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Polska 

 1 września 1939 r. wojska niemieckie bezprawnie przekroczyły granice 

Polski i bez wypowiedzenia wojny uderzyły na Westerplatte. Niemiecki plan 

ataku na Polskę przewidywał wojnę błyskawiczną, której celem miało 

być  przełamanie polskiej obrony, a następnie okrążenie i zniszczenie głównych 

sił przeciwnika. Wojska niemieckie miały przeprowadzić koncentryczne 

uderzenie ze Śląska, Prus Wschodnich i Pomorza Zachodniego w kierunku 

Warszawy. Była to tzw. Kampania Wrześniowa.  Polskie wojska były 

nieprzygotowane do walki z wrogiem i całkowicie w tej walce osamotnione. 

Niestety, 28 września 1939 roku nastąpiło nieuniknione… Postanowiono 

zaprzestać walk i wszcząć rozmowy z Niemcami. Po stwierdzeniu, że brakuje 

jakichkolwiek pozytywnych perspektyw politycznych, czy wojskowych, stolica 

Polski, Warszawa, ogłosiła kapitulację. Już w dniu kapitulacji Warszawy 

pojawiają się pierwsze organizacje ruchu oporu np.: Służba Zwycięstwu Polsce, 

które na różne sposoby walczyły z Rzeszą Niemiecką. W okolicach Zamościa 

prowadzona była niezwykle ożywiana działalność partyzantki radzieckiej  

i polskiej z Armii Krajowej, Armii Ludowej i Batalionów Chłopskich.  

 

Zamojszczyzna 

 Na terenie Zamojszczyzny druga wojna światowa miała tragiczne skutki, 

podobnie jak w innych częściach naszego kraju. Niemcy po przejęciu władzy na 

tym terenie rozpoczęli wysiedlenia w ramach Generalnego Planu Wschodniego. 

Na miejsce ludności polskiej sprowadzano Volksdeutchów. Pierwsze 

wysiedlenia z Zamojszczyzny, przeprowadzone były próbnie oraz w ramach 

zbadania reakcji społeczeństwa. Realizowano jeszcze w listopadzie 1941 roku, 

kiedy to przy współpracy kolonistów niemieckich z miejscowości Brody Duże 

wysiedlono 2000 Polaków z 6 zamojskich wsi. W połowie 1942 roku 

postanowiono przyspieszyć plany masowej kolonizacji niemieckiej, realizując 
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Generalny Plan Wschodni. Zamierzano wysiedlić z tych terenów wszystkich 

Polaków i stworzyć niemiecki okręg osadniczy. Zaczęto wysiedlać całe wioski. 

Gospodarstwa zostały zajęte przez kolonistów z Besarabii lub Ukraińców, 

którzy zostali umundurowani i uzbrojeni. Na przełomie 1942 i 1943 roku 

wysiedlono z Zamojszczyzny 1100000 mieszkańców. Powstały obozy 

przejściowe. Mieszkańcy miejscowości, w których znajdowały się obozy 

przejściowe starali się pomagać wysiedleńcom przynosząc na przykład ciepłe 

ubrania, żywność czy koce. Obóz w Zamościu Niemcy założyli 27 listopada 

1942 roku i funkcjonował do 19 stycznia 1944 roku. Komendantem był SS-

Unterscharführer  Artur Schutz  (przez więźniów określany jako Ne). Obóz 

składał się z 16 baraków odgrodzonych od siebie drutami kolczastymi, co 

czyniło go największym obozem przesiedleńczym jaki Niemcy utworzyli dla 

Polaków wysiedlanych z Zamojszczyzny. 

 

 

 

Plan obozu niemieckiego w Zamościu przy zbiegu ulic Stefana Okrzei i Józefa Piłsudskiego. 
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 Niemcy pustoszyli małe miasteczka i wsie. Z biegiem czasu sytuacja 

Zamojszczyzny była coraz bardziej krytyczna. Kluczowe okazało się w tym 

czasie działanie partyzantów. Byli oni ostatnią ostoją, która sprzeciwiała się 

wrogom. W grudniu 1942 roku odbyła się narada komendantów obwodów 

Biłgoraj, Zamość i Hrubieszów, na którym komendant główny BCh Franciszek 

Kamiński rozkazał zmobilizować w lasach Puszczy Solskiej duże siły 

partyzanckie i rozpocząć kontratak. Miał on zostać przeprowadzony w trzech 

kierunkach: zorganizowanie masowej samoobrony, przeciwdziałanie 

ekspedycjom wysiedlającym i atakowanie wsi zasiedlonych przez kolonistów. 

Mimo nie najlepszego wyposażenia stoczono wiele mniejszych lub większych 

bitew. Największa odbyła się pod miejscowością Zaboreczno, gdzie opór 

Niemcom stawiało 5 kompanii pod ogólnym dowództwem Franciszka 

Bartłomowicza „Grzmota”. Bitwa zakończyła się całkowitym zwycięstwem 

partyzantów. Oddziały niemieckie zostały rozbite przy minimalnych stratach 

własnych (1 zabity, 2 rannych). Na szeroką skalę palono wsie kolonistów. 

Okupanci na pół roku zaprzestali wysiedleń. Wydarzenia te spowodowały duży 

niepokój wśród Niemców. Wtedy pojawiło się określenie ,,Powstanie 

Zamojskie”, które zagraża nie tylko akcji osiedleńczej, ale całej III Rzeszy. Po 

komunikatach tego typu terror niemiecki na Zamojszczyźnie zelżał. Jednak po 

rozpoczęciu operacji Werwolf, 24 czerwca1943 roku zmieniło się to. W jej toku 

zniszczono dziesiątki wsi, zamordowano około 1000 ludzi. W trakcie akcji 

wysiedlono łącznie 60 000 ludzi ze 171 wiosek, których umieszczano w 

obozach w Zamościu, Zwierzyńcu oraz Budzyniu. Tam też dokonywano selekcji 

do wybranych grup. Większość polskiej ludności wywieziona została do 

Rzeszy, do pracy przymusowej. Reszta trafiła do obozu koncentracyjnego na 

Majdanku, gdzie zmarło około 1000 osób lub zginęła na miejscu w czasie 

pacyfikacji, przeprowadzanej zwykle z użyciem wyjątkowo brutalnych metod. 

Niemcy  stosowali element terroru masowego – m.in. w Rotundzie Zamojskiej, 

gdzie rozstrzelano około 8000 ludzi.  
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Rotunda Zamojska 

 

 

Majdan Nepryski 

 Teraz przeniesiemy się do Majdanu Nepryskiego. Małej miejscowości 

nieopodal Józefowa, w której mieszkają i żyją byli partyzanci.  Wieś została 

założona w latach 60 XVI w. W XVII w. zlokalizowana była tu unicka cerkiew  

oraz cmentarz, a od 1723 r.  drewniany kościół rzymskokatolicki.  

Podczas II Wojny Światowej Majdan Nepryski znajdował się na terenie 

Generalnego Gubernatorstwa. Obszar ten był objęty powstaniem zamojskim, we 

wsi działała placówka AK której komendantem był Franciszek Mielniczek ps. 

"Jeż". W 1946 r. miał miejsce pożar wsi, w wyniku którego zniszczona została 

duża część zabudowań.  
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Franciszka Ostasz ps. Jagoda 

 

 Bohaterką mojej pracy jest Franciszka Ostasz ps. „Jagoda”. Jest ona 

prawdziwym bohaterem wojennym i zarazem synonimem patriotyzmu. Panią 

Franciszkę poznałem dzięki temu, że mieszka ona niedaleko mojej babci. Częstą 

widywałem ją podczas wizyt w Majdanie. Od dawna lubiłem słuchać jej 

opowieści i wspomnień z dawnych lat. Kiedy byłem młodszy nie bardzo 

przywiązywałem do tego uwagę ale z czasem jej opowieści wzbudzały we mnie 

zainteresowanie. Kiedy dowiedziałem się o konkursie od razu wiedziałem,  

że warto opisać relacje Pani Franciszki. To ważne źródło historyczne o czasach 

II wojny światowej w naszym regionie.  

 

 

 

Legitymacja AK 
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 Franciszka Ostasz  z domu Grochowicz, urodziła się 3 maja 1924 r.  

w Majdanie Nepryskim. Obecnie zamieszkuje wioskę Majdan Nepryski.  

Jest jednym z najstarszych mieszkańców tego terenu. Podczas drugiej wojny 

światowej przyjmowała pod swój dach ludność żydowską i partyzantów. Sama 

udzielała się jako sanitariuszka. Jej wzorowa postawa do dziś jest nagradzana 

przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, który wysyła byłej 

partyzantce paczki z życzeniami świątecznymi.  

 

• Rodzina  

 

Rodzicami Pani Franciszki byli Tomasz i Franciszka Grochowicz. Ojciec nie 

udzielał się oficjalnie w ruchach oporu, lecz skutecznie pomagał przechowywać 

Żydów. Miał dobry kontakt z Niemcami, więc dom rodzinny nie był 

szczegółowo przeszukiwany.  Ludność żydowska i partyzanci bez problemu 

przebywali na posesji rodziny Grochowiczów. Pani Franciszka miała dwójkę 

rodzeństwa - siostrę i brata. Siostra podczas wojny była łączniczką czterech 

obwodów. Zginęła rozstrzelana przez PPR na polach między miejscowościami 

Hamernia i Długi Kąt. Brat również zginął w czasie wojny- rozstrzelany przez 

niemieckich żołnierzy. Oboje byli bohaterami.  
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Na zdjęciu obok Franciszka Ostasz i jej brat- Józef. Zdjęcie wykonane w czasach wojny. 

 

Mąż naszej bohaterki, Andrzej Ostasz nie był partyzantem, informacje o nim  

z okresu wojennego są dosyć ograniczone. Zmarł kilka lat temu. Mieli czwórkę 

dzieci oraz doczekali się wielu wnucząt. 

 Wojna 

 Nasza bohaterka przedstawia wojnę jako krwawą i nierówną walkę 

Polaków z najeźdźcami, którzy bezlitośnie zabijali naszych rodaków, a także 

Żydów. Od Pani Franciszki dowiadujemy się, gdzie ukrywali się partyzanci, 

kiedy uderzali, a także jakie mieli plany. Wiemy, że w partyzanckich schronach 

było tak wiele osób, że ciężko było złapać oddech, nie wspominając  

o jakimkolwiek rozprostowaniu kończyn, czy poruszaniu się. Wiemy również, 

że Majdan Nepryski w pewnym momencie opuściło 90% społeczeństwa na 

rzecz Niemców, którzy przejęli te tereny. Zdaniem naszej bohaterki, ludność 

ukrywała się w schronach za wzgórzami zwanymi „Piekłówki”. Po tygodniu 
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partyzantka przeprowadziła atak na nowych lokatorów, w konsekwencji czego 

„rdzenni” mieszkańcy  wioski mogli wrócić do swoich domostw. Jednak 

Niemcy nie odpuszczali i po pewnym czasie miało być przeprowadzone 

wysiedlenie wsi. Próba skończyła się fiaskiem, co również można zawdzięczać 

partyzantom. Niestety, opór nie trwał wiecznie i w końcu Niemcy osiągnęli 

część swojego celu. Wysiedlili dużą ilość ludzi zamieszkujących wioskę. Moja 

bohaterka w tym czasie ukrywała się wraz z rodziną w sklepie, który prowadził 

Volksdeutch. We wsi działała placówka AK której komendantem był Franciszek 

Mielniczek ps. "Jeż". Jak już wspomniałem, była sanitariuszką i brała udział  

w wielu akcjach pomagając partyzantom. Działała w Okręgu Inspektoratu 

Zamość. Przydział do jakiego należała to 9. Pułk Piechoty Armii Krajowej.  

 Brała również udział w jednej z największych  i najkrwawszych 

partyzanckich bitew podczas II wojny światowej, bitwie pod Osuchami,  która 

rozegrała się 25-26 czerwca 1944r. Była to największa  niemiecka przeciw 

partyzantom bitwa na Roztoczu. Zginęło w niej  około 300 partyzantów AK  

i BCh.  Niemcy okrążyli polskich partyzantów. Część zdołała przedrzeć się  

z otoczenia, część ukryła się na bagnach. Wielu poległo. Tych, których Niemcy 

schwytali rozstrzeliwali na miejscu albo wywozili do obozów przejściowych  

a następnie do obozów zagłady. Franciszka Ostasz służyła w oddziale pod 

dowództwem Adama Haniewicza ps. „Woyna”, który poległ pod Osuchami 

broniąc pozycji do ostatnich sił. Jej samej udało się wyjść cało z opresji. 
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Egzekucja wziętych do niewoli partyzantów. 

 

 

Pomnik na cmentarzu w Osuchach 
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 Ciekawostki 

 

Listy, które Pani  Franciszka dostaje od  Światowego Związku Żołnierzy AK. 

 

„Weselmy się bracia, dopóki zielono i liśćmi okrywa się las, w gęstwinach  

i w krzakach, nad kłodą zwaloną, w gałęziach nie znajdzie nikt nas”.  

Tak brzmiało motto partyzantów, którzy ukrywali się w lasach Puszczy Solskiej.  

 

„Niech na zawsze w piosence zostanie 

Chwała Polski – partyzancka brać! 

My nie wiemy, co jutro nastanie – 

Byle wrogów przeklętych wciąż prać! 

My nie wiemy co trudy i znoje, 

Zapomnieli – skąd jesteśmy, kim. 

Własny kąt i choć łóżko mieć swoje 

Wydawało się złudą i snem. 

My walczymy wciąż cicho, z ukrycia, 
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Ze wszystkimi, co zdradzają kraj, 

Nie żałując ni kuli, ni życia, 

Twierdzą jest nam i pole i gaj! 

A gdy spotkasz gdzieś w drodze kochanie 

Boś jest człowiek, co serce też ma, 

Toś szczęśliwy jest wtedy, mój panie 

I raduje się też dusza twa.”  

Tak brzmiała część piosenki, którą zaśpiewała podczas rozmowy Pani 

Franciszka.  

Było to dla niej naprawdę podróż sentymentalna do odległych czasów. 

Śpiewając utwór moja bohaterka bardzo się wzruszyła. A ja, wyniosłem 

niesamowicie wiele z tej historycznej rozmowy, dowiedziałem się informacji, 

które zmieniły moje myślenie o II wojnie światowej. Jestem niezwykle 

szczęśliwy, że mogłem prowadzić rozmowę z prawdziwym bohaterem 

wojennym i poznać losy ludzi, którzy brali udział w działaniach partyzantki. 

Myślę, że każdy patriota powinien znać historię Swojej Małej Ojczyzny  

i zagłębiać się w niej.  
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