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Dlaczego wybrałem Zenona Jachymka?

• Pierwszym powodem mojej pracy jest fakt wspólnego 

pochodzenia z tej samej miejscowości-Komarowa.

• Kolejną to, że wzbudza on do dziś liczne dyskusje i spory. 

• Po trzecie do dziś nie ma on w swojej rodzinnej 

miejscowości (nie licząc nagrobka na cmentarzu) żadnej 

tablicy pomnika czy swojej ulicy.





Życiorys

• Zenon Jachymek urodził się w Komarowie Osadzie 9 grudnia 1912r. 

• Pochodził z średniozamożnej rodziny, która wysłała go na naukę w 

Tomaszowie Lubelskim.

• Gimnazjum ukończył maturą w 1933r. W tym samym roku zaczął studia 

weterynaryjne we Lwowie –wówczas najbardziej renomowanym miejscu.

• Po dwóch latach studiów w 1935r. odbył jednoroczną służbę wojskową.

• W jej trakcie ukończył dywizyjny kurs podchorążych rezerwy piechoty trzeciej 

dywizji piechoty legionów.



Życiorys

• Kurs ten zorganizowano przy trzecim batalionie dziewiątego pułku 
piechoty legionów w Tomaszowie Lubelskim. Tomaszów przed drugą 
wojną światową posiadał jednostkę wojskową i koszary w południowo 
zachodniej części miasta (niedaleko Siwej Doliny). Obecnie to nazwa 
osiedla.

• Fakt uczestnictwa w kursie i jego pozytywnego ukończenia 
zadecydował o późniejszych awansach i karierze dowódczej Jachymka.

• W 1936r. wraca on na studia, które kończy w 1938r.



Życiorys

• W sierpniu 1939r. zmobilizowano go do wojska polskiego i wcielono do 

dziewiątego pułku piechoty legionów w Tomaszowie.

• Uczestniczył w walkach wojny obronnej 1939r. 

• Na początku był dowódcą plutonu (30 żołnierzy), następnie dziewiątej 

kompanii trzeciego baonu(stu żołnierzy).

• Walczył koło Iłży i Starachowic na Kielecczyźnie następnie w Lubelskiem.

• Po kapitulacji polskiej armii w październiku 1939r. Uniknął niewoli i 

powrócił do Komarowa.



Życiorys

• Natychmiast rozpoczął działalność konspiracyjną zakładając wspólnie z 

innymi struktury SZP(Służba Zwycięstwu Polski) zamienione potem na 

ZWZ(Związek Walki Zbrojnej).

• Mianowano go zastępcą dowódcy a potem dowódcą placówki ZWZ 

Komarów.

• Udało mu się pozyskać wielu ludzi do konspiracji.

• Po roku na przełomie 1940r.-1941r. został mianowany dowódcą oddziałów 

szturmowych i dywersji bojowej w obwodzie Tomaszowskim ZWZ.



Życiorys

• Awans ten świadczył o dużych talentach organizacyjnych i wojskowych 

Zenona Jachymka.

• Z drugiej strony musiał się on cieszyć dużym zaufaniem przełożonych 

powierzającym mu odpowiedzialne i niebezpieczne zadanie. 

• Na jego głowie znalazła się  sprawna i ściśle tajna organizacja oddziałów 

zbrojnych, które miały być wykorzystane do walki z Niemcami  a także jak 

się wkrótce okazało z Ukraińcami z UPA(Ukraińska Powstańcza Armia).



Życiorys

• Po  rozpoczęciu akcji wysiedleńczej na Zamojszczyźnie w październiku 

1942r. Jachymek  był jednym z pierwszych dowódców nowo powstałej Armii 

Krajowej (AK), który rozpoczął akcję na zasiedlone przez kolonistów  

niemieckich wsie.

• Jako pierwsze były atakowane Komarów , Komarów Wieś i Wolica Śniatycka. 

Miało to ogromne znaczenie psychologiczne dla Polaków, którzy zobaczyli, 

że okupanci nie mogą być bezkarni.



Życiorys

• Zimą 1943 roku został mianowany dowódcą - czyli komendantem Rejonu 
VII w Obwodzie Tomaszów Lubelski. W tym samym roku z okazji święta 
niepodległości awansował na stopień porucznika rezerwy piechoty.

• Wiosną następnego roku- 1944 zorganizował i dowodził tzw. odcinkami 
przeciwukraińskimi na terenie powiatu tomaszowskiego. Brały w nich udział 
główne oddziały partyzanckie obwodu tomaszowskiego broniące ludność 
polską przed atakami UPA(Ukrańskiej Powstańczej Armii).

• 10 marca Zenon Jachymek dowodził akcją na silnie uzbrojoną bazę UPA w 
Sachryniu, wyprzedzając planowany atak na Tyszowce. W jej wyniku zginęło 
wiele osób cywilnych.



Życiorys

• Kolejną wielką akcją przeciw UPA była przeprowadzona w dniu 2 czerwca 

1944 na Dąbrowę, Rzeczycę i Ulhówek- silnie umocnione punkty - skąd 

atakowano polskie wsie. Po ucieczce Niemców i wejściu na tereny 

Zamojszczyzny Armii Czerwonej był poszukiwany i zaczął się ukrywać na 

posterunkach milicji, gdzie pełniło służbę wielu byłych żołnierzy Batalionów 

Chłopskich i Armii Krajowej. Powojenne lata to już odrębny temat...

• Pseudonimy Zenona Jachymka z czasów wojny i okresu powojennego 

to,,Sławek'' , ,,Waldemar '',  ,,Wallenrod '', ,,Wiktor '' , ,,Zygmunt Nowosad ''.
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