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Nazywam się Hanna Dworzycka i jestem uczennicą klasy VIII Szkoły
Podstawowej nr 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim.
O konkursie organizowanym przez Światowy Związek Żołnierzy Armii
Krajowej Okręg Zamość dowiedziałam się jak zawsze od rodziców.
Postanowiłam i w tym roku wziąć w nim udział.  Zwłaszcza, że tematem
przewodnim tegorocznych zmagań jest Powstanie Zamojskie. 
Przygotowany przeze mnie album dotyczy zarówno samego powstania,
jak i postaci z nim związanych.



27 września 1939 roku w oblężonej przez Niemców Warszawie gen. Michał Tokarzewski-
Karaszewicz utworzył wraz z grupą oficerów WP Służbę Zwycięstwu Polski – konspiracyjną

organizację wojskową, mającą kontynuować walkę przeciwko obu okupantom. 4 grudnia 1939
roku premier rządu RP na uchodźstwie gen. Władysław Sikorski powołał Związek Walki

Zbrojnej. 14 lutego 1942 roku gen. Sikorski przekształcił ZWZ w Armię Krajową.
 

Najważniejszym celem AK było prowadzenie walki z Niemcami oraz przygotowywanie kadr i
sformowanie jednostek wojskowych w celu wywołania powstania przeciw okupantowi. Tajne
struktury podporządkowane rządowi emigracyjnemu nazywano po wojnie Polskim Państwem

Podziemnym. Drugiego takiego państwa nie było w całej Europie.



Przysięga żołnierzy Armii Krajowej
 

(Przyjmowany)
W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny,

Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak
Męki i Zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej,

Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o
wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia
mego. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego
Wodza oraz wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę

bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam,
cokolwiek by mnie spotkać miało.

 
(Przyjmujący)

Przyjmuję Cię w szeregi Armii Polskiej, walczącej z wrogiem w
konspiracji o wyzwolenie Ojczyzny. Twym obowiązkiem będzie

walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie Twoją nagrodą. Zdrada
karana jest śmiercią.



Powstanie na Zamojszczyźnie było
drugim największym po powstaniu

warszawskim aktem zbrojnego
sprzeciwu wobec niemieckiej

okupacji. Ofiarami represji padło
100 tys. Polaków z powiatów

zamojskiego, hrubieszowskiego,
tomaszowskiego i biłgorajskiego.

Mimo to, historycy uznają
powstanie zamojskie udane choć w

części.  
Cmentarz z grobami mieszkańców spacyfikowanej wsi Sochy. 



Na przełomie lat 1942/43 doszło na Zamojszczyźnie do niezwykle tragicznych  wydarzeń,
których echa wstrząsnęły zarówno polskim państwem podziemnym,  jak  i rządem  na
Obczyźnie.
Niemcy  podjęli  28  listopada  1942  roku  wielką akcję wysiedleńczo-osadniczą,  w  pewnym 
 stopniu  bezprecedensową  w  skali  całej  okupowanej  Europy. Miała  ona pośredni  związek z tzw.  
Generalnym  Planem  Wschodnim (Generalplan Ost), planem zagłady Słowian i opanowaniem dla
Rzeszy Wielkoniemieckiej  nowej  „przestrzeni  życiowej”.  Region  zamojski  został  przez  nich 
 uznany za „pierwszy osiedleńczy okręg na wschodzie”, nadzwyczajne „laborato rium SS”. Akcję
wysiedleńczą postanowiono połączyć z masowym porywaniem  dzieci (przeznaczano je bądź dla
germanizacji,  bądź na zagładę) eksterminacją, traceniem ludzi w obozach  przejściowych,
pacyfikacją opornych wsi itp. Na  miejsce  wysiedlonych Polaków osadzono blisko 15 tys.
niemieckich kolonistów sprowa dzonych  tu  z  różnych  krajów  Europy  (Rumunii,  Niemiec, 
 Słowenii,  Rosji i innych). Akcja ta, dokonana w okresie, gdy Niemcy kończyli likwidację Żydów (w
tym ok. 3 min Żydów z Polski), gdy jeszcze pracowały kominy gazowe oraz krematoria w obozach
zagłady w Bełżcu, Sobiborze, Treblince oraz Oświęcimiu,  wstrząsnęła  polskimi  organizacjami 
 podziemnymi,  a także Rządem  na Obczyźnie.



Niemcy odbierający dzieci polskim matkom



„Więc dali piętnaście minut czasu, żeby rozejść się do domów, i

tak było z każdą rodziną. (...) Było to ogromne przeżycie, mama

bardzo płakała, wszyscy płakaliśmy, że musimy się rozstać ze

swoim gospodarstwem, ale niestety nie można było opóźniać.

Niemiec popędzał, popychał i na ten plac musieliśmy się

stawić, z tym co można było” - to fragment wspomnienia

Stanisławy Wilczak-Kruszewskiej ze zbiorów Państwowego

Muzeum na Majdanku.



Ceremonia „chrztu”  polskiego dziecka adoptowanego przez niemiecką rodzinę.



Mieszkańcy Zamojszczyzny w czasie niemieckiej
akcji wysiedleńczej, 1942/1943.

Szkolenie Oddziałów przed Bitwą
pod Zaborecznem



„Zawada pod Zamościem. 5 grudnia 1942 r. o trzeciej nad ranem Niemcy otoczyli
wioskę. Trzask wyłamywanych drzwi i ujadanie psów, wrzask gestapowców. W kilka
minut wszyscy musieli opuścić domy. Zebrano nas na placu przy kościele w Wielączy
(nasz dom był bliżej kościoła), skąd podwodami (wozami konnymi) zawieziono nas do

Zamościa. W obozie przejściowym, przeznaczonym dla tysiąca osób, było nas
kilkanaście tysięcy. Nędzne, drewniane baraki bez podłóg, niektóre nawet bez prycz.
Na zewnątrz trzaskający mróz, wewnątrz błoto po kolana. Straszliwy głód. Badania
rasowe, selekcja, oddzielanie dzieci od rodziców. Ja mam śniadą cerę, uznano więc

mnie za Cygana. Razem z trzyletnią, bardzo chorą siostrą Grażyną trafiłem do
najgorszej grupy. Byli tam tylko dzieci i starcy. Te dzieci nie nadawały się do

germanizacji, a starcy do pracy. Ich przeznaczeniem, wcześniej czy później, miała być
śmierć” – tak po kilkudziesięciu latach wspominał początek akcji wysiedleńczej

na Zamojszczyźnie 10-letni wówczas Zdzisław Wróbel.



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.

12 listopada 1942 r. Himmler wydał rozporządzenie nr 17 C, które wyznaczało obszar
powiatów biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego jako tzw.
pierwszy obszar osadniczy w Generalnym Gubernatorstwie. Realizację zadania
powierzono dowódcy SS i policji w dystrykcie lubelskim, którym był SS-
Obergruppenführer Odilo Globocnik. Akcja wysiedleńcza objęła 100-110 tys. Polaków,
w tym 30 tys. dzieci. Na ich miejsce zamierzano osiedlić 60 tys. Niemców.



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. Tragiczne warunki panujące w obozie w

Zamościu zapamiętała m.in. 10-letnia wówczas Adela Pypa: „Z braku miejsca ulokowano

nas na środku baraku, gdzie było dużo błota. Zorientowałam się, że bardzo dużo osób

umiera. Śmierć była zjawiskiem rozplanowanego dnia. Z rana ludzie dawali znać

blokowemu, ile osób zmarło. Jedzenie było bardzo skromne i niewystarczające. Ciągle

byliśmy głodni. Rano czarna kawa, jeden bochenek chleba z dodatkiem trocin. Na obiad

zupa ze zgniłek brukwi oraz »specjalny dodatek« – wszy, które się utopiły. Na kolację czarna

kawa”



Zofia Bratro – polska więźniarka polityczna nr 27 182 – zapamiętała, że wśród
przywiezionych do Auschwitz z Zamojszczyzny „było dużo kobiet starych, kaleki i

dziewczęta. Były to kobiety wiejskie. Niektóre z nich po raz pierwszy jechały pociągiem, po
raz pierwszy zetknęły się z esesmanami, z obozem koncentracyjnym. Nie mogły w żaden

sposób zrozumieć tego, co je spotkało, nie umiały się dostosować do życia obozowego. (…)
Całymi godzinami siedziały na kojach i rozpaczały, rozmawiając o kurach, gęsiach, krowach

i pozostawionym gospodarstwie. Nie posiadały żadnej odporności, ani psychicznej, ani
fizycznej. Ginęły jak muchy”.

 
Matki z dziećmi i nieletnich do 14. roku życia esesmani zabijali zastrzykami fenolu. Obóz

przeżyło tylko pięciu chłopców i 41 dziewczynek.



W gronie wysiedleńców z Zamojszczyzny osadzonych w obozie koncentracyjnym na
Majdanku był m.in. dziewięcioletni Władysław Obirek. Tak zapamiętał pobyt w

obozie: „Zanim nas wprowadzili do środka obozu, odbyło się oddzielanie kobiet od
mężczyzn. Jęk, lament. Niemcy szczuli nas psami. (…) Cała nasza rodzina musiała się
zmieścić na jednej pryczy. Ludzie leżeli też na ziemi. Wszędzie wszy, pluskwy. Kubeł

na nieczystości zapełnił się w 20 min. Potem jego zawartość się wylała”. Rodzina
Obirków miała jednak szczęście, ponieważ została zwolniona z obozu 10 sierpnia

1943 r. w wyniku akcji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Zwolniono wtedy z
Majdanka 85 rodzin wysiedleńców z Zamojszczyzny. „Moja mama ważyła tylko 25

kg, ja miałem tyfus”, wspomina Władysław Obirek.



Jedno z dzieci Zamojszczyzny, Czesława Kwoka wywieziona
do niemieckiego obozu zagłady  w Auschwitz, gdzie  otrzymała
nr 26947. Została zabita zastrzykiem fenolu 12 marca 1943 r.



Tablica upamiętniająca ofiary obozu przejściowego w Zamościu
przy ul. S. Okrzei, to z tego obozu zabrano Auschwitz dziecko

Czesławę Kwokę



Wysiedlenia Polaków zostały przerwane w marcu 1943 r. na skutek
spontanicznego i zorganizowanego oporu stawianego przez miejscową ludność

oraz partyzantkę Batalionów Chłopskich, wspartą później przez Gwardię Ludową
i Armię Krajową. Już w połowie grudnia 1942 r. na Zamojszczyznę przybył
komendant główny BCh Franciszek Kamiński. Po naradzie z miejscowym

kierownictwem Batalionów wydał rozkaz koncentracji sił partyzanckich BCh w
Puszczy Solskiej i rozpoczęcia kontrataku. Zaczął się on 30 grudnia 1942 r.

starciem pod Wojdą (pow. Zamość) pomiędzy niemieckim batalionem do zadań
specjalnych a odziałem BCh ppor. Jerzego Mary-Meÿera, wspartym przez oddział
partyzantów radzieckich Wasyla Wołodina. Było to pierwsze w historii II wojny

światowej starcie partyzanckie o charakterze bitwy.



Zamordowani polscy rolnicy z Zamojszczyzny przez elitarne jednostki wehrmachtu



W bitwie pod Zaborecznem wsławił się  Bartłomowicz Franciszek, pseud.
Brzęk, Grzmot, Siwy, ur. 16 VIII 1891, Rawa Ruska, zm. 9 IX 1964, Tomaszów

Lubelski, 
działacz ruchu lud. i konspiracji, nauczyciel. Był uczestnikiem kampanii

wrześniowej 1939, od jesieni 1940 w ZWZ, od 1941 w BCh, VII 1942–VI
1944 komendant obwodu IV BCh (Tomaszów Lubelski); organizował obronę

Zamojszczyzny przed niem. pacyfikacjami, dowódca oddziałów BCh w
bitwie pod Zaborecznem (II 1943); po II wojnie świat. komendant

powiatowy Milicji Obywatelskiej w Tomaszowie Lubelskim; działacz ZSL
 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Zamojszczyzna;4000189.html


Największa bitwa powstania zamojskiego została stoczona 1 lutego 1943 r. pod Zaborecznem
(pow. Tomaszów Lubelski) – ok. 250 partyzantów BCh pod dowództwem kpt. Franciszka

Bartłomowicza rozgromiło w zasadzce 1. Zmechanizowany Batalion Żandarmerii, liczący ok.
600 ludzi. Straty niemieckie wyniosły ponad 100 zabitych i nieznaną liczbę rannych przy
stratach polskich wynoszących jednego zabitego i dwóch rannych. Po tej klęsce dowódca

rozbitego batalionu niemieckiego mjr Ernst Schwieger użył jako pierwszy określenia powstanie
zamojskie do nazwania akcji polskiej partyzantki przeciwdziałającej wysiedleniom. Klęska

Niemców pod Zaborecznem spowodowała wstrzymanie wysiedleń na cztery miesiące.



W drugiej połowie 1943 r. i pierwszej połowie 1944 r. na
Zamojszczyźnie zbrodniczą akcję prowadziła Ukraińska Powstańcza
Armia. W wyniku ofensywy UPA ludność polska (resztki pozostałe po

wysiedleniach i uciekinierzy z Wołynia) w części powiatów
biłgorajskiego, hrubieszowskiego i tomaszowskiego została

doszczętnie wyniszczona. Działania UPA charakteryzowały się
bestialskimi metodami, znanymi już z akcji ludobójczej na Wołyniu.
Polska partyzantka rozpoczęła – tak samo jak rok wcześniej przed

Niemcami – akcję samoobrony przed Ukraińcami.
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