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• Służba Zwycięstwu Polski (SZP)–
polska 

organizacja konspiracyjna podczas II 
wojny światowej. Była pierwszą 
organizacją zbrojną Polskiego 
Państwa Podziemnego. Organizacja 
powołana została 27 września 1939 
(jeszcze podczas oblężenia 
Warszawy) na rozkaz dowódcy 
obrony Warszawy, generała Juliusza 
Rómmla. Dowódcą SZP został 
generał Michał Tokarzewski-
Karaszewicz.



• Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) –

konspiracyjna organizacja 

wojskowa powołana 13 XI 1939 na 

podstawie decyzji rządu RP na 

uchodźstwie i Naczelnego Wodza z 

8 i 13 XI 1939 w miejsce Służby 

Zwycięstwu Polski (SZP). ZWZ 

stanowił część składową Sił 

Zbrojnych RP podlegającą 

Naczelnemu Wodzowi. Zadaniem 

organizacji była walka o odzyskanie 

niepodległości i odbudowę państwa.



• Armia Krajowa (AK)– Siły 
Zbrojne w Kraju były integralną 
częścią Polskich Sił Zbrojnych, 
podporządkowaną Naczelnemu 
Wodzowi. Największą operacją 
militarną Armii Krajowej była akcji 
„Burza" i w jej ramach powstanie 
warszawskie. Strategicznym, choć 
niezrealizowanym celem AK było 
przeprowadzenie powstania 
powszechnego w okupowanej 
Polsce, w ostatniej fazie II wojny 
światowej.



Medale AK,ZWZ,SZP



• Polskie Państwo Podziemne (PPP), 
zespół struktur prawno-państwowych, 
organizacyjnych i obywatelskich, które w 
latach II wojny światowej miały zapewnić 
ciągłość działalności państwa polskiego na 
jego własnym terytorium w warunkach 
okupacji tego terytorium przez wrogów. 
Polskie Państwo Podziemne było wielkim 
ruchem społecznym, gdzie wola walki o 
wolność Polski nie była nikomu obojętna. 
Ale przede wszystkim była to forma 
oporu wobec polityki okupantów. Jednym 
ze sposobów działania PPP było „tajne 
nauczanie”. W czasie okupacji Niemcy 
zamknęli polskie szkoły wyższe i średnie.



POWSTANIE ZAMOJSKIE

• Tuż po objęciu władzy na Zamojszczyźnie przez niemiecką 
administrację cywilną i SS, zaczęto tu ściągać znaczne ilości sił 
policyjnych i wojskowych. Miały one różne zadania: 
prewencyjne, represyjne, odwetowe, likwidowania polskiego 
oporu oraz grabieży produktów rolnych (Zamojszczyzna jest 
regionem typowo rolniczym). W 1940 została 
przeprowadzona akcja „AB” – wielu działaczy politycznych 
oraz inteligencję bądź wymordowano, bądź wywieziono 
do obozów koncentracyjnych. W listopadzie 1941 
nieopodal Tomaszowa Lubelskiego rozpoczęto budowę 
jednego z największych w Europie ośrodków zagłady – obozu 
w Bełżcu. Do końca 1942 hitlerowcy wymordowali prawie 
wszystkich Żydów.

• Z terenów Zamojszczyzny zamierzano również wysiedlić 
wszystkich Polaków. Na początku listopada 1941 roku na 
rozkaz Odilo Globocnika wysiedlono 2000 chłopów polskich 
z 6 wsi w powiecie zamojskim, a na ich miejsce 
osiedlono volksdeutschów sprowadzonych w ramach 
akcji Heim ins Reich z Besarabii. Były to pierwsze wysiedlenia 
z całej serii tzw. wysiedleń z Zamojszczyzny. W roku 
1941 Heinrich Himmler postanowił stworzyć niemiecki pas 
osiedleńczy wzdłuż linii demarkacyjnej III Rzeszy z 
ZSRR (miał to być tzw. „pierwszy czysto niemiecki europejski 
okręg osadniczy”). Celem jego utworzenia miało być 
umieszczenie polskiej ludności z centralnych części kraju w 
„kotle”, ponadto pas ów stanowić miał bazę wypadową dla 
germanizacji Ukrainy i Białorusi. Jako pierwsze 
do germanizacji zostały wydzielone tereny powiatu 
biłgorajskiego, tomaszowskiego, hrubieszowskiego i zamojskie
go.

30 grudnia I kompania 

kadrowa BCh oraz sowiecki 

oddział partyzancki pod 

dowództwem Wasyla 

Wołodina „Wołodia” 

niedaleko wsi Wojda stoczyły 

pierwsze w historii II wojny 

światowej starcie partyzanckie 

o charakterze bitwy. W 

styczniu 1943 oddziały AK 

przeprowadziły akcję „Wieniec 

II”– dokonały około 60 akcji 

zbrojnych. 1 lutego stoczona 

została największa bitwa 

powstania zamojskiego pod 

Zaborecznem. Bitwa 

zakończyła się zwycięstwem.







• Bronisław Momot ps. "Żbik" (1920-
1943)- W konspiracji od 1939 roku. 
Był dowódcą sekcji szturmowej, a od 
stycznia 1943 roku, kierował sekcją 
specjalną w plutonie leśnym 
"Konrada" Edwarda Lachawca. 
Później pełnił funkcję dowódcy 2 
plutonu Łabunie. Ponadto dowodził 
12 stycznia 1943 roku plutonem 
dywersji bojowej w akcji odwetowej 
na nasiedleńców niemieckich w 
Horyszowie Polskim



• Józef  Michel ps."Młot"(1918-1943)-Był 
wysiedleńcem z Pomorza. w Zamościu od 
1940. mieszkał przy ul. Okrzei z matką i 
siostrą (zagorzała volksdeutschka). Zarabiał 
na utrzymanie grając w restauracjach, m.in. 
"Centralce, znał język niemiecki. 
Zwerbowany do AK. ps. Młot, by 
wywiadowcą łącznikiem w kompanii 
"Norberta' Zamordowany przez 
volksdeutschów, na których przygotowywał 
ze 'Zbikiem' zamach. Pochowany na 
cmentarzu w Łabuniach.



Nagrobek Bronisława Momota oraz Józefa 

Michela



• Edward Lachawiec ps."Konrad" (1912-
1945)- Ur. w Łabuńkach. ukończył szkołę 
zawodową w Zamościu, podoficer 
zawodowy, służył m.in. w Łucku. był w 
otoczeniu gen. Sosnkowskiego, ale 
zawrócił z Zaleszczyk do kraju. 
Organizował oddziały szturmowe, ps. 
"Konrad'. Dowódca 1 kompanii 
szturmowej, 1 batalionu. w składzie 9 p.p.. 
stacjonującej w Łabuniach, stoczył ponad 
30 walk z hitlerowcami. Jako pierwszy 
wszedł z plutonem do opuszczonego 
przez Niemców Zamościa. Zabity w walce 
z NKWD UB Odznaczony orderem 
Virtuti Militari V. kl.



• Grzegorz Cymiński ps."Śrubka" (1920-2014)-
Urodził się 14 marca 1920 r. Jako mały chłopiec 
musiał zostać gospodarzem jak i opiekunem 
wielodzietnej rodziny. Był członkiem Armii 
Krajowej. Brał czynny udział w walkach II wojny 
światowej. Należał do II kompanii I/OP 9. 
Pozostało po nim wiele relacji dotyczących tego 
okresu. Jego wspomnienia zostało uwiecznione na 
kartkach „IGŁY”. Zmarł 14 czerwca 2014 roku. 
Miał 94 lata, ale sercem był wciąż młodzieńcem, 
lubiącym pisać poezję i recytować ją przy każdej 
nadarzającej się okazji.



• „W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej 
Marii Panny, Królowej Korony Polskiej, kładę swe 
ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia, 
przysięgam być wierny Ojczyźnie mej, 
Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży 
jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze 
wszystkich sił aż do ofiary mego życia. 
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom 
Naczelnego Wodza oraz wyznaczonym przezeń 
dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie 
posłuszny, a tajemnicy dochowam niezłomnie, 
cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak mi 
dopomóż Bóg!”
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