Armia Krajowa
Powstała z przemianowania Związku Walki Zbrojnej (powstałego w
listopadzie 1939) rozkazem Wodza Naczelnego Polskich Sił Zbrojnych gen.
Władysława Sikorskiego z dnia 14 lutego 1942 roku. Ostatecznie uznany
został tym samym wojskowy charakter siły zbrojnej podziemia, armii jak
podkreślał Sikorski w rozkazie: wszystkich żołnierzy w służbie czynnej w
Kraju. Zadaniem Armii Krajowej było tworzenie struktur wojskowoorganizacyjnych na czas okupacji dla mobilizacji społeczeństwa do walki
bieżącej, ochrona Polskiego Państwa Podziemnego oraz odtworzenie armii
na czas otwartej walki o niepodległość, czyli przygotowanie kraju do
powstania powszechnego. Działalność AK prowadzona była w dwóch
formach: utworzenie struktur wojskowych i organizacyjnych na czas okupacji
oraz przygotowania
armii konspiracyjnej
na czas otwartej walki o
niepodległość (Odtwarzanie Sił Zbrojnych). OSZ prowadzone było przez cały
czas w okupacji i przyjęło formę tworzenia wojskowych struktur terenowych,
w końcowym etapie wojskowych struktur taktycznych. Armia Krajowa
budowała
równoległy
aparat
administracyjny
tworząc
Administrację
Zmilitaryzowaną. W ramach walki bieżącej prowadziła wywiad, dywersję
konspiracyjną i dywersję bojową, akcje odwetowe i ochronne, akcje
ekspropriacyjne, produkcję broni, działania bojowe dla osłony ludności oraz
propagandę. Opracowano kolejno 2 plany powstania powszechnego. Etap
OSZ przewidywał dyslokację wielkich jednostek Wojska Polskiego sprzed 1
września 1939 roku, odtworzenie 31 dywizji piechoty, 8 brygad kawalerii i 1
brygady pancerno-motorowej.
Pod koniec 1943 roku plan powstania
powszechnego zastąpiono planem "Burza", uwzględniając sytuację, jaka
nastąpi po wkroczeniu Armii Czerwonej.

Armia Krajowa na Zamojszczyźnie
Tuż po objęciu władzy na Zamojszczyźnie przez niemiecką administrację
cywilną i SS, zaczęto tu ściągać znaczne ilości sił policyjnych i wojskowych.
Miały one różne zadania: prewencyjne, represyjne, odwetowe, likwidowania
polskiego oporu oraz grabieży produktów rolnych (Zamojszczyzna jest
regionem typowo rolniczym). W 1940 została przeprowadzona akcja "AB" wielu działaczy politycznych oraz inteligencję bądź wymordowano, bądź
wywieziono do obozów koncentracyjnych. Do 1942 hitlerowcy wymordowali
wszystkich Żydów. W październiku 1941 w Bełżcu (ok. 8 km na południe od
Tomaszowa Lubelskiego) utworzono jeden z największych w Europie obozów
zagłady - Sonderkommando Bełżec der Waffen-SS, Bełżec.
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z terenów

Zamojszczyzny zamierzano również wysiedlić wszystkich
Polaków. Na początku listopada 1941 roku na rozkaz Odilo Globocnika
wysiedlono 2000 chłopów polskich z 6 wsi w powiecie zamojskim, a na ich
miejsce osiedlono volksdeutschów sprowadzonych w ramach akcji Heim ins
Reich z Besarabii. Były to pierwsze wysiedlenia z całej serii tzw. wysiedleń z
Zamojszczyzny. W roku 1941 Heinrich Himmler postanowił stworzyć
niemiecki pas osiedleńczy wzdłuż ówczesnej granicy III Rzeszy ze Związkiem
Radzieckim (miał to być tzw. "pierwszy czysto niemiecki europejski okręg
osadniczy"). Celem jego utworzenia miało być umieszczenie polskiej ludności
z centralnych części kraju w "kotle", ponadto pas ów stanowić miał bazę
wypadową dla germanizacji Ukrainy i Białorusi. Jako pierwsze do
germanizacji zostały wydzielone tereny powiatu biłgorajskiego,
tomaszowskiego, hrubieszowskiego i zamojskiego. W tej sytuacji wzmocnił
się polski opór,który na tych terenach zaczął działać po klęsce kampanii
wrześniowej.

Armia Krajowa na Ziemi Tyszowieckiej
Dnia 7 marca 1944 r. w lesie Lipowiec koło Tyszowiec nastąpiła
koncentracja tomaszowskich oddziałów AK w sile około 1200 żołnierzy, pod
dowództwem por. Zenona Jachymka Wiktora. Drugie zgrupowanie, liczące
około 800 żołnierzy, dowodzone było przez por. Eugeniusza Siomę Lecha.
Następnego dnia doszło do ataku .5 Pułku Policji SS, wspartego przez
miejscowych
członków samoobrony
ukraińskiej,
na wieś Prehoryłe.
Napastników odparł oddział "Rysia", który podpalił następnie gospodarstwa
zamieszkałych we wsi Ukraińców. Liczba ofiar nie jest ustalona, jednak więcej
zabitych padło po stronie polskiej. AK przewidywało na 16 marca kolejne
uderzenie ukraińskie. Wyprzedzające uderzenie w dniach 9-10 marca zostało
zaplanowane
przez
dowódcę
Hrubieszowskiego
Obwodu
Mariana
Gołębiewskiego,
mimo
sprzeciwu
Batalionów
Chłopskich.
Akowcy
zaplanowali na wymienione dni zdobycie Sahrynia, Uhrynowa, Szychowic i
Łaskowa.

1 czerwca 1944 oddziały polskie zaczęły przygotowywać się do natarcia
na około pięćdziesięciu kilometrowym odcinku Tyszowce-ŁaszczówJarczów. Jego celem miało być ponoć uprzedzenie akcji oddziałów UPA.
Główne uderzenie miało być skierowane na Ulhówek i Rzeczycę, które
stanowiły kluczowy punkt w pozycjach UPA. Na wymienionym odcinku
polskich linii wyjściowych utworzono 9 zgrupowań. Sztab odcinka
wschodniego i punkt dowodzenia oddziałów polskich rozlokowany był w lesie
Bukowiec za wsią Grodysławice. Przed uderzeniem od tyłu zabezpieczono
się minując szosy między innymi szosę Tomaszów-Łaszczów na odcinku
Łaszczów-Wólka Pukarzowska-Grodysławice.
Przygotowano również cztery

szpitale polowe rozlokowane w lesie Bukowiec, u członków AK Kacpra Sieka i
Roja we wsi Pawłówka, a także w folwarku Józefa Paskiewicza w Kolonii
Muratyn. W przeddzień bitwy oddziały pierwszego zgrupowania opuściły las
tyszowiecki i ruszyły przez Turkowice w kierunku wsi Dąbrowa, której jednak
nie dało się zdobyć, ponieważ zajął ją silny oddział Wehrmachtu.

Ważniejsze postacie Armii Krajowej z terenu
Tyszowiec

Pilarski Marian (1902-1952) pułkownik ps. "Grom", "Jar", "Olgierd",
legionista, w czasie kampanii wrześniowej w 1939 r. walczył w Armii Polesie
gen. Franciszka Kleeberga. Po wydostaniu się z niewoli przedostał się na
Zamojszczyznę i rozpoczął działalność konspiracyjną w Tyszowcach. Został
dowódcą placówki AK, a potem 21 Kompanii AK Inspektoratu Zamojskiego.
Po wejściu Sowietów w 1944 r. komendantem Obwodu Zamość WiN, a od
jesieni 1946 r. inspektorem WiN na terenie Zamojszczyzny. W roku 1950
aresztowany i osadzony w więzieniu na Zamku Lubelskim. W 1951 r. skazany
na karę śmierci - wyrok wykonano 4 kwietnia 1952 r. Do dzisiaj nie wiadomo,
gdzie został pochowany, symboliczna mogiła znajduje się na cmentarzu w
Tyszowcach. Odznaczony pośmiertnie w 1990 r. Krzyżem za Wolność i
Niepodległość z Mieczami przez Prezydenta RP w Londynie i awansowany
do stopnia pułkownika. W 2007 r. prezydent RP Lech Kaczyński nadał
pośmiertnie płk Marianowi Pilarskiemu Krzyż Komandorski Orderu
Odrodzenia Polski.

Piprowski Józef (1897-1966). W latach 1916-1918 komendant rejonowy
POW. Jako ochotnik w latach 1918-1921 walczył w odrodzonym Wojsku
Polskim. Odznaczony Krzyżem POW i Legionowym Medalem Niepodległości.
W 1940 r. współorganizował w Tyszowcach ZWZ-AK. W tymże roku wraz z
innymi mieszkańcami Tyszowiec został aresztowany i trafił do obozu
koncentracyjnego Sachsenhausen-Oranienburg. Uwolniony w 1945 r.
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Kołszut Edward (1901-1975) "Skowronek" dzielił trudy i niebezpieczeństwa
partyzancki. Ksiądz, kapelan AK ps. "Skowronek". Rodowity lublinianin. Po
ukończeniu szkoły powszechnej i średniej oraz seminarium duchownego w
1924 r. przyjął święcenia kapłańskie, a następnie podjął studia teologiczne w
Rzymie w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Tam uzyskał tytuł doktora
filozofii. Do Polski powrócił w 1931 roku, obejmując stanowisko generalnego
inspektora Akcji Katolickiej Diecezji Lubelskiej. W latach 1935-1946
proboszcz parafii w Tyszowcach. Od początku okupacji czynnie włączył się w
nurt konspiracji
niepodległościowej.
Najpierw w organizacji
Służba
Zwycięstwu Polski, potem w Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Razem
z doktorem Józefem Rybickim był jednym z organizatorów konspiracji w
Tyszowcach. Poszukiwany przez Gestapo do końca okupacji musiał się
ukrywać i posługiwać fałszywymi dokumentami. Jako kapelan Obwodu AK
Tomaszów o pseudonimie ego życia wraz z żołnierzami. Był zawsze tam,
gdzie walczyli i znajdowali się żołnierze AK: pod Majdanem Sielcem, w
niemieckim okrążeniu pod Narolem i obozie AK nad Tanwią na Zamczysku i
"Kalkucie". Był także w ogniu walk z nacjonalistami ukraińskimi między innymi
w marcu i kwietniu 1944 r. pod Posadowem. Po wojnie powrócił do
Tyszowiec.
Był
współorganizatorem
powołania
szkoły
średniej.
Represjonowany
przez Urząd Bezpieczeństwa
zmuszony był opuścić
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Tyszowce i wyjechać do powiatu chełmskiego. W 1963 r. otrzymał tytuł
szambelana.
Zmarł w 1975 roku. Pochowany jest w Lublinie. Odznaczony między innymi
Krzyżem Walecznych i Krzyżem AK. Dziś imię księdza Kołszuta nosi skwerek
przed Kościołem.

Bohaterowie AK którzy polegli w walce na ziemi
Tyszowieckiej
Ppor Jan Ochman ps. Kozak z-ca oddziału leśnego AK
Ppor Bronisław Bojarski ps. Czarny dowódca Kampanii Tyszowieckiej
Plut. Jerzy Tatarka ps. Bohun z oddziału Czarnego
Polegli 2 czerwca 1944 w walce pod Dąbrową z Niemcami i UPA
Teodor Alfred Warchoł - żołnierz AK poległ 15 czerwca 1944
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