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„Historia mojej małej Ojczyzny. 

Wspomnienia o żołnierzach   

SZP-ZWZ–AK Inspektoratu Zamość 

oraz  

ich powojenne losy” 

Konkurs historyczny organizowany  

przez 

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. 

 

 

Sara Ungier 
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 Jest 09.05.2022, zaczynam pracę nad albumem. Dokładnie siedemdziesiąt siedem lat 

temu zakończyła się druga wojna światowa, najbardziej brutalny konflikt w dziejach 

ludzkości. Wojna, po zakończeniu której Państwo polskie miało na zawsze zniknąć z mapy 

świata a naród polski wraz z nim.  Tak się jednak nie stało. Niemiecka potęga, która rozbijała 

w proch największe armie świata, przez wszystkie lata okupacji nie była w stanie pokonać 

polskiego ruchu oporu. 

Umiłowanie wolności,  miłość do ziemi ojczystej stworzyło z Polaków ponad milionową 

armię  podziemną, która walczyła na terenie całego okupowanego kraju. 

Na szczególną uwagę zasługuje Zamojszczyzna - miejsce gdzie się urodziłam i mieszkam. 

Miejsce, którego mieszkańcy na skutek niemieckiego planu Generalplanost zostali poddani 

szczególnym represjom z rąk okupanta. Pacyfikacje, wysiedlenia, wywózki do Niemiec do 

przymusowej pracy, wywózki do obozów zagłady oraz egzekucje ludności cywilnej 

spowodowały, że mieszkańcy miasteczek oraz wsi zaczęli tworzyć własne organizację ruchu 

oporu lub dołączali do istniejących już struktur. 

Moje rodzinne miasto Józefów odegrało szczególną rolę w trakcie tych chmurnych dni.  

W albumie tym chcę pokrótce pokazać bohaterstwo tego miejsca oraz jego mieszkańców. 
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Wrzesień 1939    

Jest 1 września 1939 roku. Niemcy bez wypowiedzenia wojny dokonują napaści na Polskę. 

Mimo heroicznej walki armia polska załamuje się pod nawałą niemieckiej armii. Niemcy są 

wszędzie. 

 

Czarne chmury nad Polską. Niemieckie czołgi na ulicach Tomaszowa Lubelskiego. W dniach od 17 do 27 

września stoczyła się bitwa pod Tomaszowem Lubelskim. Polakom udało się przebić z okrążenia. Beznadziejna 

sytuacja zmusiła generała Dęba-Biernackiego do kapitulacji. 

 

Wojsko niemieckie w Biłgoraju. 16 września nad ranem Niemcy rozpoczęli atak na Biłgoraj.  Nad ranem 17 

września wojska niemieckie wkroczyły do Biłgoraja, polskie jednostki ostatecznie wycofały się na wschód. 



4 

Zbombardowany rynek w Biłgoraju w tle Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.  

Wojsko niemieckie w Smólsku pod Biłgorajem. 
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   Smólsko
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Oficer niemiecki wraz z dyrektorem tartaku. Senderki koło Krasnobrodu 16.12.1939r. 



7 

 

   Biłgoraj  
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 Początki ruchu oporu na terenie Józefowa miały miejsce tuż po klęsce kampanii 

wrześniowej. Organizacja, która powstała nosiła nazwę Polski Związek Powstańczy. 

Założycielami jej byli mieszkańcy Józefowa, sekretarz gminy Ignacy Plata, naczelnik poczty 

porucznik Hieronim Miąc oraz Jan Trochimiuk, który był nauczycielem w miejscowej 

szkole. Po pewnym czasie dołączyli do niej porucznik wojska Polskiego Konrad 

Bartoszewski oraz nadleśniczy Wróblewski. Aby przedstawić pierwsze zadania nowo 

powstałej armii przytoczę tutaj zapiski Edwarda Herca, mieszkańca Józefowa, partyzanta  

a także kronikarza:  

„Pani Eleonora Sobczakowa, u której mieszkał Jan Trochimiuk, wspominała, jak wspólnie  

z jej 16 – letnim synem Tadkiem i jego kolegą Heńkiem Kowalem oraz kapralem rez. 

Kazimierzem Soleckim, przyniesioną broń w jej domu czyszczono, konserwowano, owijano  

w ceraty, a potem magazynowano gdzieś w lesie. Mieszkaniec Pardysówki Dużej kapral Jan 

Świst organizował tamtejszą młodzież i też przynoszono broń z Szopowego. Por. Miąc 

pracujący na co dzień w sklepie spółdzielczym w Józefowie wciągnął do organizacji innych 

mieszkańców miasteczka: szewca Jana Naklickiego, jego dwóch pracowników Adamka 

Czapkę i Józefa Pastuszka, a także Andrzeja Tytonia. Do organizacji należeli też wkrótce: 

spółdzielcza kasjerka Tosia Szanajcówna i jej brat Tadeusz, Feliks Pardus i jego szwagier 

Jan Naklicki II, Julian Futyma, dwóch braci Paniaków, trzech braci Hajduków, Szczepan 

Kowal i inni. Po powrocie z niewoli niemieckiej w 1942r. ja również zostałem członkiem PZP 

u „Wira” w AK. Z organizacją związany był również ppor. Julian Czaparowski. W dodatku 

samorzutnie prawie każdy mężczyzna i chłopak tak na wsi jak i w mieście, chował broń  

i skrzynki z amunicją. Wrzucano karabiny do studzien, zakopywano w rzece.  Mój 15 – letni 

brat „Krych” wraz ze swoim kolegą Władysławem Puźniakiem, też przynieśli dwa karabiny  

i skrzynkę amunicji. Karabiny nawazelinowano, włożono w specjalnie zbitą skrzynkę  

i zakopano na otwartym terenie, gdzie obecnie biegnie ul. Przemysłowa. Skrzynkę z amunicją 

zakopano koło rosnącej samotnie wierzby. 

W ten sposób całe uzbrojenie z terenu gdzie rozbrajało się polskie wojsko zastało zachowane. 

Do Szopowego przyjeżdżali ludzie furami z dalszych okolic i zbierali broń. Z całego 

samochodu amunicji do moździerzy porzuconego przez Niemców na rynku w Józefowie, 

zabrano wszystko”. 
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Konrad Bartoszewski 

 

Konrad Bartoszewski 

 Doktor nauk humanistycznych, porucznik AK, pedagog, badacz leksykograf. Urodził 

się 5 lipca 1914 roku w Baranówce na Wołyniu. W latach 1937/1938 ukończył Dywizyjny 

Kurs Podchorążych Rezerwy przy 3 Dywizji Piechoty Legionów w Zamościu. Brał udział  

w walkach wrześniowych. 

W październiku 1939r. wraz z rodzicami zamieszkał w Józefowie, gdzie oddał się pracy 

konspiracyjnej. Po śmierci Jana Trochomiuka został dowódcą placówki Józefów a od 

listopada 1941r. Komendantem Rejonów: Józefów, Aleksandrów, Łukowa, Babice.  

Brał udział w szeregu w akcjach zbrojnych przeciwko okupantowi. Ujawnił się w 1947r.  

a w 1952 roku został aresztowany. Po dwóch latach został zwolniony z aresztu i zamieszkał 

we Wrocławiu. W 1969r. podjął pracę na KUL a w 1979 roku przeszedł na emeryturę. Zmarł 

21 kwietnia 1987r. w Lublinie. 

Konrad Bartoszewski – pseudonimy "Zadora", "Wir". Doktor nauk humanistycznych, 

porucznik Armii Krajowej, pedagog, badacz leksykograf. Urodził się 5 lipca 1914 roku 

w Baranówce na Wołyniu, syn Wacława Bartoszewskiego, lekarza weterynarii i Janiny 

z Rychterów. Naukę rozpoczął w Kowlu, kontynuował ją w Gimnazjum im. Jana 
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Zamojskiego w Zamościu, gdzie otrzymał świadectwo dojrzałości. W 1933r. rozpoczął studia 

polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim im. Jana Piłsudskiego, uzupełniane historią 

sztuki. 

W latach 1937/1938 Konrad Bartoszewski ukończył Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy 

przy 3 Dywizji Piechoty Legionów w Zamościu. Dyplom magistra w zakresie filologii 

polskiej otrzymał w 1939r. Brał udział w walkach wrześniowych, schodząc z pola bitwy pod 

Tomaszowem Lubelskim. 

 

 

 

    Jan Trochimiuk 

 

Jan Trochimiuk ps.Wilk. 

Organizator i dowódca placówki józefowskiej, zmarł na grużlicę w1941 roku. Po jego 

śmierci na komendanta mianowany został Konrad Bartoszewski. 
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.        Hieronim Miąc  

 

Hieronim Miąc ps. "Korsarz" 

 Oficer rezerwy Wojska Polskiego, komendant rejonu Józefów w obwodzie Biłgoraj. 

Przyjechał do Józefowa w 1939 roku z żoną i córeczką, do pracy na stanowisku naczelnika 

urzędu pocztowego.  Od 9 marca 1943r., podczas hospitalizacji por. Konrada 

Bartoszewskiego ps. „Wir”, Hieronim Miąc pełnił obowiązki dowódcy józefowskiego rejonu 

AK.  

31 maja 1943r. Miąc doprowadził do likwidacji majora Langego – jednego z najkrwawszych 

katów Zamojszczyzny. Stało się to za bezpośrednią przyczyną zajęcia przez hitlerowców 

Józefowa oraz walki o to miasto. Natychmiastowy atak oddziałów Miszki Tatara oraz 

oddziałów AK dowodzonych przez Miąca udaremnił planowaną egzekucję ludności cywilnej 

i doprowadził do wyparcia hitlerowców z Józefowa. 
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Od połowy czerwca do połowy lipca 1943r. Hieronim Miąc leczył się na kwaterze 

konspiracyjnej pod Aleksandrowem Na Stawach Sikorskiego. Na czele oddziału ponownie 

stanął w drugiej połowie lipca i stoczył szereg walk z Niemcami i nacjonalistami ukraińskimi. 

1 sierpnia 1943r. wziął udział w zwycięskiej bitwie z wojskami niemieckimi w lesie Dębowce 

koło Józefowa, w miejscu nazywanym też „okopaną linią”. Podczas bitwy „Korsarz” został 

ranny, a kilka dni później – 5 sierpnia 1943 r. zmarł na stole operacyjnym podczas amputacji 

ręki przeprowadzanej w lesie w obozie kompanii warszawskiej kpt. Sztumberk-Rychtera. 

Został pochowany w Hamerni koło Józefowa. 
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             Czesław Mużacz 

Czesław Mużacz ps „Selim”  

 Urodzony 5 sierpnia 1915 roku we wsi Brzeziny w powiecie biłgorajskim. Jego 

Rodzice umarli na hiszpankę w roku urodzenia pana Czesława, dlatego wychowywała go 

ciotka. Szkołę podstawową ukończył w 1929 roku w Górecku Starym, potem szkołę 

rzemieślniczo-przemysłową w Zamościu. W połowie lat 30. związał się ze Stronnictwem 

Narodowym, współorganizował komórki partyjne dla młodzieży na Zamojszczyźnie. W 1934 

roku wstąpił do Wojska Polskiego, służył w KOP-ie w Łużkach powiat Dzisna na 

Wileńszczyźnie. Na początku 1939 przeszedł kurs podoficerów w Osowcu, w kampanii 

wrześniowej. Walczył w 3 pułku piechoty KOP (potyczki z Sowietami i Ukraińcami). 

W 1940 został zaprzysiężony do Związku Walki Zbrojnej, był dowódcą, potem komendantem 

rejonu "Freblówka" Józefów Biłgorajski. Od listopada 1942 roku dowodził kompanią AK. 

Prowadził wraz z podległymi sobie oddziałami działania dywersyjne, wywiadowcze i walkę 

partyzancką na terenie Zamojszczyzny. W lutym 1944 awansowany do stopnia 
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podporucznika. W czerwcu 1944 w bitwie pod Osuchami udało mu się przerwać niemiecki 

pierścień okrążenia. Po wkroczeniu Sowietów aresztowany, więziony w więzieniach NKWD 

w Biłgoraju, Lublinie i Brześciu. Od października 1944 do stycznia 1946 internowany 

w specjalnym obozie NKWD w Riazaniu. Zwolniony, po powrocie do kraju osiedlił się 

w Rembertowie. Zmarł w 2014 roku. 
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 Powstało wiele prac, relacji, wspomnień opisujących walkę i bohaterstwo oddziałów 

leśnych walczących na terenie Zamojszczyzny. Przez swoje męstwo Józefów otrzymał dumną 

nazwę Rzeczypospolitej Józefowskiej. Pan Zygmunt Puźniak w swoich opracowaniach 

opisuje to tak: 

„Początki nazwy Rzeczpospolita Józefowska związane są jednak ściśle z wydarzeniami jakie 

rozegrały się w Józefowie w dniu 1 czerwca 1943 roku, kiedy to połączone oddziały 

partyzanckie Armii Krajowej przy współudziale Batalionów Chłopskich i rosyjskich, w biały 

dzień dokonały frontalnego ataku na zajęte przez Niemców miasteczko zmuszając ich do 

odwrotu i tym samym ocalając przed rozstrzelaniem jego mieszkańców. Bitwa o Józefów 

szerokim echem odbiła się na całej Zamojszczyźnie; „… Odparcie Niemców i uwolnienie 

miasteczka od ostatecznej zagłady było niewątpliwie jednym z największych sukcesów 

miejscowego Ruchu Oporu” – pisze w swoich wspomnieniach Konrad Bartoszewski ps. Wir, 

dowódca józefowskiego rejonu Armii Krajowej. 

Józefów na ponad trzy tygodnie dostał się we władanie partyzanckie a sława tych wydarzeń 

obiegła całą Zamojszczyznę, przynosząc wspomnianą wyżej dumną nazwę Rzeczypospolitej 

Józefowskiej i stając się przykładem dla innych rejonów. Zygmunt Klukowski w „Dzienniku 

z lat okupacji” pod datą 7 czerwca 1943r.odnotował: „Opowiadano mi ciekawe szczegóły 

o Józefowie. Nie ma tam obecnie żadnych władz ani żandarmerii ani policji, ani nawet władz 

gminnych. Kto mógł ten wyjechał. Opuścili swą parafię i księża. Do miasteczka przychodzą 

tylko z lasu różni „alianci”…”. 
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 Oto kilka zdjęć oraz pamiątki znajdujące się w posiadaniu mieszkańców mojej Małej 

Ojczyzny: 

 

Nieznane oddziały partyzanckie 
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      Niemiecka klepsydra.  

Proszę zwrócić uwagę na opis „kapral grenadierów. Zginął bohaterską śmiercią 14 czerwca 1944 r.  

w walce z bandytami pod Biłgorajem”.  
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 Oto rzeczy osobiste oraz broń jakiej używali partyzanci: 
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Hełm niemiecki oraz biało-czerwona opaska na ramię. Niemieckie umundurowanie jako zdobyczne często było 

używane przez polskich partyzantów. 

 

 

 

Pas niemiecki wraz z klamrą, która przyozdobiona polskim guzikiem stawała się częścią munduru 

partyzanckiego.  
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Bagnety Wojska Polskiego, pozostałości walk wrześniowych, także były na wyposażeniu oddziałów. 
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Pistolet maszynowy Sten.  

Była to broń dostarczana przez Brytyjczyków samolotami choć niejednokrotnie samoloty 

pilotowane były przez polskie załogi. Organizowane były zrzutowiska. Broń i mundury 

zrzucane były w metalowych zasobnikach na spadochronach.  

Zrzutowisko o kryptonimie „Hipopotam”, z którego korzystała partyzantka józefowska 

ulokowane było na polach pomiędzy osadą leśną Florianka koło Zwierzyńca, a Góreckiem 

i Tereszpolem. Powstało ono w 1944r. i funkcjonowało intensywnie przez 2 miesiące. 

 

Niemiecka skrzynka amunicyjna. 
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 Drobiazgi jak te poniżej, często odnajdywane są w ogródkach, w lasach oraz w trakcie 

prac polowych. Świadczą one o intensywności działań i przemieszczaniu się wojsk polskich 

oraz niemieckich. 
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 W 1945 roku zakończyła się II Wojna Światowa a wraz z nią niemiecka okupacja 

Polski. Oddziały partyzanckie, które przez wszystkie lata wojny z poświęceniem i heroizmem 

walczyły z niemieckim najeźdźcą, wraz z nadejściem władzy ludowej, stały się wrogiem ludu. 

Wielu bohaterów zginęło z rąk komunistów a ci, którym udało się przeżyć przez wiele lat 

ukrywało swój udział w walce z Niemcami.  

Relacje tamtych dni są mi bardzo dobrze znane, są częścią mojego dzieciństwa i na zawsze 

pozostaną w mojej pamięci, gdyż moja prababcia jako 7-letnie dziecko była świadkiem 

wybuchu wojny, doświadczyła też represji z rąk Niemców. Była wysiedlona wraz z rodzicami 

i wywieziona do obozu koncentracyjnego na Majdanku. Jako żywy świadek historii, często 

opowiadała mi o tym aby prawda nie została zapomniana, a my młodzi ludzie abyśmy 

potrafili docenić to co mamy i to w jak dobrych czasach żyjemy. A także po to aby pamięć 

o bohaterach tamtych dni była kultywowana. To na nas spoczywa ten obowiązek. 

Męstwo i poświęcenie mieszkańców Zamojszczyzny w dużym stopniu przyczyniły się do 

tego, że dziś żyjemy w wolnym kraju.  

Jestem bardzo dumna z „Mojej Małej Ojczyzny”. 

 

Sara Ungier 

 


