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Patriotyzm- To poświęcenie się Ojczyźnie,
To umiłowanie do Ojczyzny,
Patriotyzm jest wieczny,
nie przemija tylko w różny sposób i w różnych epokach się przejawia
W 1939 roku patriotyzm zebrał swoje krwawe żniwo
Wielu poległych Polaków nie zdając sobie sprawy
Z tego że do walki z okupantem zmuszała ich fakt
Agresji od strony okupanta ale również w wielu przypadkach
Umiłowanie do ziemi i ojcowizny!

IX 1939 roku o godzinie 4.45 wojska niemieckie przekroczyły granice zachodnie,
południowe i północne Rzeczypospolitej. Według polskich planów obronnych na
wypadek wojny z Niemcami, Zamojszczyzna stanowić miała bezpośrednie zaplecze
dla walczących, bądź koncentrujących się do walki, armii polskich. Jedną z licznych
ziem Zamojszczyzny jest ziemia posadowska. Wieś ta posadowiła się na Grzędzie
Sokalskiej, na południowozachodnim skraju Telatyńskiej Gimny. Do dziś zachowały się
ślady starodawnych lochów podziemnych prowadzących według miejscowej tradycji aż
do pobliskiego lasu. Przez ziemie posadowskie przeszły dziesiątki armii tysiące rycerzy i
żołnierzy ze wschodu na zachód, łupiąc, paląc i gwałcąc.W 1939 roku ziemie
posadowskie przez cały okres II wojny światowej były terenem bombardowań i walk
partyzanckich. Posadów był miejscowością wielonarodowościową przed wojną żyli tam i
mieszkali Polacy, Żydzi i Ukraińcy działania wojenne którymi była objęta cała polska
również nie oszczędziły ziem posadowskich. Miejscowa ludność działając w konspiracji
broniła się przed atakami agresora, w czasie działań wojennych Posadów został
zniszczony doszczętnie. Po zakończonej wojnie pomimo tego, że w kraju zupełnie nie
ucichły sygnały walk, ludność Posadowska rozpoczęła odbudowe swoich domostw
praktycznie od zera. Ludzie powracający na ziemie ojcowizny zamieszkiwali w lochach
które jako jedyne przetrwały działania wojenne.
Na ziemiach posadowskich działały aktywnie oddziały partyzanckie i grupy
młodzieży w konspiracji wcieleń i później do oddziałów AK(Armii Krajowej)
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O to wywiad z jednym, już niewielu żyjących żołnierzy AK walczących i
mieszkających od urodzenia na ziemiach posadowskich. W tamtym okresie 19
letni ‘’Paw’’ a dziś 86 letni Józef Magryta.

1. Ile było grup walczących na terenie Posadowa?
W okolicach Posadowa były 3 zgrupowania Posadowskie, Steniatyńskie i Kolonia
Telatyn w 1944roku.
2. Czy pamięta Pan jakiś atak agresji który odpieraliście?
Bombowce które atakowały to w tym czasie byli Ukraińcy, którzy współpracowali z
Niemcami.
Atak został przeprowadzony 1 kwietnia 1944roku i trwał kilka dni to była wielka
uciecha dla nas bo 5 kwietnia 1944 roku odparliśmy ten atak i Ukraińcy uciekli.
Jednak 9 kwietnia w samą Wielkanoc jeszcze raz zaatakowali pamiętam jak
dowódca krzyczał ‘’Prawe skrzydło zachodzić, prawe skrzydło zachodzić’’ Dowódca
miał pseudonim ‘’Korczak’’ nie wiedzieliśmy z jaką siłą na nas napierali daliśmy
tylko znak dowódcy że przed nami jest jakiś oddział, być może to byli nawet nasi i
zaczęliśmy się powoli wycofywać co jeden z naszych przelatywał szybko a za nimi
słychać tylko było serie strzałów ziemia aż drżała i podskakiwała od tego huku. W
końcu i ja musiałem przedostać się na drugą stronę i schowałem się za figurą krzyża
która stoi do dziś i tak myślę sobie, że udam nieżywego, przegryzę sobie palca i
wymażę się krwią, będę udałam że nie żyje, ale myślę sobie przyjdą Ukraińcy zaczną
mnie rozbierać i wtedy się wydam.
3. Dlaczego mieli by Pana rozbierać?
Widziałem jednego zabitego leżał w samej bieliźnie, zabrali mu wszystkie ubrania,
wszystkiego brakowało. Wycofaliśmy się wtedy do żulickiego lasu, kiedy walczyliśmy
nie mieliśmy świadomości z jaką siłą na nas uderzyli, później się dowiedzieliśmy że
było ich około 300 byli to Ukraińcy ze Lwowa wyszkoleni żołnierze przebrani w
niemieckie mundury.
4.Walki toczyły się na otwartym polu czy w lesie?
Raz widzieliśmy jak bryczka jechała z dworu jechała w niej służba i kucharki zostali
zaatakowani a kobiety zaczęły piszczeć i uciekać do nas do wąwozu, bryczka się
przewróciła a my aby im pomóc znaleźliśmy się na otwartym polu i z stamtąd
zaczęliśmy podążać do lasu bo tam nasi walczyli. Posadów był otoczony z 3 stron
nasz przywódca co miał pseudonim ‘’Szarfa’’ zagrzewał chłopaków do wali cyt:
’’…Co nie utrzymamy lasu?! Wstyd by nam było.’’ Ja byłem skoszarowany na
koloni Telatyńskiej kiedyś gdy szedłem do dworu spotkałem jednego z partyzantów o

Załacznik
pseudonimie ‘’Kaszubski’’ on mnie zapytał po co tam idę powiedział, że tam nikogo
już nie ma i żebym zawracał. Wyszliśmy wtedy na górę i było widać co się działo na
ziemiach posadowskich. Bombowce atakowali a Ukraińcy mieli pozakładane białoczerwone opaski udając Polaków i przez to wróg zabijał swoich. Polaków już zostało
bardzo mało na tym terenie i przez pomyłkę pozabijali kilka rodzin ukraińskich.
5.Czy przeszedł Pan jakieś szkolenie wojskowe?
Szkolono nas tylko 1 dzień na więcej nie było czasu.
6.Dużo było takich młodych chłopców jak Pan?
Można powiedzieć że 2/3 starsi wyjechali z rodzinami najwięcej było młodych, takiej
kanonady ognia jak ta która się odbyła 9 kwietnia nie widziałem nigdy więcej.
Żydów było drugie tyle co Polaków a Ukraińców jeszcze więcej.
7.Jakie Pan starcie jeszcze pamięta z tych czasów?
Gdy walczyliśmy z Ukraińcami to Żydzi już byli wysiedleni natomiast Niemcy mieli
podpisane porozumienie z bolszewikami, że będą tylko dochodzić do Buga, ale
zamiast do Buga przeszli aż do Biłgoraja i wtedy Niemcy nie wiedząc że to
bolszewicy zaczęli ich bombardować pamiętam tą sytuację bardzo dobrze, bo akurat
kopaliśmy ziemniaki i z nami kopała te ziemniaki Ukrainka i moja mama, Ukrainka
zaczęła się cieszyć i mówić ‘’ A dobrze że ubijają waszych’’ nagle przybiegła ich
córka i krzyczy że Niemcy naszych biją dopiero się zdziwiła bo zrozumiała że to nie
Polaków bombardowano tylko bolszewików
8. Kiedy miał Pan 19 lat był dumny Pan że walczy Pan o Polskę?
W czasie wojny najpierw uczyłem się stolarstwa u mojego ojca, również uczył on
dwóch Ukraińców. Chciałem iść do szkoły oficerskiej ale nie mogłem przez to bo
zaraz byśmy mieli kłopoty.
9.Czy do AK dołączył Pan na ochotnika?
W 1943 roku zabili księdza i na pogrzebie mój brat robił zdjęcia i za 2 tygodnie go
zabili, wezwał mnie wtedy dowódca Szpinda i zapytał czy mam broń Ja mu
powiedziałem, że jakąś tam mam a on zapytał czy chcę wstąpić do organizacji Armii
Krajowej. Powiedziałem że tak i od tamtej pory już należałem do AK. Każdego dnia
chodziliśmy na wywiad, mieliśmy polecenie likwidować każdego Ukraińca który by
nas zobaczył, bo działaliśmy w konspiracji.
10.Czy zdarzyło się Panu zabić kogoś z tej broni?
W lesie żulickim gdy prowadziliśmy walki, strzelam najpierw do jednego patrzę
padł, strzelam do drugiego też upadł. Jednak po chwili ten pierwszy wstał i uciekł a
za nim zaraz ten drugi, żadnego nie zabiłem wtedy. Wiem tylko, że im wyżej
strzelałem to wtedy padali, mieli wtedy sygnał że bronimy się.
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11.Czy ktoś z rodziny wiedział że Pan walczy?
Nikt, ani ojciec ani matka działaliśmy w pełnej konspiracji.
12.Pamięta Pan swoich kolegów?
Jeden to Janek Wajda który 5 kwietnia 1944roku zginął jak odbieraliśmy atak
cieszyliśmy się wtedy bo atak odparliśmy ale jemu się nie udało.
13.Kiedy Pan skączył służbę w AK?
Nie skończyłem do dziś jestem członkiem Armii Krajowej, mam legitymację.
14.Dużo was jest?
Z prezesem będzie nas 5 żyjących.
15.Mówił Pan że bombardowanie było w Wielkanoc a co z Pana rodzicami wtedy?
Uciekli 2 kwietnia 1944roku Posadów przez toczące się walki został kompletnie
zniszczony, przestały istnieć domy i gospodarstwa ziemia była cała nasiąknięta
kulami
16. Jak wróciliście na ziemie posadowskie to gdzie mieszkaliście?
Mieszkaliśmy w lochu na ziemniaki. Mieszkało z nami 2 rodzinny. Powoli
zaczynaliśmy odbudowywać Posadów ale pierwszy nasz dom po wojnie to był loch w
którym kiedyś trzymano ziemniaki. W 1945 roku zostałem wezwany na komisję do
Wojska zapytałem czy mogę wybrać do jakich wojsk chcę przynależeć, wybrałem
marynarkę w Maju 1945 roku dostałem wezwanie do szkoły podoficerskiej ale nie
pojechałem tam, ponieważ mój dowódca z drużyny powiedział mi siedź tutaj jak
będzie pora to będziesz marynarzem. Rok później dostałem kolejne wezwanie na
komisję gdy się wstawiłem zapytano mnie o zawód nie powiedziałem że jestem
stolarzem bo by mnie wzięli do saperów, więc podałem że jestem muzykantem. Na
mandolinie grałem tylko ze słuchu. Kiedy innych pytałem kim oni są z zawodu to
okazało się że sami muzykanci i szoferzy. Miałem już przygotowaną już całą
wałówkę i szkoda mi było kosztów jakie poniosłem bo wszędzie była straszna bieda
przydzielili mnie do jednostki w Lublinie do orkiestry wojskowej. Pamiętam jeszcze
jak jechała ciężarówka z naszymi a w niej 18 chłopa. Zostali zbombardowani
przeważnie byli to Ukraińcy, pochowaliśmy ich wszystkich na wojskowym
cmentarzu graliśmy im marsza żałobnego i chowaliśmy ich bez rodzin na grobach I
Wojny Światowej.
17. W jakim czasie Posadów funkcjonował normalnie?

Załacznik
Pod koniec 1946 roku.

18. W którym roku swoją rodzinne Pan założył i jak wyglądał Pana pierwszy dom?
W 1950 roku pobudowaliśmy nasz drewniany dom a w 1961 założyłem rodzinne z 17
letnią ciotką.
19.Po wielu latach jakim uczuciem darzy Pan Ukraińców? Gdyby Pan spotkał
Ukraińca to co by Pan mu powiedział?
Mój teść też był Partyzantem służył w Batalionach Chłopskich. Michał Jasina był
przewodnikiem, który bardzo dobrze znał tereny i przeprowadzał oddziały
partyzanckie z jednego punktu do drugiego przez lasy. Był urodzony w Hamerni a
ożenił się w Suchowoli i stamtąd pochodzi moja żona, on zawsze opowiadał że
nienawidzi Bolszewików. Bolszewicy to byli ludzie wykolejeni, to był margines
można tak powiedzieć. Jak Stalin zlikwidował Carskie układy to zniszczył rolnictwo i
ludzie z głodu umierali była straszna bieda. Mój teść 13 miesięcy siedział w drutach
za to że przeprowadzał oddziały partyzanckie a o tych ludziach się nie mówi ci ludzie
działali w konspiracji.
20.Czy po tylu latach może Pan powiedzieć że jest patriotą?
A jaki ja tam patriota sytuacja nas zmusiła, nie było wyjścia musieliśmy się bronić.
21.Nie dokonał Pan świadomego wyboru?
Musowo było
22. Czym Pan się później zajmował po wojnie i po założeniu własnej rodziny?
W czasie komuny byłem strażakiem, byłem mechanikiem motopompy, jest zdjęcie.
Również pracowałem na roli uprawiałem ziemie.
23. A obecnie?
Jestem już dziadkiem mam 8 wnucząt.
24.Czy czasem wspomina Pan wojenkę?
Często, jak pracuję z zięciem w polu to znajduję małe akcesoria wojenne stamtych
czasów, najczęściej są to pociski lub ich jakieś części
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25.Pamięta Pan coś jeszcze z tamtych lat?
Pamiętam, jak po zawarciu przymierza nasz dowódca mieszkał na Kolonii i
przyszedł do niego jakiś facet mówiąc, że jest Ukraińcem i chce się przechować
dowódca mu pozwolił, ale oświadczył również, że żyję się tu biednie i nie ma tu
jakichś specjalnych warunków. Człowiek ten powiedział, że ma pieniądze i sam
się wyżywi. Minęło 2 tygodnie Urząd Bezpieczeństwa ogłosił, że kto ukrywa
jakiego ktokolwiek Ukraińca to ma to natychmiast zgłosić. Mój dowódca poszedł
do tego człowieka uprzedzić go, że musi uciekać bo inaczej go zabiorą bo musi
zgłosić, a ten człowiek powiedział to trudno niech zabierają mnie. Po kilku dniach
przyjechało UB i zabrali go. Jeszcze tego samego roku w sierpniu syn dowódcy
został wezwany do wojska. Dowódca pojechał razem z nim ponieważ chciał
wytłumaczyć że Posadów się odbudowuję i syn przydałby się w domu Gdy weszli
na salę wojskową patrzą a w komisji siedzi ten sam Ukrainiec którego wtedy
przechowywali w domu, przestraszyli się i cofnęli do tyłu. Wtedy zrozumieli że
był to człowiek Urzędu Bezpieczeństwa który miał za zadanie sprawdzić co na
terenach posadowskich robią członkowie Armii Krajowej, a my tylko
odbudowywaliśmy nasze domu. Ja wróciłem z wojska w 1948 roku mieli dawać
wtedy ziemie za darmo a w Lublinie był Rząd Jedności Narodowej.

Wojna to czas krzywdy i nie doli każdego żołnierza który w niej uczestniczy, nie
zależnie od tego po której stronie walczy, ponieważ czy jesteś katem czy ofiarą to
ponosisz straty, ponieważ zatracasz swoje życie lub swoje człowieczeństwo.
Wojna niszczy serca i umysły zrównuje z ziemią, pali wszystko co napotka na
swojej drodze. Wojna to czas do którego nigdy nie chcemy powrócić, to czasy o
których nawet nie chcielibyśmy pamiętać, a kiedy mówimy o wspomnieniach, to
chcemy je złagodzić, tak aby nie przeżywać tego na nowo. Najważniejszym
przesłanie powinno być to aby każde pokolenie zapamiętało po wsze czasy żeby
już nigdy żaden człowieka nie krzywdził drugiego człowieka cytując słowa Zofii
Naukowskie z książki ‘’Medaliony’’ ,,…To ludzie ludziom gotowali taki los’’.
Pragniemy aby te słowa zapadły tak głęboko każdemu w serce aby nigdy więcej
nie dopuścić do aktu zbrojnego. Jak również aby nigdy więcej człowiek nie
wystąpił przeciwko człowiekowi, należy podkreślić że nie ważne kto, kiedy i w
którym miejscu zasłużył się swojej ojczyźnie ponieważ najczęściej bez tych o
których się nie mówi, których się nie nagradza o których się nie pisze zasłużyli się
na równi albo i więcej od tych których doceniono i nagrodzono. ,,Przemija postać
tego świata, przemija jego chwała. Tylko od ludzi zależy czy dawna czy niedawna
sława Posadowska przeminie, czy zostanie zapomniana… Przeminie, jeśli
zapomną o swoich dziejach mieszkańcy wioski. Albo przetrwa, gdy nie zapomną
o swoich rodzicach, dziadkach i dalszych przodkach, bo wtedy pamiętać będą o
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sobie samych, o swojej historii. O swoich korzeniach, które tak szlachetne i
starodawne. Wystarczy pomyśleć: Posadów jest tak stary, jak Polska. Konkurs
jest pozytywną inspiracją do odkrywania kolejnych kart polskiej historii która
jest zarazem bardzo krwawa ale i ciekawa, w związku z przodkami którzy
oddawali życie, za to że my nowe pokolenia możemy żyć w wolnej Polsce.

Mapa województwa Lubelskiego
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Legitymacja Armii Krajowej Pana Józefa Magryty
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Zaświadczenie Pana Józefa Magryty że służył dla Armii Krajowej.
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Ja wraz z Józefem Magrytą 15 września 2011rok
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Kawałek pocisku z armaty który znalazł Jakub Boćko- wnuk Józefa
Magryty na podwórku w 2006roku.
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Orkiestra Wojskowa do której należał Józef Magryta w 1950 roku

Ostatni pozostali żyjący żołnierze AK walczący między innymi na
ziemiach Posadowskich.
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Józef Magryta w1960

Pierwszy dom po Wojnie Józefa Magryty
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Brat Józefa Magryty, Henryk Magryta.
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Żona Józefa Magryty w 1962 roku wraz z małą córką obecnie Mirosławą
Boćko.

Straż Pożarna do której przynależał Józef Magryta jako Mechanik pompy
w 1953 roku

Dwór Posadowski który w czasie wojnny został zupełnie zniszczony i w
chwili obecnej rodzina Józefa Magryty na tych obszarach uprawia rolę.
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Teść Józefa Magryty, Michał Jasina który również przysłużył się w
Partyzantce w 1959 roku.
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Lasy Żulickie w których toczyły się walki w czasie wojny.

Krzyż przy drodze za którym w czasie wojny chował się Józef Magryta
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