Światowy Związek
Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość

Praca konkursowa
Izabela Krubnik
„Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach
SZP – ZWZ – AK
Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”

„SOKÓŁ – ŻOŁNIERZ ARMII KRAJOWEJ
I JEGO POWOJENNE LOSY”

Praca wykonana
w Gimnazjum
w Zespole Szkół im. ks. Jana Twardowskiego
w Starym Dzikowie
pod kierunkiem ks. Piotra Podbornego

Stary Dzików 2011

1

1.Moja inspiracja
Major Szczepan Mateja – człowiek przyciągający do siebie ludzi jak magnez. Jego
życzliwość, serdeczność oraz bezinteresowność budzą w młodzieży chęć bycia takim jak on,
dowiadywania się o latach II wojny światowej a przede wszystkim miłość do ojczyzny.
Ten nadzwyczaj skromny żołnierz zainspirował mnie do tego konkursu. Działa on nie
tylko w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Tomaszowie Lubelskim ale również jeździ
do szkół, w których opowiada o losie swoim i kolegów. Żyje w mieście, z którego pochodzi moja
mama. Być może i to ma znaczenie w moim pragnieniu poznania Małej Ojczyzny mojej mamy i
dziadków i losów jej bohaterów.
2.Tak to się zaczęło
Dnia 3 listopada 1923 roku w Górnikach Nowych gm. Krasnobród pow. Zamość,
(obecnie pow. Biłgoraj) na świat przyszedł malutki Szczepan Mateja. W 1937roku ukończył szkołę
powszechną trwającą 7 lat.
Będąc 16 – letnim chłopcem był świadkiem dziwnego zjawiska. Opisuje to w następujący
sposób: „W nocy zbudził mnie ojciec, że coś dziwnego na niebie się dzieje. Wyszliśmy na podwórze,
zobaczyłem całe czerwone niebo, przy czym czerwień nasilała się od strony zachodniej. Tylko
niewielki pas nad ziemia od wschodu wolny był od czerwieni. Oczom swoim nie mogłem uwierzyć,
ze coś takiego może być. Ile to trwało, nie wiem. Powoli czerwień zaczęła się zmniejszać ustępując
ku zachodowi. Po tym znaku na niebie było było wiele przepowiedni, różnych przestróg, a
szczególnie mówiono, że to znak nadchodzącej strasznej wojny.”Tak, wojna, nie były to pogłoski,
rzeczywiście wybuchła.1 września dotarła do nich wiadomość o wybuchu wojny.
U Szczepana Matei w domu nikt nie podlegał służbie wojskowej, starszy brat z 1918
roku miał iść do wojska jesienią, ale wojna wybuchła wcześniej i rekrutów już nie brali.
Ludzie dorośli jak i dzieci nie mieli łatwego dzieciństwa i życia, panował głód oraz w
każdej chwili można było spodziewać się najazdu żołnierzy niemieckich czy tez UB. Rodzinom
żyjącym w tym czasie przytrafiały się historie śmieszne jak i budzące krew w żyłach, a oto jedna z
nich:”Pewnego dnia przyszedł do nas uciekinier dziwnie zachowujący się i poprosił o nocleg. Rano,
kiedy odchodził dziękując za nocleg i posiłek, zaczął wróżyć, między innymi i mnie mówił, że wojnę
przeżyję, że będą mi się konie wiodły, że będę miał do czynienia z papierami urzędowymi i będę miał
łaskę u króla. Wszyscy się śmiali, że będę królewiczem jak w bajce. A, jednak ja z zapadłej wsi
biłgorajskiej, po wojnie ukończyłem szkołę średnią, pracowałem w urzędzie i dziś jestem na
emeryturze i czy nie jestem na łasce u króla?” - historia, która przytrafiła się samej rodzinie Matejów
– jak opowiada pan Szczepan.
Początek jak i cała wojna nie jest mile wspominana przez ludzi żyjących w tamtych
czasach. Jeśli niektórzy z nas poprosiliby swoich dziadków czy tez pradziadków o historie z tamtych
czasów na pewno oczy napełniły by im się łzami, a ich głos byłby pełen miłości, wspomnień, marzeń
oraz smutku jak i radości, że nawet najzatwardzialsze serce słuchałoby w skupieniu i zdziwieniu.
„Słupy dymu (...) na tle zachodzącego słońca te chmury z dymu przybierały różne
kolory, od ciemnoszarego do koloru prawie czerwonego, różowy, żółty i wiele różnych odcieni barw,
których nie sposób opisać. Można by patrzeć na to z zachwytem, gdyby nie świadomość, że to wynik
wojny, że za tym pięknem dzieje się tragedia ludzka. Giną cywile i żołnierze, niszczony jest nieraz
dorobek całych pokoleń”
Odbiegłam trochę od tematu poruszonego na początku, trzeba więc się cofnąć. Wiadomość
o wojnie dotarła do Górnik 1 września 1939 roku. Niemcy napadły na nasz kraj i wojska polskie
starały się odeprzeć ataki Niemiec. Front w strony biłgorajskie przyszedł około 16 – 17 – tego
września 1939r., a 17 września 1939r. armie sowieckie wtargnęły na ziemie polskie. W tych latach
do wioski przychodziły różne wiadomości i pogłoski, żołnierze ukrywający się po lasach prosili o
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posiłki i noclegi, UB i wojska niemieckie robiły niezapowiedziane wizyty.
„ Okupacja. Rok 1940 – nie odczuwało się jeszcze większego ucisku niemieckiej
niewoli, ale zostały już wprowadzone obowiązkowe dostawy płodów rolnych. Od posianego hektara
ziemi należało dostarczyć zboże, mięso, mleko, w następnych latach kontyngenty coraz bardziej
obciążały te tereny. Brakowało z tego powodu chleba, mięsa, ziemniaków, mleka, które rolnicy
musieli dostarczyć. Wprowadzono ewidencjonowanie inwentarza żywego, kolczykowano trzodę,
bydło, owce. Bez zezwolenia nie można było prowadzić uboju zwierząt, groziła za to kara wiezienia,
a nawet śmierć. Niemcy byli rygorystyczni i bezwzględni w stosunku do osób, które nie
podporządkowały się ich zarządzeniom. Wprowadzono dowody tożsamości dla każdego konia, w
którym opisane były wszystkie jego dane, wiek, płeć, maść, itp. zabrano się też do ewidencji ludności.
Każdy dorosły obywatel wzywany był do punktu ewidencji w gminie, gdzie składał odciski palców
na papierze i to było włączane do jego akt osobowych.” Tak rok 1940 opisuje 17 – letni Szczepan
Mateja.
W marcu 1941 roku Szczepan Mateja wraz z kolegą Michałem wstępują do
Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnikach. Była to jedyna organizacja we wsi, która dawała
możliwość wykazania się odwagą. 17 października 1941r. umarł ojciec Szczepana Matei, w związku
z tym on, jako najstarszy mężczyzna w domu, i jego matka musieli prowadzić gospodarstwo. Może
wydaje się to mniej istotne, ale wszystkie cząstki życiorysu opisywanego prze mnie żołnierza,
nawiązują do bardzo ważnego wydarzenia, o którym opowiem w tej chwili. Szczepan Mateja z
rodzeństwa starszego miał dwie siostry, Katarzynę i Marię, do których przychodzili kawalerowie m.in.
Piotr Gontarz, Wojciech Tytoń i inni. „Pewnego razu podsłuchałem rozmowę Kasi z Wojciechem
Tytoniem. Rozmawiali o organizacji podziemnej do walki z Niemcami, już wcześniej słyszałem w
straży o Związku Walki Zbrojnej powołanej do walki z okupantem...” Szczerze mówiąc podsłuchiwać
jest nie ładnie, lecz wtedy nikt o tym nie myślał, ważne było wiedzieć co może nastąpić i jak się do
tego przygotować. A wracając. „...Powiedziałem Kasi, że wiem o ich tajemnicy i tworzącej się
organizacji. To właśnie spowodowało, że zostałem wtajemniczony w sprawy konspiracji...” I to jest
moment w mojej pracy, od którego bliżej zacznę opisywać życie żołnierskie.”... 29 grudnia 1941r. w
remizie strażackiej zostałem zaprzysiężony przez dowódcę plutonu Wojciech Tytonia ps.„Gustaw” w
obecności jego zastępcy Józefa Malca ps.” Żołdak” na żołnierza, otrzymałem ps.” Sokół” i tak
znalazłem się w ZWZ-AK. Przynależność do organizacji podziemnej zobowiązywała do ścisłej
tajemnicy, bo tylko w takim działaniu można było uniknąć wpadki w ręce hitlerowskie.” Każdy
żołnierz musiał przejść szkolenia wojskowe: zapoznawano ich z bronią palną, a szczególnie z
karabinem ręcznym i granatami, uczono jak należy przechowywać, konserwować, rozbierać i składać,
a przede wszystkim posługiwać się bronią w razie potrzeby, omawiano jak należy zachowywać się w
czasie ataku na nieprzyjaciela oraz taktyki walki partyzanckiej, czyniono starania by zgromadzić jak
najwięcej broni: karabinów ręcznych i maszynowych, granatów i amunicji. Wyciągano broń z
różnych schowków, część była dobrze zakonserwowana, ale też dużo trafiało się zniszczonej, przez
korozję, była tez taka, w której należało wymienić sprężyny, iglice lub dorobić kolby. Znaleziona
broń gromadzili w większości dowódcy, biorąc pod swoja opiekę, trzymali w dobrze zamaskowanych
schronach, w wielkiej tajemnicy, ale tez i szeregowi partyzanci trzymali broń u siebie.

3.Akcje
Główny bohater mojej pracy, jak łatwo się domyśleć jest Szczepan Mateja. Tak jak
każdy żołnierz ZWZ-AK chodził na akcje, a oto opisy niektórych z nich.
Pierwsza akcja.
„31 grudzień 1942r. Przychodzi do mnie „Orzeł” Jan Senderek i mówi „ Zbieraj się
mamy iść na akcję, jesteśmy przydzieleni do plutonu Piotra Buchajskiego” ps. „Jastrząb”. Obaj
idziemy na Kol. Pastuszków, tam dołącza do nas „Witold” Józef Pastuszek i razem maszerujemy na
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Długi Kąt. Aby nie wzbudzać podejrzeń rozdzielamy się i pojedynczo przychodzimy do domu „
Jastrzębia”, jest tu już Jan Gałan i dwie nieznane mi osoby ( pseudonimów tez nie pamiętam). Zadanie
nasze miało polegać na zniszczeniu mostu kolejowego między stacją kolejową Długi Kąt, a
Nowinami. W tym dniu AK zorganizowało wiele akcji dywersyjnych, głównie na stacjach
kolejowych, niszcząc wiele urządzeń, a szczególnie wodociągów, wież ciśnień. Z domu „Jastrzębia”
wychodzimy pojedynczo. Pod osłoną nocy gromadzimy się w umówionym miejscu. Tam spotykamy
jeszcze inne osoby , które miały ze sobą potrzebne materiały. W takim składzie idziemy lasem do
celu. Na miejscu dowództwo obejmuje „Jastrząb”, rozstawia ubezpieczenia po jednej i po drugiej
stronie mostu w pewnym oddaleniu. Grupa operacyjna przygotowuje i zakłada ładunek na torze.
Czekaliśmy niecierpliwie na nadejście pociągu towarowego. Czas się dłuży, zaczynamy wątpić w
informacje kolejarzy, że w tym czasie ma jechać pociąg. Jest zimno, a my stoimy w dość wysokim
śniegu. Wreszcie słychać turkot zbliżającego się pociągu. Czekamy w napięciu i zdenerwowaniu, już
go widzimy, podjeżdża coraz bliżej, czekamy na wybuch. Pociąg przejechał – detonacji nie było.
Jakie było nasze rozczarowanie, włożyliśmy tyle wysiłku, a bez efektu. Później okazało się, że
ładunek był nienajlepszy i źle założony.”
Akcja na tartak Długi Kąt
„ W dzień 21 listopada 1943r. Zostałem powiadomiony przez swego dowódcę Jana
Senderka ps. „Orzeł”, że wieczorem idziemy na akcję, zbiórka w lesie koło Kolonii Pastuszków.
Kiedy przyszedłem w umówione miejsce był już dowódca i kilku kolegów z naszego plutonu. Po
pewnym czasie dołącza do nas pluton ze Stanisławowa pod dowództwem Klemensa Kuli ps. „Zbysz”.
W tym składzie wyruszamy w kierunku stacji kolejowej Długi Kąt przez górę Hołdę, przecinamy jar
zwany „Patoki”, który biegnie z zachodu na wschód po granicy pól Górniki i wpada w kierunku
wioski Długi Kąt. W lesie dołączamy do plutonu Długi Kąt pod dowództwem Piotra Buchajskiego
ps. „Jastrząb”, który również pełnił funkcje zastępcy dowódcy kompanii i on obejmuje dowództwo
nad całością. „Jastrząb” zebrał dowódców plutonów na naradę. Czas się dłuży, każdy z ans jest w
napięciu. Po naradzie dowiadujemy się, że mamy zająć tartak Długi Kąt i na jakiś czas unieruchomić
go, by w ten sposób zatrzymać nadmierną eksploatację lasów przez Niemiec i wywóz drzewa do
Rzeszy.
Zostały wyznaczone grupy do ubezpieczenia szosy z kierunku od Tomaszowa od
strony Józefowa oraz ustawiono straże na torach kolejowych od strony kolejowej Krasnobród i
Nowiny. Wyznaczono grupę operacyjna do zaatakowania straży ochronnej tartaku i rozbrojenia jej.
Ostatnia grupa wyznaczona została do zniszczenia urządzeń tartacznych, w tej grupie się znalazłem.
Po rozstawieniu ubezpieczeń na umówiony znak zaczynamy podchodzić do ogrodzenia tartaku. Noc
była ciemna, jesienna, niebo zasnute chmurami, toteż podejście do ogrodzenia nie budziło obaw, że
zostaniemy zauważeni. Słychać krzyk „Hande hoch”, to grupa operacyjna dostała się do strażnicy
ochrony tartaku – bez strzału. Grupa, w której jestem ma łatwiejsze zadanie, trzeba dostać się do hali,
ale wcześniej sprawdzamy zaplecze tartaku. Dowódca grupy wysyła mnie do sprawdzenia kantorków,
czy nie ma Niemców z ochrony tartaku. Wpadamy z Michałem do pierwszego pomieszczenia z bronią
gotową do wystrzału ( drzwi otwieramy bez problemu). Michał wchodzi do następnego
pomieszczenia i słyszę strzał. W jednej sekundzie pomyślałem, że Michał zabity, musiał być tam
szwab, ogarnął mnie strach, staram się zachować zimną krew i ewentualnie zabić mordercę. Skradam
się do drzwi, gotowy do wystrzału, w tym momencie wchodzi Michał i krzyczy „Zabiłem Hitlera!”.
Patrze na niego i pytam: Co ty pleciesz, gdzie tu mógł być Hitler? Po chwili dowiedziałem się, że z
emocji strzelił portretu Hitlera. Wyszliśmy na zewnątrz i udaliśmy się do hali tartaku.
Zameldowaliśmy dowódcy grupy, że tam nikogo nie było, a Michał strzelił przez nieuwagę. Koledzy
uporali się z dewastacją tartaku, zabrali niektóre pasy transmisyjne nadające się na podeszwy, zelówki
do butów. Na dany sygnał kończymy akcję i wycofujemy się na północ za tory kolejowe w stronę
lasu. W lesie poszczególni dowódcy grup złożyli sprawozdanie z wykonania zadania.”
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Akcja „Burza”
„ Po ciężkich walkach Armii Krajowej, batalionów Chłopskich i innych formacji
partyzanckich z wojskami niemieckimi stoczonych w lasach Puszczy Solskiej, lasach lipskich, gdzie
poniosły ogromne straty w ludziach i sprzęcie, nastąpiło załamanie organizacyjne oddziałów
partyzanckich ( szczegółowo te walki opisuje J. Markiewicz w książce „ Paprocie zakwitły krwią
partyzantów”). Należało jak najszybciej odbudować i zorganizować na nowo struktury podziemne.
Front niemiecko – sowiecki zbliżał się ze wschodu do nas. Niemcy wykorzystywali ten
stan chwilowego załamania i osłabienia ruchu oporu. Mieli większą swobodę na tyłach frontu.
Zaczęli niszczyć tory kolejowe na odcinku Lubycza Królewska – Zamość, zakładali miny, które
wyrywały kawałki szyn tak, że tor nie nadawał się do użytku.
Wojska niemieckie cofały się pod naporem Armii Radzieckiej. Odziały Armii
Krajowej postanowiły wyjść z podziemia i brać czynny udział w przepędzeniu Niemców i pomagać
w wyzwalaniu tego terenu wojskom radzieckim.
Zgrupowanie oddziałów Armii Krajowej pod kryptonimem „Akcja Burza” poza
działalnością militarno – wojskową mająca na celu przepędzenie wroga, zakłada także działalność
polityczną polegającą na przejmowaniu władzy w gminach, powiatach itd. Pluton nasz
wymaszerował z Górnik około 23 – 24 lipca 1944r. pod dowództwem Jana Senderka ps. „Orzeł” i
jego zastępcy Jana Żmudy ps. „Huragan”, „Jaś” do Górecka Starego, tam połączyliśmy się z innym
plutonem z tego terenu. Pamiętam jak odpoczywaliśmy z grupa kolegów pod domem jednego
gospodarza i nagle usłyszeliśmy szum, to na ten teren wchodziło wojsko sowieckie. Wtedy pierwszy
raz zobaczyłem Sowietów. Do nas podjechało dwóch starszych w stopniu wojskowym i zapytali „
Partizan?”. Odpowiedzieliśmy tak i odjechali. Po krótkim spoczynku wyruszyliśmy z Górecka,
przeszliśmy przez Majdan Kasztelański, koło stacji kolejowej Krasnobród, Szopowe, Nowy Górnik,
Stanisławów, przez pola Koziwody, las aż do Krasnobrodu. Tu weszliśmy od strony południowej.
Przeszliśmy przez Krasnobród, Hutki, Kaczurki, Bondyrz i Guciów. Dołączyliśmy do całego
zgrupowania. Zatrzymaliśmy się w liściastym lesie za Guciowem, widać tu było ślady walki z
Niemcami. Znaleźliśmy zabitego Niemca w hełmie na głowie.
Pogoda była ładna, ciepło, po długim marszu przyjemnie było odpoczywać w
pięknym liściastym lesie. Po spoczynku wyruszyliśmy w kierunku północnym, przeszliśmy przez
rzekę Wieprz. Zatrzymaliśmy się w Wólce Wieprzeckiej, przy budynku, który wyglądał na dworek,
mieścił się w nim sztab. Wysłano mnie w kierunku Jacni na zwiad. Po przebyciu dość długiego
odcinka drogi napotkałem mężczyznę, który zwrócił mi uwagę, by do Jacni z bronią nie iść, bo tam
Sowieci rozbrajają polskich partyzantów, on właśnie stamtąd wraca z meldunkiem do naszego
oddziału. Wróciliśmy razem do Wólki Wieprzeckiej. Ja przekazałem swemu dowódcy plutonu jakie
przyniosłem wiadomości. Następnego dnia dowódca nasz oznajmił, że mamy wycofać się z
posiadaną bronią do domu. Wracaliśmy przecinając Bondyrz przez las, bokiem mijając
Malewszczyznę do lasu Zagajnik, kolo Starych Górnik, tu zwolniono nas do Górnik.”
Akcja na posterunek w Józefowie
„ W odwecie za to, że UB zabiło Herca Krycha ps. „Hel” i nasiliło aresztowanie
członków podziemia. AK postanowiono rozbić posterunek MO w Józefowie, to pierwsze gniazdo
służące UB na tym terenie. Do tej akcji został włączony nasz pluton z Górnik. W lutowa noc pod
dowództwem Jana Senderka ps. „Orzeł” i zastępcy dowódcy Jana Żmudy ps. „ Huragan”, „Jaś”
wyruszyliśmy w kierunku Józefowa. W lesie między Majdanem Nepryskim, a Borowiną
dolaczylismy do grupy partyzantów AK rejonu Józefów, pod dowództwem por. Stefana Paździka ps.
„Wrzos”, który objął dowództwo nad całością. Całym zgrupowaniem przeszliśmy pod Józefów, od
strony nadleśnictwa. Noc była ciemna, pochmurna, bez opadów, występowała jeszcze mgła. Pod
osłoną takiej nocy łatwiej było się poruszać. Przed wejściem do wyznaczonego celu, wystawiono
ubezpieczenia szosy Józefów + Tomaszów Lub. I Józefów – Biłgoraj oraz ubezpieczono niektóre
boczne uliczki. Następnie wyznaczono grupę operacyjną do zajęcia posterunku. Po rozstawieniu grup
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ubezpieczeniowych wchodzimy do centrum Józefowa i zajmujemy wyznaczone stanowiska. Mnie i
koledze, którego nie znałem, wypadło wspomagać atak na budynek posterunku od strony południowo
– zachodniej. Naszym zadaniem było głównie ostrzeliwanie okien na piętrze posterunku i pilnowanie
budynku od strony bożnicy żydowskiej. Budynek, w którym mieścił się posterunek, był murowany,
położony w centrum miasta przy głównej ulicy. W budynku tym na parterze od ulicy mieścił się sklep
Spółdzielni Snop, a na posterunek wejście było z drugie strony, od południa. Na dany znak grupa
sztormowa zaczęła atak na parter, starając się wyłamać drzwi zewnętrzne okute blachą. Ja z kolegą
ostrzeliwaliśmy okna pietra budynku, by z okien ubecy nie mogli strzelać do naszych kolegów na
dole przy forsowaniu drzwi wejściowych. Strzały nasilają się, słychać huk granatu. Za chwilę strzały
ucichły i usłyszeliśmy sygnał do odwrotu. Opuszczamy zajmowane stanowiska, wycofujemy się w
tym samym kierunku, skąd przyszliśmy. Dowiadujemy się, że grupa sztormowa zaniechała zdobycia
zabezpieczonego posterunku, zabierając ze sobą rannego naszego zastępcę Jana Żmudy ps. „Jaś”,
którego przywieźliśmy do Górnik i umieściliśmy w kwaterze u Adama Tytonia w domu położonym
blisko lasu. W dzień ranę opatrzył Stanisław Kudlicki, lekarz z Majdanu Nepryskiego. Rana okazała
się bardzo poważna i kolega nasz na trzeci dzień zmarł. Taki był wynik tego ataku na MO w
Józefowie.”
Akcja na Smólsko
„ Początek stycznia 1946r. Ja ps. „Sokół” - dowódca drużyny i Jan Senderek ps.
„Orzeł” - dowódca plutonu zostaliśmy wezwani przez dowodzę kompanii Franciszka Mielniczka ps.
„Jeż” do dołączenia do grupy operacyjno – szturmowej w celu wykonania pewnego zadania. Nad
wieczorem dołączyliśmy do pewnej grupy w lesie między Majdanem Nepryskim, a Borowiną. Mamy
zadanie udzielenia, delikatnie mówiąc, „ upomnienia” pewnym osobom w Smólsku, którzy
współpracowali z UB i wrogo byli ustosunkowani do AK. Wywiad stwierdził, że wydawali akowców,
którzy na tym terenie byli aresztowani. Było dość zimno, a przy tym wiał silny wiatr, który przewiał
nasze ubrania do kości. Do tego było jeszcze ślisko, bo wcześniej padał deszcz, a następnie złapał
mróz i napadał śnieg, zakrywając miejsca, gdzie był lód. Trudno było iść i coraz to któryś z nas upadał.
Dotarliśmy późną nocą do Smolska, pokonując ponad 20 km. Podeszliśmy pod wskazane adresy.
Jeden z naszych kolegów był ubrany podobnie do milicjanta, to ułatwiało nam, że otworzyli drzwi
do domu myśląc, że to milicjant. Wówczas kilku z nas wpadło do domu, ale poszukiwanego nie
zastaliśmy, zona mówiła, że pojechał do Biłgoraja i nie wrócił na noc. Nakazaliśmy żonie, że jak
dalej będzie szukał akowców i wydawał, to my się z nim rozliczymy. Zadanie nie w pełni zostało
wykonane, ale jak się później dowiedzieliśmy, akcja odniosła pożądany skutek. W drodze powrotnej
paliliśmy w lesie 1 ognisko, by się ogrzać. Całą grupą poszliśmy pod Majdan Nepryski. My we
dwóch wracaliśmy do Górnik, byliśmy tak zmęczeni, zmarznięci, że chciało się spać, zdawaliśmy
sobie sprawę, że spocząć nam nie wolno, bo możemy zamarznąć. Nawzajem zmuszaliśmy sio dalszej
drogi, tak dotarliśmy do Górnik.”
Jak sami widzimy akcji było kilka, bardzo szczegółowo opisanych. Żołnierze
przebywali czasami kilka a nawet kilkanaście kilometrów pieszo. Nie raz było ciemno i zimno, ale
chęć, silna wola oraz upór, dodawały siły i otuchy akowcom. Nie które akcje kończyły się klęską, a
inne zwycięsko. Czasami niemiłe wspomnienia, widok umierających kompanów do dni dzisiejszych
napełniają łzami oczy żołnierzy. Najczęściej akcje były w odwecie za coś, czasami na UB, który
bardzo utrudniał życie w tamtych czasach. Wiele osób właśnie przez Urząd Bezpieczeństwa zostało
zamordowanych. A oto niektórzy z nich:
Krych Herc ps. „Hel” urodzony w 1923r. w Józefowie, syn piekarza, był żołnierzem
AK w oddziale „Wira”. Został zabity przez UB z Biłgoraja w dniu 16 lutego 1945r. w Majdanie
Nepryskim. Nocował z kolegami u jednego gospodarza w Majdanie Nepryskim, kiedy nad ranem
przyjechało UB z Biłgoraja i okrążyło sąsiedni dom. Zawiadomieni o tym zaczęli uciekać przez
podwórze w stronę toru kolejowego w kierunku oddalonego lasku. UB zorientowało się, że pomylili
dom, dostrzegli uciekających i rzucili się za nimi. Krych przeskoczył tory i pokonywał małe
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wzniesienie, kiedy został postrzelony, zaczął się bronić, zabił jednego ubeka, drugiego ranił ale sam
też został śmiertelnie ranny. Pochowany na cmentarzu w Józefowie.
Ignacy Peter ps. „Murzyn” urodzony w 1912 roku. Mechanik z tartaku Długi Kąt.
Kapral w kompani Franciszka Mielniczka ps. „Jeż”. Ostatnio był w sztabie „Wira”. Zginął w Wielką
Niedzielę 1 kwietnia 1945r. na polach Majdanu Nepryskiego blisko granicy pól wioski Górniki.
Uciekał razem z dowódcą AK Rejonu Józefów Konradem Bartoszewskim ps. „Wir” furmanką z
Górnik, przed pościgiem UB. Kiedy jeden koń został postrzelony, padł, furmanka stanęła. Ignacy
zaczął uciekać w pole w kierunku Majdanu Nepryskiego. Kiedy przebiegł kilkadziesiąt metrów,
został zabity. Pochowany na cmentarzu w Józefowie.
Michał Surmacz, lat około 45 z Majdanu Nepryskiego w Wielką Niedzielę 1 kwietnia
1945r. po śniadaniu wyszedł w pole obejrzeć zboża, zabrał ze sobą na spacer troje małych dzieci:
Helenę, Antoniego i najstarszą około 15 Stefanię ( teraz mieszka w Majdanie Nepryskim, wyszła za
mąż za Krajewskiego). Była naocznym świadkiem tego nieszczęśliwego wydarzenia. Jak
wspomniałem na wstępie, Surmacz wyszedł w pole na Niwę, pole położone na końcu pól Górniki od
strony wschodniej. Wracając po granicy Górnik i Majdanu Nepryskiego, jarem Potoki wszedł na
swoje pole majdańskie i kierował się w stronę domu, gdy wyszedł na wzniesienie, został zastrzelony
z tankietki przez UB z Biłgoraja, które w tym czasie ścigało dowódcę AK ps. „Wir”.
Stefan Chorodelski ps. „Es” lat 33, członek AK. Według osoby z Józefowa, mieszkał
w Józefowie. W dniu 14 lipca 1945 roku, członkowie AK mieli naradę u Hajduka. Do Józefowa
przyjechało UB z Biłgoraja. Zaczęli okrążać teren tego osiedla, zawiadomieni o tym akowcy zaczęli
uciekać w stronę kamieniołomów, okopiska żydowskiego. UB zaczęło pościg za uciekającymi. W
czasie ucieczki przy cmentarzu żydowskim „Es” został ranny z tankietki, ubecy podjechali do niego
i dobili go.
Józef Makuch ps. „Szpak” syn Józefa, urodzony w 1925r. w Ciotuszy Starej został
zabity przez UB z Tomaszowa Lubelskiego.
Opowiadanie brata: 30 sierpnia do Ciotuszy Starej przyjechało UB z Tomaszowa
Lubelskiego, szukali Jana Makucha, dowódcy plutonu tej placówki. Złapali jego młodszego brata
Józefa i zaczęli go obwozić po wiosce, żeby powiedział, gdzie ukrywa się jego starszy brat Jan.
Ponieważ nic nie chciał mówić, bili go grubym kawałkiem opałowego drzewa. Tak pobitego położyli
na furmankę i wieźli do Tomaszowa. Ten jakoś zsunął się z furmanki na ziemię i chciał uciekać,
wówczas ubek o nazwisku Kijko jadąc na koniu podjechał do niego i strzelił mu w brzuch. Rannego
UB zabrało do Tomaszowa Lub., podczas drogi zmarł. Pochowany na cmentarzu w Majdanie
Sopockim.
Franciszek Lal ps. „Slomk” urodzony w 1920r. W Stanisławowie, był żołnierzem
AK w plutonie Stanisławów. Po 1945 należał do WIN, działał z „Borutą” Janem Leonowiczem na
terenie obwodu Tomaszów Lubelski i przyległych terenach. Zginął z rąk UB w nocy 30 grudnia 1950r.
W schronie zbudowanym w lesie Witkowskim. Przypadkowo odkryli ze są okrążeni i zaczęli uciekać
ostrzeliwując się. Noc była bardzo ciemna, to ich osłaniało. W czasie tej ucieczki Lal został ciężko
ranny. Uciekał boso w bieliźnie, tak przyszedł do Przewodowa, po cichu wszedł na strych po węgłach
u jednego gospodarza. Zostawił na śniegu i węglach odciski stopy z krwią. Rano kobieta wychodząca
z domu zobaczyła na śniegu i węgłach ślady krwawych stóp. Robi krzyk. Zlatują się sąsiedzi i radzą.
Franek zlazł ze strychu i przemawia do nich po Polsku. Okręca nogi szmatami i idzie dalej.
Przychodzi do Machnówka i tam włazi w stertę słomy. Widzi go jeden ormowiec i daje znać na
Milicję. Milicja przyjeżdża, komendant Przybik zabija Franka.
Jak widzimy UB zabijało nawet ludzi niewinnych, byli okrutni i bezwzględni.
Niektórzy zabici przez UB to żołnierze AK, jednak są akowcy którzy umarli na groźne choroby, inni
przeżyli wojnę, ale już nie ma ich na tym świecie, ale są też tacy, którzy żyją do dzisiaj. Oto żołnierze,
dowódcy plutonu i kompanii:
Wojciech Tytoń ps. „Gustaw” syn Józefa i Anny z domu wnuk, urodzony 20 marca
1914r. w Górnikach, gmina Krasnobród. Po ukończeniu szkoły powszechnej, dokształcał się. W
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latach 1935 – 36 służył w wojsku, we Lwowie. Po ukończonej służbie wojskowej, wstąpił do policji
we Lwowie. Następnie przeniesiony do Kamionki Kryłowej na terenach wschodnich. Miał stopień
starszego sierżanta. Po wejściu Sowietów do Polski w 1939r. uciekł z tamtego terenu i wrócił do
Górnik. Od listopada 1939r. organizował tajną organizację Służba Zwycięstwu Polski, do walki z
okupantem niemieckim. Po powstaniu Armii Krajowej 1942r. Był dowódcą plutonu w Górnikach,
podlegał II kompanii Piotra Wasilika ps. „ Kuba”. Brał udział w akcjach: wysadzenia mostu
kolejowego kolo Suśca w grudniu 1942r. oraz w walce z wojskami Wehrmachtu w styczniu 1943r. w
lesie Kalina koło stacji kolejowej Długi Kąt. Zginął w dniu 5 lutego 1943r. w Koi. Pastuszków razem
z czterema swoimi żołnierzami w starciu z patrolem niemieckim. Pochowany na cmentarzu
wojskowo – partyzanckim w Józefowie.
Malec Józef ps. „Żołdak” Jana i Anieli ur. 1915 r. w Górnikach, gmina Krasnobród.
Po ukończeniu szkoły powszechnej pomagał w pracy rodzicom. Od marca 1939r. służył w kawalerii,
wyszedł z wojska w stopniu kaprala. Brał udział w wojnie obronnej w 1939r. Po powrocie z wojny
do Górnik, rozpoczął działalność podziemną. Wspólnie z Wojciechem Tytoniem organizują komórkę
Służby Zwycięstwu Polski, a później ZWZ-AK. W AK pełnił funkcje zastępcy dowódcy plutonu w
Górnikach. Brał czynny udział w akcjach zbrojnych przeciwko Niemcom, między innymi w akcji na
Krasnobród 2 lutego 1943r. i 4 lutego w walce z wojskami Wehrmachtu koło stacji kolejowej Długi
Kąt w lesie „Kalina”. Aresztowany przez Niemców w marcu 1943r., osadzony w więzieniu w
Zamościu, gdzie przebywał do listopada 1943r. skąd został wywieziony w nieznane miejsce. Po
wojnie dal znać, że mieszka w Niemczech, do Polski nie wrócił.
Jan Żmuda ps. „Jasio” syn Andrzeja i Józefy urodzony 25.01.1916r. w Górnikach,
gmina Krasnobród. Syn gospodarza, szkołę powszechną skończył w Górnikach (4 klasy). Do ZWZ
wstąpił w 1940r. w Górnikach, jako szeregowiec do plutonu Wojciecha Tytonia ps. „Gustaw”. Brał
udział w wielu akcjach zbrojnych przeciwko Niemcom, między innymi 4-go lutego 1943r. w walce
z wojskami Wehrmachtu koło stacji kolejowej Długi Kąt w lesie Kalina w plutonie Wojciecha Tytonia
ps. „Gustaw”, kompania Wasilika Piotra ps. „Kuba”. W czasie akcji rozbicia posterunku Milicji w
Józefowie w lutym 1945r. został ranny i zmarł. Pochowany na cmentarzu w Józefowie.
Jan Senderek ps. „Orzeł” syn Jana i Anieli urodzony w 1922r. w Górnikach, gmina
Krasnobród, w rodzinie chłopskiej. Po ukończeniu 4 klas szkoły w Górnikach, uczęszczał do szkoły
w Józefowie. Do ZWZ wstąpił w 1940r. w Górnikach, do plutonu Tytonia Wojciecha ps. „Gustaw” .
Po śmierci Tytonia Wojciecha pełnił funkcję dowódcy plutonu. Po przeszkoleniu wojskowym
młodszych dowódców w obozie „Wira” awansowany na kaprala, a następnie na plutonowego, w
kompanii Franciszka Mielniczka ps. „Jeż”. Brał w wielu akcjach zbrojnych przeciwko okupantowi
niemieckiemu. Między innymi 4 lutego w walce z wojskami Wehrmachtu koło stacji kolejowej Długi
Kąt w lesie Kalina. Brał udział w bitwie pod Osuchami oraz w akcji „Burza”. Po przyjściu Sowietów
nie ujawnił się, działał dalej w konspiracji, uczestniczył w akcji rozbicia obozu NKWD, UB w
Błódku koło kamieniołomów Nowiny – 23.03.1945r. w oddziale „Wira”. Za działalność w AK
aresztowany w styczniu 1946r. przebywał w wiezieniu w Lublinie, zwolniony na podstawie amnestii.
Po wyjściu z więzienia podjął pracę w biurze budowlanym w Tomaszowie Lub. Nękany dalej przez
UB wyjechał do Opola Śląskiego, gdzie zmarł w latach pięćdziesiątych.
Pastuszek Józef ps. „Witold” syn Andrzeja i Marianny urodzony w 1919r. w
Majdanie Nepryskim, gmina Krasnobród. W okresie międzywojennym, rodzice osiedlili się na ziemi
na wschód od Górnik, tam założyli gospodarstwo rolne. Od jej pierwszych osadników powstała
nazwa Koi. Pastuszków. Do WZ wstąpił w lutym 1940r. do plutonu Wojciecha Tytonia. Brał udział
w wielu akcjach zbrojnych przeciwko Niemcom, między innymi 4 lutego 1943r. w walce z wojskami
Wehrmachtu koło stacji kolejowej Długi Kąt w lesie Kalina, w akcji „Burza” w oddziale „Wira”.
Ujawnił się w 1917r. na UB w Biłgoraju. Pracował w gospodarstwie rolnym. W latach pięćdziesiątych
podjął pracę w tartaku Długi Kąt, gdzie pracował do emerytury. Zmarł w latach osiemdziesiątych,
pochowany na cmentarzu w Józefowie.
Marzec Józef ps. „Bławat”, „Kawka”, syn Wojciecha i Katarzyny, urodzony w
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1922r. w Górnikach, pochodzenie chłopskie. Ukończył 4 klasy szkoły powszechnej w Górnikach. Do
ZWZ wstąpił w 1940r. w Górnikach w plutonie Wojciecha Tytonia. W dniu 4 lutego 1943r. brał udział
w walce z wojskami Wehrmachtu koło stacji kolejowej Długi Kat w lesie Kalina. Zginął 5 lutego
1943r. w Koi. Pastuszków w czasie ataku Niemców,. Pochowany na cmentarzu wojskowopartyzanckim w Józefowie.
Marzec Tadeusz ps. „Sójka”, syn Wojciecha i Katarzyny, urodzony w 1925r. w
Górnikach, pochodzenie chłopskie. Ukończył 4 klasy szkoły powszechnej w Górnikach. Do AK
wstąpił w maju 1942r. do plutonu Tytonia Wojciecha. W dniu 4 lutego 1943r. brał udział w walce z
wojskami Wehrmachtu koło stacji kolejowej Długi Kąt w lesie kalina. Zginął 5 lutego 1943r. w Koi.
Pastuszków zaatakowany przez Niemców. Pochowany na cmentarzu wojskowo-partyzanckim w
Józefowie.
Kolciuk Franciszek ps. „Sójka”, syn Andrzeja i Antoniny urodzony w 1922r. w
Borowinie, gdzie ukończył szkołę powszechną. Przed wojną 1939r. rodzice przenieśli się do Koi.
Pastuszków. Do AK wstąpił w marcu 1942r. w Górnikach, do plutonu Wojciecha Tytonia. W dniu 4
lutego 1943r. brał udział w walce z wojskami Wehrmachtu koło stacji kolejowej Długi Kąt w lesie
Kalina . Zginął 5 lutego w Koi. Pastuszków, pochowany w Józefowie.
Torba Bronisław ps. „Słowik”, syn Macieja i Anny, urodzony w 1922r. w Majdanie
Nepryskim. Przed wojną rodzice przenieśli się na gospodarstwo do Koi. Pastuszków. Do ZWZ-AK
wstąpił w lutym 1941r. w Górnikach, do plutonu Wojciecha Tytonia. W dniu 4 lutego 2943r. Brał
udział w walce z wojskami Wehrmachtu kolo stacji kolejowej Długi Kąt w lesie Kalina. Zginął 5
lutego 1943r. w Koi. Pastuszków w czasie ataku Niemców. Pochowany na cmentarzu wojskowopartyzanckim w Józefowie.
Berdzik Jan ps. „Jaskółka”, syn Marcina i Anny Pisklak, ur. 15.06.1920r. w
Górnikach, gmina Krasnobród. Ukończył 4 klasy szkoły powszechnej w Górnikach. Do ZWZ wstąpił
w 1940r. w Górnikach do plutonu Wojciecha Tytonia. W dniu 4 lutego 1943r. brał udział w walce z
wojskami Wehrmachtu koło stacji kolejowej Długi Kąt w lesie Kalina i innych akcjach przeciwko
Niemcom. Ukończył kurs młodszych dowódców w obozie „Wira”. Ujawnił się 19 marca 1947r. i
wyjechał na zachód do Widuchowa, następnie przeniósł się na gospodarstwo rolne w Strużewie pow.
Pyrzyce. Odznaczony Medalem Zasługi Dla Obronności Kraju. Medalem 30 i 40 - to lecia za
produkcję Rolną, Krzyżem Zasługi, Krzyżem Partyzanckim, i Krzyżem Armii Krajowej. W 1993r.
awansowany do stopnia starszego sierżanta. Zmarł 19.06.1995r.
Berdzik Michał ps. „Kania”, syn Wojciecha i Katarzyny Haczykowskiej, urodzony
20.09.1922r. w Górnikach gmina Krasnobród. W 1936r. ukończył szkołę powszechną w Górnikach.
Do AK wstąpił w marcu 1942r. w Górnikach, do plutonu Tytonia Wojciecha. 4 lutego 1943r. brał
udział w walce z wojskami Wehrmachtu kolo stacji kolejowej Długi Kąt w lesie Kalina oraz w wielu
innych akcjach przeciwko okupantowi niemieckiemu i akcji „Burza” w oddziale „Wira”. Był
uczestnikiem kursu młodszych dowódców w oddziale „Wira”. 5 stycznia 1947r. został aresztowany i
osadzony w więzieniu w Zamościu, zwolniony na podstawie amnestii. W 1948r. wyjechał w
hrubieszowskie na gospodarstwo w Koniuchach. W 1980-91 pracował w SKR Horyszów Ruski.
Zmarł w 1991r.
Pastuszek Jan ps. „Jodła”, syn Andrzeja i Marianny, urodzony w 1926 roku w
Majdanie Nepryskim, gmina Krasnobród. Szkołę powszechną ukończył w Górnikach. Tutaj rodzice
przed 1939 rokiem zajęli gospodarstwo rolne w Koi. Pastuszków. Do AK wstąpił w lipcu 1942 roku
do plutonu Tytonia Wojciecha. Brał udział w akcjach zbrojnych przeciwko okupantowi niemieckiemu,
między innymi w walce z Niemcami w lesie Kalina, koło stacji kolejowej Długi Kąt. W 1944 roku
nie ujawnił się, był dalej w konspiracji. Aresztowany za działalność w AK w jesieni 1946 roku,
siedział w więzieniu w Lublinie, trzymany był w wodzie po tym dostał zapalenia płuc, a następnie
gruźlicy. Zwolniony z więzienia, przywieziony do szpitala w Zamościu, gdzie zmarł.
Pastuszek Franciszek ps. „Śmiały”, syn Andrzeja i Marianny, urodzony 22 stycznia
1924 roku w Majdanie Nepryskim, gmina Krasnobród. Przed wojną 1939 roku rodzice byli
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pierwszymi osadnikami w lesie na wschód od Górnik, stąd powstała nazwa Koi. Pastuszków. Do AK
wstąpił w lipcu 1942 roku w Górnikach do plutonu Tytonia Wojciecha. Brał udział w walce z
Niemcami 4 lutego 1943 roku koło stacji kolejowej Długi Kąt w lesie Kalina i innych akcjach
przeciwko Niemcom. Ujawnił się 19 marca 1947 roku w UB w Biłgoraju i wyjechał na Ziemie
Odzyskane na gospodarstwo w Stróżewie. W 1995 roku awansowany do stopnia starszego sierżanta
i odznaczony Krzyżem AK i Krzyżem Partyzanckim.
Grzyb Stanisław ps. „Facet”, syn Wincentego i Franciszki, urodzony 31 maja 1921
roku w Górnikach Starych, gmina Krasnobród pow. Zamość. Po ukończeniu szkoły powszechnej,
pracował w zakładzie ślusarsko – mechanicznym. Do ZWZ-AK wstąpił 4 sierpnia 1941 roku w
Górnikach, do plutonu Wojciecha Tytonia ps. „Gustaw”. Brał udział w walce z Niemcami w plutonie
„Gustawa”, kompanii Wasilika Piotra ps. „Kuba” w dniu 4 lutego 1943 roku pod Długim Kątem w
lesie Kalina oraz innych akcjach na terenie rejonu Józefów. Po wkroczeniu Sowietów nie ujawnił się,
aresztowany przez UB z Biłgoraja w 1945 roku i zwolniony na podstawie amnestii. Po wyzwoleniu
pracuje w Zamościu w Zakładach Mechanicznych. W latach dziewięćdziesiątych awansowany do
stopnia starszego sierżanta.
Kusiak Józef ps. „Stary”, syn Jana i Anny urodzony 16.03.1917 roku w Górnikach
Starych. Ukończył szkołę powszechną w Górnikach Nowych. Do ZWZ wstąpił w lutym 1940 roku
w Górnikach, pod dowództwem Wojciecha Tytonia ps. „Gustaw”. Brał udział w akcjach zbrojnych
przeciwko Niemcom. 4 lutego 1943 roku w walce z wojskami Wehrmachtu koło stacji kolejowej
Długi Kąt w lesie Kalina i innych akcjach. Po wojnie ukończył korespondencyjnie szkołę średnią i
pracował jako nauczyciel, następnie dyrektor szkoły Osmolice za Lublinem. Obecnie emeryt.
Kostrubiec Jan ps. „Orzeł”, syn Wawrzyńca i Józefy z domu Bil. Urodzony 22.12.1913r.
w Górnikach Starych, gmina Krasnobród. Szkołę powszechną skończył w Górnikach Nowych. Przed
wojną służył w 19 pułku Ułanów w Ostrogu koło Horynia w 1934 – 36r. Powrocil z wojska w stopniu
kaprala. Do ZWZ wstąpił w 1940 roku pod dowództwem Tytonia Wojciecha ps. „Gustaw”, kompania
Wasilika Piotra ps. „Kuba”. Brał udział w wielu akcjach zbrojnych przeciwko Niemcom, m.in. 4
lutego 1943 roku w walce z wojskami Wehrmachtu koło stacji kolejowej Długi Kąt w lesie Kalina.
9 maja 1944 roku, rozbiciu pociągu z cukrem na stacji kolejowej Krasnobród i innych. W latach
pięćdziesiątych wyjechał w hrubieszowskie do Hułcza i tam pracował w PGR. Zmarł w Hułczu –
pochowany na cmentarzu w Józefowie.
Grzyb Bronisław ps. „Kawaler”, syn Wincentego i Franciszki, urodzony 10. 12.
1923r. w Górnikach Starych. Szkołę powszechną skończył w Górnikach Nowych, pracował w
rolnictwie. Do AK wstąpił 09.1942r. w Górnikach do plutonu Wojciecha Tytonia ps. „Gustaw”,
wprowadzony przez kaprala WP Malca Józefa ps. „Żołdak”, kompania Wasilika Piotra ps. „Kuba”.
Brał udział w akcjach zbrojnych przeciwko Niemcom: m.in. 6 stycznia 1943r. w zaminowywaniu
hydroforni wodociągowej na stacji kolejowej Susiec w oddziale „Wira”. 4 lutego 1943r. w walce z
wojskami Wehrmachtu koło stacji kolejowej Długi Kąt w lesie Kalina, w kompanii Wasilika Piotra
ps. „Kuba”, i innych akcjach. Po wojnie skończył Liceum Rolnicze dla Dorosłych w Tarnawatce w
1949r. Pracował w Zamościu w Centrali Nasiennej. W latach dziewięćdziesiątych awansowany do
stopnia starszego sierżanta i odznaczony Krzyżem AK.
Momot Bronisława ps. „Czarna” urodzona w Górnikach Nowych, córka Pawła i
Antoniny. W Górnikach ukończyła szkołę powszechną i pracowała z rodzicami na gospodarce rolnej.
Wstapila do Armii Krajowej 5 września 1942 roku do plutonu Tytonia Wojciecha ps. „Gustaw”,
kompania Wasilika Piotra ps. „Kuba”. Pełniła funkcję sanitariuszki i łączniki między dowódcą
plutonu w Górnikach, a dowódcami sąsiednich plutonów i dowódcą kompanii oddziału „Wira”.
Wyszła za mąż za Tomasza Grzyba w Starych Górnikach, gdzie pracowała na roli.
Berdzik Piotr ps. „Dąb”, syn Franciszka i Katarzyny, urodzony 1 1922 roku w
Górnikach Nowych, gdzie ukończył szkołę powszechną, pracował z rodzicami na roli. W lipcu 1942r.
wstąpił do AK w Górnikach do plutonu Wojciecha Tytonia, kompania Wasilika Piotra. Brał udział w
akcjach zbrojnych przeciwko okupantowi niemieckiemu. Po wyzwoleniu 1949r. wyjechał na Ziemie
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Odzyskane do Stróżewa pow. Pyrzyce. Zmarł w 1994r. w Stróżewie jako rolnik.
Kusiak Stanisław ps. „Skiba”, urodzony we wrześniu 1920 roku w Górnikach
Starych, syn Jana i Anny. Do AK wstąpił w lutym 1942r. w Górnikach do plutonu Wojciecha Tytonia
jako szeregowiec. Brał udział w walkach zbrojnych z Niemcami 4 lutego 1943 roku koło stacji
kolejowej Długi Kąt w lesie Kalina i innych akcjach. W 1943 roku był aresztowany przez Niemców,
razem z Józefem Malcem, ale został zwolniony. Po wojnie wyjechał do Słupska. Tam ukończył szkołę
zegarmistrzowską i założył prywatny warsztat. Zmarł w 1977r.
Kozyra Michał ps. „Kpiarz”, urodzony 28 maja 1919r. w Górnikach Nowych, syn
Michała i Ewy z domu Paździurek. Do AK wstąpił w marcu 1942r. w Górnikach do plutonu Tytonia
Wojciecha. Brał udział w akcjach zbrojnych m.in. 4 lutego 1943 roku koło stacji kolejowej Długi Kąt
w lesie Kalina. Po wojnie przeniósł się do Majdanu Nepryskiego, prowadził gospodarstwo rolne.
Zmarł w latach dziewięćdziesiątych, pochowany na cmentarzu w Józefowie.
Bodys Jan ps. „Wiśnia”, „Bicz”, urodzony w 1898 roku w Górnikach Nowych. Do
organizacji podziemnej wstąpił w 1940 roku w Górnikach. Prowadził gospodarstwo rolne w
Górnikach. Zmarł w 1983 roku w wieku 85 lat.

4.Wizyta majora Szczepana Matei w szkole w Starym Dzikowie.
Jak już wcześniej wspomniałam mjr. Szczepan Mateja nie tylko działa w Światowym
Związku Żołnierzy AK okręg Tomaszów Lubelski ale również jeździ do szkół i opowiada historie
żołnierskie. Do naszej szkoły też przyjechał.
Początek czerwca. Dzień jak każdy... przynajmniej tak się wydawało, najpierw
matma, polski i świetlica zamiast przyrody. Wchodzimy. Pustka. Po chwili przychodzą inne klasy.
Nareszcie wchodzi główny bohater. Ku naszemu zdziwieniu starszy pan. Jak się okazało żołnierz AK.
Krok miał sprężysty, pewny, miarowy, każdy zdecydowany i mocny, aż czuło się drgania podłogi.
Lekkie pochylenie do przodu dodawało mu powagi. Jego wysokie czoło, lekko odstające uszy, siwe
włosy wąskie usta oraz zmęczone ale wesołe oczy były zwrócone ku nam. Jego anegdoty z lat II
wojny światowej były niesamowite. Moja osobowość aż krzyczała z wrażenia. Miał on pamięć, której
pozazdrościł by nawet najlepszy aktor. Ubrany był w mundur. To wszystko budziło w nas ogromny
szacunek do tej niesamowicie sympatycznej postaci. Po chwili wstał, przedstawił się i zaczął
opowiadać. Jego osobowość zachęciła mnie do tego konkursu, o którym wspominał naszej klasie
ksiądz proboszcz Piotr Podborny.
Po zakończonym spotkaniu poprosiłam go o kontakt. Nagle zaskoczenie. Cyfry
„wyskakiwały” jak pociski z karabinu. Okazało się, że starszy pan ma komórkę. Szok. 88 – letni
żołnierz posługuje się telefonem komórkowym.
Kilka dni później zadzwoniłam i poprosiłam o spotkanie. Pan Szczepan bardzo się
ucieszył i miałam wrażenie, że będzie czekał z niecierpliwością.
5. U Szczepana Matei w domu.
Miesiąc później. W końcu znalazłam czas, by ruszyć do przodu z moją pracą.
Rano. Wsiadłam do samochodu z moją mamą. Jedziemy około 1 godziny. Króla Zygmunta
1/12, ulica na której mieszka mjr. Szczepan Mateja. Podchodzimy i szukamy przycisku z napisem
Mateja. Jest. To co czułam, gdy zobaczyłam, że człowiek, który już tyle przeżył, musi wspinać się na
czwarte piętro, nie jest w stanie opisać nawet najlepszy pisarz, a co dopiero ja, uczennica klasy I
gimnazjum. Szok nr 2.
Moje rozmyślania szybko się skończyły, przyciśnięty przez mamę dzwonek do drzwi,
uświadomił mi, że moment do którego przygotowywałam się przez miesiąc, za chwilę nastąpi, to tak
jakby ktoś rzucił ci kubełek kostek lodu na twarz. Nagle miły głos odzywa się przez głośnik.
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Przedstawiamy się. Nie musiałyśmy kończyć słowo „proszę” przerwało nasza wypowiedź. Chrzęst
zamka do drzwi i tylko klatka schodowa dzieliła nas. 1, 2, 3, 15 schodek, wydawać by się mogło, że
to nie ma końca. Tyle schodów mjr. musi pokonać przynajmniej 2 razy dziennie. Młody człowiek
pokona to w mgnieniu oka ale człowiek z 1923 roku? Byłam pod wrażeniem. To, że moja mama
doszła na górę z lekką zadyszką, upewniło mnie, że to jest niesamowity człowiek. W końcu 4 piętro.
Drzwi otwarte a pośrodku „Sokół” wypatrujący nas. Wchodzimy do środka i siadamy przy stole w
pokoju. Zaczynamy rozmawiać. Ja biorę do ręki kamerę, bo mama nie chciała nagrywać, stare
pokolenie. Major zaczyna opowiadać różne przygody, akcje, o sobie, kolegach, rodzinie... Szok nr 3.
Jego opowieści ustne są prawie takie same jak te spisane. W pewnym momencie, moja mama, która
zawsze mi towarzyszy, powiedziała, że znała kiedyś Teresę Mateję. I wtedy zobaczyłam na twarzy
pana Szczepana zaskoczenie, zadowolenie a nawet zachwyt. Powiedział, że jego córka ma na imię
Teresa i kazał od razu jechać. Mama nie była przekonana, lecz upór „Sokoła” zwyciężył. Mówił, że
zmieni buty, gdyż miał takie ciepłe futerkowe kapcie, bo gdy chodził po domu w normalnych
kapciach stopy mu marzły od posadzki, ponieważ spał kiedyś w stodole i przeziębił stawy, przez co
ma kłopoty z nogami do dziś, i możemy jechać.
Zeszliśmy po schodach i wsiedliśmy do samochodu. Na miejsce dojechaliśmy po
kilkunastu minutach. Wchodzimy na plac lecz pani Teresy nie ma, musimy chwilę zaczekać. Jej mąż
zaprosił nas do środka. Nie czekaliśmy długo. Nagle drzwi się otwierają i wchodzi... no właśnie kto?
Koleżanka mamy czy zupełnie inna osoba? W końcu twarz kobiety ukazuje się w wejściu do salonu.
Tylko jedno słowo „Małgosia?” pozwoliło, że w pokoju padł atak radości.
Po dwóch godzinach rozmów musieliśmy jechać, gdyż czekała nas jeszcze droga
powrotna. Z majorem Szczepanem Mateją umówiliśmy się na jeszcze jedno spotkanie zatytułowane
w moim kolejnym punkcie.
6. Drogami niektórych walk – po zamojszczyźnie
Niestety moja praca dobiega już końca. Zawierał będzie w szczególności zdjęcia z podróży.
24 sierpnia 2011r. z mamą, jako kierowcą, oraz mjr. Szczepanem Mateją wybraliśmy się
na wycieczkę w strony Józefowa.
Ok. godziny 13:00 podjechaliśmy pod blok Szczepana Matei, by wyruszyć.
Godzina 13:30 zwarci i gotowi do podróży. Naszym kierowcą jak już wspomniałam, była
moja mama lecz przewodnikiem „Sokół”! Szok nr 4. ten człowiek pamiętał całą drogę na pamięć.
Podczas podróży opowiadał historie, które pamiętam ze wspomnień pisanych. Przerywał
je żartami oraz powiedzeniami. Jedno utknęło mi w pamięci najbardziej „Księgowość ma takie działy
i rozdziały, żeby ludzie nie wiedziały, gdzie się pieniądze podziały”.
Zdjęcia z tej podróży zamieszczone są poniżej.
Pierwszym miejscem, przy którym zatrzymaliśmy się był cmentarz wojenny.
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Następnie nasz kierowca ustawił kierunek na Pardysówkę.
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Przedostatnim miejscem jakie odwiedziliśmy był cmentarz wojskowo – partyzancki w Józefowie.

Opowieść swoją rozpoczęłam w Górnikach...
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… i tam ją zakończę...

… miejsce, w którym kiedyś stal dom Szczepana Matei, a obecnie dom jego śp. brata, wieńczy moja
wyprawę śladami przeszłości.

7.Na zakończenie chciałabym podziękować mjr. Szczepanowi Matei za poświęcony mi czas, za to,
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że dzięki niemu mogłam pogłębić swoja wiedzę na temat II wojny światowej, za to, że jeździ po
szkołach i opowiada o losach swoich i kolegów, że dzięki niemu tamte lata będą długo pamiętane
przez dzisiejszą młodzież.
Zebrane prze mnie dokumenty są dowodem na to, że żołnierze Armii Krajowej byli
bardzo odważni i bohaterscy. Na ich cześć poeci pisali wiersze. Kilka z nich poświęcone zostały
„Sokołowi” zawarte w tomiku Augusta Lentowicza „Byliśmy, jesteśmy, będziemy”.

WALNE 2005

W marcu jest zebranie
Nieco mroźnej zimie,
Są akowcy oraz panie
Przemiłe członkinie.
Na komendę „baczność”
Sztandar wprowadzony,
Czas zebranie zacząć
Każdy jest wzruszony.
Pan major Mateja
Kończy prezesurę
Ale jest nadzieja
Na następną turę.
Wszystkie głosy za
Oraz kompetencje,
Pan Mateja ma Służyć przez kadencję.
Prezesa znów mamy
Żyło będzie koło,
Na „kościółku” się spotkamy
I będzie wesoło.
Była też debata
I z wojny wspomnienia,
Na następne lata
Do wypełnienia.
Do myślenia dano Zimno ciałem przeszło,
Kiedy wyczytano
Ilu z nas odeszło.
Ku końcu debata
Są kiełbasy pętka,
Gorąca herbata,
Miła pogawędka.
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Drogi nam prezesie
W tym Twoja głowa,
Niech się z dumą niesie
Ta AK światowa.
Wtem „baczność” podają
I sztandar wychodzi,
Wszyscy razem wstają
Łza się w oku rodzi.
OPŁATKOWA TRADYCJA
Jak w każdą niedzielę
Jesteśmy znów razem,
W tomaszowskim kościele
Przed Matki Świętej obrazem.
Piękne słychać kazanie
O wolności „Victorii”,
To o was panowie i panie
Twórców tych kart historii.
Gdy Chrystus się rodzi
Wraz z nim nadzieja,
Niech nam przewodzi
Nasz „Sokół” Mateja.
Witając drogi prezesie
Naszych gości miłych,
Niech chwała AK się niesie
Póki nam starczy siły.
Prosimy w nasze progi
Przezacni Kapłani,
„Vice” i pan starosta drogi
Oraz AK kapelani.
Kombatanci z daleka
Bez żon - już sami
Tu – na was opłatek czeka
W AK związku – z kolegami.
Mając opłatek w kole
Zabrakło kogoś z boku,
Znów miejsce wolne przy stole
I tak będzie co roku.
Dzisiejsza Msza Święta
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To sztafeta pokoleń,
Każdy o tobie pamięta
Już – samotny „Sokole”.
Łamiąc opłatek z kolegą
Coś w sercu cię kłuje,
Ucałuj ty jego
On tego potrzebuje.
Podajmy sobie dłonie
Jak w pokojowym geście,
Póki w nas iskra płonie
Tu w Tomaszowie – mieście!
ŻOŁNIERSKI KROK
Ulicą w Tomaszowie
Idzie starszy pan;
Już szron na głowie
Posyła ukłony dla dam.
Na co dzień elegancki zadbany
To wzór dowódcy prawego
Przez rodzinę kochany
jest opoką AK światowego.
Cóż życie jest warte
Gdy zostajemy sami
Idę – dziś czwartek
Spotkać się z kombatantami.
Jaką siłę potrzeba mieć wiarę
Czy to zimą czy latem
Stojąc na baczność z sztandarem
Nie licząc na zapłatę.
Lubi autem gnać gdzieś
Chodź nie zerwie się do obłoku
„Drży” jego Fiat „126”
bo on przecież „Sokół”.
Spełnił swoje marzenia
Budując pomnik z Akowcami
Świat to docenia
Opowiedzcie sami.
Mimo wieku jest zamyślony
W czwartki ma „ czyn służebny”
Z boku brak powiernika – żony
Komuś jeszcze potrzebny.
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Jest duży ruch z rana
Dużo kolegów dokoła,
To imieniny Szczepana
Kochanego „Sokoła”.
Pana Cielicy w tym głowa
Kochany panie prezesie,
Resztę to pani Rebizantowa
I toast stu lat wyniesie.
Wiecie o kim te słowa
To p.s. „Sokół” mjr Mateja
Bóg do stu lat go zachowa
Bo ostatnia umiera nadzieja.
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