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Uroczysta zbiórka iednego z oddziałów 9. Pułku Piechoty Legionów AK na apelu
potegłych podczas obchodów święta 3 Ma|a w reionie Lublina, 1944 r'



W lipcu 1944 r. na teren Zamojszczyznywkroczyły jednostki

Armii Czerwonej i ,,ludowego" WP. W walkach z Niemcami

od dnia 2l |ipca 1944 r. współdzia|ały z nimi oddziały pod-

ległe Inspektoratowi Rej onowemu AK Zamość. |tlż 25 |ipca

L944 r. Zamość był wolny od Niemców, zaś władze przejęły

organy Delegatury Rządu na Kraj. W dniu 29 Lipca 1944 r.

jednostki 9' Pułku Piechoty Legionów AK zostały zm|Jszo-

ne do złożenia broni.

W dniu 4 sierpnia 1944 r. wladzę w Zamościu przejął

Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Wkrótce ofice_

rów i podoficerów AK internowano na terenie byłego nie-

mieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku pod Lu-

blinem, w Skrobowie oraz więzieniu na Zamku w Lublinie.

W tym czasie rozpoczęto tównież formowanie ośrodków

represji politycznej, tj. urzędów bezpieczeństwa' W dniu

8 sierpnia 1944 r. utworzono Wojewódzki Urząd Bezpie-

czeństwa Publicznego w Lublinie, a następnie w tym samym

miesiącu Powiatowe Urzędy w Hrubieszowie, Tomaszowie

Lubelskim i Zamościu. Poszukiwano żołnierzy AK, których

osadzano m.in. w więzieniu w Zamościu.

Początkowo oddziały AK nie podejmowały żadnej

działalności, jednak już 19 sierpnia 1944 r. struktury In-

spektoratu Rejonowego Zamość AK wznowiły walkę z in_

filtracją NKWD, UB i PPR oraz uwalniały uwięzionych. Po-

mimo zmiany nazewnictwa na Ruch Oporu Armii Krajowej

w terenie nadal posługiwano się nazwą AK. Po rozwiązaniu

AK w dniu 19 stycznia 1945 r. jej działania przejęła Delega-

tura Sił Zbrojnych, zaś od września 1945 r' Zrzeszenie ,]Wol-

ność i Niezawisłość''.

W latach |944-1947 na terenie powiatów zamojskie-

go, tomaszowskiego, hrubieszowskiego i krasnostawskie-

go działało szereg oddziałów partyzanckich podległych

Obwodowi i Inspektoratowi Zamojskiemu AK-DSZ-WiN,
w tym: Konrada Bartoszewskiego ,'Wira'', Stanisława Bizio-

ra ,,Eama'', Tadeusza Borkowskiego ,,Mata''' Czesława Haj-

duka,,Ślepeg o", |ózefa Kaczoruka,,Ryszarda'', Karola Ko-

steckiego,,Kostka", fanusza Krzeczkowskiego,,fura", Ta-

deusza Kuncewicza,,Podkowy'', Stefana Kwaśniewskiego

,,Wiktora", Edwarda Lachawca,,Konrada", |ana Leonowicza

',Burty'', Tadeusza Skraińskiego,,}adzinka'' (ze zgrupowania

WiN okręgu Lubelskiego mjr. Hieronima Dekutowskiego

,,Zapory"), Henryka Lewczuka ,'Młota'', Romana Szczura

,,Urszuli'', Mariana Wardy,,Polakowskiego'' i Stanisława Wi-

tamborskiego ,,Hela". Po amnestii w 1947 r. nadal walczy-

ły oddziały: Stanisława Pakosa ,,Wrzosa'', Ludwika Rogal-

skiego ,,Kanciarza'', Piotra Smagały ,,Sroki'' i Wincentego

Mieczysława Wróblewskiego,,Szuma'' podległe II Inspekto-

ratowi Zamojskiemu Armii Krajowej dowodzonem! przez

Mariana Pilarskiego,,)ara".

Zamość, ul.0krzei 14. Tablica na murze Zakładu

Karnego, upamiętniająCa uwo!nienie więźniów

w dniu 8 maja 1946r,

Więzienie w Zamościu było trzykrotnie celem działań od-

działów AK-WiN zmierzających do uwolnienia więźniów:

W dniu 28 sierpnia 1944 r' pięciu partyzantów zoddziału Jó-

zefa Śmiecha ,,Ciąga'' uwolniło 18 uwięzionych. Kolejną ak-

cję w dniu 7 październtka |944 r. przeprowadzlła grupa AK
Edwarda Błaszczaka ,,Groma'' w składzie: Teresa Bączyńska

,,Wredna'', Zofia Bukrabianka ,,Hanka'', Kazimierz Kłos

,,Heniek'', Rajmund Nosewicz ,,Mściwy'' i |an Woś ,,War-

ta''. Uwolniono 34 osoby, w tym dowódców |ózefa Kaczo-

ruka ,,Rolanda" (aresztowanego w dniu I listopada 1945 r.)

i |ana Turowskiego ,,Tatara''. Tak ww. akcję wspominał Wi-

told Hryniewiecki:

Zakład Karny w Zamościu (widok obecny)
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Przygotowania do akcji trwały trzy dni. Przez dwa po-

przedzajqce akcję dni dokonąno dokładnego ząpisu ruchu

przy wejściu do więzienia, zwracajqc szczegóInq uwągę ną

czas zmiany warty, która odbywała się o godz. 13-ej' obser-

wację prowadzono z mieszkania znajdujqcego się naprze-

ciwko więzienia.,,Kamą" otrzymała zadanie przygotowąnią

paczki z żywnościq i odzieżq, takiej wielkoki której przyjęcie

wymagałoby uchylenia drzwi wejściowych |...]. Punktuąl-

nie o godz' 12,45 w uliczce pojawiła się młoda kobieta I...].

W ręce trzymała koszyczek. Była to ,,Kama" |...|. Dziewczyna

doszła do bramy więziennej. ,,Kama'' kokieteryjnie poprosiła

[strażnika] o przyjęcie paczki dla,,Ryszarda" [w tym czasie

Józef Kaczoruk posługiwał się już pseudonimem ,,Roland''

- dop. autora]l...), sdyż właśnie dziś sę urodziny narzeczo-

nego i chciała mu zrobić niespodziankę |...|. Przygotowała

dla strażniką dwie paczki pąpierosów i sędzi, że przypadnq

mu do gustu |'..|' Nadszedł ,,Wąrtą" i ujqł się za dziewczynq.

Wartownik otworzył drzwi, aby przyjqć paczkę. Kiedy ma-

nipulował przy zamku ,,Wartą'' odebrał paczkę od ,,Kamy",

ponaglajqc, aby jak najszybciej ulotniłą się z tego miejsca.

Sam podajqc pudełko wartownikowi zamroczył go niespo-

dziewanym uderzeniem, po czym wyjqł mu pistolet z kabury.

W tym momencie rozpoczqł akcję ,,Grom'' udajqc się na po-

szukiwanie naczelnika więzienia. ,,Heniek" ubrany w mun-

dur wojskowy, otworzył raptownie drzwi wartowni, rozbra-

jajqc znajdujqcych się tam strażników |...]. Po zabezpiecze-

ni broni znajdujqcej się na wartowni i przecięciu połqczeń

telefonicznych i alarmowych, wszystkich strażników zary-

glowano. ,,Mściwy" [...] zablokował bramę wychodzqcq na

Tablrca na śclanle Zakładu Karnego

w Żamośclu upamlętnupca akcję

uwolntenie więźniów

8 maja 194ó r.

Por. Roman Szczur ,,Halina",

,,Nadzreja",,,Urszula", skazany

na karę śmierci t zamordowany

23 (ycznla 1950 r. w wlęztenlu

we Wrocławlu

podwórze, odgradzajqcq pomieszczenia wąrtowni i ądmini-

stracji od właściwego budynku więzienia. ,,Grom" prowadzqc

nączelnika, zabrał po drodze zamroczonego wartownika

i doholował ich ną wąrtownię |.'.|. ,,Wartą'' udał się na teren

więzienia, gdzie czekał już ,,Mściwy" z kluczami od cel |...].

otworzono cele I...| wypuszczajqc 32 więźniów politycznych

|...]. Wszystkich uwolnionych uformowano dwójkami i wy-

prowadzono zwięzienia. Po zamknięciubramy więziennej od

zewnqtrz klucz wyrzucono |...|. Konwój skierował się bocznq

uliczkq na tyłach więzienia koło ogrodów w stronę Sitańcą.

Cała akcja trwąła 6 minut.

Trzecia akcja była na tyle spektakularna, że doczekała

się ww. tablicy pamiątkowej. Została pr zepr ow adzona pr zez

oddział WiN Romana Szczura,,Urszuli'' w dniu 8 maja

1946 r. na rozkaz dowódcy obwodu Zamojskiego WiN Ma_

riana Pilarskiego ,,)ara". Tego dnia, o godz. 20.45, ,,Urszula"

i Stefan Policha ,,Krasnopolski" rozbroili kierownika Dzia-

łu Specjalnego |ana Kościkai|ózefa Kościka wracających

do więzienia. Pozostali partyzanci obezwładnili wartow-

nika Serafina Nadrę.,,Urszula'' podprowadził Jana Kościka

pod więzienie żąda)ąc otwarcia bramy. Strażnik otworzył

ją. ,,Krasnopolski'', ,,Urszula'' i,,Wózek'' wbiegli do środka

i po krótkiej walce opanowali wartownię. Stanisław Bizior

,,Eam'', Stanisław Furmanek,,Mahoń'', Tadeusz Łagoda,,Ba-

rykada'' i Edward Świst ,,Miś'' opanowali kancelarię, gdzie

rozbroili naczelnika więzienia Wawrzyńca Siwca oraz straż-

ników. Z kolei,,Długi'', Adam Michalak,,Kula'' i Franciszek
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Węcławik ,,Boa'' zmusili strażnika Teodora Woźniaka do

otwarcia cel. Akcję ubezpieczało 3 partyzantów, w tym Teo-

fil Niemczuk,,Grot'' z rkm-em. Strażnik Grzegorz Magryta

uwolnił się z wartowni i z zabranej broni zastrzelił ,,Misia''

oraz zranll,,Krasnopolskiego''' W czasie akcji zginęło rów-

nież 5 funkcjonariuszy Straży Więziennej. oddział uwolnił

301 osób.

Tablica została odsłonięta podczas uroczystych obcho-

dów Dnia Polskiego Państwa Podziemnego 27 września

2010 r., dzięki staraniom Światowego Związku Żołnierzy

Armii Krajowej okręg Zamość.

Zamość, u|. żelomskiego 13/ul. Kolegiacka 18,

dawna siedziba Powiatowego Urzędu

Bezpieczeństwa Publicznego

W budynku ,,Kamienicy Czerskiego" na rogu ul. Kolegiac-

kiej i ul. Zeromskiego w latach 1940-1944 mieścił się areszt

śledczy Gestapo. Następnie w dniu 12 sierpnia 1944 r. bu-

dynek został zajęty na siedzibę Powiatowego Urzę&l Bez-

pieczeństwa Publicznego. Znajdował się tu również areszt,

składający z się z ll cel, w których więziono przeciwni-

ków nowej władzy, w tym żolnierzy antykomunistyczne-

go podziemia. W okresie 1944-1947 więziono tu ok. 2300

osób. Na miejsca odosobnienia zaadaptowano również inne

Dawna stedzlba PUBP w Zamościu

na rogu uhc Zeromskrego r Kolegrackre; (widok obecny)

Tabhca pamlątkowa

na murze byłego PUBP

w Zamośclu

pomieszczenia na piętrze oraz w podziemiach, w tym ubika-

cję i pomieszczenia dawnej kawiarni.

Swój pobyt w areszcie zamojskiego PUBP wspomi-

nał Zygmunt Klukowski: Przyszedł strażnik, kazał mi zą-

brać rzeczy i sprowadził do na wpół rozwalonej kuchenki na

parterze I...|. okna wychodzqce na podwórko szczelnie za-

bite deskąmi, wolne tylko oberlufty. Smród, zaduch i brud

okropny. W jednym kqcie długi stół |...| w drugim rogu zlew

z bieżqcq wodq |...|. Ta dużą cela to przedwojenna kawiar'

nia ,,Europa". [Więźniowie] niektórzy mocno zarośnięci,

z długimi włosąmi, o cerze bladoziemistej, nierąz o twarzy nie'

co nalanej' Iest to charąkterystyczny wyglqd tych, którzy sie-

dzq od dłuższego czasu. Pewna grupa [więźniów] przebywa

też na piętrze |. ..|. Zaprowadzono mnie do głębokiej piwnicy

i umieszczono sąmego w małej, zimnej i ciemnej celi. Nie-

wielkie piwniczne okienko, znajdujqce się pod samym sufi-

tem miąło na zewnqtrz betonowq zasłonę |...]. Prawie cały

dzień świeciłą się żarówka umieszczona nad drzwiąmi. Cela

była bardzo wqska, zaledwie na długość pryczy z desek,

0becny widok ptwnrc

w podziemrach zamolskrego

PUBP
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Dr Zygmunt Klukowskl,

zd;ęcre sygnalrtyczne

wykonane przez

UB w 1950 r.

wmurowanej ną stąłe od ściany do ściany. Z jednej strony

pryczy przybita była do ściany ukośna deseczka, która miała

służyć więźniom jako poduszka. Na noc wydawano mi tyl-

ko jeden koc. Siennika nie było, spałem więc na gołych de-

skach, bez żadnej poduszki nawet ze słomy |...]. Zaintereso-

wały mnie napisy ną ścianach, a że dawno nie były bielone,

więc wszystkie słowa łatwe do odczytania. Znąlązłem liczne

nazwiska i inicjały tych, którzy tu przede mnq siedzieli oraz

daty ich pobytu |...\. Bardzo dużo było próśb do Boga: ,,Boże

ratuj", ,,Boże zmiłuj się" |.. .|. Sporo też było wyrytych jakimś

ostrym przedmiotem krzyży, a w jednym miejscu nąwet cąły

kościół. Poza tym dostrzegłem sporo pokratkowanych miejsc,

w których cyframi odnotowano dzień po dniu czas spędzony

w celi. Słowem - ściany dużo mówiły o ciężkich przeżyciach

i cierpieniach ludzkich [...1.

W dniu 16 lutego 1992 r. z inicjatywy Światowego

ZwiązkuŻołnierzy Armii Krajowej okręgu Zamośćna mu_

rze kamienicy umieszczono tablicę informującą, że gmach

ten był siedzibą Gestapo i UB. W dniu 19 grudnia 20|9 r.

w budynku otwarto stałą ekspozycję Ślady Zbrodnt. Historią

,,Kamienicy Czerskiego" w latach 1939-1956.

Zamość, Park Miejski. Tabliea poświęcona żołnierzom

AK rozstrzelanym 13 listopada 1944r.
(współrzędne: 50"43'1 1.5'N 23'14' 58.6"E; P69X+WR Zamość)

W Zamościu w Parku Miejskim znajduje się kamień z tabli-

cą upamiętniaj ącą rozstrze|anie 13 listopa da 1944 r. trzech

żołnierzy AK: Wacława Bakuniaka ,'Beczki'', Henryka Ka-

sprzaka ,,Eryka'' i Michała Szczura,,Tona''.

Park Miejski w Zamośctu.

Tablica pamiątkowa

poświętona zołnierzom

AK rozstrzelanym przez

Sowietów 13 listopada

1944r.

,,Beczka'' i ,,Ton'' byli żołnierzami placówki AK Sta_

ry Zamość, dowodzonej przez Romana szczura,,Urszulę''.

Bakuniak służył następnie w II Kompanii IV Batalionu 9.

pp Leg' AK',,Ton'', brat Romana Szczura, został zatrzymany

przez NKWD ll października 1944 r. w Starym Zamościu,

zaś ,,Beczka" 22 październlka 1944 r. w Udryczach' obaj

zostali osadzeni w areszcie śledczym NKWD w Zamościu,

a później przeniesieni do więzienia śledczego NKWD zlo-

kalizowanego w koszarach w Zamościu. Tam mieścił się

również Trybunał Pierwszego Ukraińskiego Frontu Wojsk

Lotniczych NKWD, który wydawał wyroki na żolnierzy

AK. Henryk Kasprzak "Eryk'' był dowódcą 2' Drużyny

II Kompanii IV Batalionu 9. pp Leg. AK. Z wyroku sowiec-

kiego sądu wszyscy trzej zostali zamordowani w zamojskim

Parku Miejskim 13 listopada 1944 r.

Monument w hołdzie zamordowanym żołnierzom AK
odsłonięto podczas uroczystości w dniu L2 marca201.6 r.

Żołnierze oddziału partyzanckiego Józefa śmiecha,,Ciąga'] komendanta Rejonu

lIl Grabowiet w 0bwodzie Hrubieszów lnspektoratu Zamojskiego AK i D5Z.

0d lewej stoją: Stanisław Molas,,ścigły", Franciszek Bochniak,,Tygrys'] Apolinary

Bakuniak,,Puszczyk'l Stefan Bakuniak,,Wiąz'1 Przy ckm-ie klęczą Edward

Karpowicz,,Drzwi" i Wacław Bakunlak,,Beczka"

(zamordowany przez NKWD 13 Xl 1944 r.)
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Zamość, ul. Akademicka 1, budynek sądu,

w którym odbywały się lozprawy Wojskowego Sądu

Rejonowego w Lublinie na sesjiwyjazdowej

w Zamościu

Usytuowany przy ul. Akademickiej I budynek dawnego

PałacuZamojskich do 2017 r.był siedzibą sądu. W latach

1948-1954 odbywały się w nim sesje wyjazdowe rozpraw

sądowych Wojskowego Sądu Rejonowego w Lublinie, na

których rozpoznawano oskarżenia przeciwko członkom

pod ziem ia antykomu n i st y cznego z Zamojszczyzny. W tym

gmachu w latach 1950-1954 na kary więzienia i śmierci

skazano członków II Inspektoratu Zamojskiego AK i żoł-

nierzy oddziału WiN Jana Leonowicza ,,Burty'': Stanisława

Koprowiaka, Franciszka Bieńkowskiego,,Samotnego'', Lu-

dwika Rogalskiego ,,Kanciarza'' (kara śmierci), Wacława

Borowskiego ',Sierpa'', |ana Kapustę ,,Łączkę", Alfreda Ka-

szubę,,Węża'', Stanisława Przybysza,,Maszynkę'', Stanisła-

wa Rogalskiego,,Szczupaka'', Bronisława Załogę,'Wichra'',

}ana |akubiaka ,,Brzozę", |ana Greniuka ,,Gołębia'', Hipo-

lita Dudę ,Jurka'', Pawła Kalinowskiego ,,Francuza'' (kara

śmierci), Mieczysława Szewczuka,,Włocha'' (kara śmierci)'

Aleksandra Szyprowskiego, Bolesława Wojtasia,,Heńka'',

Władysława Klimę' Bronisława Pitułę,,ojca'', Stanisława

Budynek dawnego Pałacu Żamo1sklch przy ul. Akademlckte.; 1 w Zamosclu,

w którym w Iatach 
'l948 

1954 odbywały slę rozprawy Wo1skowego 5ądu

Re1onoweqo w Lubltnle {na ses1ach wy1azdowych w Zamośctu)

Paweł Kalinowski ,,Francuz", zołnlerz oddzlału 5tanisława Pakosa ,,Wrzosa"

z ll lnspektoratu Żamojskiego AK, zatrzynany 27 październlka ']951 
r., skazany

przez WSR w Lublinle, na sesjl wy1azdowejw Zamośclu, na karę śmlercl,

zamordowany 7 lutego 1952 r. W Wlęzlenlu na Zamku w Lubltnie

Bednarczyka i Czesława Skrobana ,,Małego'' (trzej ostatni -
kara śmierci).

Sitaniec 169 (gm. Zamość). Tablica w kościele pw.

św. Bartłomieja, poświęcona żołnierzom AK i Bft,
poległym w latach 1939'1956

W kościele znajduje się tablica poświęcona żołnierzom

Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich z terenu Sitańca

i okolic, którzy zginęli w walkach z Niemcami w latach 1939-

l944. Ponadto prezentuje nazwiska żołnierzy,którzy polegli

lub zostali zamordowani przezUB i NKWD w latach 1944-

1956: Franciszka Adamczuka ,,Marsa", Lucjana Adamczuka

Tablica pamlątkowa

w kościele pw. św.

Bartłomie.;a w 5itańcu,

pośwtęcona zołnlerzom

AK i B(h, poległym

w latach 1919-1956

^.- lQ ^* *11 *-



i'".'e]: TadeusZ Łaqoda ''Barykada', zołnlerz AK'WtN 0bwodu Zamosc' od l 948 r.

.' l 
". 

-,dc.l oddzlału zbro1 nego pod Iegłego | | lnspektoratowr Za mo1sklem u AK '

_ . l' ] ] X 1949 r' podczas obławy zamo1sklego PUBP l KBW lv zabudowantach

,.: Kiełblnsklego,,5zprlkr'' w Horyszowle Polsklm (pow. lamosć' gm' Sltno)

:'r.lwe1' Jozef Pys ',0stry'', zołnlerz AK-WlN z re1onu Łabuń 0bwodu Żamosc,

.r nastepnre od marca 1948 r. ll lnspektoratu Zamolskleqo AK. l8 ll 195,l r.

_ lrosrlu zostałctęzko ranny wwaIcez l\40 ltego samegodntazmarłlvszpltalu

Slomki'', Stanisława Biziora,,Eama'', Henryka Kapłona,,Zu-

rarl-ia'', Henryka Kasprzyka ',Eryka'', Witolda Lwa ,,Świta'',

Tadeusza Łagody',Barykady'', Mariana Pilarskiego,,|ara'',

Stanisława Pakosa ,'Wrzosa", |ózefa Pysia ,,ostrego'', Anto-

niego Szczura ,,Tona" i Romana Szczura,,Urszuli".

Tablica została ufundowana w 1990 r. dzięki staraniom

Srriatowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej okręg Za-

mość Koło w Sitańcu.

Turobin, u!. Piłsudskiego 34. Tablica pośWięCona

Zygmuntowi Szumowskiemu,,Komarowi"

twspółrzędne: 50"49'31.2'N 22"44 Ę.5''E; RPGW+43 Turobin)

Gen. bryg' Zygmunt Szumowski ps. ,,Sędzimir'', ,,Przebój'',

Komar', s. Franciszka i Anieli z d. Budka, ur. 1ó kwietnia

l916 r. w Turobinie (pow. Krasnystaw), wykształcenie średnie,

agronom' oficer zawodowy WP, kpt. AK WiN. Przed wojną

ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty w Brześciu

n' Bugiem i Szkołę Podchorążych Piechoty w Komorowie

k' ostrowi Mazowieckiej. W wojnie 1939 r. wa|czył w szere-

gach 40 pp. od grudnia l939 r. w SZŁ komendant placówki

Tablica poświęcona lygmuntolvl 5zunovlsklemu',Komarol,vt

na murze budynku Rzemleśinrcze1 Szkoły Branzowe1 l stopnla w Turoblnle

w Turobinie; od lutego 1942 r. do krvietnia 1944 r. komendant

Rejonu I w Obwodzie AK Krasnystaw. Od kwietnia 1944 r. or'

ganizator i dowódca oddziału partyzanckiego, podczas akcji

,,Burza'' występującego jako I batalion 7. pp AK. Po wkrocze-

niu Sowietów pozostał w konspiracji. od września 1945 r., pod

ps. ,,Komar'', komendant obwodu WiN Włodawa' Pod koniec

lipca 1946 r., nie widząc sensu dalszej walki, opuścił szeregi

konspiracji i wyjechał do Wrocławia. Ujawnił się w kwiet-

niu 1947 r. w PUBP w |eleniej Górze. Studiował na SGGW

wWarszawie. Aresztowanyprzez WUBP w Lublinie 22 czerwca

1950 r' Wyrokiem WSR w Lublinie z 12 września l95l r. skaza_

ny na karę 5 lat więzienia, którą złagodzoną na mocy amnestii

do roku i l0 miesięcy. Zwolniony w kwietniu 1952 r'

Zygmunt 5zumowski,,Sędzlmlr", ''Komar", dowódca I batallon / Pułku Plechoty

Leglonów AK, w latach 1945 - 1946 komendant 0bW0dU WrN Włodalła'

ldlecie sygnalrtyczne wykonane przez UB w 1950 r.
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Radecznica, ul. Klasztorna 6, Bazylika

pw. św. Antoniego Padewskiego

Klasztor oo. Bernardynów był w latach 1940_1944 oparciem

dla działających na terenie Zamojszczyzny żołnierzy 9. pp

Leg. AK, zaś gwardian Józef Płonka ,,Czarny'' był kapelanem

partyzanckim. W okresie |944-1950 klasztor udzielałów

wsparcia żołnierzom antykomunistycznych oddziałów zbroj_

nych. Tutaj do amnestii w 1947 r. mieścił się sztab obwodu

Zamojskiego WiN wraz zdowódcąMarianem Pilarskim ,,}a_

rem''. odbywały się również odprawy, w których uczestniczył

m.in. dowódca Zgrupowania WiN okręgu Lubelskiego mjr

Hieronim Dekutowski ,,Zapora". Przechowywano tam broń

i archiwum AK, w czym pomagał brat zakonny Piotr Golba.

W marcu 1948 r. w klasztorze złoży|i przysięgę członkowie

II Inspektoratu Zamojskiego AK, którym do kwietnia 1950 r.

zakonnicy udzielali wszelkiej pomocy' a ówczesny gwardian

|an Ryba ,,Robak'' został kapelanem organizacji. W nocy

20 czerwca 1950 r. po obławie UB zatrzymano zakonników,

a na ławie oskarżonych w procesie kierownictwa II Inspek-

toratu Zamojskiego AK zasiedli P. Golba, J. Płonka, |. Ryba

oraz prowincjał zakonu o. Andrzej Szepelak. Zakonnicy zo-

stali skazani na kary wieloletniego więzienia'

Na murach bazyliki znajdują się tablice upamiętnia-

jące żołnierzy AK i drugiej konspiracji: Hieronima Deku-

Bazyhka w Radecznrcy

^-14*

Marlan Pilarskr,,-Jar", zołnlerz

WB ZWZ-AK, WiN, od 1947 r.

twórca i dowÓdca ll lnspektoratu

Zamojskrego AK. Aresztowany

12 lV 1950 r' w Zamościu

przez funkclonanuszy WUBP

w Lublinie, zamordowany

4 lll 1952 r. w więzienlu na

Zamku w Lublrnle.

towskiego,,Zap or ę", Tadeusza Kuncewicza,, Podkowę'', Ma-

riana Pilarskiego ,,|ara'' oraz|ózefa Płonkę ,,Czarnego''. Po_

nadto umieszczono tu tablicę przypominającą działania za-

konników, mające na celu odzyskanie suwerenności kraju.

W podziemiach bazyliki umieszczono kryptę II Inspek_

toratu Zamojskiego AK, w której spoczywają, odnalezione

przez Instytut Pamięci Narodowej i ekshumowane, szczątki

dowódcy organizacji Mariana Pilarskiego ,,|ara'' oraz jego

podkomendnych: Stanisława Biziora ,,Eama''' Pawła Kali-

nowskiego,,Francuza'', Mieczysława Szewczuka,,Włocha''

(wszyscy zostali straceni z wyroków Wojskowego Sądu Rejo-

nowego w Lublinie) orazlozefaPysia,,ostrego'', który zmarł

Ppor. Stanisław Bizior,,Smigło",,,Eam", zołnlerz ZWl-AK, WiN.

W marcu 1948 r. wstąpił do ll lnspektoratu Zamo1sklego AK pod dowództwem

Marlana Pilankrego ,,Jara". Pełnił funkqę komendanta Re';onu 5itantec

w Obwodzie Żamość. Aresztowany ] ] lV ']950 
r. w Zamośclu

przez funkcjonariuszy WUBP w Lublinle, zamordowany 4 lll 1952 r.

w więzienłu na Zamku w Lublinie
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TabIlce pamlątkowe w krypcle lI lnspektoratu Zamo1sklego AK w 8azyllce

w Radecznlcy, w ktÓre; spoczywa1ą, odnalezlone przez lPN t ekshumowane,

szczątkl Martana Pllarsklego ,,Jara" oIaz Jego podkomendnyCh.

w wyniku ran odniesionych w walce z Mo w Zamościu

18 lutego l95l r. Znajduje się tam również tablica poświę-

cona żołnierzowi AK-WiN Romanowi Szczurowi ',Urszuli''.

Łabuńki Pierwsze (pow. ZamośÓ 9m. Łabunie)'

po praweistronie drogikrajowej 17

(Zamość - Tomaszów lubelski), przy dawnym

Cmentarzu Woiskowym z l wojny światowej,

pomnik poświęcony komunistycznym aktywistom

zl i kwi dowa nym p rzez Sta n i sława Pa kosa,,Wrzosa"

(współrzędne: 50'40']9.0"N 2]"20'51.3'E; M8GX+X2 Łabuńki Pierwsze)

7 maja 1951 r. dwaj Żołnierze II Inspektoratu Zamojskie-

go AK: Stanisław Pakos ,,Wrzos'' i Mieczysław Szewczuk

,,Włoch'' zlikwidowali dwóch,,aktywistów'' komunistycz-

nych: |ana Kostrubałę - członka ZMP, komendanta Po-

wszechnej organizacji ,,Służba Polsce'' w Nowej osadzie

i |ana Cwika - członka ZMP i komendanta ,,Służby Pol-

sce'' w gminie Łabunie' Akcja miała miejsce w czasie za-

bawy tanecznej w Domu Ludowym w Łabuńkach Pierw-

szych (obecnie budynek Świetlicy Wiejskiej gminy Łabunie

Po lewej: Pomnik w Łabuńkach Pierwszych (wldok obecny)

Po prawej: Pomnlk w Łabuńkach Pierwszych (zdjęcte z okresu PRL)

i ochotniczej Straży Pożarnej w Łabuńkach Pierwszych).

,,Wrzos'' wszedł do wnętrza, zaś przed budynkiem był

''Włoch''. Gdy obaj komendanci wyszli na zewnątrz zosta-

li zastrzeleni. Obu komendantom wystawiono pomnik

w 25. rocznicę powstania PRL. Przetrwał tam w stanie

niezmienionym do 2018 r., kiedy usunięto orła i poprzed-

nią tablicę i w jej miejsce zamontowano poświęconą )ubi-

leuszowi l00-lecia Niepodległości. obelisk ten przez wiele

Iat był uznawany przez miejscową ludność za miejsce odda-

jące hołd Stanisławowi Pakosowi ,,Wrzosowi'', który zginął

w obławie UB w pobliskiej Kol' Brudek (obecnie wieś Bró-

dek) 20 grudnia l95l r.

Łabunie, ul. Zamojska 102, (mentarz ParafiaIny.

Pomnik poświęcony żołnierzom AK z oddziału

Edwarda Lachawca,,Kon]ada", którzy zginęll

W casie obławy UB-NKWD w dniu 18 kwietnia 1945 r.

18 kwietnia 1945 r., na terenie posesji |ózefa Bilskiego i Sta-

nisława Adamczuka w Łabuńkach oraz Leokadii Pieli w KoI'

Łabuńki Tuczapy, przebywali żołnierze oddziału AK do-

wodzonego przez Edwarda Lachawca ,,Konrada". W nocy

teren został otoczony przez grrJpę operacyjną złożoną

z funkcjonariuszy PUBP Zamość i NK\Ą/D' dowodzo-

ną przez szefa PUBP Zamość Mikołaja Lachowskiego.
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Pomnrk pośwręcony

zołnlerzom AK z oddzlału

Edwarda Lachawca,,Konrada"

na cmentarzu w Łabunlach.

Podpalono zabudowania sąsiadujące z posesjami Bilskie-

go, Adamczuka i Pieli. Partyzanci próbowali ratować się

ucieczką przez okna, jednak funkcjonariusze UB i NKWD
strzelali do każdego. Podczas obławy zastrzelono: Witolda

Grelę,,Pomstę'', Edwarda Lachawca,,Konrada'', Mieczysła-

wa Niemczuka ,,Gwiazdę'' i Henryka Wojniaka ,,Kancika''.

Ranny został Henryk Karchut ,,Linia'', którego dobito ba-

gnetem. oprócz żołnierzy AK w czasie obławy zabtto czte-

rech mieszkańców Łabuniek |ózefa Bilskiego, Franciszka

Bilskiego, Czesławę Bilską i Matyldę Skotarską. Tablica na

pomniku upamiętnia również innych żołnierzy AK-WiN
poległych w walce z komunistycznym reżimem: Zbigniewa

Cwiertn iewicz a,,Zby szka" (,, B arabasza'' ) - zginął 20 czer w -

ca 1946 r., Stanisława Pakosa ,,Konara'' (,'Wrzosa'') - zginął

20 grudnia l95l r.,|ózefa Pysia ,,ostrego" - zginął 18 lutego

I95I r. orazlanaZawadę,,Grubego'' _ zginął w 1946 r.

Tablrca memoratywna

na pomntku w Łabunrach

łabunie, uI. Armii Krajowej, naprze(iwko

nt 12 - dom rodzinny Stanisława Pakosa ,)łllzosa"
(współnędne: J8QX+6J Łabunie)

Stanisław Pakos ,,Konar'', ,,Wrzos'' żołnierz AK-WiN i do-

wódca oddziału podległego II Inspektoratowi Zamojskie-

mu AK zamieszkiwał w Kol. Łabunie tzw. Podgórz.e wraz

z rodzicami (obecnie Łabunie, ul. Armii Krajowej, posesja

nieoznaczona - naprzeciwko nr 12).

Z domem tym związanych jest kilka zdarzeń. Nocą

31 października 1947 r. dokonano akcji na posterunek Mo
w Łabuniach. Został w niej ciężko ranny szwagier S. Pakosa

Franciszek Sokołowski ,,Kruk''. W dniu 2 listopada 1947 r.

do zabudowań, w których zamieszkiwali ,,Kruk'' i ,Wrzos''

przyjechało trzech milicjantóW którzy podejrzewając Pako-

sa o udział w akcji zatrzymali go' Pakos był konwojowany

pieszo na posterunek Mo przez milicjanta Czesława Wosz-

czynę, który kopał go i bił bronią. W pewnym momencie

partyzant wyrwał mu broń, zastrze|1ł i uciekł'

od tej chwili był poszukiwany, zaś w domu co jakiś czas

urządzano rewizje. Do jednej z nich doszło w dniu 26 paź-

dzierniku 1951 r. Tego dnia ok. godz' 13.00 pięciu żołnierzy

z 3. Brygady KBW pod dowództwem strz. Mariana Roma-

niuka oraz dwóch funkcjonariuszy PUBP Zamość, na pole-

cenie kierownika referatu III zamojskiego PUBB przyszło

do zabudowań Pakosa. otoczono dom, zaś strz. Romaniuk

Dom rodzinny Stanisława Pakosa w Łabunlach
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Stanlsław Pakos,,Wrzos"

postanowił wejść przez dach na strych, gdzie ukrywał się

,,Wrzos'', o czymjednak rewidujący nie wiedzieli. Partyzant

zauważył Romaniuka, który wydzierał słomę ze strzechy,

rvięc ostrzelał go serią z automatu, ranił i wykorzystując za-

mieszanie zeskoczył ze strychu, po czym ostrzeliwując się

uciekł do pobliskiego lasu. Zorganizowany Przez UB pościg

nie przyniósł rezultatu.

Zawalów-Kolonia 4 (pow. Zamość, gm. Miączyn),

d o m ludwi ka Roga Iski e g o,,Szczepa n a ",,,Kanciarza"

- żołnierza AK-WiN i ll Inspektoratu Zamojskiego AK

oraz pośWięCony mu pomnik

(współrzędne: PH8M+WB Zawalów (olonia)

Ludwik Rogalski ,,Szczepan'', ',Kanciarz'' całe swoje życie był

związany zZawalowem i okolicznym terenem. od początku

l94l r' do lipca 1944 r' służył w ZWZ-AK, a następnie był

Ludwtk Rogalskl,,Szczepan",,,Kanciarz", zd1ęcle sygnalityczne wykonane

przez UB w 1950 r.

Upamiętnienie Ludwika

Bogalskiego,,Kancrarza" obok

jego domu w Zawalowie-Kolonrr

drużynowym kompanii AK ''Wiklina'' dowodzonej przez

|ózefa Kaczoruka ,,Ryszarda''' od września 1946 r., pod

pseudonimem ,,Kanciarz'', był żołnierzem WiN w rejonie

Kotlice-Skierbieszów (krypt.,,Niedźwiedź'', dowodzonym

przez Zygmunta Jaślikowskiego ,,Karego''. Nie ujawnił się

w L947 r. od września 1948 r. był członkiem II Inspekto-

ratu Zamojskiego AK, gdzie pełnił funkcję zastępcą |óze-

fa Włoszczuka ,,Pistoleta'', dowódcy II rejonu z obwodu

Zamość. Nadto do kwietnia 1950 r. był dowódcą oddziału

zbrojnego nazywanego I kompanią. W jego domu w KoLZa-

walów odbywały się odprawy organizacyjne II Inspektoratu,

zaś na terenie posesji była magazynowana broń.

W dniu 7 kwietnia 1950 r. w Hrubieszowie Ludwik Ro-

galski został zatrzymany przez funkcjonariuszy UB, a na-

stępnie przewieziony do PUBP Zamość i osadzony w aresz-

cie, gdzie był poddawany brutalnym przesłuchaniom. ,,Kan-

ciarz'' został oskarżony i wyrokiem WSR w Lublinie z dnia

Ż6 stycznia l951 r. skazany na karę śmierci. Ludwik Rogal-

ski został stracony 4 kwietnia l95l r. w więzieniu na Zamku

w Lublinie. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Zamo-

ściu z 14 stycznia 1993 r. stwierdzono nieważność wyroku

skazującego go na karę śmierci.

Staraniem rodziny obok jego posesji postawiono krzyż

informujący' że został zamordowany za walkę o wolną

Polskę.
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Hrubieszów, ul. mjr. H. Dobrzańskiego,,Hubala'' 7,

budynek Sądu Rejonowego, dawna siedziba

hrubieszowskiego PUBĘ rozbitego przez oddział

ppor. Henryka lewczuka,,Młota'' 28 maja 1946 r.

W Hrubieszowie, przy ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego

,,Hubala'' 7, gdzie obecnie mieści się Sąd Rejonowy, w 1946 r.

swoją siedzibę miał Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa

Publicznego. Gmach ten został zaatakowany i zniszczony

przez oddzial partyzancki obwodu WiN Chełm' pod do-

wództwem ppor. Henryka Lewczuka,,Młota'', podczas akcji,

która odbyła się nocą z 27 na 28 maja 1946 r', kiedy to połą-

czone oddziały partyzanckie WiN i Ukraińskiej Powstań-

czej Armii (UPA) uderzyły na Hrubieszów.

Polacy zaproponowali wspólne uderzenie na Hrubie-

szów podczas spotkania 19 maja 1946 r. w folwarku Miętkie,

co po uzgodnieniach z wyższym dowództwem, strona ukra-

ińska zaakceptowała. 27 maja 1946 r. w lesie pod Hrubieszo-

wem zebrały się cztery sotnie UPA, nad którymi dowódz-

two objął |ewhen Sztendera ,,Prirwa''. Ze strony polskiej

w akcji uczestniczyły oddziały partyzanckie hrubieszow-

skiego obwodu WiN oraz chełmski 3O-osobowy oddział

ppor. Henryka Lewczuka ,,Młota'', któremu przypadło za-

danie zdobycia hrubieszowskiego PUBP i uwolnienie więź-

niów. Wspierany był drużyną UPA z prowizoryczną wyrzut-

nią niemieckich pocisków rakietowych typu Nebelwerfer 4L

Budynek 5ądu Re;onowego w Hrubleszowle. w 1946 r. siedziba PUBP

(wldok obecny)

Budynek, w którym w 1946 r' mleścił slę hrubieszowskl PUBP

(zdjęcte z I połowy XX w.)

Tużprzed północą 27 maja 1946 r. zgrupowanie partyzanc-

kie wkroczyło do miasta' oddziały UPA, które miały ude-

rzyc na NKWD (w dworku Du Chateau przy ul. 3 maja 11,

ok' 200 m od PUBP) oraz grupa ,,Młota'' dotarły na miej-

sce, gdzie rozstawiono wyrzutnię pocisków rakietowych

oraz kilka granatników. Zaraz po rozpoczęciu ostrzału ko-

szar NKWD wystrzelono również dwie ,,rakiety'' w kie-

runku PUBB Po czym rozPoczęto krzyŻowy ostrzał gma-

chu i ruszono do ataku, o czym pisał w raporcie szef WUBP

w Lublinie mjr Franciszek Piątkowski: Pocisk trafił wprost

do gabinetu Szefa PUBP. Po wybuchu ,,torpedy" banda wdar-

ła się przez parkan ną dziedziniec PUBP, obstrzeliwujqc

gmach z broni automatycznej.

W gmachu PUBP w czasie ataku znajdowało się 14 fun-

kcjonariuszy resortu. Wystrzelenie rakiet wzmogło element

0ddział ppor. Henryka Lewczuka ,,Młota'1 Władztn, srerpień 1946 r

Dowódca lezy plerwszy z lewe;
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Zaskoczenia i panikę, co pozwoliło atakującym na zlikwi-

dowanie strażnika i wdarcie się do budynku. Podczas wy-

miany ognia zginęło 2 ubeków, jednak pomyłkowo zastrze-

lono również aresztowaną i czekającą na przesłuchanie

siostrę jednego z Żołnierzy WiN' sanitariuszkę Stanisła-

ll'ę Nieborak ,,Floresę'', biorąc ją za funkcjonariuszkę UB.

W niewyj aśnionych okolicznościach zgina| też j eden z w ięź-

niów - Aleksander Niezbędzki' Według raportów UB pod-

czas akcji uwolniono z aresztlJ 22 więźniów'

Gilów (pow. Biłgoraj, gm. Goraj), pomnik żołnierzy

9. Pułku Piechoty Legionów AK przy kośCiele

pW. śW. Najświętszego serca Pana Jezusa

Pomnik poświęcony żołnierzom AK-BCh z 9.pp Leg. po-

ległym i pomordowanym przez Gestapo oraz NKWD-UB'
w tym z oddziałów Tadeusza Borkowskiego ,,Mata'', Hiero-

nima Dekutowskiego,,Zapory'', Stanisław Kondrata,,Szare-

go" i Tadeusza Kuncewicza,,Podkowy".

Pomnik został wzniesiony 17 września 1989 r. przez społe-

czeństwo Hoszni ordynackiej.

Szczebrzeszyn, ul. Cmentarna,
(mentarz Parafi i Rzymskokatolickiei św. Mi kołaja

W położonej nieco na uboczu miasta szczebrzeszyńskiej

nekropolii znajduje się szereg miejsc ostatniego spoczynku

Żołnierzy podziemia niepodległościowego oraz antykomu-

nistycznego powstania. Między innymi spoczywa jątu: Zyg-

munt Klukowski - kronikarz dziejów Zamojszczyzny. Przy

grobie znajduje się również symboliczna mogiła jego syna

Krzysztofa Klukowskiego,'Tadeusza'' _ żoł,nierz organizacji

,,Kraj'', straconego l0 czerwca |953 r. w więzieniu mokotow-

skim w Warszawie; Teofil Bizior,,Kruk'' - żołnierz oddziału

AK Tadeusza Kuncewicza ,,Podkowy" oraz komendant rejo-

nu Szczebrzeszyn i adiutant komendanta obwodu Zamośc

Pomnik Źołnierzy 9. Pułku Piechoty Pomnik poświęcony Źołnierzom WP

Legionów AK przy kościele w 6ilowie i Armii Krajowej na Cmentarzu W

5zczebrzeszynie

WiN, który zginął w walce z Mo 8 września |946 r.;lanCzuk

,,Miecz'', ,,Kosa'' - żołnierz AK-DsZ-wiN i II Inspektoratu

Zamojskiego AK; Stanisław Karczewski,,Iwo'', ,,Goraj'' - żoŁ

nierz AK-WiN i II Inspektoratu Zamojskiego AK; Bolesław

Jóźwiakowski ,,Huzar" - żołnierz AK, zabity 15 listopada

1945 r. w Niedzieliskach przez NKWD; Antoni Książek,'or-

licz'' - żołnierz AK, zabity 3 czerwca 1945 r. w Narolu przez

Mo; Feliks Świrgoń ,,Dąb''' ,,Kołpak" _ żołnierz AK-WiN

i II Inspektoratu Zamojskiego AK; symboliczna mogiła }ana

Hadama ,,Agresta'' _ żołnierza AK-WiN i II Inspektoratu

Zamojskiego AK, zabitego przezMO 20 czerwca 1952 r.

las rozłopski . Kłzyż postawiony W miejscu śmierci

Jana Hadama,,Agresta"

(współrzędne: 50"43'1 3.0'N 22'54' 36.5" E; PWt6+43 Szczebrzeszyn)

około 600 m od końca ul. Przedmieście Szperówka w Szcze-

brzeszynie, w lesie rozłopskim przez miejscowych zwanym

Makarowiec, znajduje się drewniany krzyż upamiętniający

miejsce śmierci ppor. |ana Hadama,'Agresta''.

Ppor. |an Hadam ps. ,,Ęzka''' ,,Agrest'', s. Walente-

go i Anastazji, urodził się 24 listopada 1916 r. w Szperów-

ce, gdzie w latach 1924-1929 ukończył 6 klas szkoły po-

wszechnej. od 16 lutego 1939 r. służył w 3. pal w Zamościu
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Krzyz w miejscu śmierci

Jana Hadama,,Agresta"

w lesie rozłopskim

w plutonie łączności. W okresie kwiecień_sierpień 1939 r.

uczęszczał do SzkoĘ Podoficerskiej 3' pal w Zamościu, któ-

rą ukończył i uzyskał stopień bombardiera. W okresie l-9
września |939 r.walczył w 3 pal m.in. pod Dęblinem. Na po_

czątku 1942 r. został żołnierzem placówki BCh w Radeczni_

cypod ps' ,,Ęczka''' od l marca 1944 r. Hadam pełnił funk-

cję dowódcy placówki AK w Radecznicy. od października

1946 r. był członkiem WiN w rejonie Szczebrzeszyn (kryp-

tonim ,,olcha''). Utrzymywał kontakt m.in. z Hieronimem

Dekutowskim ,Zapor{, który 6 grudnia 1947 r. przebywał

u niego w Szperówce. l0 marca 1947 r. został awansowany

do stopnia plutonowego rezerwy. W dniu 12 kwietnia 1947

r. ujawnił się w PUBP w Zwierzyńcu, jednak nadal utrzy-

mywał kontakty organizacyjne zbylym dowódcą obwodu

WiN Zamość Marianem Pilarskim,,|arem".2l marca 1948 r.

Hadam został żołnierzem II Inspektoratu Zamojskie_

go AK i przyjął pseudonim 
"Agrest". 

Był dowódcą rejonu

Kapliczka św. Jana

w sz(zebrzeszynie przy

ul. Przedmieście Szperówka 55,

wykorzystywana przez

,.Agresta",1ako skrzynka

kontaktowa

Jan Hadam 
"Agrest", 

zołnlerz WĘ

BCh, a następnle AK l WiN

W ramach ll lnspektoratu

Zamo1skrcgo AK pełnń funkc1ę

dowódcy Repnu Radecznlca_Sułów

w obwodzie l Zamość. Zabty pnez

funkclonariusza M0 20 Vl 1952 r.

Radecznica - Sułóww obwod zie Zamość. od kwietnia 1950 r.

był intensywnie poszukiwany przez organy bezpieczeństwa.

Przebywał najczęściej niedaleko własnego domu oraz w le-

sie koło miejscowości Mokrelipie, Sąsiadka, Zaburze i Roz-

łopy. Tam co jakiś czas spotykał się ze swoją żoną Eugenią,

która dostarczała mu żywność. 20 czerwca 1952 r. informa-

torzy UB przekazali KPMO w Zamościu informację o miej-

scu ukrywania się Hadama. Milicja zeSzczebrzeszy\anrzą-

dziła zasadzkę na ,,Agresta'' w lesie rozłopskim. Tego dnia

ok. godz. 16.00 ,,Agrest'' sPotkał się w tym lesie z żoną. Po

jej odejściu partyzant wracał do swojej kryjówki, przecho_

dząc niedaleko gęstego zagajnika. Był w nim ukryty funk_

cjonariusz Mo' który zastrzelił Hadama. Do chwili obec-

nej nie znaleziono miejsca pochówku ,,Agresta''. Na cmen-

tarzu w Szczebrzeszynie znajduje się jego symboliczna mo-

giła. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

z 25 stycznia 2016 r. został pośmiertnie awansowany do

stopnia podporucznika.

W miejscu jego śmierci, około 2018 r., |an Hadam - syn

"Agresta" umieścił dwumetrowy krzyż wraz z tabliczką in_

formującą, że w tym miejscu 20 czerwca 1952 r. został za-

strzelony przez MO |an Hadam ,,Agrest'', żołnierz II In_

spektoratu Zamojskiego AK.

około l km na wschód od pamiątkowego krzyża,

w Szczebrzeszynie przy ul. Przedmieście Szperówka 55,

niedaleko posesji, gdzie mićszkał |an Hadam ,,Agrest'', Pod
rozłożysĘm drzewem znajduje się drewniana kapliczka

w kolorze nióieskim poświęcona św. |anowi. Pierwotnie była
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umieszczona na drewnianej podporze, ale wraz z upływem

czasu pozostała jedynie figura świętego. Kapliczka św. |ana

była wykorzystywana przez ,,Agresta'' jako ,,skrzynka kon-

taktowa'', a informacje chowaho pod deskami tworzącymi

daszek.

Podbór (pow. Tomaszów Lub., gm. Tyszowce),

ul. Partyzantów 50, Krzyż poświęony niemieckiej

obławie z dnia 7 czerwca 1943 L

W Podborze koło Tyszowiec przy u|. Partyzantów 50, po

prawej stronie drogi Ęszowce-Czermno, znajduje się kil-

kumetrowy drewniany krzyż wzniesiony w dniu 17 sierp-

nia 1947 r. przezbyłego komendanta obwodu WiN Zamość

Mariana Pilarskiego ,,|arł' i jego podkomendnych. Upa-

miętnia niemiecką obławę na żołnierzy AK przeprowa-

dzoną w Podborze 7 czerwca 1943 r' oraz stanowi wyraz

wdzięczności za ofiarność mieszkańców wsi. Tego dnia

po uzyskaniu doniesienia o zamieszkujących we wsi

członkach AK i przechowywaniu broni Niemcy oto-

czyli Podbór. Przeszukali również dom JaremczukóW
w którym mie szkalŻołnierzmiejscowej placówki AK Ma-

rian Pilarski,,Grom''. Nie udało się go odnaleźć, jednak

Krzyz we wsi Podbór, poświęcony

niemieckiej obławie

z dnia 7 Vl 1943 r., wzniesiony

17 Vlll 1947 r. przez byłego

komendanta 0bwodu WiN Zamoś(

Manana Pilarskiego,,.lara"

i lego podkomendnych

Niemcy pobili jego żonę Wierę Pilarską. W czasie obła-
wy Niemcy spędzili mężczyzn na plac w pobliżu posesji

żołnierza AK |ana |akubiaka,'Puchacza'' i tam dokona-
li ich selekcji. Zabra|i trzynaście osób, z których więk-
szość wysłano na roboty przymusowe do Rzeszy. Dwóch
z zatrzymanych: Stanisława Szwanca ,,Sęka'' _ Żołnierza
2l. kompanii AK i |ózefa Tyskiego wysłano do obozu
koncentracyjnego na Majdanku, gdzie został oznaczony

numerem więźniarskim 6777. Szwanc zginął w obozie
6 listopada 1943 r.

W 2019 r., staraniem IPN oddział w Lublinie, krzyż zo-

stał poddany gruntowej renowacji oraz umieszczono Przy
nim tablicę informującą o zdarzeniu jakie upamiętnia.

Jadąc z Podbór w kierunku południowym Warto odwie_

dzić' oddalone ok. 2 km Ęszowce, gdzie niedaleko kościo-

ła pod wezwaniem św. Leonarda usytuowany jest parafialny

cmentarz, na którym zlajdują się groby żołnierzy AK oraz

antykomunist ycznego podziemia.

Tomaszów LubeIski, ul. Lwowska 64. Dawna siedziba

a]esztu Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa

Publicznego tzw.,,Smocza Jama"

organizujący się w sierpniu 1944 r. w Tomaszowie Lubel-

skim Resort Bezpieczeństwa Publicznego zajął na swoją

siedzibę kilka budynków, w tym willę należącą do lekarza

Stefana Cybulskiego tzw.,,Cybulówkę'' (obecnie siedziba

Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego ul. Lwowska 5l).

Areszt UB został utworzony naprzeciwko, w dwóch połą-

czonych bramą budynkach na ul. Lwowskiej - obecnie pod

Jeden z budynków byłego

PUBP w Tomaszowie Lubelsklm

przy ul. Lwowskiel 64,

W którym obe(nie mieś(l

się lzba Pamlęct Tenoru

Komunistycznego.
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W środku z automatem PP5 por' KaroI Kazlmierz Kostecki,,Kostek'', dowdzący

akqą rozbicra PUBP w Tomaszowre Lubelskim 1] Xl 1945 r.

nr 62 i 64. Z powodu bestialskich metod śIedczych miejsce

to nazywano ,,rzeźnią", a później ,,Smoczą Iamą'''

Nocą 13 listopada 1945 r' oddział partyzancki Zrzesze-

nia WiN z rejonu Narola, dowodzony przez por. Karola Ka-

zimierza Kosteckiego ,,Kostka'', dokonał ataku na więzienie

UB w Tomaszowie Lubelskim' Partyzanci idąc lasem dotar-

li na cmentarz miejski, gdzie spotkali się z przewodnikami.

Unieruchomili linie telefoniczne. Później od tyłu przesz|i

pod budynek aresztu. Po sforsowaniu drewnianego pło-

tu zaczęto wyrywać łomami kraty w oknach. W tym cza-

sie zastrzelono również jednego wartownika Mieczysława

Kota, natomiast drugi zbiegł' ZałogaLJB rozpoczęła ostrzał

z budynku ,,Cybulówki''. oddział ,,Kostka'' oddał w ich kie_

runku dwa strzały z,,piata''. |eden trafił w budynek, a dru_

gi wywołał pożar składowanego paliwa' UB-owcy w popło-

chu uciekli z tyłu willi' W trakcie akcji partyzanci uwolnili

około 50 więźniów. Po rozbiciu aresztu ,,Kostek'' nie zdo-

bywał siedziby UB, lecz wycofał się w kierunku Kadłubisk'
obecnie w budynku przy ul. Lwowskiej ó4 znajduje się

Izba Pamięci Terroru Komunistycznego, natomiast budy_

nek obok, przy ul' Lwowskiej 62,który również należał do

tomaszowskiego PUBP, zajmuje dzisiaj bank BNP Paribas.

Brzeziny nr 86 (pow. Tomaszów Lub., 9m. Bełżec).

Miejsce ukrywania się iaresztowania 21 stycznia

1956 r. żołnierza AK-WIN Stefana Kobosa ,,Wrzosa"

Stefan Kobos ,,Wrzos'' był żołnierzem V Rejonu AK obwodu
Tomaszów Lubelski, a następnie dowódcą III placówki AK
Brzeziny i kompanii AK-WiN ,,Narol" dowodzonej przez

por. Karola Kosteckiego ,,Kostka". W listopadzie 1945 r.

brał udział w ataku na więzienie UB w Tomaszowie Lubel-

skim. Pomimo ujawnienia w 1947 r. został dowódcą Sa-

modzielnego obwodu WiN Tomaszów Lubelski, któremu

podlegał oddział |ana Leonowicza ,,Burty''. Ukrywał się
w schronie wybudowanym w podwójnej ścianie obory na

posesji Edmunda Szczepańskiego w Brzezinach. Był inten-

sywnie poszukiwany przez funkcjonariuszy Powiatowego

Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubel-

skim i Lubaczowie, a następnie ww Powiatowych Urzędów

do spraw Bezpieczeństwa Publicznego' W końcu ustalono,

Tablrca rnformarylna w Brzezlnach z blogramem Stefana Kobosa ..Wrzosa

przygotoWana przez IPN 0ddzrał w LubllnlePartyzancr oddział por' KaroIa Kostecklego ,,Kostka", Wiosna ]945 r.
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Deskal w Brzezlnach

z wrzerunkrem Stefana Kobosa

że może ukrywać się w Brzezinach. 2l stycznia 1956 r. funk-

cjonariusze PUdsBP w Tomaszowie Lubelskim oraz KBW

zorganizowali obławę na posesję Szczepańskiego. Zabudo_

wania otoczono i przystąpiono do rewizji. Podczas prze_

szukania ujawniono kryjówkę w podwójnej ścianie obory,

w której zatrzymano Eugeniusza Szczepańskiego i Stefa-

na Kobosa oraz m.in. broń i radioodbiornik. Wyrokiem

Sądu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 28 września l95ó

r' ,,Wrzos'' został skazany na karę dożywotniego więzienia.

Dzięki działaniom Magdaleny Szczepańskiej oraz In_

stytutu Pamięci Narodowej oddział w Lublinie w 2019 r.

miejsce, w którym ukrywano ,,Wrzosa'' zostało upamięt-

nione tablicami informacyjnymi oraz deskalami przedsta-

wiającymi sylwetki Żołnierzy AK-WiN.

Aresztowany Stefan Kobos,,Wrzos" przy bront znalezlonel przy ntm

w Brzezinach 21 I 1956 L

Błudek, ok. 1 km na zańód od wsi Oseredek (9m.

Susiec), teren byłego obozu NKWD oraz Cmentarz

Wojenny Żołnierzy Armii Krajowej
(wspóŁzędne: 50"25'36.7'N 23'07'47.9"E; (4GH+PX 0seredek)

obóz w Błudku działał od października 1944 r. do 26

marca 1945 r. obejmował teren o kształcie prostokąta
(200 m x l50 m), na którym zlokalizowano trzy baraki
(ok. 30 x 12 m każdy), gajówkę oraz dom prywatny. Był

otoczony ogrodzeniem z drutu kolczastego wysokości

3,5 m. W baraku nr 1 i 3 mieszkała ochrona obozu, zaś

w baraku nr 2, zbudowanym bez podłogi, więźniowie.
Załoga była złożona z żołnierzy 3. Samodzielnej Kom-
panii Wartowniczej (ochronnej) Wojsk Wewnętrznych
w ilości l80 osób, dowodzonej od grudnia 1944r.przez
kpt. Władysława (Wołodymira) Konowałowa' lej żoł-
nierze stanowili zarówno ochronę obozu jak i strażni-
ków pilnujących więźniów przy pracy. W gajówce miesz-
kał komendant obozu, prokurator (znany jako ,,Marek'')
i dowódcy ochrony. oficjalnie obóz zbudowano dla
volksdeutschów i reichsdeutschów, jednak w praktyce
przetrzYmYwano tu również obywateli polskich nie-
wygodnych dla ówczesnej władzy, w tym żołnierzy AK
i NsZ' których przesyłano z różnych więzień Lubelsz-
czYzny. M.in. 13 lutego 1945 r. z więzienia w Lublinie

Mie1sce po byłym obozle N(WD w Błudku
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(mentarz WoJenny zołnlerzy AK pomordowany(h w obozie NKWD w Błudku

przewożony był tam Leon Taraszkiewicz (późniejszy

słynny dowódca oddziału partyzanckiego obwodu WiN

Włodawa ps. ,,}astrząb''), jednak uciekł podczas trans-

portu. Liczba więźniów obozu nie jest znana, choć sza-

cuje się, że było ich ok. l80. Byli zmuszani do katorżni-

czej, lO-godzinnej pracy w lesie i pobliskim kamienio-

łomie w Nowinach, gdzie strażnicy znęcali się nad nimi'

Często ubrani byli jedynie w papierowe worki. Praca po_

nad siły i głodowe racje żywnościowe spowodowały, że

wielu więźniów zmarło zwycienczenia' niektórych rów-

nież zabijano. Ciała grzebano w lesie około stu metrów

od obozu. Szacuje się, że w obozie życie straciło około

80 ludzi. Informacje o działalności obozu dotarły do

miejscowych struktur ROAK. W połowie marca 1945 r'

dowódca rejonu Susiec Marian Warda,,Polakowski'' i do-

wódca rejonu |ózefow Konrad Bartoszewski ps' ,,Wir''

Pomnlk w hołdzle

ofrcerom i zołnierzom AK

pomordowanym przez NKWD

l UB w obozie w Błudku

nawiązali kontakt z żołnierzami z ochrony obozu, któ-
rzy wywodzlli się z wileńskiej AK: Piotrem Trepietem
i|ózefemWincałowiczem. Na odprawie 26 marca 1945 r.

zdecydowano' by zaatakować obóz i uwolnić więźniów.
Wieczorem tego dnia nastąpiła koncentracja oddziału
uderzeniowego, jednak wówczas okazało się, że wszyst-

kich więźniów pod eskortą wywieziono na stację kole-
jową w Długim Kącie, a stamtąd do obozu w Poniato-
wej. Na miejscu pozostał jedynie Konowałow i licząca
ok. l20 osób załoga. Pomimo tego partyzanci otoczyli
obóz, rozbroili żołnierzy oraz ujęli Konowałowa i pro-
kuratora ,,Marka". Komendant obozu i prokurator zo-
stali rozstrzelani, żołnierzy z ochrony puszczono wolno'
a baraki spalono; obozu już nie odbudowano. W latach
l95l-l953 żołnierze KBW przeprowadzili ekshuma-
cję pogrzebanych tam ciał, które najprawdopodob-

niej zostały przeniesione i pochowane na ,,Rotundzie''
w Zamościu.

Na terenie, gdzie funkcjonował obóz znajdtlją się tabli-

ce pamiątkowe, kamienie wskazujące położenie baraków,

miejsce domu komendanta oraz niewielki cmentarz upa-

miętniający jedno z miejsc, w którym odkryto zwłoki po-

mordowanych żołnier zy niepodległościowego podziemia.

Nowiny (gm. Susiec), po lewej stronie drogi

z Tomaszowa [ubelskiego do 0seredka znajduje się
pomnik poświęcony Janowl Leonowiczowi,,Bucie",

poległemu 9 lutego 1951 r. w zasadzce UB

(wspóhzęd ne: (4WH+VJ 5usiec)

Sierż. |an Leonowicz ps. ,,Burta'', s. Mariana i Anastazji z d.

Jurczak, ur. l5 stycznia I9l2 r. w Żabczu (pow. Tomaszów

Lubelski). Służbę wojskową odbył w 2. psk w Hrubieszowie,

w którym walczył we wrześniu t939 r. od października 1939 r.

był członkiem SZP-ZWZ-AK. od L942 r. był dowódcą sek_

cji szturmowej ,,Poturzyn'' odcinka ,,Wschód'' obwodu AK
Tomaszów Lubelski. w 1944 r. został żołnierzem 'Kom-
panii Leśnej'' dowodzonej przez Witolda Kopcia ,,Ligotę'',
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a Póżniej ,,Kompanii Żelaznej" Andrzeja Dżygały ,,Kor-

czaka''. Udało mu się wydostać z okrążenia w czasie akcji

,,Sturmwind II''. W ramach akcji ,,Burza'' znaLazł się w sze-

regach odtwarzanego przez Inspektorat Zamość 9. pp Leg.

AK. W dniu l sierpnialr944r. został awansowany do stopnia

plutonowego. Od lipca 1944 r., w ramach ROAK-DSZ-WiN'

kontynuował działalność zbrojną przeciwko strukturom

komunistycznym na Zamojszczyżnie. W dniu I czerwca

1945 r' został awansowany do stopnia sierżanta. W kwiet_

niu 1947 r. większość żołnierzy jego oddziału skorzystała

z amnestii. Sam Leonowicz odmówił podporządkowania

się rozkazowi o ujawnieniu i wszedł w skład Samodzielnego

obwodu WiN Tomaszów Lubelski, dowodzonego przez Ste_

fana Kobosa ,,Wrzosa''. W latach 1949-1950 jego oddział li-

czył kilkanaście osób. ,,Burta'' był intensywnie poszukiwany

przez Mo i UB, stąd bardzo często zmieniał swoje miejsce

pobytu ukrywając się u zaufanych współpracowników, m.in.

u nauczycielki z Nowin Władysławy Płoszajównej' W grud-

niu 1950 r. na trop jej powiązań z ,,Burti' wpadli funkcjo-

nariusze PUBP w Tomaszowie Lubelskim, a kobieta została

aresztowana.3 lutego l95l r. w budynku szkoły, w którym

mieszkała oraz zabudowaniach gospodarskich urządzono

zasadzkę, w której wzięło udział siedmiu funkcjonariuszy

UB dowodzonychprzez Ryszarda Trąbkę oraz były wspóŁ

pracownik ,,Burty'' - Antoni Dziuba, który miał rozpoznać

dowódcę. Po kilku dniach, 9 lutego l95l r., około godz.

20.30, nieświadomy śmiertelnego zagrożen\a Leonowicz

5rerz. Jan Leonowr(z ,,Burta"

na krlka tygodnr przed

śmlerclą. Zlma 1950/195l'

przyszedl na spotkanie do szkoły w Nowinach. Gdy ,,Burta''

zbliżył się do okien usłyszał okrzyk ',Stójl Ręce do góry!''.

Nie zamierzał poddać się bez walki, jednak miał niewielkie

szanse. Próbował chwycić za automat, ale ubecy otworzy_

li ogień z broni maszynowej, zabijając go na miejscu' Cia-

ło sierż. ,,Burty'' wywieziono do Tomaszowa Lubelskiego,

a następnie pochowano w nieznanym do dzisiaj miejscu.

W dniu 12 września 2012 r. z inicjatywy Bronisława

Malca,,Żegoty'' - prezesa Koła w Suścu ŚZZAK okręgu Za-

mość odsłonięto pomnik poświęcony |anowi Leonowiczowi

,,Burcie".

0seredek 76b (9m. 5usiec), budynek szkoły,

przy którei 15 grudnia 1950 r. zginął Edward Skalny

z oddziału Jana leonowicza ,,Bulty"
(współrzędne: 50"25'30.9"N 2]"09'55.'l'E; (568+44 0seredek)

W szkole powszechnej w oseredku zamieszkiwały dwie

nauczycielki Alfreda Bartosiewicz i Alicja Pydo. Udziela
ły one schronienia żołnierzom oddziału ,,Burty''' W dniu
15 grudnia 1950 r' w szkole przebywali Stanisław Samiec

,,Pasek''' Czesław Skroban ',Mały'' i Edward Skalny. o wy_

korzystywaniu szkoły jako kwatery oddziału doniósł do

UB konfident ,,orzech''. Na miejsce wysłano grupę z PUBP
w Tomaszowie Lubelskim. Gdy partyzanci opuścili budynek

zostali ostrzelani z broni maszynowej. Na miejscu zginąłNowlny, pomnrk w miejscu śmierci slerz' Jana Leonowicza ',Buńy"
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Budynek szkoły w Oseredku, przy które.j 15 Xll 1950 r. zglnął Edward Skalny z

oddzrału Jana Leonowlcza ,,Burty"

Skalny, zaś ranny,,Pasek'' i ,,Mały'' zdołali uciec. Według

raportu UB zdarzenie miało następujący przebieg W do-

niesieniach swych |...| ily'[ormator] ,,orzech'' donosił, że ną

metinę |...] zachodzq bardzo często bandyci z bandy ,,Burty"

[sic! - partyzanci z oddziału ,,Burty''], których to sam rozpo-

znał prowadzqc za nim obserwacje |. ..|. W trąkcie obserwacji

stwierdziliśmy, że na melinę tq przychodzi 4-ch bandytów

[sicl - partyzantów|, czasem 3-ch, 2-ch, itp. Najczęściej za-

chodzi tam l. . .l Skroban I. ..1. W dniu 12 XII 1950 r. Postano-

wiono obok meliny wystawić zasadzkę w sile S-ciu funkcjo-

nariuszy IJ B orąz ily'[ormatora],,orzech", którego zadąniem

było rozpoznać z bliskiej odległości bandytów [sic! - party-

zantów], których znał po ruchach |...|. Wszyscy pracownicy

IIJBI uzbrojeni byli w autotnaty PPSza I.'.1 oraz granaty

i mieli za zadanie zlikwidowąć bandę |sic| - oddział] [.'.].

W dniu 14 Xll 1950 r. o godz. 18.30 przyszło dwóch bandytów

na melinę, którzy zostali zaobserwowąni przez naszq zasądz-

kę i po upływie pół godziny |'..| wyszli z domu. Pracowni-

cy nasi postanowili pójść za nimi i przystqpić do likwidacji

w odpowiednim miejscu l. ..1. Bandyci [sic! - partyza ncil ode-

szli ok' 500 m. i zaszli na drugq melinę do dwóch nauczycie'

lek zam|ieszkałych] w m. oseredek, ną które posiadaliśmy

materiały o ich współpracy z bandq [sic| - oddziałem] ,,Bur-

ty". Pracownicy IvB| ząjęli stąnowiską urzqdzajqc zasadzkę

w odległości ok. 40 m. od budynku szkolnego. Ieden |z nich]

podszedł do okną, w celu podsłuchania treści rozffiowy, po

czym powrócił i stwierdził, że u jednej nauczycielki siedzi je-

den, ą u drugiej drugi |...]. Po tym fakcie pracownicy czekali

Po lewe1: (zesław Skroban ,,Mały'', 16 V 195] r. skazany na karę śmlercl,

zamlenloną póŹnle1 na dozywocre. Wolność odzyskał 30 lX 1961 r.

Po prawe;: Stantsław 5amtec ,,Pasek'', zmarł w wynlku ran ']8 
X l952 r.

w wtęzienlu na Zamku w LubIlnle

na lichl wyjście zajmujęc stąnowiską od ląsu, który był tuż

przy szkole, a bandyci [sic! - partyzanci) wychodzili zawsze

z meliny na las. Po upływie 5-ciu godzin tzn. ok. 1.00 w nocy

15 XII 1950 r' bandyci [sic! - partyzanc1| w ilości 3-ch /w mię-

dzyczasie doszedł Skroban/ wyszli ze szkoły i udali się wprost

ną naszq zasadzkę. Pracownicy |UB) podpukili bandytów

na odległość 10 metrów i przyłqpili do likwidacji. W trak-

cie pierwszych strzałów zabity został na miejscu, jak się póź-

niej okazało Samiec Stanisłąw ps. ,,Pasek" zastępca ,,Burty''

[błędne ustalenie, był to Edward Skalny] |...] dwajbandyci

[sicl - partyza nci] zdołali uciec, jeden z nich |. . .] został ranny.

Górecko Stare 75 (pow. Biłgorai gm.Józefów),

tablica poświęcona Konradowi Bartoszewskiemu

,,Wilowi" na budynku Szkoły Podstawowej

(wspókzędne: GX(V+MW Górecko Stare)

Por. Konrad Bartoszewski ps. ,,Wir''' ,,Zadora", s. Wacława

i |aniny z d. Rychter, ur. 5 lipca 1914 r. w Baranówce na Wo-

łyniu. W 1939 r. uzyskał wykształceniewyższe (polonistycz_

ne) na Uniwersytecie Warszawskiem. W latach 1937-1938

służył w 8' pp Leg. WP w Zamościu, gdzie ukończył Dy_

wizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy' od l do 23 września

1939 r. wa|czyłw 7.pP Leg. WP. Po powrocie do rodzinnego
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Tablica na budynku Szkoły

Podstawowe'; w Górecku

Starym pośwlęcona Konradowt

Bartoszewskiemu,,Wlrowi"

domu w )ózefowie (pow. Biłgoraj) organizował komórki kon-

spiracyjne, będąc początkowo zastępcą placówki sZP-ZwZ

|ózefów'Póżniej pełnił funkcję dowódcy placówki Zwz'AK
(luty l94l - listopad 1942 r.), a następnie dowódcy rejonu |ó-

zefów AK' Pod koniec 1942 r. zorganizował i został dowódcą

oddziału dywersji bojowej, wraz z którym przeciwstawiał się

prowadzonej przez Niemców akcji wysiedleńczej. 25 lutego

1943 r. został aresztowany przez posterunek Polskiej Policji

(,,granatowej'') w Józefowie. 2ó lutego 1943 r. został odbity

przez oddzial Czesława Mużacza,,Selima'' i od tego czasu

do 10 marca |943 r. był dowódcą oddziału partyzanckie-

go, a następnie, do 20 maja |944 r., dowódcą Kursu Młod-

szych Dowódców Piechoty. od 20 maja l'944 r.był dowódcą

III Batalionu 9. pp Leg. AK. W okresie 18-25 czerwca 1944 r.

brał udział w walkach z Niemcami w operacji ',Sturmwind
II'' w Puszczy Solskiej, skąd udało mu się przebić z częścią

oddziału. od lipca 1944 r' do 15 maja 1945 r. komendant

Rejonu V Józefow w obwodzie Biłgoraj AK-ROAK-DSZ'

28 stycznia 1945 r' rozbił więzienie w Biłgoraju uwalniając

67 więźniów. 26 marca 1945 r. wraz z oddziałem Mariana

Wardy,,Polakowskiego'' przeprowadził akcję na obóz NKWD

w Błudku. l kwietnia 1945 r. udało mu się uciec przed obła-

wą UB w Górnikach' po czym do maja 1946 r. pełnił funkcję

zastępcy dowódcy obwodu DSZ-WIN Biłgoraj. odpaździer-

nika l94ó r., przebywając w Warszawie, pełnił jednocześnie

funkcje zastępcy komendanta okręgu Lubelskiego WiN

i szefa jego sztabu oraz inspektora Inspektoratu Zamojskiego

Por. Konrad Bartoszewskr

..Wr",..ladora"

WiN. 2 kwietnia 1947 r. polecił Marianowi Pilarskiemu ,,)a-

rowi'' ujawnienie obwodu Zamojskiego WiN. Mieszkał

w Warszawie, gdzie pracował w wydawnictwie ,,Czytelnik'',

a następnie w Naczelnej Dyrekcji Muzeów i ochrony Za_

bytków. W listopadzie 1952 r. został aresztowany w Kielcach

przezUB i 13 października 1953 r' skazany przez Wojskowy

Sąd Rejonowy w Warszawie na 5 lat więzienia. Wolność od-

zyskał 8 grudnia 1954 r. z tytułu warunkowego przedtermi-

nowego zwolnienia zewzg|ędu na zły stan zdrowia. W 1969 r.

obronił dysertację doktorską na Uniwersytecie Wrocławskim

i uzyskał tytuł doktora. Zmarł2l kwietnia 1987 r. i został po_

chowany na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

od 1995 r. Szkoła Podstawowa w Górecku Starym nosi

imię Konrada Bartoszewskiego,,Wira'''

Górecko Stare 106 (pow. Biłgoraj, gm. Józefów),

lzba Leśna we Floriance. Tablica poświęCona

Sta n isławowi Szkla rzowi,,lawiszy"
(wspóhzędne: HX4Q+P5 Florianka)

We Floriance, w odrestaurowanej leśniczówce ordynacji

Zamojskich, w 2004 r. powstała Izba Pamięci. Znajduje się

tam tablica poświęcona Stanisławowi Szklarzowi,,Zawiszy".

Był on leśniczym leśnictwa Florianka, a w czasie II wojny

\
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Partyzantl druzyny,'Dabka'' z odozlału Edwarda Błaszczaka',Groma'',

9 pp Leg. AK, Gorecko Stare, zima1943l1944r'

światowej członkiem AK. W zajmowanych przez niego bu-

dynkach mieścił się punkt z radiostacją' a on był żołnierzem

oddziału Tadeusza Kuncewicza ,,Podkowy' i Edwarda Błasz-

czaka ,,Groma" z9.pp Leg. AK. w |947 r. był pracownikiem

leśnictwa Florianka.20 lipca 1947 r., mimo ujawnienia, został

wezwany na posterunek Mo w Józefowie, skąd pod eskor-

tą przetransportowano go kolejką wąskotorową do PUBP

w Biłgoraju. Tam przez cztery dni był bestialsko przesłuchi-

wany, m.in. przestrzelono mu stopy' Nad ran em}4lipca1947 r.

udało mu się wybiec na balkon budynku UB, skąd próbował

wzywac pomocy. Wówczas przesłuchujący go funkcjonariusz

UB strzelił do niego z automatu PPSz. Stanisław Szk|arz ,,Za-

Tabllca na ogrodzenru koścloła

w'Józefowle upamlętnla]ąCa

zołnrerzy AK-R0AK'WlN

zamordowanych przez

funkqonanuszy UB r M0

,,Hel'', ,,Tarzan", Żołnierz AK z oddziału Konrada Bartoszew_

skiego ,,Wira'', a następnie Edwarda Błaszczaka ,,Groma'''

17 lutego 1945 r. ,,Tarzan" przebywał u |ózefa Szponara

w Majdanie Niepryskim, gdzie został otoczony przezobławę

UB z Biłgoraja. Przy próbie wyrwania się z okrążenia został

ranny w nogę' jednak podjął walkę i podczas wymiany ognia

został zabity; Stefan Horodelski ,,Es'', dowódca 4. drużyny

w oddziale AK ,,Wira'' z Rejonu V |ózefów obwodu AK
Biłgoraj, a następnie żołnierz I Kompanii III Batalionu

9. pp Leg. AK. 14 lipca 1945 r. funkcjonariusze UB przy-

jechali ująć uczestników odprawy organizacyjnei WiN
u Hajduka w |ózefowie, w której ,,Es'' brał udział. Udało się

Partyzancl oddzlału [dwarda Błaszczaka ,,Groma", od lewe1: Józefat Zmuda

,,Czarny'l Krystran Herc,,Hel" (zamordowany przez UB 17 ll 1945 r. w Maldanre

Neprysktm), JÓzef Turczyńskl ,,5padochron", Luc;an Ha1duk ,,0gleń", Adam (zapka

,,(egła'l (zesław Krzemlądek, Jan NakIlckl ,,Dyplomata"

I zmar

nanym

q

wisza'' został ciężko ranny

zostało pogrzebane w niez

ł z upływu krrvi. |ego ciało

do dzisiaj miejscu.

Józefów (pow. Biłgoraj), ul. Wojska Polskiego 11,

Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej

Marii Panny. Tablica pośWięCona żołnierzom

AK-ROAK-WiN

Na wewnętrznej stronie ogrodzenia kościoła Parafii Rzym-

skokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej

Marii Panny w Józefowie znajduje się tablica poświęcona

żołnierzom AK-ROAK-WiN zamordowanym przez funk-

cjonariuszy UB i Mo. Upamiętnieni zostali: Krystian Herc
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opuścić mieszkanie, jednak w trakcie ucieczki został ranny,

a następnie dobity przez ubeków; Franciszek Lal ,,Słowik'',

żołnierz AK z oddział ,'Wira'', I Kompanii III Batalionu 9'

pp Leg. AK, a następnie oddziału sierż. |ana Leonowicza

,,Burty''. 26 grudnia 1950 r. został zabity w Machówku przez

Mo z Przewodowa; Ignacy Pyter ,,Murzyn'', żołnierz AK

z oddziału ,,Wira'', a następnie I Kompanii III Batalionu 9'

pp Leg. AK. 1 kwietnia 1945 r. przebywał wraz z ',Wirem''
u Jana Berdzika w Górnikach. W wyniku zdrady posesja

została okrążona przezUB.,,Wirowi'' udało się uciec, zaś

,,Murzyn'' zginął; Stanisław Szklarz,,Zawisza", zamordowa-

ny Ż YII 1947 r. w PUBP w Biłgoraju.

Uroczyste odsłonięcie tablicy; ufundowanej z inicjaly-

wy Światoweg o Związku Żołnierzy Armii Krajowej okręgu

Zamość, nastąpiło 2 czetwca201'3 r.

Gliniska (pow. HrubieszóW 9m. Uchanie),

pomnik pośWię(ony walce i śmierci

Wincentego Mieczysława Wróblewskiego,,Szuma"

St. strz. Wincenty Mieczysław Wróblewski ,,Rzepa'', ,,Szum'''

,,Pogrom'' od L942 r. do lipca 1944 r.był żo|nierzem placów-

ki BCh w Drohiczanach, dowodzonei przez Antoniego Ku-

lika ,,Gasta'', a następnie rejonu AK Rogów dowodzonego

Pomnik w Gliniskach

poświęcony walce i śmierci

Wincentego Mieczysława

Wróblewskiego,,5zuma"

przez Stanisława Barana ,'Bisa''. od maja 1945 r. był żołnie_

rzem WiN rejonu Hrubieszów dowodzonego przez Stani-

sława Zezulaka,,Kalifa'', później członkiem placówki WiN
w Świdnikach. od 1949 r. wszedł w struktury II Inspektora-

tu Zamojskiego AK, gdzie pełnił funkcję dowódcy Rejonu II

- Grabowiec w obwodzie Hrubieszów. W styczniu L949 r',

Po potyczce Henryka |ońca ,,Sztyleta'', Stanisława Pakosa

,,Wrzosa'' i |ózefa Pysia ,,ostrego'' w Świdnikach, ,,Szum''

zaczął się ukrywać. od 24 grudnia 1949 r. pełnił funkcję

dowódcy,,lotnej żandarmerii'' II Inspektoratu Zamojskiego

AK, zaś od końca 1949 r. lub początku 1950 r. był dowódcą

oddziału zbrojnego tej organizacji. |ako komendant jednej

z niewielu grup przetrwania na tym terenie był intensywnie

poszukiwany przezUB.2L maja 1952 r. Wróblewski przybył
do gospodarstwa Stanisława Buciora w Gliniskach. Dwa dni
później Bucior, dawny informator UB o ps. ,,Chciwy'', poje_

chał do Uchań i zawiadomił posterunek Mo o jego pobycie.

W doniesieniu podawał:

Melduję' że przebywa w mojej stodole bandyta Wróblew-

ski Mieczysław ps. ,,Szum" pochodzqcy z kol. Staszyc fsicl -
kol. Staszic] [...). Wymieniony posiada przy sobie broń: ąu-

tomat PPSz, pistolety dwa, a to: ,,Vis" i ,,Mąuser" w pokrow-

cu. Wymieniony przyszedł do mnie w dniu 21 maja 1952 r.

w godzinach wieczornych do domu [. . .). Powiedział on, że po-

zostąnie on u mnie do niedzieli 25 V 1952 r., gdyż musi wypo-

czqć, dodał on, że przed tym zanim do mnie przyszedł przez
trzy dni był w lesie i przemarzł. Na jego słowa ja zgodziłem się

zakwąterowaćgo [.' .]. Przez ten czas tj. we czwartek jedzenie

nosiłem mu osobiście ja. Dzisiaj rano jedzenie ząniosła mu

moja żona Stefania |...). Dnia 22 v 1952 r. w godzinach popo-

łudniowych |.. .) zastałem ,,Szuma" na zwyżkach z mojq żonq,

którą mówiłą mu o tym, że ja poprzednio współpracowałem

z UB' Wróblewski Mieczysław odpowiedział jej, że jeśli tylko

odejdzie z kwatery ode mnie to tq sprawę ze mnq załatwi. I ja
słuchąłem to z obory i wnioskowąłem, że przez słowa[...],,że

ze mnq to załatwi" powiedziął on, że mnie zabije.

23 maja 1952 r., około godz. 17.00, grupa operacyj-

na złożona z 20 funkcjonariuszy Mo, PUBP Hrubieszów
i WUBP Lublin otoczyła i zaczęła przeszukiwać zabu-

dowania |ana Gorajka, Władysława Tołpy i Stanisława
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Buciora. Partyzant usiłował przedostać się z zabudowań Bu-

ciorów do sąsiedniego gospodarstwa, został jednak zauwa-

żony, afunkcjonariusze UB i Mo otworzyli do niego ogień

w wyniku czego został ranny i upadł' Po chwili wybuchł

granat, który ,,Szum'' trzymał w ręce, co spowodowało jego

śmierć. W trakcie akcji wybuchł pożar, który strawił dom

mieszkalny, stodołę z oborą oraz sprzęty gospodarskie Sta-

nisława Buciora oraz część zabudowań sąsiada Władysła-

wa Tołpy. Przy 'Szumie'' znaleziono automat PPSz i pisto-

let ,Jis''. W innym raporcie pisano, że ciało ,,Szuma'' wycią-

gnięto ze stodoły dopiero po likwidacji pożaru, co zdaje się

przemawiać za tym' że po strzałach obławy wbiegł on z po-

wrotem do stodoły. Więcej szczegółów znajdujemy w rapor-

cie Szefa PUBP w Hrubieszowie Feliksa Chojęty, który tak

wspominał działania prowadzące do likwidacji ,,Szuma'':

w 1952 r. przystqpiłem do realizacji nowej sprawy za-

łożonej na dowódcę rejonu Inspektoratu Zamojskiego AK

WiIl o nazwisku Wróblewski, posługiwał się on pseudoni'

mem ,,Szum". Był to doświadczony kadrowy bandyta |sic|

_ partyzant]' a stqd też praca operacyjna trwała stosunko-

wo długo, prawie ],5 roku. Dogodny dla niego teren lesisty

na którym rzadko rozrzucone były ząbudowanią chłopskie'

sprzyjały w ukrywaniu się bandyty. Szeroka baza starych

i nowych meliniarzy ułątwiąła mu przebywanie na tamtej-

szym terenie' Ciqgle pozyskiwaliśmy nowych tajnych współ'

pracowników, którzy,,krqżyli'' wokół W'rt'blewskiego, ale

nie mieli bezpośredniego dotarcia. Stale pozyskiwaliśmy

st' strZ. Win(enty Mteczysław

WróbIewskl,,Rzepa",,,5zum",

,,Pogrom"

Wincenty Mieczysław WróbIewski

,,Szum'] poległ 23 V 1952 r.

w Gliniskarh, podczas walki

z grupą operacyjną UB'lv10

nowych, a eliminowaliśmy starych agentów. W końcu udąło

się nawiqzać kontakt z bandytq ,,Szumem" poprzez jednego

z wyeliminowanych już informatorów, który pomagał mu

egzystować. Po pewnym czasie w dogodnej dla informatora

sytuacji, skontaktował się z pracownikami Urzędu Bezpie-

czeństwa w Hrubieszowie przekazujqc informacje o bandycie

i meliniarzu. Sporzqdziłem szczegółowy szkic zabudowań

i rozpoczęliśmy współpracę. Po uzyskaniu informacji o poby-

cie ps. ,,Szuma" na melinie zebrałem grupę funkcjonariuszy
Urzędu Bezpieczeństwa i Komendy Powiatowej Milicji oby

wateIskiej [.. .]. Po przyjeździe samochodem do kolonii Stasin

[sic! - kol' Staszic] udaliśmy się pieszo na drugq stronę lasu.

W tym miejscu spotkaliśmy się z Z-cq Nączelnika Wydzia-

lu /// [WUBP w Lublinie] kapitanem fBronisławem) Świtq,

z którym opracowaliśmy gorqczkowo plan likwidacji bandy.

Zapadła decyzja, że kapitan Świta pozostanie na skraju lasu

wraz z trzema ludźmi, a ja i dwóch pracowników spróbujemy

się przedostać na drugq stronę wsi, a następnie okrqżyć za-

budowąnia od strony przeciwnej. Kiedy weszliśmy na nizinę.

którq w zasadzie byłoby lepiej przejść na drugq stronę wioski

spotkaliśmy wiele osób pracujqcych w polu. Ila nasz widok

chłopi zaczęli uciekać do wioski. Wobec takiej sytuacji zmu-

szony byłem zmienić plan działania i na własnq rękę dzia-

łać. Postanowiłem natychmiast jak najkrótszq drogq dotrzeć
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do meliny, obławić jq, a pote/n dociqgnqć obstawę ze skraju

lasu. Ieszcze nie zdqżyłem sprowadzić obstawy, a już bandyta

ps' ,,Szum" próbował ucieczki do lasu. W tym też celu bandy-

ta oddął kilka strzałów z automatu M.P., a potem rzucił dwa

granaty' Na strzały,,Szuma" odpowiedział funkcjonariusz
Pacholik, ofcer śIedczy naszej jednostki, zmuszajqc bandytę

do wejścia z powrotem do stodoły. Po chwili zobaczyliśmy kłę-

by dymu wydobywajqce się ze stodoły, gdzie była melina, a za

moment wybuchł wielki płomień, który ogarnqł całq stodołę.

Bandyta pod osłonq dymu próbował uciekąć do lasu. ,,Szum"

ponownie też otworzył ogień z broni automatycznej i wyrzu-

cił ostatni granat, który przedwcześnie wybuchł rozrywajqc

mu ciało na rękach, piersiach i brzuchu, co było niewqtpliwie

.iednq z przyczyn natychmiastowego zgonu.

Po likwidacji ,,Szuma'' informator ,,Chciwy'' otrzymał

rvynagrodzenie za swoje doniesienie, jak również ,,odszko-

dowanie'' za spowodowane obławą straty we własnym go-

spodarstwie. Postanowiono wykorzystać go także do dalszej

inwigilacji rodziny Wróblewskiego, o czym pisał szef hru-

bieszowskiego PUBP:

Informator ps' ,,Chciwy'' w toku operącji i później zacho-

wał się |...] wg naszych wskazań. Po zlikwidowaniu operacji

zatrzymano żonę ,,Chciwego'' i jego 17-tu letniego syną za

rzekome ukrywanie bandyty, którzy w toku przesłuchanie jej

przeczq jakoby wiadomo było im o pobycie w ich zabudowa-

niach bandyty Wróblewskiego Mieczysława ps. ,,Szum", a to

pozwoli nąm do wyprowadzenia informatora ps. ,,Chciwy",

którego również zamierzamy zatrzymać na okres trzech dni
jedynie dla celów konspiracji.

Ciało ,,Szuma'' okazano miejscowej ludności, a następ-

nie zabrano do siedziby PUBP w Hrubieszowie. Do chwili

obecnej nie ustalono miejsca pochówku ostatniego dowód_

cv ,,lotnej żandarmerii'' II Inspektoratu Zamojskiego AK.
Postanowieniem Prezydenta RP z 20 maja 2021 r.

W. M. Wróblewski został pośmiertnie awansowany do stop-

nia podporucznika. Staraniem Koła Rejonowego okręgu

Zamośc ŚzŻnrc w Uchaniach 23 maja 202I r., niedaleko

miejsca gdzie poległ ,,Szum'', odsłonięto obelisk upamięt-

niający tego niezłomn ego żołnierza.
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zdięcie na okładce (s. 1): Sierż. Jan Leonowicz,,Burta", żotniez 9. pp

Leg. AK, od tipca 7944r.,w ramach RoAK-Dsz-WiN, walczył przeci-
wko strukturom komunistycznym na Zamojszczyźnie. Po amnestii
w t947 r. pozostał w podziemiu, dowódca oddziału partyzanckiego
działaiącego w ramach Samodzielnego obwodu WiN Tomaszów
Lubelski. Poległ w starciu z grupą operacyiną tomaszowskiego PUBP
9 lutego 1951 r. w Nowinach (9m. Susiec). Zdięcie wykonane na kilka
tygodni pzed śmiercią, w zimie L95ol!95t.

Zdjęcie na okładce (s. a): 0d lewei: ppor. Stanisław Pakos ,,Wrzos'',
dowódca oddziału zbrojnego ll lnspektoratu Zamojskiego AK, potegł

20 grudnia 1951 r. w Kol. Brudek w obławie KBW; ppor. Wincenty
Miecąpław Wróblewski ,$zum'', żołnien Bch-AK i WiN; dowódca
oddziału oraz komendant żandarmeńi lotnej ll lnspektoratu Zamoi-

skiego AK, zginął 23 maja 1952 r. podczas obtawy UB-Mo w Gliniskach.

.L-.-L

odznaka pamiątkorłn ll lnspektoratu Zamoiskiego AK zaproiehowana
w 2018 r. Autor projektu i fundator - Bartłomiej Szyprowski.
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