Był tam jeden parobek który chciał nas bić, musieliśmy go związać      

i zostawiliśmy go tam. 



 

*Park dworski w Biłgoraju, potocznie nazywany Małpim Gajem 

 Broń mieliśmy przeważnie ze zrzutów, a poza tym każdy zdobywał ją 

na własną rękę. Ja miałem broń od moich kuzynów z Aleksandrowa.                            

Za Aleksandrowem w 1939r pod Sigłą, Niemcy uciekali w naszą 

stronę przed Sowietami, nasi żołnierze zatrzymali  przez chwilę 

Niemców, zaganiając ich w bagno. Ten, kto był mądrzejszy, wziął 

broń, bo wiedział, że może się jeszcze przydać. Potem ją sprzedawali. 

Ja z kuzynami pojechaliśmy do jednego z nich i kupiliśmy cztery 

karabiny. 



 

- Ile osób liczył pana oddział?                                                                  

- nie wiem dokładnie ile, nie można było liczyć, a ni nawet patrzeć na 

siebie, bo zawsze było jakieś podejrzenie. Jak szliśmy na akcje, gdy 

Niemcy nas zaatakowali z Janowskich Lasów, było nas około 

czterystu żołnierzy, partyzantów, a potem nas podzielili na plutony.   

W każdym było czterdzieści osób i była przydzielana broń zdobyta od 

Niemców i zrzucana tutaj. Moim dowódcą był Józef Stegliński 

pseudonim „Cord” a potem podchorąży z Poznania - Tadeusz 

Piotrowski, pseudonim „Pazur”.  



- A jaki był pana Pseudonim?                                                                               

- na mnie mówili „Hel” , wybrał mi go Janek Micyk. 

- Brał pan udział w akcjach zbrojnych przeciwko Niemcom?                                                                        

- nie, my nie robiliśmy tego. Paliliśmy, atakowaliśmy niemieckie 

tartaki i pracownie, robiliśmy wywiady. 

- Mógłby pan opisać jak doszło do bitwy pod Osuchami, w której po 

części pan sam uczestniczył?                                                                                

- pod samymi Osuchami nie byłem, ale zaraz wytłumaczę dlaczego. 

Gdy Niemcy szli na akcję było ich trzydzieści tysięcy uzbrojonych              

po zęby. Szli z Janowskich Lasów, zajęli Biłgoraj, Zwierzyniec                   

i wszyscy szli do Osuch, dowódcy rozdzielili nas i każdy dostał swój 

teren do walki z Niemcami. Każdemu plutonowi przydzielono 

czterdziestu ludzi. Kilku poszło do domu, ci którzy wiedzieli że nic                

z tego nie będzie wrócili, tylko musieli oddać broń. Było nas 

czterdziestu, zginęło dwóch. 



 

- Jak zginęli?                                                                                                           

- poszli na wywiad do Smólska. Tadeusz Piotrowski powiedział im 

żeby szli na skraj lasu, bo Niemcy są mądrzy i wyszkoleni. Mogą być 

na budynkach, na drzewach. Popatrzył na zegarek i powiedział          

im: „godzinę czasu macie”. Jeden z nich miał dwadzieścia pięć, drugi 

dwadzieścia siedem lat. Niemcy mieli gniazdo ogniowe na szkole,               

z karabinem maszynowym, niedaleko była stodoła i tam też mieli 



gniazdo z karabinami i czekali... Dwóch naszych poszło, za godzinę 

mieli wrócić. Poszli… Nic nie widzieli, pytali ludzi gdzie                      

są, rozdzielili się. Jeden z nich wpadł prosto na Niemca, zaczął 

uciekać. Został trafiony pod łopatką w plecy, od razu zginął. Drugi był 

mądrzejszy. Uciekał przez zborze bo było wysokie i nie było go 

widać, jak wyszedł na owies, od razu zdjął go snajper. Dostał prosto  

w głowę. Minęła godzina, nie wracali, dużo z nas zwątpiło. 

 

- Następnego dnia mieliście mieć akcję, tak?                                                             

- tak, mieliśmy akcję na Niemców. Na dzień wcześniej kolacji nie 

jedliśmy, ja byłem wyznaczony z innym żołnierzem pójść pod 

Biłgoraj i obserwować teren, nie było rady, poszliśmy nocą. Teraz tak 

sobie myślę,  co by było jakby Niemcy zasadzkę zrobili? Człowiek 

głupi był, dopiero w wojsku nauczyłem się rozumu. Poszliśmy na łąkę 

i leżeliśmy. Przed świtem zrobił się szum w Biłgoraju, poza tym było 

cicho. O trzeciej nad ranem pomyślałem że mogą nas okrążyć.            

Gdy zrobiło się jaśniej, Niemcy odpalili rakiety, wtedy już wiedziałem 

że będą szli na nas. Drugi który był  ze mną chciał tam jeszcze zostać, 

ja nie chciałem zginąć więc się zabrałem, poszedł za mną. 

Przyszliśmy do Edwardowa. Mieliśmy tam znajomą dziewczynę, gdy 

przyszliśmy do niej piekła placki, pytała czy chce nam się jeść, ale ja 

się wstydziłem więc powiedziałem, że nie. Człowiek nie jadł całą noc, 

głodny byłem zjadłbym. Potem mówił żebyśmy jeszcze poczekali 

dłużej u niej, ale ja poszedłem dalej, przyszedł potem za mną, 



poszliśmy do gajówki i tam był już nasz cały pluton, mieliśmy tam 

hamować Niemców, żeby nie przeszli dalej. To było około dziesiątej 

rano, jak Niemcy przyjechali, robili taki popłoch, hałas, chcieli 

żebyśmy się ich bali. Każdy z nas zajął swoje stanowisko, żeby mieć 

dobry ostrzał, ale mądrzy chłopi z Brodziaków powiedzieli: ”Co?! Wy 

wiecie co byśmy tu narobili?! My może zabijemy winnego Niemca,            

a co będzie z resztą, z naszymi ludźmi? Spalą, zabiją, mamy ochraniać 

wioskę!” Przekonali dowódcę żeby był jak oni chcą. Tyle, że im 

uciekliśmy, byliby nas wystrzelali!  Gdy wybieraliśmy stanowiska,             

ja byłem pierwszym amunicyjnym ,był jeszcze drugi amunicyjny                  

i celowniczy. Mieliśmy trzy „rkmy” .Ja miałem dwadzieścia pięć 

magazynków do „rkmu” , drugi amunicyjny też miał dwadzieścia pięć 

magazynków. Ja jeszcze swojej amunicji do pistoletu  miałem pół 

plecaka to było co nosić, ale byłem młody to dawałem radę. Przyszli 

Niemcy, pamiętam jak dziś, wyszedł jeden z nich, stanął przy 

kapliczce, wyjął lornetkę i patrzył, obserwował, potem się cofnął               

do lasu, potem szło siedmiu Niemców drogą do lasu. Szli prosto na 

nas, a my dalej tam siedzieliśmy, celowniczy mówił że ma ich na 

muszce. My dalej siedzieliśmy, czekaliśmy na rozkaz do strzału. 

Niemcy podeszli do nas na odległość pięćdziesięciu metrów, położyli 

się na pagórku, każdy odłożył na wyciągnięcie ręki broń przed siebie, 

my wzięliśmy nogi za pas i uciekliśmy do lasu. Zajęliśmy drugie 

stanowisko. Mieliśmy gońca, który jeździł na rowerze od jednego do 

drugiego plutonu,  do komendanta po rozkazy. Raz gdy jechał, 

Niemcy go widzieli  i nie strzelali do niego, bo wiedzieli że to goniec, 



nie chcieli go spłoszyć, przyjechał do nas i powiedział gdzie mamy 

zająć stanowisko. Potem znowu część z nas odeszła, a część została. 

Poszliśmy w stronę Tereszpola, tam znowu podeszliśmy pod samych 

Niemców, wydawało nam się ,że nas okrążają, poszliśmy w stroną 

lasów, na Margole, padał wtedy ogromny deszcz, suchej nitki                      

na nas nie było, a Niemcy nie strzelali do nas, byli blisko, ale nie 

strzelali, tylko wołali: „komme aus, komme aus!” Wyszliśmy na łąki  

i tam zaczęły się strzały. Strasznie długo się to ciągnęło, potem 

ucichło. Piotrowski powiedział wówczas „chłopaki koniec z nami, 

wszędzie Niemcy, okrążyli nas, ja wam daje rade, a wy jak chcecie, 

każdy na swoją rękę niech ucieka, tylko jeśli przetrwamy jak tutaj 

jesteśmy to ja nie wykonuje rozkazu swojego dowódcy, tylko mnie 

nie dajcie zabić! Każdy pchał sie gdzie mógł, deszcz dalej lał my 

zostaliśmy w jeżynach, świerkach i tam się utrzymaliśmy. Niemcy 

doszli pod łąki, my zostaliśmy w tyle i minęli nas powoli.                  

W nocy uciekliśmy i tak się wydostaliśmy. Z tych, których Niemcy 

zepchnęli do Osuch, mało kto wrócił. Potem znowu założyliśmy 

partyzantkę, ale tam byli tylko swoi.  



 

- Przejdźmy teraz może do czasów powojennych, gdy Niemcy opuścili 

Polskę a wkroczyli Sowieci, dalej ukrywaliście się w lasach?                                               

- nie, już nie, ale sowieci dalej nas „czesali”, AKowców najbardziej. 

- Walczył Pan z Rosjanami?                                                                                  

- nie, już raczej nie, dzisiaj sobie przypominam jak ruskie wojsko 

wyglądało. Mieli parciane buty, i było im widać nogi, a karabiny mieli 

na powrozach, normalnych powrozach, i pytali nas tylko czy daleko      



do Berlina, dopiero był w Biłgoraju, a on już o Berlinie myślał 

(śmiech). 

- Co robił pan po wojnie?                                                                                         

- trochę się działo, wstąpiłem do wojska, jeździliśmy na Ukrainę na 

„zastawę”, Rosjanie przeganiali Ukraińców na naszą stronę, a my ich 

na stronę Rosjan, ale my już nie braliśmy udziału w walkach, tylko 

robiliśmy „zastawy”. Potem poznałem swoją żonę i zamieszkaliśmy  

w Smólsku.  

- Chciałbym trochę porozmawiać o pana życiu prywatnym w okresie 

zarówno wojny jak i po jej zakończeniu. Powiedział pan, że miał pan 

żonę, jak się poznaliście?                                                                       

- moja żona nazywała się Janina Potocka i pochodziła ze Smólska tak 

jak ja, ale przed wojną się nie znaliśmy. W czasie wojny była w 

obozie przejściowym w Zwierzyńcu i w Majdanku. Potem Niemcy 

wywieźli ją na roboty do Niemiec. Na szczęście po wojnie wróciła           

do Polski, do Smólska, ja w tedy też tutaj byłem i tak się poznaliśmy. 

Potem mieszkaliśmy w Smólsku, pracowaliśmy na roli, przy 

gospodarce. 

- Miał pan rodzeństwo czy był pan jedynakiem?                                                       

- miałem siostrę, też Janinę. Niemcy wywieźli ją do Majdanku,           

a potem do Niemiec. Wróciła po wojnie. Miałem też brata Wiktora, 

ale był mały i był tutaj, na miejscu z mamą. 

 



- Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę, oraz za to, że zgodził się pan 

udzielić mi tego wywiadu. 

- nie ma za co, ja też się cieszę, że ktoś się interesuję nami, i naszą 

historią. 

- Posiada pan może jakieś zdjęcia lub odznaczenia z czasów wojny?                                                                 

- tak, mam mogę pokazać. 

          

          (Zdjęcia dołączyłem do pracy) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Słowo na zakończenie 

W powyższych słowach starałem się przedstawić  historię Pana 

Stanisława Skubisa – kiedyś żołnierza walczącego w obronie 

Ojczyzny, służącego u podporucznika Józefa Steglińskiego  „Corda”, 

w oddziale leśnym Armii Krajowej Obwodu Biłgoraj. Dziś 

skromnego, sympatycznego, 90 letniego pana mieszkającego w małej 

miejscowości pod Biłgorajem, który wręcz z zaskakującym dla mnie 

spokojem opowiadał o tym co sam przeszedł w okresie II wojny 

światowej. Wysłuchawszy opowieści pana Stanisława, uświadomiłem 

sobie jeszcze bardziej, jak ważna jest dla nas historia żołnierzy Armii 

Krajowej, którzy oddawali życie za naszą wolność. Winni im jesteśmy 

pamięć o nich, oraz o ich historii która działa się przecież nie tak 

dawno w miejscach, w których my dzisiaj żyjemy. Pamiętajmy… 

 

 

"Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na    

szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości” 

                                    Józef Piłsudski  

 

 



ODZNACZENIA 

*Zdjęcie z uroczystości wręczenia odznaczeń 

 



 

  Krzyż Armii Krajowej 

 



 

 

 

 



 

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 



 

 

 

 

 

 



 

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM! 


