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Armia Krajowa 

 

 

 

 

Na samym początku chcę przybliżyć oraz po krótce opisać formację jaką 

była Armia Krajowa. A w dalszej części opisać jej żołnierza mojego rodaka śp. 

Józefa Śmiecha ps. „Ciąg”. 

Armia Krajowa (AK) lub Siły Zbrojne w Kraju, kryptonim „PZP” (Polski 

Związek Powstańczy) – zakonspirowane siły zbrojne Polskiego Państwa 

Podziemnego w latach II wojny światowej, działające  

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okupowanej przez Niemcy i ZSRR. 

Siły Zbrojne w Kraju były integralną częścią Polskich Sił Zbrojnych, 

podporządkowaną Naczelnemu Wodzowi. Powstała z przemianowania Związku 

Walki Zbrojnej (powstałego w listopadzie 1939) rozkazem Naczelnego Wodza 
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generała broni Władysława Sikorskiego z 14 lutego 1942 roku. Ostatecznie 

uznany został tym samym wojskowy charakter siły zbrojnej podziemia, armii 

jak podkreślał Sikorski w rozkazie: wszystkich żołnierzy w służbie czynnej  

w Kraju. Zadaniem Armii Krajowej było tworzenie struktur wojskowo-

organizacyjnych na czas okupacji dla mobilizacji społeczeństwa do walki 

bieżącej, ochrona Polskiego Państwa Podziemnego oraz odtworzenie armii  

na czas otwartej walki o niepodległość, czyli przygotowanie kraju do powstania 

powszechnego. Działalność AK prowadzona była w dwóch formach: utworzenie 

struktur wojskowych i organizacyjnych na czas okupacji oraz przygotowania 

armii konspiracyjnej na czas otwartej walki o niepodległość (Odtwarzanie Sił 

Zbrojnych). OSZ prowadzone było przez cały czas w okupacji i przyjęło formę 

tworzenia wojskowych struktur terenowych, w końcowym etapie wojskowych 

struktur taktycznych. Armia Krajowa budowała równoległy aparat 

administracyjny tworząc Administrację Zmilitaryzowaną. W ramach walki 

bieżącej prowadziła wywiad, dywersję konspiracyjną i dywersję bojową, akcje 

odwetowe i ochronne, działania bojowe dla osłony ludności oraz propagandę. 

Opracowano kolejno dwa plany powstania powszechnego. Pod koniec 1943 

roku plan powstania powszechnego zastąpiono planem „Burza”, uwzględniając 

sytuację, jaka nastąpi po wkroczeniu Armii Czerwonej. Wiosną 1942 roku 

przystąpiono do opracowania planu Odtwarzania Sił Zbrojnych. Plan ten 

przewidywał odtworzenie wielkich jednostek (31 dywizji piechoty oraz jednej 

brygady pancerno-motorowej i ośmiu brygad kawalerii, w tym trzech 

zmotoryzowanych), które występowały w organizacji pokojowej Wojska 

Polskiego II RP w 1939 roku. Oddziały Polski Walczącej dokonały w latach 

1942-1945 ponad 110 tysięcy większych akcji zbrojno-dywersyjnych, z czego 

6243 akcje zostały przeprowadzone przez większe siły partyzanckie. W 1278 

akcjach przeciw partyzanckich obok specjalnych oddziałów policji 

i żandarmerii wziął udział Wehrmacht, w tym jednostki pancerne i lotnictwo. 

Wykonano ponad 2300 ataków na transport, wykolejono ok. 1300 pociągów, 
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które wiozły wojsko lub zaopatrzenie na front. W walce zabito ponad 150 

tysięcy żołnierzy i policjantów niemieckich oraz kolaborantów. Polska 

konspiracja związała znaczne siły niemieckie – do walki z partyzantką Niemcy 

musieli ściągnąć siły odpowiadające 850 batalionom przeliczeniowym. Polskie 

podziemie zlokalizowało bazy U-Bootów w całej Europie, zlokalizowało 

wszystkie zakłady Focke-Wulf-a, rozpracowało produkcję bomb latających  

V-1 i rakiet V-2 w Peenemünde, V-2 w Bliźnie. Udało mu się wykraść rakietę 

V-2, której najważniejsze części wysłano do Wielkiej Brytanii. Zdobyto plany 

niemieckiej operacji Zitadelle (bitwa na Łuku Kurskim) i przekazano  

je sojusznikom. Wspólnie z francuskim ruchem oporu zlokalizowano 162 

wyrzutnie V-1 we Francji. Przekazano dowództwu radzieckiemu plany 

obrony Gdyni, zdobyto plany niemieckiej grupy armii „Środek”. 

W 1944 Reichssicherheitshauptamt Heinricha Himmlera powołał specjalną 

komórkę Gestapo do badania struktury i działalności Armii Krajowej.  

Na wzorach Ak-owskich Niemcy utworzyli organizację Werwolf. Żołnierze 

Armii Krajowej zostali uznani za kombatantów przez Wielką Brytanię 

dopiero 29 sierpnia 1944 roku, a Stany Zjednoczone 3 września 1944 roku. 

Z relacji osób posiadających wiedzę na tematy drugiej wojny światowej, 

zebranych materiałów prasowych, książek, pragnę przedstawić jej przebieg, 

obronę przez wojsko, opór ludności, działania Armii Krajowej zwanej po prostu  

partyzantką. Teren naszej gminy Uchanie był bardzo doświadczony w czasie 

wojny jak też i po wojnie. Były wysiedlenia kilku wsi z gminy Uchanie  

tj. Aurelin, Białowody, Busieniec, Drohiczyny, Gliniska, Hołuźno,  Jarosławiec, 

Łuszczów, Odletajka, Pielaki, Rozkoszówka, Uchanie, Wola Uchańska, 

Wysokie skąd ludzie dorośli i dzieci byli wywożeni do obozów 

koncentracyjnych, na roboty do Niemiec. Na terenie naszej gminy była 

osiedlana ludność ukraińska. 

W toku dalszego opowiadania chcę przedstawić żołnierza AK por. Józefa 

Śmiecha ps. „Ciąg” . 
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Rysunek 1  Józef Śmiech „Ciąg”1 

 Urodził się w 1915r. w Kajetanówce gmina Dubienka  

w powiecie hrubieszowskim, pochodził z rodziny chłopskiej. Wychowany był  

w duchu patriotycznym i religijnym. Ojciec Jan Śmiech też był żołnierzem 

służył bowiem w Legionach w I wojnie światowej. Za zasługi  

                                                           
1 A.Jaroszyński, prywatne zbiory 
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w Legionach po zakończeniu wojny otrzymał ziemie położone w Woli 

Uchańskiej gdzie zamieszkał wraz z rodziną. Józef Śmiech od najmłodszych lat 

interesował się wojskiem, dlatego też po ukończeniu szkoły podstawowej został 

przyjęty do Korpusu Kadetów nr 1 we Lwowie im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego . Było to wyróżnienie dla syna chłopskiego. Szkołę Kadetów 

ukończył z wyróżnieniem, następnie skończył Szkołę Podchorążych Piechoty  

w Komorowie koło Ostrowii Mazowieckiej i w stopniu sierżanta podchorążego 

we wrześniu 1939r. dostał przydział do 7 pp.leg w Chełmie Lubelskim.  

W październiku 1939 roku powrócił do rodzinnych Uchań i wkrótce wstąpił  

w szeregi Armii Podziemnej . Od 1941r. pełnił funkcję dowódcy placówki  

w Dubience nad Bugiem, oficera inspekcyjnego Oddziałów Dywersji Bojowej 

Rejonu Skierbieszów i dowódcy plutonu dywersji bojowej. Od stycznia 1943 

roku por. Śmiech był dowódcą plutonu w pierwszym oddziale partyzanckim AK 

na Zamojszczyźnie, którym dowodził por. „Podlaski” Piotr Złomaniec . W tym 

okresie jednym z żołnierzy „ Ciąga” był Władysław Marian Borkowski  

ze Szczebrzeszyna który wspomina że po pierwszych akcjach wysiedleńczych 

oddziały „Ciaga” zaczęły atakować zasiedlone przez niemieckich kolonistów 

wsie i posterunki . Siła i zasięg tych akcji były tak wielkie że przeszły do historii 

jako pierwsze powstanie zamojskie. Pomimo wielkiej przewagi okupanta  

i skierowania na Zamojszczyznę trzech dywizji SS którą nazwano akcją 

„Wehrwolf” nie udało się złamać polskiego oporu. 
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Rysunek 2  Członkowie plutonu szturmowego u „Ciąga”2  

Podczas okupacji por. Józef Śmiech miał na swoim koncie wiele wygranych 

akcji, potyczek, chcę przedstawić kilka z nich . W roku 1942 oddział „Ciąga” 

przeprowadził akcję na więzienie znajdujące się w miejscowości Grabowiec .  

W wyniku tych działań uwolniono 32 więźniów. Z początkiem marca 1943 roku 

ppor. „Ciąg” otrzymał polecenie zorganizowani kompani szturmowej AK  

w skład której wchodziły trzy plutony z placówek Skierbieszów, Stary Zamość, 

Nowa Osada. Jeden z plutonów miał być oddziałem leśnym do tzw. zadań 

specjalnych. To właśnie ten oddział otrzymał rozkaz od swojego dowódcy aby 

w nocy z 28 na 29 kwietnia 1943 przeprowadzić akcję na wieś Huszczka Duża 

w której stacjonowali Niemcy. Przy wsparciu innych oddziałów wieś została 

okrążona po słowach „Ciąga” cyt. „Za mną chłopcy” który stał na czele 

oddziału, wyjął pistolet zaczęto ostrzeliwać Niemców , wieś spalono , zabito 30 

Niemców wielu było rannych. Oddziały atakujące wyszły z ataku bez strat  

i wycofały się do lasów. Kolejną akcją były działania odwetowe na wieś 

                                                           
2 W.Jaroszyński, B.Kłembukowski, E.Tokarczuk, Łuny nad Huczwą i Bugiem, Światowy Związek Żołnierzy Armii 
Krajowej Okręg Zamość 1992 
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Siedliska za spacyfikowaną przez Niemców wieś Sochy. Miało to miejsce  

w dniu 5 czerwca 1943r. w godzinach nocnych . Była to ciężka walka, całą wieś 

spalono zabrano żywność, konie i cały inwentarz. W wyniku tej akcji został 

zabity major SS Harold – jak się okazało szef komisji wysiedleńczej na 

Zamojszczyźnie – hitlerowski kat. Podczas wycofywania się nadleciały 

niemieckie samoloty i zaczęły ostrzeliwać las w którym schronili się uciekający, 

na szczęście nikt nie zginął. Ostrzeliwana była nie ta część lasu w której 

znajdowali się żołnierze. W jesieni 1943r. wszystkie trzy plutony „Ciąga” 

zostały zakwaterowane w lasach Bonieckich . Stamtąd kompania w sile 120 

ludzi zaatakowała Mołodiatycze. Podczas tej akcji zniszczono dokumenty  

w miejscowej gminie, mleczarnię, oraz areszt gminny wypuszczając kilku 

więźniów. Zadaniem jednego z plutonów było zniszczenie posterunku policji 

ukraińskiej. Było to ciężkie ponieważ budynek był murowany okna zakratowane 

a przebywający tam Ukraińcy dzielnie się bronili. Jeden z żołnierzy „Ciaga” 

Wincenty Pieczykolan został ranny . Akcja zakończyła się sukcesem zginęło 8 

policjantów posterunek spalono. W nocy z 14 na 15 października tego samego 

roku pod dowództwem ”Ciąga” zaatakowano Grabowiec. W miejscowej plebani 

kwaterował ukraiński oddział SS – 30 żołnierzy oraz dwóch oficerów,  

a w murowanej szkole posterunek policji ukraińskiej. W wyniku 

przeprowadzonej akcji zdobyto plebanię nie udało się jednak zdobyć posterunku 

policji ze względu na brak odpowiedniej broni. Została zdobyta gmina 

zniszczono natomiast budynek poczty, magazyny i sklepy. Niemcy ponieśli 

duże straty zginęło 40 Niemców i Ukraińców zdobyto dużo broni oraz amunicji. 

Po pewnym czasie ukraińscy milicjanci czując się niebezpiecznie uciekli  

z posterunku w Grabowcu do Hrubieszowa. W dniu 27 lutego 1944 roku oddział 

Ciąga w sile 30 osób przeprowadził akcję na folwark Orłów Murowany gmina 

Izbica w którym kwaterowało SS. Walka była krótka aczkolwiek ranny w twarz 

w tej akcji został sam Józef Śmiech. Historia jest o tyle ciekawa że uratowało  

go dwóch żołnierzy niemieckich którzy przyszli do niego aby walczyć 
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przeciwko Hitlerowi, a których on sam skazał przed akcją na śmierć myśląc,  

że jest to podstęp. Po akcji wyrok śmierci został anulowany a niemieccy 

żołnierze walczyli razem z Polakami jeden z nich zginął w akcji pod 

Małochwiejem a drugi po wojnie powrócił do Niemiec. W marcu 1944r. wsie 

znajdujące się na terenie gminy Uchanie tj. Drohiczany oraz Kolonia Staszic 

zostały zaatakowane przez Ukraińców, nie oszczędzali mieszkających tam ludzi 

mordowali, zabijali. Miejscem gdzie stacjonowali Ukraińcy była miejscowość 

Bereść koło Grabowca. Likwidację tej bazy powierzono „Ciągowi”  

i powierzono mu dowództwo tej akcji. W sumie w całej walce która rozpoczęła 

się 16.03.1944r.  wzięło udział 700 Polaków z różnych oddziałów, pomimo 

pomocy sił niemieckich które stacjonowały w Trzeszczanach Ukraińcy przegrali 

tą walkę. W roku 1944 żołnierze oddziału ”Ciąga” brali również udział w akcji 

„Burza” podczas której atakowali Niemców na trasie Zamość – Krasnystaw  

w okolicy wsi Krasne. Gdy wojna się kończyła żołnierze Ciąga wzięli udział  

we mszy odprawionej w kościele w Skierbieszowie . Po mszy Ciąg miał 

powiedzieć słowa które wielu osobom biorącym udział w tej mszy utkwiły  

na długo w pamięci, cytuję : „Jeden wróg w postaci SS odszedł a drugi NKWD 

przyszedł . Kto ze mną to proszę. Będziemy walczyć ze wszystkimi, którzy nas 

będą atakować”.  

Jak widać okres okupacji por. Józefa Śmiecha nie był łatwy i nieraz patrzył on 

śmierci w oczy broniąc polskiej niepodległości. W okresie okupacji stoczył 

ponad czterdzieści walk, potyczek i akcji. Kilka z nich w wielkim skrócie 

przedstawiłam powyżej.  
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Rysunek 3  Mapa powiatu Hrubieszów – walki i potyczki lata 1939-1944 3  

 

Józef Śmiech ps. „Ciąg” był człowiekiem życzliwym i serdecznym.  

Po rozwiązaniu Armii Krajowej został awansowany do stopnia majora.  

Za szczególną odwagę, za bohaterstwo w walkach z okupantem został 

odznaczony orderem Virtuti Militari V kl, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, 

Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Partyzanckim oraz innymi 

odznaczeniami.  

                                                           
3 W.Jaroszyński, B.Kłembukowski, E.Tokarczuk, Łuny nad Huczwą i Bugiem, Światowy Związek Żołnierzy Armii 
Krajowej Okręg Zamość 1992 
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W czasie wojny z jego powodu ucierpiała również najbliższa rodzina 

legendarnego dowódcy „Ciąga”. Brat Hipolit Śmiech został aresztowany za to, 

że był bratem dowódcy i wraz z kilkoma osobami z naszej gminy został 

załadowany do pociągu, który miał ich wywieźć do Niemiec. Były to osoby: 

Władysław Podwalny, Bolesław Kowalski rolnicy z Jarosławca, Janina 

Bednarska z Woli Uchańskiej i inne osoby. Gdy pociąg nieco zwolnił w okolicy 

Dęblina wyskoczyli z pociągu, a Hipolit wyrzucił przez okno Janinę Bednarską, 

która bała się wyskoczyć i tym samym uratował jej życie, potem sam 

wyskoczył.  

Po kilkunastodniowej wędrówce szczęśliwie powrócili do domu.  

Po wojnie aresztowano kolejno dwóch braci „Ciąga” Edwarda Śmiecha  

i Władysława Śmiecha, którzy zostali osadzeni na Zamku w Lublinie. Później 

objęła ich amnestia i powrócili do domu.  

 Po zakończeniu wojny „Ciąg” został aresztowany i przez Sąd Wojskowy 

w Lublinie osądzony i skazany na karę śmierci, która została zamieniona na 15 

lat więzienia. Odsiedział 10 lat w więzieniach: na Zamku w Lublinie,  

w Warszawie na Rakowieckiej, Wronki, Rawicz i Sieradz. Do domu powrócił 

wyniszczony i chory, za to że był gorącym patriotą, honorowym człowiekiem  

i Polakiem, który bardzo kochał swoją Ojczyznę.  
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Wyraz temu dała jedna z kuzynek „Ciąga” wierszem poświęconym Jego 

pamięci cytuję:  

 

„Wspomnienie”4 

 

Gdy Wojna zadawała ciosy 

A krew lała się strumieniem, 

Ty żołnierzem byłeś w lesie 

Głodny i zmarznięty 

Broniłeś swej polskiej ziemi. 

Kiedy wolności zawitał czas 

Musiałeś przejść tortury, 

Byłeś więźniem w wodzie po pas 

A później przez wiele lat 

Strzegły Cię więzienne mury. 

Mijały lata już byłeś wolny 

I wciąż marzyłeś o wolności, 

Aby po latach złamany życiem 

Odejść na zawsze do wieczności 

Niechaj potomni wspominają 

I starszych pamięć niech zachowa, 

Żołnierza i dowódcę „ Ciąga” 

Któremu wszystkim była w życiu 

Wolność Ojczyzna i Armia Krajowa. 

 

 

 

 

                                                           
4 K.Śmiech, Wspomnienie, Rozkoszówka 
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 Dowódca „Ciąg” Józef Śmiech zmarł w 1982 roku. Pochowany został  

w Skierbieszowie.  

 

 

 

Rysunek 4  Pomnik kpt. Józefa Śmiecha ps.”Ciąg” na cmentarzu w Skierbieszowie5 

 

Niestety, po wielu latach od śmierci mojego bohatera ukazała  

się publikacja w Kronice Tygodnia z dnia 20.05.2008r. pt. „Druga twarz 

bohatera” autorstwa Pana Krzysztofa Tochmana, dotycząca rzekomej 

współpracy z peerelowską SB legendy zamojskiej Armii Krajowej mjr Józefa 

Śmiecha ps. „ Ciąg”6. Przyjaciele i znajomi śp. Śmiecha stanowczo temu 

                                                           
5 A.Rosiński, zbiory prywatne 
6 Kronika Tygodnia, Druga twarz bohatera, 20.05.2008r. 
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zaprzeczają. Poniżej przedstawiam zebrane podpisy w obronie „Ciąga” przez 

koło rejonowe AK Skierbieszów : 

.. 
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Rysunek 5  Podpisy w obronie „Ciąga” Koło Rejonowe Skierbieszów7 

                                                           
7 A.Jaroszyński, zbiory prywatne 
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 Uważali jego i uważają za wybitnego Polaka i patriotę, który 

wielokrotnie wykazywał się ogromnym męstwem oraz odwagą w walce  

z niemieckim oraz sowieckim okupantem. Historia jego życia w okresie 

wojennym oraz skazanie jego osoby na karę śmierci zamienioną na długoletnie 

więzienie świadczy o tym jakim musiał być zagrożeniem dla istniejącej 

wówczas władzy. Artykuł który ukazał się w Kronice Tygodnia pokazuje nam 

jak łatwo poprzez media i nagłośnienie informacji w prasie zniszczyć człowieka, 

jego historię tyle lat po jego śmierci nie dając mu prawa do obrony własnej 

osoby. 

Historię życia oraz zeznania świadków znających osobiście mjr Józefa Śmiecha 

przedstawia film, który miał premierę w lutym 2018r. pt. Józef Śmiech „Ciąg” – 

Jak było naprawdę .  

Dla chętnych proszę obejrzeć film i ocenić , JAK BYŁO NAPRAWDĘ ………?  

 Tym akcentem pragnę zakończyć moje spotkanie z naszą historią. Dla 

mnie historia oraz zapisane karty życia mjr Józefa Śmiecha ps. „Ciąg” świadczą 

o tym, że był on wielkim bohaterem oraz patriotą których dzisiaj ciężko byłoby 

znaleźć.  
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