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Nazywam się Hanna Dworzycka i jestem uczennicą klasy VII Szkoły Podstawowej nr 3 im.

doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim. O konkursie organizowanym przez

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość dowiedziałam się od

rodziców. Wkrótce zaczęłam szukać materiałów z których mogłabym dowiedzieć się

nieco więcej o działalności AK na terenie Zamojszczyzny. Jakie było moje zdziwienie,

gdy przeczytałam, że jedną z najbardziej znanych postaci był Zenon Jachymek

pseudonim "Wiktor". Nie mogłam przejść obojętnie obok tego Bohatera. Mieszkam

wszak przy ulicy noszącej jego imię, chodzę do szkoły imienia doktora Janusza Petera,

zasłużonego medyka leczącego Zenona Jachymka. Moją mamę uczyła Pani Maria

Jachymek - żona Hieronima Jachymka. Dodatkowo mój Tato pochodzi z Komarowa -

miejsca urodzenia Bohatera i jego wiecznego spoczynku. Będąc na cmentarzu  w

Komarowie, nieraz przechodziłam obok grobu Zenona Jachymka, nie do końca zdając

sobie sprawę z tego, kim był ten człowiek. Dzięki udziałowi w tym konkursie, już to wiem.

Wiem także, ile mu zawdzięczamy.



Zenon Józef Jachymek urodził się 9 grudnia 1912 roku w Komarowie.

Był synem Jana i Katarzyny z rodziny Wisłockiej. Ukończył

gimnazjum w pobliskim Tomaszowie Lubelskim. Maturę zdał w 1933

roku i podjął studia weterynaryjne  we Lwowie jednak ich nie

ukończył. W tym samym czasie zdołał odbyć jednoroczne

przygotowanie wojskowe. 

Zenon Jachymek służył w 9 Pułku Piechoty Legionów. Był organizatorem konspiracji w

Komarowie, a w latach 1940-1941 objął dowództwo Oddziałów Szturmowych i Dywersji

Bojowej w obwodzie tomaszowskim Związku Walki Zbrojnej. Już w grudniu 1942 roku

zaatakował Wolicę Śniatycką i osadę Komarów, które zasiedlone były przez kolonistów

niemieckich.  11 listopada 1943 roku został awansowany na porucznika rezerwy piechoty. 

Przyszedł rok 1939...



To z inicjatywy Jachymka i pod jego dowództwem  rozpoczął działanie tzw "odcinek

przeciwukraiński", którego działania koncentrowały się na walkach z oddziałami UPA.

Jedną z głośniejszych akcji były walki pod Rzeczycą,  Dąbrową i Ulhówkiem, która

uniemożliwiła marsz Ukraińców na zachód.  W drugiej połowie 1944 r., był najusilniej

poszukiwanym przez UB i NKWD dowódcą AK na terenie powiatu tomaszowskiego.

Po rozwiązaniu AK (styczeń 1945 rok) nadal czynnie uczestniczył w konspiracji

antykomunistycznej zwanej "Ruchem oporu Armii Krajowej". Działał również w

hrubieszowskim, gdzie od czerwca do grudnia 1945 roku pełnił funkcję komendanta

obwodu. W tym samym roku z rozkazu Delegata na Kraj został awansowany do stopnia

kapitana rezerwy. Podczas okupacji Zenon Jachymek został odznaczony orderem

Virtuti Militari kl. 5, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami a także Krzyżem Walecznych. 



W 1945 roku wyjechał do Szwecji, by po roku powrócić do ojczyzny.

Postarał się o legitymację pracownika MBP w Sopocie, wystawioną na

nazwisko Nowosad Zygmunt. Do zatrzymania Jachymka doszło w

Świeciu nad Wisłą, w roku 1946.  Przewożony w liczne miejsca, został

osadzony  na Zamku Królewskim w Lublinie. Poddano go okrutnemu

śledztwu. Wyrokiem Wojskowego Sądu w Lublinie z dnia 23 września

1947 roku skazany został na trzykrotną karę śmierci. 



Na podstawie amnestii z 22 lutego 1947 karę śmierci zamieniono mu na karę 15 lat więzienia.

Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Lublinie z 20 czerwca 1956 na podstawie amnestii z 27

kwietnia 1956 zmniejszono mu karę do lat 10 i zarządzono natychmiastowe zwolnienie z więzienia.

Po odzyskaniu wolności zamieszkał we Wrocławiu. Tam również zmarł 6 marca 1986.

Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Komarowie. W dniu 9 września 1993 wyrokiem SW

w Lublinie został zrehabilitowany.



Grób rodziny Jachymków 
w Komarowie



Tablice upamiętniające postać Bohatera

Kościół Parafialny w Komarowie Kościół pw. NSPJ w Tomaszowie Lub.



Uchwała  Nr XI)70)91
Rady Miejskiej w Tomaszowie Lubelskim

z dnia 22 lutego 1991r. 
w sprawie zmiany nazw niektórych ulic w Tomaszowie

Lubelskim





Uroczystości pogrzebowe Zenona Jachymka

"Błotnistą ulicą kroczy tłumny kondukt

pogrzebowy. Ludzi są setki, zajmują

całą szerokość ulicy, wtedy jeszcze 1

Maja. Samych księży przed rodzinnym

domem Zenona Jachymka, skąd

wyprowadzana jest trumna z ciałem,

czeka chyba z dziesięciu. Kilka osób

robi zdjęcia. Zdjęcia robią też

funkcjonariusze Służby

Bezpieczeństwa, którzy licznie

obstawiają pogrzeb." 
Komarów, marzec 1986 roku

http://www.tygodnikzamojski.pl/artykul/27915/
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