


II wojna światowa, to największy konflikt zbrojny w historii, 

oficjalnie trwający od 1 września 1939 roku do 2 września 1945 

roku. Polska jest krajem, który najbardziej ucierpiał w jej 

skutkach. Lubelszczyzna była miejscem szczególnej koncentracji 

oddziałów partyzanckich w okresie okupacji niemieckiej. W 

nocy z 25 na 26 czerwca 1944 roku rozpoczęła się jedna z 

największych bitew partyzanckich II wojny światowej- Bitwa pod 

Osuchami, która była wymierzona przeciwko żołnierzom AK. 

Lasy Puszczy Solskiej, Lasy Janowskie i Zamojszczyzna; to tereny 

działalności dywersyjnych, gdzie hitlerowcy przeprowadzili dwie 

wielkie akcje przeciw partyzanckie. W rejonie Biłgoraja i 

Józefowa, partyzanci paraliżowali komunikację i uniemożliwiali 

dostęp Niemcom do miast, gdzie mieli swoje jednostki. 

Partyzanci walczący tam byli młodymi ludźmi, często 

niepełnoletnimi. Lecz każdy z niech to bohater, który wyróżniał
się: odwagą, męstwem, potęgą umysłu i chęcią walki. Wszystkich 

jednak łączyło ostateczne zwycięstwo i motto „Nie poddamy się
bez walki”. Jednym z tych bohaterów jest pan Jan Skóra. 





Jan Skóra „Ryś”; partyzant 

wojenny okupowanej 

Zamojszczyzny. Urodził
się na Wolaninach 11 

lutego 1922r, jako syn 

Marianny i Stanisława. W 

wieku 20 lat wstąpił do 

polskiej partyzantki, 

ponieważ chciał walczyć
o wolną i niepodległą

Polskę podczas II wojny 

światowej.



W czasach okupacji niemieckiej, w maju 1942 zaciągnął
się do ZWZ-AK. Walczył w plutonie sierżanta Józefa 

Mazura „Skrzypika”, który wchodził w skład oddziału 

dowodzonego przez por. Włodzimierza Hascewicza 

„Wara”. 





Józef Mazur ps. Skrzypik - (ur. 1913 w Aleksandrowie, zg. 

25 czerwca 1944 pod Osuchami) - żołnierz Batalionów 

Chłopskich i Armii Krajowej w obwodzie Biłgoraj Okręgu 

Lublin, zastępca dowódcy oddziału partyzanckiego Wara i 

dowódca samodzielnego oddziału partyzanckiego BCh, 

stopień wojskowy plutonowy. 

Urodził się jako syn Jana i Katarzyny. Z zawodu był
rolnikiem. Brał udział w licznych akcjach bojowych, m.in. 

w walkach w maju 1944 z oddziałami niemieckimi nad 

Tanwią. Zginął dowodząc oddziałem podczas niemieckiej 

operacji Sturmwind II w bitwie pod Osuchami -

największej bitwie partyzanckiej II wojny światowej. 

Został pochowany na cmentarzu w Aleksandrowie.



Rok 1943. Łączniczki, sanitariuszki i partyzanci z Majdanu 

Kasztelańskiego i Aleksandrowa , w mundurze Józef Mazur ps. 

Skrzypik.



Odział „Skrzypika” podczas ćwiczeń liczył ok.100 osób, 

lecz podczas walki miał 200 osób. 

Członkowie grupy mieszkali w szałasach obłożonych 

ściółką, która zabezpieczała aby zbytnio nie przemarzli. 

Podczas napadów posługiwali się alfabetem morsa, lecz 

nie wszyscy członkowie go znali. W okresie trwania walk 

nie sporządzano żadnych sprawozdań, meldunków ani 

pisemnych raportów ze względów konspiracyjnych. 

Nieliczne dokumenty, które zostały przechowane były 

bardzo ściśle chronione np. protokoły ekshumacji zwłok 

lub rozstrzelenia 60 partyzantów w lasach na Rapach 

koło Biłgoraja.



Głównym działaniem oddziału było wysadzanie 

pociągów jadących na wschód, bez względu na to co 

znajdowało się w wagonach; mogła być to broń, 

żywność, żołnierze a nawet zwykli ludzie. Partyzant Ryś
najczęściej używał pistoletu Vis 9 i karabinu.





Pan Jan uczestniczył w starciu z oddziałem niemieckim 

dnia 5 lutego 1943 roku w aleksandrowskim lesie koło 

Margulki. W lutym 1944 roku brał udział w akcji 

dywersyjnej w rejonie stacji kolejowej Susiec, w wyniku 

której doszło do wykolejenia pociągu i zniszczenia 

stacji. 4 marca 1944, brał udział w potyczce z tzw. 

Gwardią Darmochwały. W dniach 16 – 24 maja 1944 

roku wraz z kolegami z plutonu odpierał ataki kawalerii 

kałmuckiej dr Dolla na linii rzeki Tanew na odcinku 

Szostaki, Pisklaki, Lipiny.





W czerwcu 1944 r. hitlerowcy przeprowadzili dwie 

wielkie akcje przeciw partyzanckie - Sturmwind I, która 

miała miejsce w Lasach Janowskich oraz Sturmwind II, 

która odbyła się w Puszczy Solskiej.

Akcja Sturmwind II przeprowadzona została w drugiej 

połowie czerwca 1944. Do jej przeprowadzenia użyto 

olbrzymią ilość wojsk Wehrmachtu, SS, jednostek 

pancernych i lotniczych. Pan Jan uczestniczył w akcji 

Sturmwind II, podczas której odbyła się największa bitwa 

partyzancka podczas II wojny światowej - Bitwa pod 

Osuchami. Akcja  była zaplanowana w nocy z 25 na 26 

czerwca 1944r. Cała Puszcza została okrążona, a 

znajdujące się w niej jednostki partyzanckie znalazły się
w bardzo niekorzystnej sytuacji.





Dowódca, Inspektor Zamojski AK mjr Edward Markiewicz ps. 

"Kalina" wydał rozkaz zaszycia się w głąb lasów. Hitlerowcy w 

swoim zamiarze całkowitej likwidacji partyzantki na 

Zamojszczyźnie cały czas coraz ciaśniej zaciskali szyki, 

spychając oddziały partyzanckie w bagniste „widły” rzek 

Tanew i Sopot, gdzie znalazły się 24 czerwca. Tego samego 

dnia "Kalina" w tajemniczych okolicznościach poniósł śmierć, a 

od zgrupowania odłączyły się oddziały AK Jana Kryka "Topoli" i 

BCh Józefa Mazura ps. "Skrzypik", które samodzielnie 

postanowiły wyjść z okrążenia. Oba odziały podeszły do linii 

okrążenia, gdzie około pierwszej w nocy zaczął się szturm. 

Mimo desperacji i heroizmu zostali powstrzymani.

Słabo uzbrojeni partyzanci nie mieli wówczas  szans z dobrze 

przygotowanym oddziałem hitlerowców. Po dwóch godzinach 

zmagań zdziesiątkowane oddziały w chaosie musiały się
wycofywać, a ich przywódcy zginęli. 



Schwytanych partyzantów wywieziono do obozów 

przejściowych w Biłgoraju i Zwierzyńcu, gdzie byli 

poddawaniu śledztwu, a następnie do obozów śmierci w 

Majdanku i Bełżcu. Duża część złapanych została 

zamordowana na miejscu. Partyzanci, którym nie udało się
wydostać z okrążenia, zostali zepchnięci na bagna, gdzie 

próbowali jeszcze stawiać opór, a następnie usiłowali się
ukryć. Nielicznym udało się przetrwać, chroniąc się na 

drzewach, w wykopanych jamach i zaroślach. Podczas tego 

starcia nasz bohater został ranny i dalej aby przeżyć musiał
się ukrywać jak inni, którzy przeżyli. Na szczęście udało mu 

się dotrzeć do domu.



Egzekucja wziętych do niewoli partyzantów



Niestety nie zaznał spokoju na 

długo. Tak jak wielu żołnierzy 

AK, pan Jan został aresztowany 

7 listopada 1945 roku przez UB 

w Biłgoraju. Został poddany 

intensywnemu śledztwu, 

podczas którego był bity i 

torturowany. W wyniku 

sfingowanego procesu 

przeprowadzonego przez sąd 

w Zamościu, otrzymał wyrok 

10 lat pozbawienia wolności. 

Jednak po trzech latach 

odsiadywania wyroku we 

Wronkach, dzięki pomocy 

rodziny, wyszedł na wolność
20 listopada 1948 roku.



Najboleśniejszym wspomnieniem jakie zostało naszemu 

bohaterowi w pamięci był widok jak wrogowie łapią jego 

kompanów, wiążą za nogi, wieszają na drzewie i szczują
psami, aby te ich rozrywały, a jeżeli nie dawały rady to 

napastnicy dobijali ich.



Mimo tylu złych przeżyć, panu 

Jankowi udało się ułożyć życie. W 

1949 roku poślubił pannę Irenę, a 

kilka lat później jego rodzina 

powiększyła się o synka 

Mieczysława i córkę Marię. 

Wszyscy razem prowadzili 

spokojne życie, mieszkając na 

Wolaninach. 

Dla pana Janka zaczął się nowy 

etap życia; własnymi rękami 

musieli się wszystkiego dorobić, 

gdyż wojna pozostawiała 

zniszczenia , nie tylko w sercu, 

ale i w dobytku. W szczęściu i 

zdrowiu wychowywali swoje 

ukochane dzieci, a w 

późniejszym czasie wnuki, a 

także prawnuki.







Pan Jan wiódł szczęśliwe życie, u boku swojej wiernej 

małżonki Ireny. Mimo ran wojennych w sercu, był duszą
towarzystwa. Oprócz kochającej rodziny, która często go 

odwiedzała, miał wielu przyjaciół i sąsiadów, z którymi mógł
wspominać młode lata, przekazując im własną historię, 

doświadczoną bólem i cierpieniem. 

W każdą rocznicę świąt patriotycznych był zapraszany na 

uroczystości, gdzie w gronie innych partyzantów i 

kombatantów, spotykał się, słuchając pieśni, przemówień i 

salw strzałów z karabinów. Dzielił swoje smutne opowieści, 

przekazując historię młodemu pokoleniu.





Wiele lat po zakończeniu działalności na rzecz państwa, pan 

Jan został doceniony przez kraj, m.in.:

15 września 1987 roku, został włączony do Związku 

Kombatantów

10 sierpnia 1994 roku, został odznaczony  Krzyżem Armii 

Krajowej,

22 czerwca 2007 roku, prezydent Lech Kaczyński, nadał
panu Janowi Krzyż Kawalerii Orderu Odrodzenia Polski, za 

wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej









Podczas wywiadu, który przeprowadzałam z panem 

Janem, bardzo się wzruszył na myśl o tym co przeżył
w młodości. Jego opowiadania były pełne bólu i lęku 

czasów wojennych. Stwierdził również, że nie 

wyobraża sobie, żeby dzisiejsza młodzież byłaby 

gotowa stanąć do walki za ojczyznę, poświęcić swoje 

życie dla dobra innych i Polski. 



Pan Jan Skóra dożył
szczęśliwej starości, 

mieszkając ze swoją żoną
Ireną na Wolaninach. Zmarł 24 

czerwca 2013 roku, został
pochowany na Starym 

Cmentarzu przy ulicy 

Lubelskiej w Biłgoraju. Wiem, 

że zarówno dla mnie, jak i dla 

swojej rodziny i przyjaciół
pan Jan na zawsze pozostanie 

młodym i walecznym Rysiem. 

Naszym bohaterem.



„Za naszą i waszą wolność”- to hasło, które motywowało i jednoczyło 

młodzież czasów wojennych. W teraźniejszości stało się także inspiracją
do czczenia pamięci ofiar tamtych dni poprzez liczne wystawy, koncerty i 

sztandary.



Prezentację wykonała
Natalia Kula

LO im. ONZ w Biłgoraju


