
  

  

„Historia mojej małej Ojczyzny.    

Wspomnienia o żołnierzach SZP - ZWZ – AK  

Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”.  

organizowanego przez  

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej   

Okręg Zamość.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

 

W związku z kształtowaniem postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie 

wiedzy o organizacji i działalności Służby Zwycięstwu Polski – Związku Walki Zbrojnej – Armii 

Krajowej na terenie zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej, kultywowanie wartości, ideałów                      

i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego zostałam zainspirowana i zachęcona przez moją 

panią profesor Teresę Czaporowską, nauczycielkę historii, do wzięcia udziału w tym konkursie.  

 Postanowiłam zapoznać się z historią kobiety z najbliższego środowiska związanego z moim 

miejscem zamieszkania, przebywającej w czasie II wojny światowej w oddziałach partyzanckich Armii 

Krajowej na terenie Zamojszczyzny.  

Tym wspaniałym żołnierzem była pani Genowefa Sikora – Więcław z domu Kudełka                                

pseudonim „CZARNA”.  

Losy pani Genowefy opowiedział mi jej syn Józef Więcław z Józefowa.  

  

  

Kpt Genowefa Sikora – Więcław z domu Kudełka   

pseudonim „CZARNA”   

  

  

    



  

 Pani Genowefa urodziła się 10 lutego 1925 roku w Józefowie.  Zmarła 10 września 2017 roku 

przeżywszy 92 lata. Pochowana jest na cmentarzu parafialnym w Józefowie.  Kiedy wybuchła II wojna 

światowa miała 14 lat. W 1942 roku, mając 17 lat, wstąpiła do oddziału porucznika Konrada Czesława 

Bartoszewskiego ps. „Wir”, „Zadora”, „Łada”, gdzie została zaprzysiężona. Pełniła ona funkcję 

łączniczki i sanitariuszki oddziałów partyzanckich na terenie punktów m. in. w Brzezinach, Górecku, 

Majdanie Nepryskim, Ciotuszy. Przynosiła meldunki, pocztę, części do radiostacji i żywność.  

Dostarczała też sfałszowane M-karty do punktów kontaktowych w Brodach Dużych i w Zwierzyńcu. 

Była zatrudniona w tartaku w Senderkach prawie naprzeciwko stacji kolejowej Krasnobród (obecnie 

Józefów Roztoczański). Tartak obecnie nie istnieje, ponieważ został spalony, gdyż taka była 

konieczność...Pracowała tam razem z księdzem  infułatem Stanisławem Małysiakiem ps. „Sęp”,                   

z którym była bardzo blisko zaprzyjaźniona, który po spacyfikowaniu Żywiecczyzny jako 

przesiedleniec  znalazł się wraz z innymi ludźmi  na terenie Górecka i Majdanu Kasztelańskiego.               

Ta praca ułatwiała im przemieszczanie się, bo Niemcy dali im zezwolenie na zaopatrywanie 

pracowników tartaku w żywność. Ze względu na doskonałą  znajomość terenu praca ich jako 

łączników była bardzo efektywna. Zwracano się do niej bez względu na porę dnia czy nocy czy 

pogodę.  Stanisław Małysiak ps. „Sęp” to osoba, która się zapisała nie tylko w czasie wojny ale  i po 

wojnie w rzeczywistości Polski. Był on osobistym przyjacielem papieża Jana Pawła II. Pełnił funkcję 

infułata i przebywał w Kurii Metropolitarnej na Floriańskiej w Krakowie. Zmarł w 2017 roku.  

Pani Genowefa została ranna podczas pacyfikacji wsi Zamch w okolicach miejscowości Borowiec ale 

wcześniej zdołała mimo wszystko ostrzec partyzantów z placówki w lesie, gdzie niosąc meldunek 

zauważyła furmanki wiozące Niemców w ich stronę. Partyzanci ich zatrzymali.  

Podczas okupacji zginęło jej dwóch braci. Pierwszy Marian Władysław Kudełka zginął w Borowcu                

a drugi Józef Kudełka ps. „Czarny” w obronie  Józefowa 1 czerwca 1943 roku  w  tym samym czasie 

co Miszka Tatar, który był Rosjaninem. Uciekł on wraz z innymi  z transportu po schwytaniu przez 

Niemców  i ukrywał się w józefowskich lasach. Partyzantka sowiecka z głodu często napadała na 

okoliczne wsie. Pani Genowefa bardzo przeżyła śmierć braci a wspomnienia z tamtych czasów  przez 

resztę życia wywoływały u niej wielkie emocje.  

 Pierwsze zderzenie w walce nastąpiło bardzo szybko gdyż oddziały Armii Krajowej placówki Józefów 

weszły w akcje bojowe i z uwagi na to, że należało się przemieszczać,  to żołnierze się przemieszczali 

poprzez wsie i poprzez miasteczka. Nastąpiła dekonspiracja. Do tej pory oddziały te były 

zakonspirowane tak, że nawet sąsiedzi nie wiedzieli kto, co robi.      

  



  

Jeżeli oddziały zostały zdekonspirowane powstawał problem, bo niewiadomo było, gdzie ci ludzie 

mieli przebywać. Przeważnie zostawali we własnych domach, gdyż koszar nie było,  las nie zawsze 

chronił...  

 W 1939 roku po przejściu wojsk polskich, które się wycofały z okolic Tomaszowa na terenie gminy 

Józefów i okolicznych wiosek żołnierze rozbrajali się, zostawiali broń, którą przyszli partyzanci 

zbierali i ukrywali. W październiku 1939 roku z inicjatywa sekretarza gminy Ignacego Platy                         

i miejscowego nauczyciela Jana Trochimiuka, przy współudziale Konrada Bartoszewskiego zawiązana 

została komórka konspiracyjna bez jakichkolwiek kontaktów zewnętrznych. Zgodnie z wciąż żywą               

w naszym społeczeństwie tradycją działań niepodległościowych przybrała ona jednak charakter 

wojskowy, dlatego też pierwszą czynnością było gromadzenie broni, której znaczne ilości po 

zakończeniu działań wojennych, znajdowały się w okolicach Józefowa. Już w grudniu tego samego 

roku grupa konspiracyjna nawiązała kontakt  z komendą obwodu Biłgoraj. Niebawem przekształcono 

Służbę Zwycięstwu Polski w Związek Walki Zbrojnej, na czele której stał komendant obwodu por. 

Wacław Spalony ps. „Słoma”. Placówka obejmowała gminę Aleksandrów   z wyłączeniem samego 

Aleksandrowa, który od pewnego czasu do 1941roku stanowił odrębną placówkę. Jesienią 1943 roku 

nastąpił dynamiczny rozwój organizacji, która przybrała charakter ruchu powszechnego. Działalność 

placówki Józefów sprowadzała się w ówczesnym okresie do przesyłania meldunków sytuacyjnych, 

organizacyjnych i wywiadowczych.   

 Ostatnia działalność była szczególnie ważna w okresie napaści hitlerowców na Związek Radziecki. 

Polegała na kolportażu prasy podziemnej, gdzie placówka we własnym zakresie redagowała 

wiadomości radiowe, których powielanie odbywało się w Bożnicy (obecnym Miejskim Domu Kultury) 

w Józefowie, przeprowadzała szkolenia bojowe młodzieży przedpoborowej, konserwację broni, która 

przechowywana była w specjalnych magazynach usytuowanych w lesie w pobliżu Józefowa. Do takich 

zadań jak w/w została powołana mama pana Józefa.  

Pani Genowefa w czasie okupacji przebywała często w lesie ze względu na swoje bezpieczeństwo 

ponieważ Niemcy wciągnęli ją na listę osób niebezpiecznych więc była traktowana jak bandyta. 

Podczas aresztowania Konrada Bartoszewskiego „Wira” i por. Hieronima Miąca „Korsarza”, tych 

najważniejszych osób w placówce Józefów, aresztowano również osoby związane z Ruchem Oporu.  

Dla Niemców nie było problemem dowiedzieć się kto jest w partyzantce,  kiedy polskojęzyczni 

żandarmi   potrafili wejść w struktury społeczne, żeby się tego dowiedzieć, dlatego od lutego  1943 r. 

mama pana Józefa rzadko przebywała w domu rodzinnym. Po odbiciu „Wira” i „Korsarza”                           

z niemieckiego posterunku w Józefowie  w odwecie  schwytano i rozstrzelano na rynku (obecnie koło 



banku) rodziców  i siostrę  Bartoszewskiego a Pani Genowefa miała iść w następnej trójce wraz                     

z rodzicami ale cudem przerwano egzekucję.   

 Pod koniec maja 1943 roku na terenie Józefowa zostali schwytani przez partyzantów dwaj szpicle 

niemieccy, którzy w przebraniu partyzanckim próbowali sprowokować ludność Józefowa do sprzedaży 

broni. Szpicle ci zostali rozpoznani przez mieszkankę Majdanu Kasztelańskiego, która w swoim czasie 

przebywała w przejściowym obozie koncentracyjnym w Zwierzyńcu, gdzie wśród gestapowców był 

major Lange tj. jeden z tych szpicli. 31 maja zostali zlikwidowani przez oddział partyzantów dowodzony 

przez por. Hieronima Miąca ps. Korsarz. Likwidacja tych szpicli wywołała wściekłość Niemców                            

i nazajutrz  nad Józefów skierowane zostały duże siły niemieckie w celu ukarania niesfornych                                 

i przeprowadzenia pacyfikacji. 1 czerwca 1943 roku około godziny 9.00 nad miasto nadleciało                          

9 samolotów  i rozpoczął się sądny dzień. Leciały bomby, nurkujące samoloty strzelały do wszystkiego, 

co tylko się porusza, wydając przy tym potworny dźwięk podobny do olbrzymich syren strażackich. 

Józefów spalony był już w 1939 roku i teraz paliły się pojedyncze gospodarstwa. Ludzie chowali się do 

pobliskich kamieniołomów a z drugiej strony do tzw. Rowu Majdańskiego. Nalot trwał  około pół 

godziny ale to był dopiero początek koszmaru. Około południa nadjechał pociąg pancerny, który 

zatrzymał się w Majdanie Nepryskim oddalonym od Józefowa o 1,5 km i w kierunku osady ruszyła 

niemiecka obława. W tym samym czasie pod wioskę Borowina podjechał zapełniony wojskiem 

niemieckim samochód ciężarowy. Miasto zostało zajęte i otoczone kordonem. Ludzi wywlekano                      

z domów i kryjówek a następnie spędzano na przykościelny plac z zamiarem rozstrzelania. Właśnie 

wtedy, kiedy Niemcy szykowali się do likwidacji ludności zaatakowali partyzanci. Atak przeprowadzony 

został od południa od wzgórz kamieniołomów. Natarciem kierował por. Miąć ps „Korsarz” wspierany 

przez oddział partyzantki radzieckiej Miszki Tatara oraz oddział Batalionów Chłopskich Antoniego 

Wróbla ps. „Anton- Burza”. Miszka o potrzebie udzielenia wsparcia dowiedział się od brata pani 

Genowefy Józefa Kudełki ps. „Czarny” na rozkaz Korsarza. W czasie tej bitwy zginęli i Miszka Tatar               

i Józef Kudełka być może, że nawet z tej samej serii karabinu maszynowego. Istnieje przypuszczenie,               

że z uwagi na problemy wynikające z poglądów oddziałach rosyjskich, Miszka zginął od kuli od 

własnego żołnierza. 1 czerwca 1943 roku Niemcy wymordowali również dużą liczbę mieszkańców wsi 

Sochy koło Zwierzyńca.  

24 czerwca 1944roku miała miejsce bitwa pod Osuchami. Cała Puszcza została okrążona  a partyzanci 

znaleźli się w niekorzystnej sytuacji. Partyzanci Armii Ludowej, po ciężkich walkach wydostali się                      

z oblężenia w okolicach Górecka Kościelnego, a partyzanci radzieccy wyszli w okolicach wsi Kozaki. 

Oddziały Armii Krajowej zostały w okrążeniu. Dowódca, mjr Edward Markiewicz ps. „Kalina” wydał 

rozkaz zaszycia się w lasach, jednak Niemcy  cały czas zaciskali okrążenie i spychali oddziały 

partyzantów w widły Tanwi i Sopotu. „Kalina” najprawdopodobniej się zastrzelił. Zastąpił go rtm 

Mieczysław Rakoczy ps. „Miecz”, który tego samego dnia zrzekł się dowództwa na rzecz Konrada 

Bartoszewskiego „Wira”. Niemcy schwytanych partyzantów wywieźli do obozów przejściowych                            



w Biłgoraju i w Zwierzyńcu, a następnie do obozów śmierci w Majdanku i Bełżcu. 63 osoby zostały 

rozstrzelane na Rapach w Biłgoraju. Duża część więźniów była mordowana na miejscu.  

 Mama pana Józefa nie brała w udziału w bitwie pod Osuchami, gdyż skryła się w schronie, gdzie 

spędziła siedem dni, dzięki czemu przeżyła. Na zewnątrz był magazyn na terenie kościoła. Pani 

Genowefa po wojnie założyła rodzinę. Pod Osuchami został ranny drugi mąż pani Genowefy, którego 

poznała po wojnie,  z dziewiątego pułku piechoty. Od samego początku musiała ciężko pracować, bo 

wiedziano, że była w Armii Krajowej i traktowano ich tak jakby byli bandytami. Przyjęli ten sam język  

i tą samą narrację co Niemcy a więc zajęła się pracą społeczną. Pani Genowefa dbała o podtrzymanie 

pamięci. Od początku istnienia Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej była członkiem 

zarządu okręgu, była wiceprezesem Koła Rejonowego w Józefowie. Ufundowała tablicę 

upamiętniającą rozstrzelaną rodzinę Bartoszewskich znajdującą się na budynku banku w Józefowie, 

była też inicjatorem tablicy upamiętniającej IX Pułk Legionów Ziemi Zamojskiej. Panią Genowefę 

uhonorowano wieloma medalami, odznaczeniami, orderami, złotym krzyżem zasługi, dyplomami.                

W dniu 9 sierpnia 2013 roku ówczesny Minister Obrony Narodowej awansował ją na stopień 

porucznika a w 2017 roku Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz na stopień kapitana. 

Pani Genowefa Sikora – Więcław ps. „Czarna” została doceniona za wkład w walkę o Niepodległą 

Rzeczpospolitą. Oddajemy jej hołd za to, że była wspaniałą patriotką i doskonale spełniła obowiązek 

wobec Ojczyzny.   

  

 

 

 

 

 

 

Liczba załączników: 14  

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prezentację przygotowała Sandra Kusiak, 

uczennica klasy II „i”   I Liceum 

Ogólnokształcącego  

im. ONZ w Biłgoraju  

przy współpracy pana Józefa Więcława z Józefowa,   

któremu bardzo dziękuję.  

  

  

Opiekun: pani Teresa Czaporowska  

  

  



  



  

             

  



  



 



  



  



  



  

  



  



  



  



  

  



 



  


