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Konkurs Historyczny 

„Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach  

SZP- ZWZ- AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŻOŁNIERZ WYKLĘTY Z PUSZCZY SOLSKIEJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Maciej Paluch kl. II A        

          LO im. ONZ w Biłgoraju, 

          ul. T. Kościuszki 41/43       

          23-400Biłgoraj                  
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          Opiekun: Dorota Kleban   

 Żołnierze wyklęci – określenie żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego 

stawiających opór próbie  sowietyzacji Polski i podporządkowania jej   ZSRR w latach 40. XX wieku. - 

podręcznikowe określenie bohaterów,  o których słyszeliśmy, których znali nasi bliscy, którym 

zawdzięczamy wolność. Takim bohaterem jest 
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Historycy zajmujący się dziejami Zamojszczyzny w latach wojny 1939-1944 wielokrotnie wspominają w 

swoich publikacjach o Krystianie Hercu.  

 

W książce pt. „Dywersja w Zamojszczyźnie 1939-1944„ autorstwa dr Zygmunta Klukowskiego, wydanej 

w 1947 r. w tomie IV str. 78 znajdują się wspomnienia partyzanta AK Czesława Mużacza ps. „Selim”, 

„Wraga” dotyczące „Uwolnienia więźniów w Biłgoraju w dniu 20.grudnia 1943 r.” 

„Przyszła niedziela 19 grudnia. Niespodziewanie zjawił się u mnie„Wyżeł”. „Selim”! Dobra nowina, 

„Orsza” ostatecznie zgodził się na odbicie. Jutro musimy wyrwać „Żar” z więzienia, bo pojutrze mają ją 

wywieźć do Lublina. Trzeba będzie ściągnąć „Groma” i jakąś niewiastę. Natychmiast wysłałem też gońca 

do Józefowa po „Helę” i po Krycha  ( Krystian Herc ) jednego z najodważniejszych żołnierzy „Groma”. 

Wieczorem przyszła „Hela” i Krych. Przygotowuję wódkę, bo Ci najodważniejsi lubią pociągnąć z 

kieliszka. Około 10-tej wieczorem przyjechał „Grom” z „Wyżłem”, a z nim „Desant”, „Czarny”, 

„Fredek” i „Muniek”……….. 
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Przed Wolą pozostawiliśmy sanie w lesie pod opieką Krycha, „Muńka”i „Władygi” i sami poszliśmy 

pieszo …” 

Jerzy Markiewicz w książce „Paprocie zakwitły krwią partyzantów”, wydanej w 1962 r., umieścił na 

stronie 12 całostronicowe zdjęcie Krystiana Herca ps. „Hel”. Ponadto na stronie 176 i 177 zamieścił 

zdjęcia niektórych partyzantów, uczestników Kursu Młodszych Dowódców Piechoty AK, w tym 

Krystiana Herca. W drugim wydaniu książki „Paprocie zakwitły krwią partyzantów” z 1987 r. napisanej 

w stanie wojennym, Jerzy Markiewicz nie mógł powtórzyć wyeksponowania zdjęcia całostronicowego  

„Hela” ze względów politycznych, bowiem Krystian jako żołnierz AK zginął z rąk UB w 1945 r. 

Dlatego też umieścił jego zdjęcie wśród jego kolegów uczestników Kursu Młodszych Dowódców 

Piechoty AK por. „Wira” na ostatnich stronach książki. 

Jan Grygiel, autor książki „Związek walki zbrojnej - Armia Krajowa w obwodzie Zamojskim1939-1944” 

wydanej w 1985 r. na stronie 239 stwierdza co następuje: 

Jan Grygiel potwierdza również odwagę i waleczność Krystiana Herca „Hela” przytaczając w książce - 

Rozkaz dowódcy OP 9 „Adama” Stanisława Prusa z dnia 11 listopada 1943 r., w którym udziela się 

pochwały strzelcowi „Helowi” (Krystianowi Hercowi) za dzielne zachowanie się w obliczu 

nieprzyjaciela w czasie akcji w dniu 23 października1943 r. i awansując go na starszego strzelca. 

Wyżej wymieniony „Rozkaz” przytaczam za autorem książki ze strony 413 

 

...”Z okazji Wszystkich Świętych pojechałam w 2010 r. z rodziną do Józefowa na groby rodziców. - 

wspomina pani Łabanowicz.  Odwiedziłam również w Majdanie Nepryskim miejsce gdzie zginął mój 

brat Krystian. Spotkałam tam Pana Jana Knapa, który mieszkał w sąsiedztwie domu Józefa Szponara, w 

którym 17 lutego 1945 r. byli partyzanci. Pan Jan Knap opowiadał, że wówczas, gdy przyjechali 

żołnierze Urzędu Bezpieczeństwa pod dom Józefa Szponara miał 9 lat i dokładnie pamięta te wydarzenia. 
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Opowiadał dalej, że na ulicy stały dwa samochody ciężarowe z żołnierzami UB. W pewnym momencie 

żołnierze zeskoczyli z samochodów i okrążyli dom Józefa Szponara. Wtedy z domu wybiegł jeden 

mężczyzna i zaczął uciekać w kierunku torów kolejowych. Jeden z żołnierzy UB pobiegł za uciekającym 

i strzelał do niego. Uciekający padł za torami na skarpę śniegu. Widziałem jak wielu żołnierzy UB biegło 

do leżącego i słyszałem liczne strzały. Potem widziałem też jak wyprowadzono z domu 

Józefa Szponara innych mężczyzn i ładowano ich na platformę samochodu. Żołnierze UB podpalili dom 

Józefa Szponara i nie pozwolili sąsiadom gasić. Do tej pory miejsce po spalonym domu jest puste i 

zarośnięte drzewami i krzewami.” 

 

        Krystian Herc                                                                           Joanna ze swoim bratem Krystianem Herc „ Hel” 1943 

               Od lewej: Krystian Herc, Grzyb, Jan Żmuda – 1938                                                       Krystian Herc „Hel” 
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