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Polacy jako naród na przestrzeni dziejów doświadczyli wielu trudnych, a czasem 

nawet tragicznych sytuacji. Najtrudniejszym z tych doświadczeń była II wojna światowa, w 

czasie której życie straciło 6 milionów obywateli naszego kraju, w tym 3 miliony 

pochodzenia żydowskiego. 1 września 1939 hitlerowskie Niemcy zaatakowały Polskę, 

rozpoczynając w ten sposób największą wojnę w dziejach świata. Polscy żołnierze w wielu 

bitwach kampanii wrześniowej dali przykład bohaterstwa i poświęcenia w obronie naszej 

ojczyzny. Jedną z największych bitew tej kampanii, obok bitwy nad Bzurą, była bitwa 

stoczona pod Tomaszowem Lubelskim w drugiej połowie września 1939 roku. Armia polska 

nie miała żadnych szans wobec przeważającej siły wojsk niemieckich. Ponadto 17 września 

1939 roku od wschodu nasz kraj zaatakował Związek Radziecki.  

Jeszcze w trakcie kampanii wrześniowej, podczas obrony Warszawy 27 września 1939 

roku, została powołana Służba Zwycięstwu Polski, na czele której stanął generał Michał 

Karaszewicz – Tokarzewski. Polacy po ponad miesięcznej walce byli świadomi tego, że 

kampania wrześniowa zakończy się klęską. A jednak nie złożyli broni i dalej kontynuowali 

konspiracyjną walkę w ramach wspomnianej wcześniej SZP. Poza tym jako jedyny naród w 

Europie nie kolaborowali z Niemcami i stworzyli najsilniejsze struktury państwa 

podziemnego, stawiającego czynny opór okupantom. Z czasem organizacja Służba 

Zwycięstwu Polski została przekształcona w Związek Walki Zbrojnej, który 14 lutego 1942 

roku przemianowany został na Armię Krajową. Stała się ona oficjalnym, zbrojnym ramieniem 

Polskiego Państwa Podziemnego. Jej kolejnymi komendantami byli: generał Stefan Rowecki 

ps. ,,Grot”, generał Tadeusz Komorowski ps. ,,Bór” i generał Leopold Okulicki ps. 

,,Niedźwiadek”. W szczytowym okresie, na wiosnę 1944 roku, Armia Krajowa liczyła ponad 

300 tysięcy żołnierzy. Jej bezpośrednie działania wymierzone były oczywiście w okupanta. 

Przykładem może być np. likwidowanie niemieckich dygnitarzy. Najsłynniejszą akcją była 

likwidacja dowódcy SS i Policji na dystrykt warszawski - gen. Franza Kutschery, dokonana 1 

lutego 1944 roku w Warszawie przez oddział ,,Pegaz” Kedywu Komendy Głównej Armii 

Krajowej. Prowadzone były przez nią także działania partyzanckie, szczególnie nasilone na 

Lubelszczyźnie. Armia Krajowa w południowo – wschodniej części dzisiejszego 

województwa lubelskiego, oprócz walki z okupantem niemieckim, musiała również stawić 

zbrojny opór oddziałom Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), zagrażającej polskiej 

ludności na tych terenach.  

W niniejszej  pracy chcę pochylić się nad osobą z mojej rodziny, która była członkiem 

AK i brała bezpośredni udział w walkach zarówno z Niemcami, jak i ukraińskimi 



nacjonalistami. Był to mój stryjeczny dziadek, rodzony brat mojego dziadka ze strony taty, 

Czesław Mazur. Urodził się on 15 stycznia 1922 roku w Komarowie Wsi, jako syn Józefa i 

Antoniny z domu Szajewskiej. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Komarowie Wsi, jednak 

dalszą edukację przerwał wybuch wojny. Mój stryjeczny dziadek zarówno przed wojną, jak i 

w czasie wojny zajmował się rolnictwem. Mając zaledwie 18 lat, wstąpił w czerwcu 1940 

roku w szeregi ZWZ – AK. Przyznano mu stopień starszego strzelca. Walczył w Oddziale 

Dywersji Bojowej AK w obwodzie tomaszowskim, pod dowództwem majora Zenona 

Jachymka ps. ,,Wiktor”. Należał do I plutonu 1 kompanii dowodzonej przez podporucznika 

Franciszka Bednarskiego ps. ,,Reneta”. Dowódcą wspomnianego plutonu był sierżant 

Eugeniusz Wiśniewski ps. ,,Burza”. W swoim oddziale Czesław Mazur pełnił funkcję 

amunicyjnego ręcznego karabinu maszynowego (rkm), w razie potrzeby był także 

celowniczym tego karabinu. W organizacji miał on dwa pseudonimy: ,,Hylko” i ,,Jarząb”. Z 

opowiadań mojego dziadka, który także był żołnierzem AK, wiem, że osobistym uzbrojeniem 

Czesława był kawaleryjski karabin Mauser i pistolet FN Browning kal. 7,65 mm, zwany 

,,siódemką”. Broń tę prawdopodobnie zdobył on po rozbrojeniu się żołnierzy polskich we 

wrześniu 1939 roku w lesie w Komarowie Wsi. 

Po wysiedleniu Komarowa Wsi w grudniu 1942 roku, Czesław przebywał u rodziny w 

miejscowości Majdan Sielec i Księżostany Kolonia, gdzie pomagał w gospodarstwie rolnym. 

Dziadek wspominał, że razem z Czesławem w Kolonii Księżostany, mieli skrytkę na broń, a 

była nią drewniana skrzynka wkopana pionowo w wysoką miedzę. 

 Mój stryjeczny dziadek Czesław brał udział w większości akcji zbrojnych swojego 

oddziału. 1 stycznia 1943 roku w lesie sieleckim walczył z żandarmerią niemiecką, gdzie 

zginęło dwóch jego kolegów: Czesław Typek ps. ,,Brzoza” i jego kuzyn Czesław Wiśniewski 

ps. ,,Biały” - kleryk Zgromadzenia Księży Salezjanów. Czesław Mazur walczył także 

przeciwko UPA, między innymi pod Sahryniem. 2 czerwca 1944 roku oddziały 

tomaszowskiego AK stoczyły całodzienną, krwawą walkę z oddziałami ukraińskimi pod 

Rzeczycą koło Ulhówka. W czasie tej bitwy poległo 71 polskich partyzantów. Oddział 

Czesława Mazura odniósł w tej bitwie duże straty w ludziach - byli zabici i ranni.  

Ze wspomnień wujka Zbyszka - syna Czesława, które to przekazała mu jego mama, 

wiem, że Czesław wraz ze swoim oddziałem co najmniej dwa razy w miesiącu udawał się do 

lasów w Puszczy Solskiej, by tam odbywać żołnierskie szkolenie, w którym zawierało się 

między innymi strzelanie do celu i rzucanie granatem. Potwierdzeniem tego były zdjęcia: na 

jednym siedział on z bronią na saniach razem z partyzantami, a na drugim rzucał granatem. 



Niestety, jak mówi syn Czesława, zdjęcia te prawdopodobnie zagubiły się podczas rozbiórki 

starego domu. Mój dziadek opowiadał, że w starym kufrze, który do tej pory mamy w domu, 

Czesław przechowywał mundur wyjściowy swojego dowódcy - majora Zenona Jachymka, a 

w Komarowie Wsi rozbroił folksdojcza, zabierając mu pistolet Parabellum.  

 W lipcu 1944 roku oddział Czesława Mazura, podobnie jak wiele innych oddziałów, 

w ramach akcji ,,Burza” miał walczyć u boku Sowietów z wojskami niemieckimi. Jednak 

Sowieci rozbrajali partyzantów, co w dalszej perspektywie zamykało drogę pomocy 

walczącym powstańcom warszawskim. Oddziały tomaszowskiego AK zostały rozbrojone pod 

Bondyrzem. Po tym wydarzeniu Czesław wrócił do rodzinnego Komarowa Wsi, nie oddając 

jednak Sowietom broni. Pracował dalej w gospodarstwie swojego ojca – Józefa. Pod koniec 

października 1944 roku ożenił się z Amelią Skowyrą, którą poznał w partyzantce. Pochodziła 

ona z Kolonii Małków. Była sanitariuszką w oddziale Batalionów Chłopskich, dowodzonym 

przez Stanisława Basaja ps. ,,Ryś”.  Niedługo jednak cieszył się bliskością swojej żony. 

Około sześciu tygodni po ślubie, wczesnym rankiem, około godziny piątej, 5 stycznia 1945 

roku został aresztowany przez NKWD. Stało się to w czasie robienia porannych obrządków. 

Do jego domu w Komarowie Wsi przyszedł uzbrojony sowiecki żołnierz w towarzystwie 

sołtysa wsi - Baranieckiego. Oprócz niego tego dnia zostało aresztowanych kilkudziesięciu 

partyzantów z Komarowa Wsi i okolic. W ich aresztowanie był zamieszany pochodzący z 

Komarowa Wsi Ukrainiec Szarga, który doskonale znał aresztowanych. Przez kilka dni 

Czesław wraz z innymi był przetrzymywany w piwnicy posterunku milicji w Komarowie – 

Osadzie. Następnie grupę aresztowanych popędzono pieszo w kierunku Tomaszowa 

Lubelskiego. Czesław po latach wspominał, że liczył na odbicie więźniów w lesie 

komarowskim, gdyż obstawę aresztowanych stanowiło tylko dziesięciu jadących na koniach 

Sowietów. Potrzebny był jedynie rozkaz do takiego działania. Jednak taki rozkaz się nie 

pojawił, ponieważ obawiano się pacyfikacji Komarowa Wsi przez wojska radzieckie.  

W czasie pobytu w piwnicach budynku UB w Tomaszowie Lubelskim, zwanym 

,,Cybulanką”, Czesław był poddawany dniami i nocami wielogodzinnym przesłuchaniom, 

dotyczącym jego działalności w AK. Podczas tego śledztwa był bity przez funkcjonariuszy 

NKWD i UB. W tym czasie jego żona Amelia wynajęła mieszkanie w Tomaszowie 

Lubelskim, aby móc codziennie widzieć się ze swoim mężem. Gdy krążyła wokół budynku 

UB, rozpoznała jednego z wartowników, który także był partyzantem w czasie okupacji 

niemieckiej. Umówiła się z nim, że w czasie pełnienia przez niego warty, będzie przekazywać 

mu żywność i papierosy dla swojego męża oraz dla innych aresztowanych. Tak też się stało. 



Jednak po niedługim czasie sam strażnik został aresztowany przez UB i osadzony w 

więzieniu.  

21 stycznia 1945 roku Czesława Mazura wraz z innymi więźniami załadowano na 

samochody ciężarowe i przewieziono przez NKWD na stację kolejową w Lublinie. 

Bezpośrednio z tych samochodów wszystkich przeładowano do wagonów towarowych. Tej 

samej nocy pod silną obstawą żołnierzy NKWD pociąg wyruszył do Związku Radzieckiego.  

Czesław opowiadał później swojej żonie, że ta podróż była bardzo ciężka. W 

wagonach nie było miejsca, a ponadto panowało w nich przeraźliwe zimno. Więźniowie 

ogrzewali się, kładąc się jeden na drugiego i zmieniając się co jakiś czas. Wspominał on 

również, że wielu z aresztowanych nie przetrwało samej podróży. Pociąg zatrzymywał się 

jedynie wtedy, gdy podczepiano wagony z innymi więźniami. Zmarłych po drodze wyrzucano 

z wagonów. Po ponad dwóch tygodniach jazdy koleją, 6 lutego 1945 roku transport dotarł do 

Kieźla w ZSRR. Tam poddano aresztowanych krótkiej kwarantannie i przeniesiono do obozu 

pracy w Połowince, gdzie znajdowała się kopalnia węgla kamiennego. Czesław Mazur 

wspominał, że panowały tam bardzo ciężkie warunki. Trzeba było dziennie wydobywać 

normę trzech ton węgla. Dziadek Czesław był przetrzymywany w barakach razem ze swoimi 

kolegami. Były one drewniane, ocieplane z zewnątrz jedynie słomianą matą. W środku 

znajdowały się prycze zbudowane z desek. Na środku baraku był metalowy piecyk z 

wypuszczoną na zewnątrz przez dach rurą. Było to jedyne źródło ogrzewania. Często 

temperatura powietrza spadała poniżej -30 stopni Celsjusza. Samych więźniów żywiono 

bardzo słabo. W ich jadłospisie znajdował się czarny chleb, zupa z pokrzywy lub brukiew.  

Po jedenastu miesiącach pracy w kopalni węgla w Połowiance, Czesław został 

przeniesiony do kopalni w Nagornej, a następnie w Nowym Swiecie i w Reuszu. Na początku 

pobytu na Uralu wysyłał on do domu korespondencję, która docierała do celu. Z czasem 

jednak się ona urwała. Zarówno żona, jaki i pozostała rodzina była przekonana, że Czesław 

nie żyje, gdyż od dłuższego czasu nie dawał znaku życia. We wspomnianych kopalniach 

pracował on przez okres trzydziestu trzech miesięcy. Gdy wrócił, wspominał, że był bliski 

śmierci. Życie uratował mu wtedy doktor Jabłoński z Tomaszowa Lubelskiego, który także 

był członkiem AK i również przebywał w obozie. Czesław mówił także o pewnej sytuacji, 

kiedy prosił sowieckiego żołnierza, by go zastrzelił, bo już nie dawał rady dalej pracować. Na 

to ten odpowiedział dosłownie w taki oto sposób: ,,Będziesz zdychać powoli, ty polski psie”.  



Pod koniec października bądź na początku listopada 1947 roku Czesław Mazur wraz 

ze swoimi kolegami z Komarowa Wsi, z którymi razem walczył w partyzantce, został 

załadowany do wagonów towarowych i przewieziony do Polski. 5 listopada 1947 roku pociąg 

dotarł do Białej Podlaskiej. Przez ponad dwa tygodnie więźniowie byli poddawani 

kwarantannie, między innymi goleniu, strzyżeniu włosów, odwszawianiu i zmianie ubrań. W 

tym czasie wyrobiono mu nowe dokumenty i bilet uprawniający do przejazdu dowolnym 

środkiem transportu z Białej Podlaskiej do Zamościa. Czesław wsiadł do pociągu i dojechał 

na stację w Zamościu. 22 listopada wraz z grupą swoich kolegów, między innymi z Zenonem 

Szajewskim, Janem Bednarskim i Franciszkiem Niezgodą dotarł pieszo z Zamościa do 

Komarowa Wsi. Do domu przyszedł wieczorem. Nikt się go nie spodziewał. Jedynie jego 

pies, który jest na dołączonej fotografii, czuł zbliżającego się pana. Mój dziadek wspominał, 

że ten pies siedział w domu i tego właśnie wieczoru skomlał i drapał w drzwi, chcąc wyjść na 

zewnątrz. Domownicy nie wiedzieli, co się z nim dzieje. Ostatecznie wypuścili go, a ten obrał 

kierunek na Zamość i na Krzywymstoku spotkał się ze swoim właścicielem. Stąd już razem 

przyszli do domu.  

Gdy Czesław dotarł do domu, wszyscy byli zaskoczeni jego przybyciem. Były łzy 

szczęścia i radości. On sam wyglądał jednak bardzo marnie. Był wychudzony, miał gruźlicę i 

odbite płuca. Do domu przyszedł ubrany w stary, sowiecki, wojskowy płaszcz, z kawałkiem 

czarnego chleba, który przywiózł jeszcze z ZSRR. Wspominał, że w Białej Podlaskiej 

otrzymał nowe spodnie, marynarkę i beret. Ze względu na swój stan zdrowia, musiał udać się 

do sanatorium do Zakopanego, gdzie był poddany procesowi leczenia. Po powrocie z 

sanatorium wrócił do rodzinnych stron swojej żony i tam zaczął uprawiać ziemię, która przez 

kilka lat leżała odłogiem. To jednak w bardzo niekorzystny sposób wpłynęło na jego zdrowie. 

Wprawdzie zbudował wtedy dom i urodziły mu się jego dzieci – syn Zbigniew (1949 rok) i 

córka Ewelina, która zmarła w 1951 roku mając zaledwie 1 rok, ale ciężka praca na roli 

spowodowała, że gruźlica jeszcze bardziej się pogłębiła. Czesław bardzo słabo się czuł i pluł 

krwią. Zmuszony był więc kolejny raz leczyć się w sanatorium, skąd powrócił do rodzinnego 

Komarowa Wsi. Ostanie dni swego życia spędził w swoim rodzinnym domu w towarzystwie 

swojego syna – Zbigniewa. Czesław zmarł po ciężkiej chorobie, wieczorem około godziny 

18:00, 31 grudnia 1951 roku, w wieku zaledwie 29 lat. Został pochowany na cmentarzu 

parafialnym w Komarowie – Osadzie.  

Losy mojego stryjecznego dziadka Czesława są bardzo podobne do losów tysięcy 

Polaków, którzy tak jak on walczyli o wolną i niepodległą Polskę, a których ustrój 



komunistyczny nazwał ,,zaplutymi karłami reakcji”. Wielu z tych bohaterów nie doczekało 

już wolnej Polski. Zostali zamordowani przez NKWD i UB w swojej ojczyźnie lub poza jej 

granicami, w ZSRR. Niektórzy zginęli z bronią w ręku, walcząc w szeregach WiN, NSZ i 

NZW. Dzisiaj możemy otwarcie mówić o tych wydarzeniach i chlubić się odważną i 

bohaterską postawą naszych żołnierzy, a pamięć o nich jest wyrazem naszej wdzięczności za 

ich ofiarę w służbie Polsce. Możemy być z nich dumni, gdyż nie szczędzili oni swojej krwi w 

obronie naszej ojczyzny. Dzięki nim żyjemy dziś w wolnej i suwerennej Polsce. Myślę, że dla 

współczesnych młodych ludzi ich postawa może być przykładem miłości i wierności naszej 

ojczyźnie.  

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM! 
















