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Niemiecka akcja wysiedleńcza na Zamojszczyźnie została podjęta w ramach realizacji
Generalnego Planu Wschodniego (Generalplan Ost, GPO). Był to plan osiedleńczy i
germanizacyjny Europy Środkowej i Wschodniej opracowany w 1941 r. w Głównym

Urzędzie Bezpieczeństwa Rzeszy pod kierownictwem Heinricha Himmlera. Jego
podstawę stanowiła nazistowska koncepcja zdobycia „przestrzeni życiowej” na

wschodzie, rzekomo należącej się niemieckiej „rasie panów”.
 

Teren objęty planem rozciągał się na wschód od granic III Rzeszy z 1939 r. – tj. od
linii jeziora Ładoga na północy do Morza Czarnego na południu. W tym celu

zamierzano wysiedlić i wyniszczyć większość zamieszkującej te ziemie ludności
słowiańskiej (ok. 51 mln), a na jej miejsce osiedlić Niemców z Rzeszy, państw satelickich

i okupowanych przez Niemcy. W ciągu pierwszych 10 lat planowano osiedlić 4 mln
Niemców, potem kolejne 6 mln.



GPO przewidywał także eksterminację 5-6 mln Żydów mieszkających w Europie Środkowo-
Wschodniej, głównie na ziemiach polskich. Dalekosiężnym celem GPO było ustanowienie
nowego ładu w Europie, na który miały się składać hegemonia III Rzeszy od Atlantyku po

Ural oraz uśmiercenie Żydów i większości Słowian.
 

W stosunku do Rosjan autorzy GPO zalecali biologiczne unicestwienie metodą wstrzymania
przyrostu naturalnego. Polacy mieli być w większości (80-85%) eksterminowani bądź
wysiedleni na Syberię Zachodnią, z wyjątkiem 3-4,8 mln, które miały pozostać jako

niewolnicza siła robocza. 
 

GPO podzielono  na dwie fazy: tzw. Mały Plan na okres wojny oraz Duży Plan, który miał być
realizowany przez 30 lat po jej zakończeniu. W czerwcu 1942 r. w otoczeniu Himmlera

podjęto jednak decyzję o rozpoczęciu realizacji Dużego Planu jeszcze podczas wojny. Pierwszą
fazą miało być wysiedlenie 110 tys. Polaków z Zamojszczyzny oraz tzw. ostateczne

rozwiązanie kwestii żydowskiej w Generalnym Gubernatorstwie (akcja „Reinhardt”).



W listopadzie 1941 r. niemiecki aparat terroru przeprowadził na

Zamojszczyźnie ograniczoną akcję wysiedleńczą, której celem było

zbadanie reakcji polskiego społeczeństwa. Przy współudziale kolonistów

niemieckich z miejscowości Brody Duże (gmina Szczebrzeszyn)

wysiedlono wówczas 2098 Polaków z sześciu podzamojskich wsi.

Początkowo przetrzymywano ich w koszarach w Zamościu, a następnie

przewieziono do sześciu nadbużańskich wsi w gminie Dubienka. Na

miejsce wysiedlonych Polaków sprowadzono Niemców z Besarabii.

Właściwa akcja wysiedleńcza rozpoczęła się rok później.



Pierwsze wysiedlenia nastąpiły w nocy

z 27 na 28 listopada 1942 r. w

Skierbieszowie (pow. Zamość).

Wysiedlanym Polakom zezwalano

tylko na zabranie bagażu podręcznego

do 30 kg. Brutalnie rozdzielano

rodziny i odbierano matkom dzieci.

Wysiedleńców umieszczono w obozach

przejściowych w Zamościu i

Zwierzyńcu. Tablica upamiętniająca ofiary obozu
przejściowego w Zamościu przy ul. S. Okrzei



Tak wspomina tamten okres komendant Obwodu Tomaszów
Lubelski Franciszek Bartłomowicz (15.XII.1942 r.):

Odprawa  zwołana  w  wielkim  pośpiechu  przebiegała  w  nadzwyczaj  napiętej 
 atmosferze,  ze  względu na tragiczne meldunki napływające z terenów

wysiedlonych jak i na sytuację, jaką zastaliśmy w samym Zamościu. Niebywały
ruch. Na ulicach eskortowane kolumny furmanek i  samochodów  z  wysiedlonymi.  
Mnóstwo  policji  niemieckiej  różnych  formacji.  Mieszkańcy  miasta  przerażeni.  

Wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę z ogromu odpowiedzialności, jaka na nas
spoczywa... „Trawiński” poinformował nas, że według posiadanych wiadomości

rozpoczęte przez Niemców wysiedlanie  ludności polskiej  to  początek  zakrojonej 
 na dużą  skalę  akcji  wysiedleńczej  w południowej  części  Lubelskiego i  w 
 związku  z  tym  należy  spodziewać  się jej  w  najbliższym  czasie na  inne
powiaty,  a  w  szczególności  na  powiat  tomaszowski  i  hrubieszowski... 

 Podkreślił,  że  celem  odprawy  jest przygotowanie zbrojnego oporu w oparciu o
analizę sytuacji.



Na  całym  obszarze  objętym  akcją  trwał  zamęt,  występowało  masowe 
 zbiegostwo  całych  wsi  do  lasu  lub  sąsiednich  miejscowości,  itp. 

 Rozwinęła  się  też  obrona wsi przez liczne tu placówki różnych
konspiracyjnych organizacji w tym  głównie Związku Walki Zbrojnej (AK)

oraz Straży Chłopskiej (BCh). Uciekinierzy z wysiedlanych wsi tworzyli
pierwsze w kraju  leśne oddziały partyzanckie. W  ten  sposób  powstały  tu 

 oddziały  ZWZ  „Norberta”  (Jana  Turowskiego),„Wragi”  (Czesława
Mużacza),  „Zadory”  (Konrada  Bartoszewskiego) i  inne.

Również podobną inicjatywę przejawił w obwodzie tomaszowskim
Franciszek Bartłomowicz, który  10 grudnia zwołał w Tomaszowie odprawę

komendantów rejonów BCh, przy których pomocy dokonał koncentracji
uzbrojonych człon ków,  oddając  pod  rozkazy  por.  Czesława  Aborowicza 

 „Azji”  szkieletowe plutony. 



 Komendant  Obwodu  Tomaszowskiego  Franciszek  Bartłomo wicz wydał 23 
 grudnia rozkaz nr  11  wprowa dzając w  gminach Tarnawatka,  Krynice, 
 Komarów,  Rachanie i  Kotlice  stan wojenny”,  a  w  pozostałych  gminach 

 „stan  pogotowia  bojowego”,  rozkazał zorganizowanie pod dowództwem por. „
Azji” dwóch  plutonów,  które „przekazane zostaną do dyspozycji Dowódcy

Oddziałów Ekspedycyjnych”. Powołał również  „Polowy  Sąd  Organizacyjny” 
 oraz  nakazał  „wszelką  broń  spotkaną  u  ludzi  niezorganizowanych” 

 przekazać  oddziałom  BCh.14  W  styczniu  1943 roku  rozkazem  1/43  nakazał  
powołanie  7  kompanii  oraz  „kompanię  po wiatową”, obsadził ich dowództwa,
uregulował magazynowanie broni, sprawy sanitarne,  przyjmowanie  nowych 
 członków,  prowadzenie  ewidencji,  uruchomienie  łączności  oraz  wywiadu, 

 polecił  rozbrajać  dzikie  oddziały,  karać  nie podporządkowujących  się 
 rozkazom  itp.



Bartłomowicz, dowodząc skoncentrowanymi przez siebie partyzantami (ok.

220 w tym 16 członków ZWZ), 2 lutego 1943 roku starł się walnie z

Niemcami koło wsi Zaboreczno w powiecie Tomaszów Lubelski. Starcie

przybrało charakter regularnej bitwy, która trwała cały dzień, od świtu do

zmroku. Niemcy po dokonaniu pacyfikacji pobliskiej wsi Dzierążnia, Huta

Dzierążyńska oraz Budy (zginęło w nich ponad 120 osób) uderzyli na

skoncentrowane oddziały BCh siłą I Zmotoryzowanego Batalionu

Żandarmerii oraz pomocniczymi oddziałami złożonymi z nasiedlonych w tej

okolicy kolonistów. Po obu stronach do walki

wprowadzono ciężką broń. W walce zginęło 11 partyzantów. Wieczorem

oddziały BCh wycofały się taktycznie, lecz Niemcy zdołali spalić wieś, gdzie

zatrzymały się oddziały BCh oraz zniszczyć mieszczący się w leśniczówce punkt

sanitarny. W walce zginęło 5 partyzantów, a wielu odniosło rany, w tym

dowodzący kompanią „Azja” .



"Zaszły wypadki nieuczciwej agitacji ze strony członków organizacji PZP (dawny ZWZ)

i to agitacji o tyle niebezpiecznej dla nas, że opowiadając o naszej akcji w dniach 1 i 2

lutego br. przedstawiają ją jaką szkodliwą, która wywołała straszne represje,

spowodowała rozbicie naszej organizacji, ucieczkę dowódców itp. brednie. Oczywiście

mówią o tym do tych placówek, które 0 akcji dotychczas nie miały oficjalnych

informacji, a unikając jak ognia tych kompanii, które brały udział w akcji i obecnie całe

są u siebie w domu. Opierając się na instrukcjach PZP i Chłostry stwierdzam

kategorycznie, iż jest to robota niegodna Polaków, robota robiąca wrażenie, że za

plecami tych panów kryje się prowokator. Rozkazuję powiadomić wszystkie placówki

organizacyjne, aby panów takich przyjęli po naszemu - po chłopsku - i wskazali im

kierunek właściwy. Potępiając kategorycznie ich robotę w chwilach dla nas tak ciężkich,

gdy potrzebna nam jedność całkowita odniosłem się do KO PZP z przedstawieniem

faktów i żądaniem ukarania panów prowadzących rozbijacką robotę”
Rozkaz Bartłomowicza z 14 lutego (rozkaz nr 2/43) punkt 6



Materiał ilustracyjny pochodzi ze zbiorów Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego



Niemcy zostali zaskoczeni i pokonani przez Bataliony Chłopskie i Armię Krajową /Z archiwum Narodowego Archiwum Cyfrowego



Zaledwie kilkadziesiąt minut dano mieszkańcom wysiedlanych wsi na załadowanie całego majątku
Źródło: "Gazety Wojenne" 



Mapa sytuacyjna bitwy pod Zaborecznem - 1 luty 1943 r.
Źródło: Zawilski Apoloniusz, "Polskie fronty 1918 - 1945", Tom 1.



W drugiej połowie września 1944 roku wobec toczącej się w tym regionie

walki z narodowym ruchem ukraińskim zdecydował się objąć funkcję komendanta

powiatowego Milicji Obywatelskiej w Tomaszowie Lubelskim. Nieco

później oddelegowany został do dyspozycji Komendy Głównej MO (z całą

pewnością nie był to awans, lecz odsunięcie go z Zamojszczyzny), a 28 listopada

został z szeregów MO wydalony. 

Powrócił do Tomaszowa, czynnie jednak działał w Stronnictwie Ludowym,

a następnie w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym (władzach powiatowych

oraz wojewódzkich), w 1948 roku pełnił funkcję przewodniczącego Powiatowej

Rady Związków Zawodowych, w latach 50. był prezesem Związku Bojowników

o Wolność i Demokrację. Okresami był bez pracy, nie pozwalano mu powrócić

do pracy nauczycielskiej, za którą tęsknił. 



Zmarł 9 września 1964 roku, w wieku 73 lat i został pochowany na cmentarzu w Tomaszowie

Lubelskim. Miał pięciu synów, których znakomicie wychował i wykształcił. Był

odznaczony Krzyżem Virtuti Militari IV i V klasy, Krzyżem Grunwaldu III

klasy, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi

z Mieczami, Krzyżem Partyzanckim i innymi odznaczeniami. W 40. rocznicę

walk w obronie Zamojszczyzny jedną z ulic nazwano jego imieniem (ulica znajduje się w Tomaszowie Lubelskim

niedaleko mojego domu).

Życie Franciszka Bartłomowicza w sposób niezwykle drastyczny ukazuje jak

złożony i dramatyczny los spotykał działaczy ludowych w dziejach najnowszych,

zarówno w II Rzeczpospolitej, w okresie okupacji jak i w Polsce Ludowej.

Szczególnie oni uwikłani byli w polityczne mechanizmy epoki.



Grób Franciszka Bartłomowicza w Tomaszowie Lubelskim
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