
 

 

 

 

Historia mojej małej Ojczyzny. 
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Swoją pracę zacznę od krótkiego wyjaśnienia, czym właściwie były ZWZ i 

AK. Związek Walki Zbrojnej były to siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego, 

powołane na miejsce Służby Zwycięstwu Polski. Funkcjonował od 13 listopada 

1939 roku do 14 lutego roku 1942, kiedy to został przekształcony w Armię Krajową 

- największe konspiracyjne wojsko w okupowanej Europie. Dane na temat 

liczebności żołnierzy Armii Krajowej są zróżnicowane, według niektórych podań 

latem 1944 roku liczyła aż 390 tysięcy osób, inne mówią o 250 tysiącach. 

Niezależnie od liczby żołnierzy, nie ulega wątpliwości, że Armia Krajowa, przez 

cały okres istnienia, zadawała niemieckiemu okupantowi dotkliwe straty i napawa 

nas dumą. Jej szeregi skupiały wielkich patriotów, nie rezygnujących z walki nawet 

w obliczu terroru III Rzeszy. Losy tych wspaniałych ludzi muszą zostać 

upamiętnione.  

 

Eugeniusz Jaworski ps. „Halny” 

Eugeniusz Jaworski urodził się w 1921 roku w Łukowej, jako jedno z sześciorga 



dzieci Aleksandra Jaworskiego i Franciszki z domu Paczos.  O tym lokalnym 

bohaterze wiemy niewiele, dlatego koniecznie należy ocalić go od zapomnienia. 

Motywem jego wstąpienia do konspiracji było nad wyraz dramatyczne wydarzenie z 

początku II wojny światowej. 16 września 1939 roku zbłąkana kula przebiła ścianę 

domu państwa Jaworskich i trafiła w tętnicę ramienną ojca Eugeniusza. Mężczyzna 

zmarł, a niemiecki okupant zabronił urządzenia godnego pochówku, zatem ciało 

Aleksandra przez trzy dni znajdowało się w domu.  W domu, w którym 

wychowywał się Eugeniusz i piątka jego rodzeństwa. Wydarzenie to mocno odbiło 

się na zaledwie 18-letnim Eugeniuszu. Po tym tragicznym incydencie postanowił 

pomścić ojca, zdecydował się więc wstąpić do partyzantki.  

 

Zdjęcie komunijne Eugeniusza Jaworskiego 

 Został zwerbowany do pracy konspiracyjnej na terenie Warszawy pod fałszywym 

nazwiskiem. Pracował jako ślusarz-mechanik, okazało się jednak, że to miejsce 



pracy było pułapką - formą prowokacji. Właściciel zakładu w rzeczywistości byli 

funkcjonariuszami Gestapo. Na Eugeniusza wydano wyrok, stał się celem tajnej 

niemieckiej policji, zatem był zmuszony uciec z Warszawy. Ukończył kurs  na 

kierunku mechanik urządzeń medycznych, dzięki czemu uzyskał zatrudnienie w 

Szpitalu Powiatowym w Biłgoraju, gdzie pełnił funkcję mechanika od 1 

października 1941 roku do 1 kwietnia roku 1944. Pracował tam z doktorem 

Stanisławem Pojaskiem, wieloletnim dyrektorem owego szpitala oraz żołnierzem 

Armii Krajowej.  

 

 

Tablica poświęcona Eugeniuszowi Jaworskiemu, znajdująca się na oddziale chirurgii w Szpitalu 

Powiatowym w Biłgoraju 



Dokładna, a nawet przybliżona data wstąpienia Eugeniusza do oddziału „Wira” nie 

jest znana. Dysponując zaledwie strzępkami informacji udało mi się ustalić dwie 

wersje wydarzeń: 

1) Do zgrupowania por. Bartoszewskiego Jaworski dołączył w roku 1944, ponieważ 

w tym samym roku skończył pracę w Szpitalu Powiatowym w Biłgoraju oraz brał 

udział w Kursie Młodszych Dowódców Piechoty AK  

2) Eugeniusz do oddziału „Wira” trafił wkrótce po powrocie z Warszawy 

najpewniej w roku 1941, choć pierwsze dokumenty potwierdzające jego udział w 

konspiracji pochodzą z końca 1943 roku, i przez cały okres zatrudnienia w Szpitalu 

Powiatowym w Biłgoraju działał w partyzantce. O tym świadczy fakt, że w końcu 

1943 roku „Halny” dostarczył „Selimowi” wiadomość o aresztowaniu pewnej 

kurierki (o tym poniżej), a została ona odbita z biłgorajskiego więzienia 20 grudnia 

1943 roku oraz dokumenty, które przedstawię w dalszej części pracy 

 Niezależnie od daty wstąpienia „Halnego” do oddziału „Wira”, wiadomo że pełnił 

w nim funkcję mechanika oraz gońca.  



 

Saldo oddziału datowane 1 grudnia 1943 roku. Na drugiej pozycji wydatek            „Halnego” 

- mechanika na opony 

Swoje obowiązki pełnił sumiennie i z wielkim oddaniem. Dostarczał informacje 

nawet w trudnych warunkach pogodowych. We wspomnieniach Czesława Mużacza 

„Selima” utrwaliło się jedno z takich wydarzeń. „Halny” dostarczył mu wiadomość 

o aresztowaniu kurierki Marii Piaseckiej ps. „Żar” w trakcie rzęsistej ulewy. 

Eugeniusz brnął rowerem przez błoto, zupełnie przemoczony oraz brudny zdołał 

jednak poinformować „Selima „ o zaistniałej sytuacji i ostrzec go przed możliwymi 

aresztowaniami. „Halny” w oddziale Konrada Bartoszewskiego  „Wira” 

obejmował też stanowisko kwatermistrza. W czasie swojej służby uzyskał stopień 

kaprala lub (bardziej prawdopodobnie) sierżanta podchorążego.  



 

Żołnierze oddziału porucznika Konrada Bartoszewskiego „Wira”; Eugeniusz Jaworski „Halny” 

pierwszy od prawej 

W styczniu 1944 roku por. Konrad Bartoszewski zorganizował Kurs Młodszych 

Dowódców Piechoty Armii Krajowej. Kurs obejmował trzy turnusy - pierwszy, w 

styczniu i lutym, odbył się w pobliżu wsi Brzeziny, drugi, w marcu i kwietniu, o 

charakterze stacjonarnym, mający miejsce w bunkrze ok. 2 km na północ od 

Trzepietniaka, oraz trzeci turnus, rozpoczęty w maju. Eugeniusz Jaworski wziął 

udział w kursie i należał do oddziału Konrada Bartoszewskiego. 

 

Fragment mapy przedstawiający położenie miejscowości Trzepietniak w stosunku do Biłgoraja 



 

Fragment mapy przedstawiający położenie Ziemianki „Wira” i Szpitala „665” 

 

Zrekonstruowana w 2016 roku Ziemianka „Wira”, gdzie odbywał się drugi turnus Kursu 

Młodszych Dowódców Piechoty AK 

Oddział szkoleniowy dokonał w tym czasie wiele akcji o charakterze 

dywersyjno-bojowym. Między innymi były to akcje: 

 na kolejkę wąskotorową na trasie Biłgoraj-Zwierzyniec, z likwidacją 

kilku ukraińskich policjantów i rekwizycją dużej ilości zboża, która 

odbyła się 28 kwietnia  

 na transporty samochodowe na trasie Biłgoraj-Zwierzyniec 12 maja oraz 

pod Rapami 23 maja 

 prowadzona wspólnie z oddziałem „Wira” akcja na transport cukru na 



stacji Krasnobród 

Poza tym, uczestnicy kursu brali też udział w ochronie zrzutów i transportu 

zrzutowego, który był magazynowany na terenie miejsca postoju oddziału.  

 

Tablica upamiętniająca uczestników Kursu Młodszych Dowódców Piechoty Armii Krajowej por. 

Konrada Bartoszewskiego; Eugeniusz Jaworski w 6. linijce 

W kwietniu 1944 roku na Trzepietniaku, pod Aleksandrowem, w bunkrze służącym 

do Kursu Młodszych Dowódców Piechoty AK, zorganizowano leśny szpital 

partyzancki. Pod koniec kwietnia, szpital, który znamy pod kryptonimem „665”, 

został przeniesiony do baraku wybudowanego przez uczestników kursu specjalnie w 

tym celu. Szpital partyzancki pozostawał pod osłoną oddziału szkoleniowego.  



 

Fragment mapy przedstawiający obóz oddziału „Wira” i szpital „665” 

 

Szpital „665” w dniu otwarcia 29 maja 1944r., fotografia Edwarda Buczka - zaprzysiężonego 

fotografa Obwodu Biłgorajskiego AK 

28 maja 1944 roku odbyło się uroczyste poświęcenie szpitala leśnego „665”. Po 

krótkiej Mszy Świętej odprawionej przez ks. Jana Świsia ok. godziny 11, obiekt 

został poświęcony. Nastąpił skromny obiad, zakrapiany zdobyczną wódką i 

uroczystość zmieniła się w zabawę. Według rodziny Eugeniusza Jaworskiego, brał 

on udział w tym wydarzeniu. Około godziny 18, gdy goście uroczystości zaczęli się 

rozchodzić, goniec przyniósł wiadomość o pojawieniu się patroli Kałmuków na 

zachód od rzeki Tanew. Postanowiono nie dopuścić Kałmuków na wschodni brzeg 

rzeki. Na odcinku południowo-zachodnim tzw. „frontu na Tanwi” działał też 



oddział szkoleniowy por. „Wira”. Dochodziło do sporadycznych starć, na szczęście 

wszystkie próby przedostania się nieprzyjaciela na wschód zostały udaremnione.  

 

 

Partyzanci. Eugeniusz Jaworski na dole zdjęć, drugi od prawej 

W dniach 11-15 czerwca  1944r.w Lasach Janowskich Niemcy przeprowadzili 

akcję Sturmwind I, która nie przyniosła większych rezultatów. Kontynuacją 

Sturmwind I była akcja o kryptonimie Sturmwind II, rozpoczęta 16 czerwca 1944 

roku. Jej głównym celem było zniszczenie oddziałów partyzanckich na terenie 



południowej  i wschodniej Biłgorajszczyzny. Niemcy szybko okrążyli Puszczę 

Solską, wykorzystując ogromne siły - w sumie ok. 30 tysięcy ludzi. W tym czasie 

oddział por. Konrada Bartoszewskiego, do którego należał Eugeniusz Jaworski, 

stacjonował  na Trzepietniaku  i po wzmocnieniu, liczył około 110 żołnierzy. 

Zgrupowanie „Wira” i kilka innych oddziałów otrzymało rozkaz pozostania na 

miejscu dotychczasowego postoju, co w praktyce oznaczało podjęcie walki z 

nieprzyjacielem.  

 

Zapiski sporządzone przez „Halnego” 

W nocy z 21 na 22 czerwca, do oddziału „Wira” dołączyły inne zgrupowania i na 

rozkaz mjr Edwarda Markiewicza „Kaliny”, rano 22 czerwca, rozpoczęto marsz w 

kierunku gajówki Dębowiec. „Kalina”, w nadziei, że Niemcy nie odważą się wejść 

do lasów, jak było podczas operacji Sturmwind I, rozkazał partyzantom zaszyć się w 

lasach i oczekiwać obławy nieprzyjaciela. W razie potyczki nakazał krótko 

zwalczać wroga ogniem i wycofywać się na północ. Niemcy jednak wciąż zaciskali 

pierścień okrążenia. Partyzanci zostali zepchnięci w bagniste obszary między 

rzekami Tanew i Sopot. Oddziały znalazły się tam 24 czerwca. Tego samego dnia 

tajemniczą śmierć poniósł Edward Markiewicz, prawdopodobnie popełnił 

samobójstwo, dowództwo objął więc rtm. Mieczysław Rakoczy, a kilka godzin 



później przekazał je Konradowi Bartoszewskiemu. „Wir” zadecydował o 

przesunięciu zgrupowania pod Osuchy z zamiarem przebicia się z oblężenia w tych 

okolicach, korzystając z elementu zaskoczenia.   

 

Ćwiczenia partyzantów. Eugeniusz Jaworski drugi od prawej. 

W nocy z 24 na 25 czerwca zgrupowanie dotarło do wsi Osuchy. Żołnierze zajęli 

pozycje po południowej stronie rzeki Sopot. Siły partyzanckie były rozciągnięte na 

odcinku długości około 5 km. Oddział „Wira” był najbardziej wysunięty na 

południe. Naprzeciwko oddziałów polskich, po północnej stronie rzeki znajdowały 

się pozycje niemieckie. Zadaniem partyzantów był silny szturm na pozycje 

nieprzyjaciela, przerwanie jego linii, a następnie szybki marsz w kierunku 

północno-zachodnim, w celu oddalenia się od jednostek wroga. 25 czerwca 1944 

roku o godzinie 1 w nocy partyzanci rozpoczęli natarcie. Oddział „Wira” sforsował 

rzekę i ruszył na pozycje niemieckie. Gdy znaleźli się ok. 150 metrów od stanowisk 

wroga, hitlerowcy otworzyli ogień. Gęsta mgła utrudniała AK-owcom obronę, 

wielu z nich zginęło podczas strzelaniny. Nielicznym udało się wyjść z okrążenia. 

Ci, którzy nie zdołali uciec, byli przez Niemców spychani w bagna. Bronili się 

zaciekle, jednak w obliczu miażdżącej przewagi wroga nie mieli żadnych szans. 



Pojmani przez Niemców zostali wywiezieni do obozów przejściowych w Biłgoraju i 

Zwierzyńcu, by potem trafić do obozu zagłady na Majdanku. Duża część złapanych 

była też mordowana na miejscu. Stan żołnierzy Batalionów Chłopskich i Armii 

Krajowej w bitwie pod Osuchami wynosił nieco ponad 1000 żołnierzy. Prawie 400 z 

nich zginęło w walce, a w ramach operacji Sturmwind II Niemcy zamordowali też 

ponad 500 mieszkańców okolicznych wsi.  

 

Fragment mapy przedstawiający miejsce natarcia oddziałów partyzanckich  

Bitwa pod Osuchami przeszła do historii jako największa partyzancka potyczka 

okupowanej Polski, niestety zakończona klęską i ogromnymi stratami. Wśród 

poległych znajduje się również Eugeniusz Jaworski „Halny”. Zginął w walce w 

wieku 23 lat.  



 

Lista poległych miasta Biłgoraj. Eugeniusz Jaworski na 17 pozycji.  

Ciało Eugeniusza nigdy nie zostało odnalezione. Jego symboliczny grób znajduje 

się na cmentarzu partyzanckim w Osuchach. Pochowano tam ok. 300 osób, co czyni 

go największym partyzanckim miejscem spoczynku w Polsce. 

 

Cmentarz partyzancki w Osuchach 



 

Symboliczny grób Eugeniusza Jaworskiego na cmentarzu partyzanckim w Osuchach 

 Żałuję, że mimo posiłkowania się literaturą, korzystania z zasobów Internetu, 

a nawet nawiązania kontaktu z rodziną Eugeniusza Jaworskiego, nie udało mi się 

ustalić losów tego bohatera choć trochę dokładniej. Jako naród musimy kultywować 

pamięć o bohaterach, którzy dzielnie walczyli, a także bohatersko ginęli za wolność 

naszej Ojczyzny. Eugeniusz Jaworski był jednym z wielu, którzy poświęcili swoje 

życie dla Kraju. Głęboko wierzę i liczę na to, że moja praca zdoła ocalić go od 

zapomnienia i obdarzyć należytą sławą.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


