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„Tak często słyszymy zdanie: „Piękną i zaszczytną 

rzeczą jest umrzeć za Ojczyznę”. Jednakże trudniej jest 

niekiedy żyć dla Ojczyzny. Można w odruchu 

bohaterskim oddać swoje życie na polu walki, ale to 

trwa krótko. Większym niekiedy bohaterstwem jest żyć, 

trwać, wytrzymać całe lata”   

                                             Ks. Kardynał Stefan Wyszyński - Warszawa 6 stycznia 1981r. 
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 Wstęp 

 

Nazywam się Jan Garbuz. Mam 16 lat. Od urodzenia związany jestem              

z Zamościem a od kilku lat także z gminą Kraśniczyn, gdzie dom zakupili moi 

dziadkowie ze strony mamy. Zwiedzając okolicę zorientowałem się, że są to 

bardzo ciekawe tereny o  bogatej historii. Do poszukiwań historycznych 

zachęciły mnie spotykane tu na każdym kroku ślady związane z II wojną 

światową (cmentarz wojenny w Wólce Kraśniczyńskiej, resztki zabudowań               

w bonieckim lesie, tablice informacyjne w klasztorze Sióstr Franciszkanek               

w Żułowie, gdzie uczestniczyłem we Mszy świętej z moimi dziadkami). Historia 

stała się dla mnie najciekawszym przedmiotem w szkole, którego naukę 

chciałbym kontynuować w przyszłości.                                                                                                                                           

 Konkurs „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach 

SZP - ZWZ - AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy” był dla mnie 

motywacją do głębszych poszukiwań źródłowych na temat działalności 

żołnierzy Armii Krajowej na terenie gminy Skierbieszów i Kraśniczyn. 

Poszukując dokumentów, pamiątek i świadków tamtych wydarzeń odkryłem 

wiele interesujących faktów: m.in. dowiedziałem się o pobycie na 

Zamojszczyźnie i posłudze duszpasterskiej dla członków AK, księdza Stefana 

Wyszyńskiego w latach 1941-1942. Okazało się, że żyją jeszcze żołnierze                

z oddziału majora Józefa  Śmiecha  ps. „Ciąg”, którzy pamiętają msze                       

z udziałem ks. Wyszyńskiego, późniejszego Prymasa Polski. To właśnie 

wywiady z p. Janem Ćwikiem  z Majdanu Skierbieszowskiego, p. Janem 

Kozarem z miejscowości Sady, p. Mieczysławem Bartoniem-synem żołnierza 

AK(obecnie wójtem gminy Skierbieszów), siostrą Lilianą –Przełożoną klasztoru 

w Żułowie, stały się podstawowym materiałem, na którym opiera się moja 

praca. Rozmowy z tymi niezwykle interesującymi ludźmi przybliżyły mi dramat 

tamtego pokolenia i nauczyły większego szacunku dla starszych ludzi, którzy 

tak wiele przeżyli.          

 Długo zastanawiałem się nad pytaniami które miały paść podczas 

wywiadów. Pytałem o historię rodziny, związki z okolicami Skierbieszowa, 

przyczyny wstąpienia w szeregi AK, wojenne i powojenne losy oddziału majora 

„Ciaga”. Starałem się uzyskać jak najbardziej wyczerpujące odpowiedzi, aby 

dokładnie zrekonstruować zapamiętane przez naocznych świadków wydarzenia. 
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Rozdział I                                                                                                                                                         

Armia Krajowa na ziemiach polskich i na Zamojszczyźnie. 

Klęska kampanii wrześniowej w 1939 r.  i  okupacja niemiecka oraz 

sowiecka odebrały państwu polskiemu świeżo odzyskaną niepodległość, którą 

krótko cieszyli się Polacy w okresie II Rzeczypospolitej. Dlatego niemal 

natychmiast zapadły decyzje o dalszej kontynuacji walki z okupantem na terenie 

całego kraju metodami konspiracyjnymi. Ruch oporu w okupowanej Polsce nie 

ograniczał się tylko do działań wojennych. Obejmował też inne dziedziny życia 

np. wychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży w duchu polskości                                           

i patriotyzmu.  Dlatego po zakończeniu wojny Polska nazywana była państwem 

podziemnym. Było to jedyne takie państwo w całej okupowanej Europie.   

W nocy 27 września 1939 roku powstała Służba Zwycięstwu Polski  

(SZP). Organizacja ta została utworzona przez generała Michała 

Tokarzewskiego - Karaszewicza ps. „Torwid” na podstawie pełnomocnictwa 

Naczelnego Wodza  Edwarda Rydza-Śmigłego1. SZP miała na celu dalszą walkę  

z okupantem aż do ostatecznego zwycięstwa i organizowanie ośrodków 

tymczasowej władzy. 13 listopada 1939 roku SZP została przemianowana z 

rozkazu generała Władysława Sikorskiego na Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) 

podlegający Rządowi Polskiemu na Emigracji . Jego komendantem został 

generał Kazimierz Sosnkowski ps. „Józef Godziemba”. Związek Walki Zbrojnej 

przekształcił się w Armię Krajową  14 lutego 1942 r. rozkazem generała 

Sikorskiego. Głównym komendantem mianowano generała Stefana Roweckiego 

ps. „Grot”. Utworzenie Armii Krajowej miało na celu połączenie wszystkich sił 

zbrojnych w jedną organizację  kierowaną przez Rząd Polski. Pod koniec roku 

1942 w szeregach AK pod dowództwem „Grota” było już prawie 200 tys. ludzi. 

Wstępujący do oddziałów nowi członkowie składali przed swoimi dowódcami 

przysięgę, której słowa miały pozostać w ich pamięci do końca życia:  

„ W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny, Królowej 

Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak męki                                

i zbawienia,  i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej 

Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli 

walczyć ze wszystkich sił - aż do ofiary mego życia. Prezydentowi 

Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu 

przezeń Dowódcy (SZP, ZWZ lub AK) bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy 

niezłomnie dochowam cokolwiek by mnie spotkać miało”.  

Dowódca odbierał przysięgę: 

                                                           
1 Załącznik nr 1 na końcu pracy 
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„ Przyjmuję Cię w szeregi żołnierzy (SZP, ZWZ lub AK), walczącej                            

z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie Ojczyzny. Twym obowiązkiem będzie 

walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie twoją nagrodą. Zdrada karana jest 

śmiercią”. 

Armia Krajowa stała się najliczniejszą, konspiracyjną armią w całej Europie.             

W większości nie byli to jednak wyszkoleni żołnierze i dysponowali bardzo 

ograniczoną liczbą broni i amunicji. Głównym zadaniem AK była walka                 

o odzyskanie niepodległości, prowadzenie samoobrony i przygotowanie 

powstania, które miało wybuchnąć na ziemiach polskich w czasie militarnego 

załamania Niemiec. Planowano wielkie uderzenie, bowiem drobne akcje zbrojne 

kończyły się okrutnym odwetem Niemców. Palono całe wsie, mordowano 

niewinnych ludzi za każdego zabitego przez partyzantów Niemca. Oddziały AK 

zaczęły więc ograniczać akcje zbrojne do przeszkadzania w przesiedleniach,  

gromadzenia broni i zaopatrzenia, likwidacji szpiegów i kolaborantów. Dopiero 

Pod koniec 1942 roku AK zaczęła przeprowadzać bardziej śmiałe działania. 

Atakowano posterunki policji, odbijano więźniów, przechwytywano transporty 

niemieckie, wysadzano mosty. Najbardziej spektakularnymi przedsięwzięciami 

AK było zorganizowanie i przeprowadzenie Powstania Warszawskiego w 1944 

roku wraz z akcją „Burza”. Armię Krajową rozwiązano 19 stycznia 1945 r. 

rozkazem Ostatniego Komendanta, Generała Leopolda Okulickiego ps. 

„Niedźwiadek”.        

 Zamojszczyzna, tak jak cała nasza Ojczyzna, przystąpiła do walki                

z okupantem od momentu wybuchu II wojny światowej. Skutki kampanii 

wrześniowej  w naszym regionie były jednak bardziej odczuwalne, niż na 

innych terenach. Historyk wojskowości Antoni Sikorski w studium „Kampania 

wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku” pisze: „Trzeba zaznaczyć, że 

żadne z województw w naszym kraju nie przyjęło na siebie tylu ciężarów 

wojennych i tak długotrwałych, jak województwo lubelskie. Przez każde                            

z naszych województw przetoczyła się jedna lub część armii polskiej,                   

a w ślad za nią jedna lub dwie armie niemieckie. Przez województwo lubelskie  

w ciężkich walkach odwrotowych przeszły cztery armie polskie: „Lublin”, 

„Kraków”, „Modlin”, „ Prusy” i dwie grupy operacyjne: „Polesie”                           

i kawaleria. 

W ślad za wojskami polskimi przeciągnęło przez Ziemię Lubelską osiem 

korpusów niemieckich”.                                                                                                                     

Pan Jan Kozar wspomina wkroczenie do Skierbieszowa wojsk d-cy 39.DP gen. 

Brunona Olbrychta, co miało miejsce 20 września 1939r. Były to ostatnie 

regularne oddziały Armii Polskiej na tym terenie. Wrogie armie - sowiecka                

i niemiecka zajęły region  końcem września.     

  Po nieustannych walkach już w 2 połowie września Zamojszczyzna była 

bardzo osłabiona i zniszczona. W miejscowych lasach i gospodarstwach 

wiejskich  ukrywały się setki żołnierzy i oficerów. Broń i amunicję, 
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pozostawioną po bitwach w lasach i na bezdrożach, ludzie zaczęli zbierać, 

konserwować i ukrywać. Chowano też ocalałe dokumenty i zaznaczano miejsca 

pochówku poległych żołnierzy. Wszystkie te działania dały początek 

konspiracyjnej organizacji – późniejszej AK- aktywnej na Zamojszczyźnie przez 

cały czas okupacji i mającej ogromny wkład w wyzwolenie kraju.     

 Nasz region ucierpiał dodatkowo z powodu akcji wysiedleńczej 

realizowanej przez okupantów w latach 1942 – 1943. Miała ona na celu 

sprowadzenie niemieckich osadników i osiedlenie ich na ziemiach polskich.                       

Bardzo mocno zaznaczył się też  na Zamojszczyźnie polsko - ukraiński konflikt, 

który przeniósł się na te tereny z Wołynia i Wschodniej Galicji. Jego podłożem 

były przede wszystkim ukraińskie dążenia niepodległościowe.                                                                                                      

Utworzona w 1942 r. UPA walcząc z polską i radziecką partyzantką, terrorem 

zmuszała Polaków do opuszczenia spornych ziem. Od wiosny 1943 r. nasiliły 

się napady na miejscowości zamieszkane przez Polaków. Brały w niej udział 

żołnierze UPA oraz okoliczna ludność ukraińska. Mordowali oni mieszkańców 

narodowości polskiej, niszczyli ich dobytek i rujnowali zabudowania. Według 

szacunków historyków zginęło wówczas 100tys. Polaków. Akcje te 

wywoływały poczucie krzywdy i głębokiej niechęci do Ukraińców. Tak liczne 

problemy spowodowały, że rodzący się ruch oporu był na Zamojszczyźnie 

wyjątkowo silny. ZWZ-AK obejmował cały jej teren. W ramach ZO (Związku 

Odwetu) przeprowadzano akcje wypadowe na mniejsze placówki wroga, 

zaopatrzeniowe oraz utrudniano Niemcom działania nasiedleńcze. Powstały 

leśne oddziały partyzanckie AK (dywersyjno – bojowe), które do stycznia 1943 

roku wzięły udział w około 60 akcjach. Atakowano mosty, dworce kolejowe 

oraz przerywano linie telefoniczne. Z początkiem stycznia 1944r. doszło do 

ostrych walk na lewym brzegu Bugu. Od stycznia 1944r. do końca okupacji 

niemieckiej trwały tutaj potyczki oddziałów AK i BCH (Bataliony Chłopskie)                                                 

z oddziałami UPA. Pod koniec lipca 1944r. cała Zamojszczyzna została 

wyzwolona spod okupacji niemieckiej przez AK, BCH i wojska sowieckie, 

które wspólnie wyzwalały kolejne miasta i wsie.     

 Armia Krajowa na Zamojszczyźnie była podzielone na cztery obwody2: 

Obwód Biłgoraj AK, Obwód Hrubieszów AK, Obwód Tomaszów Lubelski AK 

i Obwód Zamość AK3.  Najsłynniejsi dowódcy oddziałów Obwodu Zamość to: 

Franciszek Żak ps. „Siwy”, Edward Markiewicz ps. „Kalina”, Edward 

Michoński ps. „Lis”, Stanisław Prus ps. „Adam”, Jan Turowski ps. „Norbert”, 

Jan Ochman ps. „Kozak”, Tadeusz Kuncewicz ps. „Podkowa”, Hieronim 

Dekutowski ps. „Zapora”, Stanisław Książek ps. „Wyrwa”, Michał Polak ps. 

„Łyś”, Józef Śmiech ps. „Ciąg”, Feliks Petryk ps. „Kmieć”, Józef Kaczoruk ps. 

                                                           
2 Załącznik nr 2 na końcu pracy 

3 Załącznik nr 3 na końcu pracy 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Franciszek_%C5%BBak&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Edward_Markiewicz_(1899-1944)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Edward_Micho%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Edward_Micho%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Prus
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_Turowski&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_Ochman&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tadeusz_Kuncewicz&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hieronim_Dekutowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hieronim_Dekutowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Ksi%C4%85%C5%BCek
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Micha%C5%82_Polak&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%B3zef_%C5%9Amiech&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Feliks_Petryk&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Kaczoruk
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„Ryszard”, Antoni Rychel ps. „Anioł”, Zygmunt Pomarański ps. Brzózka”, Jan 

Grygiel ps. „Rafał”, Robert Gierczak ps. Robert” 
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http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_Grygiel_(Rafa%C5%82)&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_Grygiel_(Rafa%C5%82)&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Gierczak&action=edit&redlink=1
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Rozdział II    

Powstanie i działania bojowe oddziału majora Józefa Śmiecha ps. „Ciąg” 

na terenie gminy Skierbieszów (na podstawie wspomnień p. Jana Kozara – 

żołnierza AK, członka oddziału „Ciąga”, p. Jana Ćwika, żołnierza AK                

i BCh oraz rozmowy z synem członka oddziału „Ciąga” p. Mieczysławem 

Bartoniem, wójtem gminy Skierbieszów i p. posłem PIS – Sławomirem 

Zawiślakiem ). 

      Przemoc i niesprawiedliwość zawsze rodzi w człowieku bunt”. Tak 

motywowali swoje wstąpienie do partyzantki moi rozmówcy: p. Jan Ćwik                 

i p. Jan Kozar. „W każdym polskim przedwojennym domu i szkole”- dodaje       

p. Ćwik „wychowywano młode pokolenie w miłości do Boga, Ojczyzny              

i poszanowaniu dla ludzi starszych”. Pierwsze przejawy ruchu oporu w 

okolicach Skierbieszowa pojawiły się natychmiast po wybuchu wojny, która 

łamała wszystkie te zasady. Było to jeszcze we wrześniu 1939r. 20 września 

Armia gen. Olbrychta weszła do Majdanu Skierbieszowskiego- wspomina p. Jan 

Ćwik, którego rodzina była związana z tą miejscowością od 1923 roku. Niemcy 

w odwecie za pobyt polskiej armii spalili kilkanaście obejść. Oprócz 

przerażenia, mieszkańców opanowywał gniew i chęć odwetu za wszelką cenę. 

Reagowali tak zwłaszcza ludzie bardzo młodzi – oni mieli do stracenia „tylko” 

życie. W chwili wybuchu wojny moi rozmówcy mieli po 14 lat. Pan Jan Kozar 

urodził sie w Lipinie Nowej 12. 02. 1925r. Mieszkał tam z rodziną i pracował   

w gospodarstwie do 27 listopada 1942 roku, do czasu wysiedlenia wioski. 

Podczas wysiedlenia ojciec Pana Kozara dostał się do Berlina, a reszta jego 

rodziny uciekła do wsi nie objętych programem wysiedleńczym. Była to  

Marcinówka, Wysokie i Horyszów Polski. On wraz z bratem przyłączył się 

wtedy do AK . Słyszał  już wtedy o akcjach żołnierzy AK przeprowadzanych na 

Niemcach i  Ukraińcach. Oddziały AK przechodziły przez okolice jego 

zamieszkania. Pierwszym dowódcą, z jakim się zetknął jako młody chłopak, był 

Józef Śmiech ps. „Ciąg”4. O zwycięskich akcjach oddziału „Ciąga” było już 

głośno w całym regionie . Przed nim pan Jan Kozar składał przysięgę  i pozostał 

przy jego oddziale do końca wojny. Pan Ćwik dołączył do oddziałów 

Batalionów Chłopskich i tam składał przysięgę. Często jednak jako goniec                

z meldunkami kontaktował się z żołnierzami AK na tym terenie, a zdarzyło się, 

iż wraz ze swoim bratem uratował Józefa Śmiecha -„Ciąga” i Bolesława 

Sobieszczańskiego - „Pingwina” przed niemiecką zasadzką. Opowiedział mi           

o tym wydarzeniu: „Ciąg” często nocował w Majdanie Skierbieszowskim                      

w zagrodzie państwa Adamczuków. Wtedy był tam razem z „Pingwinem”. Dwaj 

bracia Ćwikowie uzyskali w ciągu dnia informacje o planowanym właśnie tej 

                                                           
4 Załącznik nr 4 na końcu pracy 
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nocy przez Niemców „nalocie” na dom Adamczuków. Natychmiast 

skontaktowali się z gospodarzem zagrody i ostrzegli go, mówiąc: „Tej nocy 

mogą być u Was Niemcy. Jeśli macie w domu coś zakazanego – dobrze to 

schowajcie!” Po ostrzeżeniu obaj oficerowie AK opuścili Majdan 

Skierbieszowski i zaplanowana przez Niemców, prawdopodobnie po 

wcześniejszym donosie, akcja aresztowania dwóch oficerów  okazała się 

chybiona. „Ciąg” był już wtedy jednym z najsławniejszych dowódców oddziału 

w regionie zamojskim.         

 Józef Śmiech urodził się w 1915 r., w Kajetanówce (pow. hrubieszowski). 

Dzieciństwo i wczesną młodość spędził w Uchaniach. Przed wojną ukończył  

Korpus Kadetów nr 1 we Lwowie im. Marszałka J. Piłsudskiego oraz Szkołę 

Podchorążych Piechoty. We wrześniu 1939r. walczył z Niemcami na czele 

plutonu 7 pp Leg. (3 DP Leg.), m.in. pod Skarżysko-Kamienną, Iłżą i Janowem 

Lub. W październiku 1939 r. powrócił do Uchań i wstąpił   w szeregi Armii 

Podziemnej. Od 1941 r. pełnił funkcję dowódcy placówki w Dubience nad 

Bugiem, oficera inspekcyjnego Oddziałów Dywersji Bojowej (ODB) Rejonu 

Skierbieszów i dowódcy plutonu dywersji bojowej. Od stycznia 1943 r. „Ciąg” 

był dowódcą plutonu w pierwszym oddziale partyzanckim AK na 

Zamojszczyźnie, którym dowodził por. Piotr Złomaniec „Podlaski” Brał udział 

w bitwie z Niemcami pod Lasowcami (4 lutego 1943 r.), a po zranieniu 

dowódcy wyprowadził zdziesiątkowany oddział z okrążenia. Następnie                        

w Obwodzie Hrubieszów AK zorganizował oddział partyzancki i w sierpniu 

jako jego dowódca wszedł w skład I baonu 9 pp Leg. AK ppor. Jana 

Turowskiego „Norberta” , mianowany dowódcą kompanii, a później baonu.  

„Ciąg” uczestniczył w akcji „Burza” i po wkroczeniu Armii Czerwonej dalej 

pozostał w konspiracji. Został mianowany komendantem Rejonu III Grabowiec 

w Obwodzie Hrubieszów Inspektoratu Zamojskiego AK i DSZ. Podległe mu 

oddziały prowadziły akcje przeciwko okupantowi sowieckiemu i bezpiece.  

 Moi rozmówcy, którzy znali majora Józefa Śmiecha osobiście, bardzo 

pozytywnie wypowiadają się na temat jego osoby. Pan Jan Kozar opowiada        

o swoim dowódcy z wielkim szacunkiem. Wspomina, że duża dyscyplina                  

i niezwykła rozwaga „Ciąga’ wyprowadziła oddział z wielu opresji. Józef 

Śmiech starał się prowadzić akcje tak, by zaszkodzić niemieckim okupantom, 

ale też nie narażać bez potrzeby polskiej ludności. Niemcy bardzo mściwie 

odpłacali się partyzantom za swoich zabitych żołnierzy. „ Nie ryzykował 

ludzkim życiem” - tak go zapamiętał pan Kozar. „Szanował swoich ludzi            

i słuchał ich rad. Wzbudzał zaufanie wśród partyzantów. Był rozważny                    

i zdyscyplinowany”. Wśród własnych ludzi cieszył się wielkim poważaniem              

i zaufaniem. Sam stopniowo budował strukturę oddziału. „Najpierw ściągał 

swoich kolegów, znał ich pochodzenie i historie, nie miał do nich zastrzeżeń” – 

wspomina pan Kozar. Było ich dosłownie kilkunastu. Z czasem „Ciąg’ 

rekrutował nowych żołnierzy, zawsze z ludzi,  których był pewien. Pan Kozar 

wspomina też dwóch bardzo ważnych członków oddziału. Byli nimi dwaj 
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Niemcy- dezerterzy z armii okupanta, którzy oddali życie za naszą Ojczyznę. Są 

pochowani w Surhowie, wraz z trzema polskimi partyzantami z oddziału. 

Wszyscy razem zginęli podczas jednej akcji. Niemcy byli bardzo przydatni        

w oddziale, gdyż znali język i często ratowali kompanów z trudnych opresji.

 Każdy z członków oddziału Józefa Śmiecha wypełniał  określone przez 

dowódcę zadania. Pan Jan Kozar  był gońcem – łącznikiem. Dostarczał  

meldunki, rozkazy i utrzymywał łączność między oddziałami. Podczas akcji 

zbrojnych wraz z kilkoma towarzyszami zostawał na tyłach i ubezpieczał 

bezpieczny odwrót. Trzeba było przygotować się na powrót oddziału, czyli 

schować broń, dokumenty wszystkich idących na akcję, przygotować kryjówki, 

zbierać informacje o poczynaniach wroga. Głównym celem działań tej grupy 

było sprawić, żeby powracająca drużyna doszedłszy do miejsca zbiórki, 

„rozpłynęła się”. Miało nie być po nich śladu w razie pościgu.   

 Pan Kozar opowiadał mi o różnorodnych akcjach prowadzonych przez 

oddział Józefa Śmiecha. W sumie, według słów moich rozmówców, oddział 

„Ciąga” stoczył 33 bitwy i potyczki5. Brał udział w akcji o kryptonimie 

„Wieniec II ” w noc sylwestrową z 1942 na 1943 rok. Podczas tej nocy                   

w czterech powiatach Zamojszczyzny wykonano 60 akcji dywersyjnych                     

i sabotażowych. Do najbardziej udanych należały akcje na wsie Złojec, Cieszyn 

i Wierzbie. Akcję na wieś Cieszyn wykonały dwa plutony szturmowe AK 

podporuczników  J. Śmiecha ps. „Ciąg” i  P. Złomańca ps. „Podlaski”. Pluton 

„Ciąga” wtargnął do wsi i podpalił ją od strony północnej, a od południa uderzył 

„Podlaski”. Po wycofaniu się spod Cieszyna , w porze wieczornej 1 stycznia 

1943 r., oddział „Ciąga” rozbił areszt gminy w Grabowcu i uwolnił więźniów 

Byli to Żydzi, okoliczni mieszkańcy i oskarżeni o konspirację Polacy (około 30 

osób). Od początku wysiedleń skierbieszowskich wiosek, „Ciąg” przeprowadzał 

akcje odstraszające niemieckich osadników. Akcja przeprowadzona                         

w Siedliskach przez oddział „Ciąga” wspólnie  z oddziałami „Norberta”, 

„Podkowy”, „Podlaskiego” była akcją odwetową za spalenie przez Niemców 

wsi Sochy 1 czerwca 1943r. Kapitan Stanisław Prus „Adam” – w porozumieniu                          

z inspektorem Edwardem Markiewiczem - „Kaliną” ustalili termin akcji na                  

5 czerwca 1943r. Kapitan „Adam” zarządził koncentrację oddziałów                        

w kosobudzkich lasach. W wyznaczonym dniu wczesnym rankiem odbyła się 

odprawa i przegląd oddziałów. Stan liczebny był następujący: 10 oficerów, 132 

żołnierzy, 12 rkm-ów i 1 ckm. Oddział Tadeusza Kuncewicza „Podkowy”    

miał ubezpieczać akcję od strony Zawady, a oddział Piotra Złomańca 

„Podlaskiego” od strony Zamościa. Oddziały Józefa Śmiecha  „Ciaga” i  Jana 

Turowskiego „Norberta” –otrzymały zadanie zaatakowania wsi Siedliska. 

Najdłuższy przemarsz do miejsca akcji czekał żołnierzy „Podkowy”. Zanim 

zajęli stanowiska, od strony oddziałów „Ciąga” i „Norberta” słychać już było 

strzały. Płonęły zabudowania wsi. Po lekko spóźnionym dotarciu na miejsce, 

                                                           
5 Załącznik nr 5 na końcu pracy 
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oddział „Podkowy” wspomógł walczących towarzyszy i szybko doprowadzono 

działania do zwycięskiego końca.  Wystrzelenie zielonych rakiet było sygnałem 

do zakończenia walki. W akcji zginął major SS Nerold – szef zamojskiej filii 

biura przesiedleńczego w Łodzi dwóch esesmanów i 60 volksdeutschów 

Zabrano konie, żywność i broń . Ze strony polskiej strat nie było. Oddziały 

sprawnie i precyzyjnie (po wcześniejszym przygotowaniu odwrotu) „zapadły”  

w kosobudzkich lasach, po czym poszczególni dowódcy przeprowadzili 

własnych żołnierzy w swoje rejony. Po kolejnych takich akcjach „czarni” –

niemieccy osadnicy coraz mniej chętnie zajmowali polskie wysiedlone wsie. 

Niestety, okupant mścił się też na miejscowej ludności . Za akcję w Siedliskach 

ukarani zostali mieszkańcy Kosobud i Szewni. Żołnierze „Ciąga” uczestniczyli                    

w większości ważniejszych  potyczek  i bitew stoczonych na Zamojszczyźnie.             

4 lutego 1943 oddział wziął udział  w bitwie pod Lasowcami, a  27 października 

1943 roku 140 ludzi z jego oddziału uczestniczyło w bitwie o Grabowiec.  

 W pamięci pana Kozara zostały też akcje odwetowe na ukraińskich 

nacjonalistach pacyfikująch polskie wsie. Ukraińcy traktowali ze szczególnym 

okrucieństwem mieszane, polsko – ukraińskie małżeństwa. Jeśli w rodzinie 

Polakiem był ojciec, mordowano synów. Tam, gdzie matka miała polską 

narodowość,  zabijano córki – wspomina pan Kozar. Mój rozmówca 

opowiedział mi też o rozgromieniu  posterunku Ukraińców w miejscowości 

Bereść, kiedy to część polskiego oddziału wkroczyła do wsi przebrana                      

w niemieckie mundury i rozpoczęła atak od wewnątrz. Był on dla wroga 

kompletnym zaskoczeniem i trudna akcja zakończyła się sukcesem.  

 Do zadań oddziału „Ciąga” należała też ochrona osób związanych                   

z konspiracją i ukrywających się czasowo na Zamojszczyźnie. Należał do nich 

późniejszy Prymas Polski ks. Kardynał Stefan Wyszyński. Na kwaterę do 

Bończy, pod opiekę „Ciąga”, został także przekazany Ludwik Ehrlich, profesor 

UJ i Uniwersytetu Lwowskiego, odbity z więzienia w Biłgoraju.  

 Na podstawie wspomnień naocznych świadków i dostępnych materiałów 

źródłowych widoczna jest ogromna, wszechstronna  rola oddziału Józefa 

Śmiecha ps. „Ciąg” jaką pełnił w czasie okupacji w rejonie Skierbieszowa. 

Ludźmi z tego oddziału dowodził człowiek wielkiej odwagi i wielkiego 

żołnierskiego serca, który na trwałe zapisał się w historii Zamojszczyzny i jej 

mieszkańców.          

 W sierpniu 1945 r. J. Śmiech wyjechał z rodziną do Świecia. W czasie 

wojny major6 ożenił się i został ojcem. Nadal utrzymywał kontakty z byłymi 

konspiratorami. Został namierzony przez agentów i 19 września 1946 r. 

aresztowany przez bydgoskie UB (krypt. operacji „Skryci”). Po wstępnym 

śledztwie przewieziono go do Lublina na Zamek. 

Sąd Rejonowy w Lublinie skazał majora Śmiecha m.in. za udział w nielegalnej 

                                                           
6 Rangę majora przyznał  J. Śmiechowi pośmiertnie Światowy Związek Żołnierzy AK w Londynie ( informacja 

uzyskana podczas rozmowy z panem posłem PIS, Sławomirem Zawiślakiem) 
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organizacji WiN, usiłującej przemocą zmienić ustrój państwa polskiego (choć 

formalnie do tej organizacji nie należał) na karę 15 lat więzienia. W wyniku 

amnestii, w czerwcu 1956 r. zwolniono go z więzienia we Wronkach i podjął 

pracę w Spółdzielni „Tryb” jako magazynier. W 1968 roku przeprowadził się do 

Skierbieszowa, gdzie mieszkał do śmierci. Józef Śmiech zmarł 18 kwietnia  

1982 r. i został pochowany na cmentarzu w Skierbieszowie. Trudne, powojenne 

lata położyły się cieniem na bohaterskich kartach zapisanych przez majora             

w czasie wojny. Nic nie jest jednak w stanie zdyskredytować jego czynów                     

i zasług w oczach ludzi, którzy go znali i którzy niejednokrotnie zawdzięczali 

mu życie. Dają temu wyraz do chwili obecnej. Na grobie majora ciągle leżą 

świeże kwiaty.                                                                                           
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Rozdział III  

Pobyt księdza Stefana Wyszyńskiego w  klasztorze Sióstr Franciszkanek              

w Żułowie i jego działalność duszpasterska wśród  żołnierzy AK na 

Zamojszczyźnie (na podstawie rozmowy z Przełożoną Sióstr Franciszkanek               

z Żułowa, s. Lilianą i materiałów przez nią udostępnionych). 

 

 Postać Prymasa Polski, Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego  na 

trwałe wpisała się w dzieje Kościoła i Narodu Polskiego. Wspominamy go                    

z wielkim  szacunkiem jako Sługę Bożego, wielkiego patriotę i męża stanu. 

Biografia Księdza Prymasa  jest bardzo dobrze opracowana i na ogół znana 

przez większość Polaków. Nie każdy jednak wie, iż w okresie okupacji 

niemieckiej ks. Wyszyński związany był także z naszym regionem i tutejszym 

środowiskiem konspiracyjnym.  Ukrywał się na Zamojszczyźnie przed 

Niemcami, służąc posługą duszpasterską miejscowej ludności a także oddziałom 

partyzanckim – głównie AK- działającym w okolicy.              

Zarówno P. Jan Ćwik jak i p. Jan Kozar wspominają, iż uczestniczyli                      

w partyzanckich  Mszach św. odprawianych przez ks. Wyszyńskiego                            

w „kaplicy katakumbowej”, a p. Kozar  korzystał u niego z Sakramentu Pokuty  

i Komunii Świętej.         

 Ksiądz Stefan Wyszyński przybył na Lubelszczyznę około roku 1940. Na 

początku ukrywał się w majątku państwa Zamoyskich w Kozłówce.                            

W październiku 1941 roku przeniósł się do Żułowa, niewielkiej osady należącej 

do parafii świętego Łukasza w Surhowie koło Krasnegostawu, gdzie przebywał 

wcześniej pisząc swoją pracę doktorską. Żułów zdawał się być dobrym 

miejscem do ukrywania się poszukiwanego przez Niemców kapłana. Znajdował 

się tam Dom Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża opiekujących się 

niewidomymi uchodźcami z podwarszawskich Lasek. Gdy ks. Wyszyński 

znalazł się w Żułowie, dom był już po reorganizacji związanej z powrotem 

grupy sióstr i niewidomych pensjonariuszy z Kozłówki latem 1941 roku. 

Późniejszy Prymas Polski współpracował z księdzem Korniłowiczem, włączając 

się od początku pobytu  w posługę religijną swego duchowego mistrza. Jej 

centrum stanowiła zorganizowana w Żułowie kaplica, na którą została 

przeznaczona piwnica. Było to ciemne i duszne pomieszczenie. Światło                     

i powietrze dochodziły do wnętrza tylko przez drzwi sąsiedniego pokoju.              
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Ks. Wyszyński pracował tam duszpastersko przez około 7 miesięcy pobytu                    

w Żułowie. Odprawiał Msze Św. i inne nabożeństwa, spowiadał, głosił 

okolicznościowe konferencje i rekolekcje, udzielał Sakramentów Św. W miarę 

zamykania kościołów na Zamojszczyźnie (także w Skierbieszowie) duszna 

kaplica stawała się ośrodkiem religijnym dla zamieszkałej w promieniu około 10 

kilometrów ludności. Na nabożeństwa przybywali mieszkańcy Żułowa, 

Kraśniczyna, Wólki Kraśniczyńskiej, Drewnik, Zalesia. Większość ludzi nie 

znała prawdziwej tożsamości kapłana. Mówiono o nim „wysoki ,szczupły 

ksiądz”. Pan Kozar i pan Ćwik pamiętają, iż wśród partyzantów używało się 

pseudonimów kapłana: „Wujek” lub „Siostra Cecylia”. Znaczną część 

uczestników sprawowanych przez późniejszego Prymasa Mszy stanowili 

partyzanci i ich rodziny.  Wśród nich poczesne miejsce zajmował oddział por. 

Józefa Śmiecha ps. „Ciąg” ze Skierbieszowa, który pełnił rolę „opiekuna” 

kapłana, strzegąc jego bezpieczeństwa. „…dostałem zlecenie z Komendy 

Obwodu AK w Zamościu, aby zwracać uwagę na Żułow i w sytuacji 

bezpośredniego zagrożenia interweniować nawet zbrojnie. W tej informacji 

wymieniono m.in. nazwisko „ks. dr S. Wyszyński”, z którym miałem okazję 

zapoznać się osobiście podczas obiadu u Siostry Przełożonej. Zapamiętałem 

sylwetkę księdza Wyszyńskiego, stojącego o zmroku w żułowskim parku                      

i znakiem krzyża błogosławiącego mój oddział maszerujący w kierunku 

bonieckiego lasu”.  

 Liczebność oddziałów stale rosła i w związku z tym zaistniała konieczność 

odprawiania mszy polowych w żułowskim lesie, w których według ustnych 

przekazów i słów siostry Liliany – obecnej Przełożonej klasztoru w Żułowie 

uczestniczyło nieraz kilkaset osób. ( W Domu Opieki w Żułowie mieszkają 

jeszcze dwie pensjonariuszki pamiętające tamte wydarzenia, ale ich stan 

zdrowia nie pozwolił na przeprowadzenie z nimi rozmowy). Miejsce 

sprawowanych przez księdza Wyszyńskiego leśnych mszy polowych dla 

żołnierzy AK upamiętnia dziś urokliwa kapliczka nad źródełkiem w głębi 

żułowskiego lasu, poświęcona przed dwoma laty przez ks. Biskupa Wacława 

Depo.                                                                                                                

Ksiądz Wyszyński został zapamiętany jako  człowiek bardzo skromny. Nie 

ograniczał się tylko do działalności duszpasterskiej, lecz pomagał ludziom              

w gospodarstwach. Poza chwilami, gdy odprawiał msze, chodził po cywilnemu. 

Często pomagał mieszkańcom klasztoru w ciężkich pracach domowych np. przy 

rąbaniu drewna w zimie. Według ustnych przekazów osobiście odebrał poród   

w jednej z wiosek. Wolny czas wykorzystywał przede wszystkim na osobistą 
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pracę intelektualną. Wspominał po latach, jak razem z ks. Korniłowiczem 

studiowali Summę Teologiczną świętego Tomasza.                                           

Podczas pobytu w Żułowie ks. Wyszyński wyjeżdżał niekiedy do innych 

miejscowości. Miało to na celu zmylenie śladów pobytu ale także było realizacją 

wewnętrznej potrzeby szerszego kontaktu z innymi ludźmi i pełnienia posługi 

duchowej wobec wiernych różnych środowisk. Samo poruszanie się wymagało 

odpowiedniej przepustki od okupacyjnych władz. Pomocą służyła p. Zofia 

Kasprzak, dzięki której ksiądz Wyszyński mógł wyjeżdżać z Żułowa pod 

przebraniem. W ten sposób odwiedzał m.in. ks. Mariana Markiewicza, 

proboszcza w Surhowie, który również aktywnie uczestniczył w działalności 

konspiracyjnej. Ksiądz Wyszyński brał także udział w pogrzebach poległych 

żołnierzy AK. Mimo dużego zagrożenia prowadził mszę pogrzebową zmarłego 

księdza Markiewicza. Zachowały się przekazy dotyczące pobytu ks. Stefana 

Wyszyńskiego w różnych miejscowościach na  Zamojszczyźnie. Pan Ćwik i pan 

Kozar wspominają, iż prócz Żułowa bywał w Podwysokiem, Marcinówce, 

Stanisławce, Rozdołach i okolicy, Bończy, Kraśniczynie, Łaziskach.                                                                                                                       

W roku 1942 ksiądz Wyszyński przebywał pod ps. „Siostra Cecylia”                 

w XIX-wiecznym pałacu rodu Dzieduszyckich w Zarzeczu koło Przeworska, 

gdzie podczas okupacji zatrzymywali się uciekinierzy poszukiwani przez 

Niemców. Przyjmowany był tam z ogromnym szacunkiem. Ksiądz Wyszyński 

po niemal dwóch latach ukrywania się na Zamojszczyźnie udał się w 1942 roku 

do  Lasek koło Warszawy. Zaangażowanie późniejszego Prymasa                             

w działalność konspiracyjną oraz poszukiwanie przez Gestapo sprawiły, że 

przeniósł się ostatecznie w 1942 roku do Warszawy i objął stanowisko  

Naczelnego Kapelana Szarych Szeregów.      

 Skromny pokój w zabudowaniach klasztoru w Żułowie, który 

zamieszkiwał w czasie okupacji ksiądz Wyszyński, jest teraz Izbą Pamięci 

poświeconą jego postaci. Zarówno pomieszczenie mieszkalne jak i „ kaplica 

katakumbowa” zachowały swój wygląd z tamtego okresu i dzięki uprzejmości 

sióstr są dostępne dla każdego, kto chciałby te miejsca odwiedzić. 
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Rozdział IV                                                                                                                                                        

Powojenne losy żołnierzy z oddziału majora Śmiecha. 

Powojenne losy żołnierzy AK są najlepszą ilustracją słów ks. Kardynała 

Wyszyńskiego zawartych w motcie niniejszej pracy: „…Większym niekiedy 

bohaterstwem jest żyć, trwać, wytrzymać całe lata”.    

   Pod koniec lipca 1944r. cała Zamojszczyzna została wyzwolona spod 

okupacji niemieckiej przez wojska sowieckie i AK. Po wspólnym zwycięstwie 

sowiecka bezpieka rozbrajała oddziały AK. Z dnia na dzień narastała przemoc        

i terror. Początkowo aresztowano oficerów i dowódców, później były masowe 

aresztowania. Jednych wywożono do łagrów na terenie ZSRR, na innych 

wydawano wyroki śmierci a jeszcze innych rozstrzeliwano bez wyroku sądu. 

Był to okres niewypowiedzianej wojny przeciwko żołnierzom AK, którą 

prowadziło NKWD i UB (Urząd Bezpieczeństwa) przy współudziale 

kolaborantów, konfidentów, karierowiczów lub zastraszanych obywateli. Wielu 

akowców ukrywało się ratując życie.       

 Taki los stał się także udziałem członków oddziału Józefa Śmiecha. 

Niedawni żołnierze uczyli się życia w nowej rzeczywistości. Starali się wrócić 

do czynności, które wykonywali przed wojną, lecz nie było to łatwe, gdyż i na 

Zamojszczyźnie zaczęły się prześladowania żołnierzy AK. Wielkich patriotów           

i bohaterów wojennych czekały bardzo trudne lata, nieraz cięższe niż w czasie 

wojny. P. Jan Kozar i p. Jan Ćwik, jak i wielu ich towarzyszy, wrócili na 

rodzinne gospodarstwa i próbowali rozpocząć swoje życie na nowo. Założyli 

rodziny. Pan Jan Kozar ciągle ma w pamięci straszne przeżycia z tego okresu. 

Milicja i bezpieka nękały ludzi w okolicy podejrzewanych o związki z AK. Pan 

Jan wciąż pamięta noc, jaką spędził z młodszym bratem w rodzinnym domu         

w Lipinie. Byli sami. Milicja obstawiła dom. Pies, specjalnie szkolony jeszcze 

podczas wojny, bezbłędnie rozpoznał, że pojawili się ludzie z bronią. Milicja 

weszła do domu. Na szczęście nikt nie zauważył czapki wojskowej, wystającej  

z szafy. Szukali starszego brata, pytali o resztę rodziny. Zabrali wiele artykułów 

spożywczych i przemysłowych, a działo się to przed samymi świętami.  

 Innym razem p. Kozar został pobity przez milicjantów i UB. Też chodziło         

o brata. Jego samego uważano za zbyt młodego na członka oddziałów 

partyzanckich. Pan Jan nocował nad oborą na stryszku. UB przeszukiwało dom  

i stodoły w poszukiwaniu członków AK. Ojciec braci Kozarów po powrocie            

z Berlina do domu w Lipinie, też się ukrywał wraz z byłymi partyzantami.  Brat 

p. Jana, Stanisław został w końcu aresztowany, przeżył więzienie, z którego go 

zwolniono. Do dziś mieszka w Mirczu.       

 Niewiele zmieniło się jeszcze przez wiele lat po zakończeniu wojny. Byli 

żołnierze AK borykali się z mnóstwem problemów. Bardzo rzadko dostawali 

pracę, musieli jeździć po kraju i szukać zatrudnienia. Trudno było też znaleźć 

spokojne miejsce na osiedlenie się. Te ciężkie lata na zawsze odcisnęły swoje 
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piętno w świadomości i sercach bohaterskich żołnierzy, którzy w czasie wojny 

codziennie ryzykowali swoim życiem dla Polski i Polaków tak, jak przysięgali 

swoim dowódcom. W zamian otrzymali od swojego kraju prześladowania, 

szykany i pogardę. Prawdziwi bohaterowie przeżyli i ten gorzki okres w życiu. 

Do przemian w1989 roku żołnierze AK mieli problemy z uzyskaniem 

jakichkolwiek uprawnień weteranów wojennych. Ciągle byli źle postrzegani, 

jako wrogowie kraju. Szczególnie unikano tematu wkładu Armii Krajowej                

w walkę z okupacją niemiecką i sowiecką podczas II wojny światowej. Dopiero 

po roku 1989 coraz odważniej zaczęto mówić o Armii Krajowej i o jej 

dowódcach. Zadbano o cmentarze i groby zmarłych partyzantów. Zwracano im 

należyty szacunek. Po roku 1989 doczekali się wreszcie rehabilitacji. Zaczęto 

doceniać żyjących żołnierzy wręczając im odznaczenia (pan Jan Kozar został 

nagrodzony odznaczeniami7 : Krzyż Armii Krajowej, Odznaka Zasługi 

Światowego Związku Żołnierzy AK, Odznaka Pamiątkowa Akcji „Burza”). 

Władze zaczęły interesować się losem byłych żołnierzy. W tym też okresie 

legalnie pozwolono na powstanie ŚZŻ AK (Światowego Związku Żołnierzy 

Armii Krajowej) z Zarządem Głównym w Warszawie. Skupiał on tworzące się 

Okręgi ŚZŻ AK z terenu całej Polski, strukturalnie związane z terenem działań   

w okresie II wojny światowej. Okręg Zamość został powołany w 1990 r. Nie 

podlegał on Okręgowi Lublin. Było to odstępstwo od  podziału z okresu II 

wojny ze względu na bardzo aktywną działalność na tym terenie. Do ŚZŻ AK 

wstąpił również pan  Jan Kozar i działa społecznie w Kole Rejonowym 

Skierbieszów, a brat pana Jana – Stanisław Kozar8 jest Prezesem Koła 

Rejonowego ŚZŻ AK Mircze. Teraz żyją spokojnie i bez rozgłosu, zajmując się 

codziennymi czynnościami i pamiętając    o tych, którzy odeszli. Co roku 

bowiem na uroczyste Msze Św., manifestacje patriotyczne i spotkania przybywa 

coraz mniej weteranów.          

 Pan Jan Kozar, mój rozmówca, mieszka od lat w miejscowości Sady. 

Prowadzi z żoną swoje gospodarstwo. Zajmuje się hodowlą pszczół                          

i ogrodnictwem. W życiu kieruje się przede wszystkim uczciwością. Drugi         

z moich bohaterów, pan Jan Ćwik,  przez całe życie związany jest ze swoją 

rodzinną miejscowością – Majdanem Skierbieszowskim. Też jest właścicielem 

gospodarstwa. Obydwaj są bardzo skromnymi, niechętnie mówiącymi o sobie 

ludźmi. To właśnie takie postacie powinny stać się wzorami do naśladowania 

dla współczesnej młodzieży z mojego pokolenia. 

 

 

                                                           
7 Załączniki nr 13 – 16 na końcu pracy  

8 Załącznik nr 17 na końcu pracy 
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Zakończenie 

 

Obecnie głównym celem funkcjonujących Regionalnych Kół AK  jest 

przekazanie prawdy o Armii Krajowej  na terenie Zamojszczyzny w czasie 

okupacji. Członkowie ŚZŻ AK organizują uroczystości patriotyczno - religijne 

takie jak 11 listopada lub 3 maja, które dopiero w latach 90-tych wróciły do 

państwowego kalendarza. Fundują tablice pamiątkowe w kościołach, sztandary 

w Kołach Rejonowych oraz Sztandar Pułkowy. Żołnierze Armii Krajowej 

odwiedzają szkoły i placówki kulturalne. Organizują też konkursy związane          

z II wojną światową i AK. Obecnie Inspektorat Zamojski im. Pułku Piechoty 

Legionów Armii Krajowej liczy czterdzieści pięć Kół Rejonowych,  

działających na terenie dawnych placówek partyzanckich.    

 Dnia 28 kwietnia 2013 r. w Skierbieszowie miała miejsce uroczystość 

poświęcenia odrestaurowanego Pomnika Żołnierzy AK i złożenia kwiatów na 

grobie dowódcy miejscowego oddziału AK - Józefa Śmiecha. O godzinie 11.00 

przed urzędem gminy zebrali się członkowie Koła Rejonowego AK 

Skierbieszów, przedstawiciele innych Rejonowych Kół AK na Zamojszczyźnie, 

władze gminy i zaproszeni goście. Cały pochód ze sztandarami ruszył do 

pobliskiego kościoła na Mszę Św. ku czci bohaterów II wojny światowej. Przed  

nabożeństwem zebrani zapoznali się z historią skierbieszowskiego oddziału AK. 

Po  zakończeniu  Mszy Św., o godzinie 12.20, wszyscy udali się na cmentarz, 

gdzie proboszcz parafii Skierbieszów poświęcił odnowiony pomnik bohaterów 

AK. Następnie wszyscy zgromadzeni poszli na grób Józefa Śmiecha ps. „Ciąg”, 

by złożyć wiązanki kwiatów i oddać cześć temu niezwykłemu dowódcy.   

 Miałem zaszczyt wziąć udział w tej wspaniałej uroczystości,                      

wraz z bohaterem mojej pracy- p. Janem Kozarem. Poznałem też innych 

członków Koła Rejonowego AK Skierbieszów. Z uwagą wysłuchałem                      

w kościele  historii skierbieszowskiego oddziału AK, uczestniczyłem                              

w nabożeństwie i ceremonii na cmentarzu. Wykonałem także pamiątkowe 

zdjęcia z przebiegu całej uroczystości9.         

 Podczas przygotowań do konkursu poznałem historię Zamojszczyzny          

w okresie II wojny światowej znacznie dokładniej niż z podręczników 

szkolnych. Z dużą łatwością przyswajałem nieznane fakty i nazwiska. Dzięki 

ludziom, którzy wyjaśniali mi wszystko na podstawie własnych przeżyć, oraz 

materiałom źródłowym, do jakich udało mi się dotrzeć, bardziej zrozumiałem          

i zapamiętałem ten trudny fragment historii mojego regionu z okresu II wojny 

światowej. Teraz naprawdę wiem i czuję, że ludziom, którym tak wiele 

zawdzięczają kolejne pokolenia, należy się wieczna pamięć, wdzięczność                  

i szacunek. 

                                                           
9 Załączniki nr 18 – 20 na końcu pracy 
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Załączniki                

Załącznik nr 1 (do Rozdziału I)   

Komendanci Główni SZP – ZWZ – AK 

 

Gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz                    Gen. Stefan Rowecki „Grot” kom. gł.                                       

„Torwid”, kom. główny SZP  27 IX –                        ZWZ – AK 18 VI 1940 – 30 VI 1943                                                                   

III  1940                        

 

                                                                                       

 

                               

 

 

 

 

 

Gen. Tadeusz Komorowoski „Bór”,                        Gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek”               

kom. główny AK 17 VII 1943 - 2 X 1944                 kom. główny AK 2 X 1944 – 19 I 1945                                     
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Załącznik nr 2 (do Rozdziału I) 

Służba Zwycięstwu Polski (SZP) w Inspektoracie Zamość 

 

 

Obwód Czas trwania Komendant 

Zamość X  1939 – XI 1940 ppor. Robert Gierczak ps. „Robert” 

Tomaszów Lubelski XI 1939 – VII 1940 ppor. Józef Rybicki ps. „Andrzej” 

Hrubieszów XII 1939 – VII 1940 kpt. Władysław Zalewski ps. „Leśnik” 

Biłgoraj XI 1939 – II 1941 por. Wacław Spalony ps. „Słoma” 
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Załącznik nr 3 (do Rozdziału I) 

Komendanci Inspektoratu AK Zamość 

 

 

 

Płk Franciszek Żak ps. „Siwy” kom.                                                   

Inspektoratu ZWZ - AK Zamość VII 1941 – XII 1944 

 

 

           

                

 

 

Mjr Edward Markiewicz ps. „Kalina”, kom. 

Inspektoratu AK Zamość XII 1942 – VI 1944 

 

 

 

 

 

 

Ppłk Stanisław Prus ps. „Adam” kom. Inspektoratu AK 

Zamość  VI 1944 – VII 1944 
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Załącznik nr 4 (do Rozdziału II) 
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Załącznik nr 5 (do Rozdziału II) 

Mapka ilustrująca działania oddziału Armii Krajowej Józefa Śmiecha              

ps. „Ciąg” na Zamojszczyźnie w okresie okupacji w latach 1939 -1945 
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Załącznik nr 6 (do Rozdziału III) 
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Załącznik nr 7 (zdjęcie 1/2 )  (do Rozdziału IV)                                                                                       

Zabudowania i mieszkańcy klasztoru w Żułowie (1939 – 1946) 
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Załącznik nr 7 (zdjęcie 3/4 ) 
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Załącznik nr 7 (zdjęcie 5/6 ) 
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Załącznik nr 8 (do Rozdziału III) 

Szkic projektowy kapliczki poświęconej ks. S. Wyszyńskiemu                           

(zdjęcie z archiwum klasztoru w Żułowie)                                                                     
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Załącznik nr 9 (zdjęcie 1/2)   (do Rozdziału III)                                                                                                       

Zdjęcia z poświęcenia  Kaplicy upamiętniającej posługę duszpasterską          

ks. S. Wyszyńskiego dla żołnierzy AK w bonieckim lesie – 8 czerwca 2010r                                                                     

(zdjęcia z archiwum klasztoru w Żułowie)                                                                     
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Załącznik nr 9 (zdjęcie 3 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

Załącznik nr 9 (zdjęcie 4/5 ) 
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Załącznik nr 9 (zdjęcie 6/7 ) 
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Załącznik nr 10 (do Rozdziału III) 

Widok pokoju,  w którym mieszkał ks. Wyszyński podczas pobytu                     

w klasztorze w Żułowie                                                                                               

(zdjęcie wykonane przez autora pracy Jana Garbuza) 
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Załącznik nr 11 (do Rozdziału III) 

Tablica pamiątkowa na ścianie w  Izbie Pamięci ks. Wyszyńskiego        

(zdjęcie wykonane przez autora pracy Jana Garbuza) 
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Załącznik nr 12 ( do Rozdziału III) 

Autor pracy z siostrą Lilianą w Kaplicy Katakumbowej 
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Załącznik nr 13 (do Rozdziału IV) 

Dokument nadania Odznaki Zasługi ŚZŻ AK Okręgu Zamość                    
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Załącznik nr 14 (do Rozdziału IV) 

Dokument odznaczenia Krzyżem Armii Krajowej 
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Załącznik nr 15 (do Rozdziału IV) 

Legitymacja uczestnika Akcji „Burza” 

Dokument przyznania Odznaki Pamiątkowej Akcji „Burza” 
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Załącznik nr 16 (do Rozdziału IV) 

Legitymacja kombatancka por. Jana Kozara 
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Załącznik nr 17  (do Rozdziału IV) 

Por. Stanisław Kozar- Prezes Koła Rejonowego ŚZŻ AK Mircze – brat por. 

Jana Kozara 

 

 

5 maja 2011 r.- v-ce prezesi Zarządu Okręgu ŚZŻ AK w Zamościu                                               

od lewej: por. Stanisław Kozar- Prezes Koła Rejonowego Mircze – brat por. 

Jana Kozara (w materiałach źródłowych nazwisko jest błędnie pisane jako 

„Kozer”),  kpt. Tadeusz Kopeć, mjr. Szczepan Mateja - Prezes Koła 

Rejonowego Tomaszów Lubelski  
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Załącznik nr 18 (zdjęcie 1/2 ) (do Zakończenia) 

Uroczystość poświęcenia odrestaurowanego pomnika Żołnierzy AK                 

w Skierbieszowie 28 kwietnia 2013 r.                                                               

(zdjęcia wykonane przez autora pracy Jana Garbuza) 
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Załącznik nr 18 (zdjęcie 3/4 ) (do Zakończenia) 
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Załącznik nr 18 (zdjęcie 5 ) (do Zakończenia) 
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Załącznik nr 19 (zdjęcie 1/2 ) (do Zakończenia) 

Grób majora Józefa Śmiecha ps. „Ciąg” na cmentarzu w Skierbieszowie 

(zdjęcia wykonane przez autora pracy Jana Garbuza) 
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Załącznik nr 20  (do Zakończenia) 

Por. Jan Kozar przy grobie swojego dowódcy majora Józefa Śmiecha ps. 

„Ciąg” na cmentarzu w Skierbieszowie                                                                          

(zdjęcia wykonane przez autora pracy Jana Garbuza) 
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