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Partyzantowi …
W bój Cię nie wołały 
złociste fanfary...

Lecz huki po borach 
granatów i strzały...
Które się szeroko po 
wsiach rozlegały,
Krzyki zabijanych 
i groźne pożary.

Zbrojny karabinem – 
bardziej duchem 

śmiałym,
Ufny, że Bóg stoi po 
Krzywdzonych stronie...
Biegłeś, by Rodakom 
dać pomoc w obronie...

I gromić 
w morderstwach 

wrogów rozszalałych.

Wiedziałeś, że w ogniu 
tych walk – Polska 

płonie...
Miłość do Niej, 
młodość – Ciebie 

porywały...
Nie myślałeś wtedy 
o ranach, o zgonie...

Dziś w lasach echa 
Twych walk 
pozostały...

Kiedy po ich szczytach 
wiatr silniej powionie,
Z pokłonem Ci grają – 
dumne hymny chwały.

Końskowola,
21 sierpnia 2007 r. 

Z wdzięcznością Panu 
„Witkowi” 

Witkowskiemu, 
uczestnikowi bitwy pod 

Osuchami



Rocznicowe uroczystości na cmentarzu w Osuchach, koniec lat 40 - tych XX w.
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Wujek, którego nie 
zdążyliśmy poznać

Wspomnienie rodzinne o ppor. Stanisławie Makuchu ps. „Kruk”2

Stanisław Makuch był naj
starszym synem Jana Maku

cha (1887 1940) i  Katarzyny 
Makuch z  domu Danaj (1891
1976). Urodził się w Osuchach 2 
września 1911 lub 1912 roku. 
W  1910 roku na świat przyszła 
jego starsza siostra – Marianna 
(zm. w  1978 r.). Natomiast 
w  1921 roku urodziła się młod
sza siostra Katarzyna (zm. 
w  2011 r.), a  w  1922 roku brat 
Edmund (zm. w 2016 r.). Ojciec 
„Kruka” w  1912 roku zdecydo
wał się na emigrację zarobkową 
i  wyjechał do Stanów Zjedno
czonych wraz z  bratem swojej 
żony – Józefem Danajem. 
W  Chicago Jan pracował jako 
cieśla oraz dorabiał grając na 
skrzypcach w  zespole muzycz
nym na weselach. Czas I wojny 
światowej był trudnym okre
sem dla rodziny Makuchów. 
Ojciec Stanisława nie miał moż
liwości powrotu z Ameryki, na
tomiast Katarzyna, wraz 
z  dwójką malutkich wówczas 
dzieci  Marianną i  Stanisła
wem, została zesłana w 1915 ro
ku na wschód. W  trakcie zesła
nia Katarzyna pracowała fi
zycznie w  gospodarstwie, dzie
ci zaś zostawiła pod opieką 
również wygnanej rodziny mę
ża. Marianną i  Stanisławem 
opiekowali się stryj i  stryjenka. 
Katarzyna miała możliwość wi
dywać córkę i  syna tylko raz 
w  miesiącu, co dodatkowo wy
magało przejścia piechotą około 
20 kilometrów. Do Polski Ma
kuchowie powrócili po wojnie.

W  1920 roku Jan Makuch 
wrócił z  Ameryki do odrodzo
nego państwa polskiego. Ubole
wał nad tym, że w  trakcie po
dróży zaginęła walizka, w  któ
rej znajdowała się większość 
zarobionych w  Chicago pienię
dzy. Środków jednak wystar
czyło na zakup trzydziestohek
tarowego gospodarstwa 
w  Uścikowie (dzisiejsze woje
wództwo wielkopolskie), gdzie 
przeniosła się cała rodzina. 
Z  zakupem gospodarstwa wią
że się ciekawa historia. Sprze

dający je Niemiec nie zgodził 
się na transakcję w  dolarach, 
nalegając na płatność w  mar
kach niemieckich. Jan Makuch 
wymienił więc pieniądze 
i  w  ten sposób zakupił gospo
darstwo. Niemiec niedługo jed
nak nacieszył się transakcją, bo 
marki szybko straciły na warto
ści. W Uścikowie na świat przy
szło także dwoje młodszego ro
dzeństwa Stanisława.

Po pewnym czasie Jan i  Ka
tarzyna zdecydowali się na wy
prowadzkę do Gdyni. Decyzja 
była podyktowana trudami wy
nikającymi z  prowadzenia go
spodarstwa i  troską o  zdrowie 
głowy rodziny. Jednocześnie 
dzieci – Katarzyna i  Edmund 
nie widząc swojej przyszłości 
na wsi, namawiali rodziców na 
przeprowadzkę do miasta. Jan 
i  Katarzyna z  dwójką młod
szych dzieci przenieśli się do 
Gdyni około 1935 roku. Począt
kowo zamieszkali na Grabów
ku, później zakupili dom przy 
ulicy Olsztyńskiej. Najstarsza 
córka Marianna została w Wiel
kopolsce. 

Przed II wojną światową Sta
nisław Makuch ukończył gim
nazjum w  Obornikach. W  la
tach 193334 pobierał nauki 
w  Państwowej Szkole dla Le
śniczych w  Margoninie. Przyj
mowano do niej osoby, które 
ukończyły 7 klas szkoły po
wszechnej oraz odbyły jedno
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roczną praktykę przed
szkolną w  lasach do
wolnej formy własno
ści. Dodatkowo odby
wał się także egzamin 
przedwstępny, spraw
dzający podstawowe 
wiadomości z  zakresu 
języka ojczystego i  ma
tematyki. Nauka trwała 
jedenaście miesięcy, po
dzielona była na trzy 
okresy. Przedmioty 
miały dostarczyć adep
tom niezbędnych wia
domości z  zakresu le
śnictwa, wykorzystując 
nabytą już przez nich 
wiedzę podczas prak
tyk. Podzielone były na 
trzy grupy: grupa I  (przedmioty 
ogólne): język polski, nauka 
o  Polsce współczesnej, matema
tyka, botanika, zoologia, ratow
nictwo, higiena; grupa II (przed
mioty zawodowe): miernictwo, 
nauka o siedlisku, hodowla lasu, 
użytkowanie lasu, ochrona lasu, 
pomiar drzew i  drzewostanów, 
urządzanie lasu, zarys ustawo
dawstwa i  administracji leśnej, 
zarys budownictwa leśnego, ło
wiectwo; grupa III (przedmioty 
pomocnicze): podstawowe wia
domości z  zakresu rolnictwa, sa
downictwa, pszczelarstwa, rybo
łówstwa, rysunku i  kreślenia. Po 
ukończeniu kursu uczeń składał 
egzamin przed komisją, której 
przewodniczył najczęściej Na
czelnik Zarządu Okręgowego 
Lasów Państwowych. Po po

myślnym jego zdaniu otrzymy
wał tzw. tymczasowe świadec
two. Warunkiem uzyskania peł
nego wykształcenia było odbycie 
jednorocznych praktyk w  lasach 
państwowych. Po spełnieniu 
tych wszystkich warunków ab
solwent mógł podjąć pracę 
w  szeregach Administracji Le
śnej3. Warto dodać, że Stanisław 
Makuch nie był jedynym leśni
czym w  rodzinie. Wcześniej jego 
pradziadek pracował jako gajo
wy u  hrabiego Zamoyskiego. Po 
szkole „Kruk” odbył służbę woj
skową. Do Wielkopolski przyje
chał tuż przed wojną na manew
ry wojskowe. 

Przed wojną wujek pracował 
jako leśniczy w  Solcu Kujaw
skim. Tam odwiedziła go matka, 
wspominając, że ten chwalił się 
umiejętnościami strzeleckimi. 
Stanisław odwiedzał rodzinę 
w  Gdyni dość systematycznie. 
Siostra Katarzyna wspominała, 
że z  bratem wybierała się wów
czas do cukierni na ciastka doda
jąc, że zazwyczaj to ona była 
sponsorem tej wyprawy, bo 
Stach był najczęściej bez pienię
dzy. Stanisław Makuch cieszył 
się, według opinii obu sióstr, 
wielkim powodzeniem wśród 
kobiet i  był lubiany w  towarzy
stwie. Przede wszystkim zaś Ma
rianna i  Katarzyna zapamiętały 
go jako człowieka dobrego i  po
mocnego dla innych

Po wybuchu II wojny świato
wej Stanisław przyjechał do swo
jej najstarszej siostry do Siera
kówka (Budziska) w  Wielkopol
sce. Przywiózł broń – mausera, 
dubeltówkę i  dryling, które 

ukrył u  siostry w  szafie. 
Otrzymawszy od niej 
pieniądze i  żywność 
zdecydował się udać na 
Lubelszczyznę do stryja 
Józefa Makucha. Po la
tach Marianna powta
rzała, że żałowała, iż nie 
była w  stanie zatrzymać 
brata w  Wielkopolsce, 
wierząc, że być może je
go szanse na przeżycie 
wojny byłyby wówczas 
większe. Jakiś czas temu 
z  zapytaniem o  ten epi
zod życia „Kruka” 
zwrócił się do nas Piotr 
Bartoszewski, syn Kon
rada Bartoszewskiego 
„Wira”, jednego z  do

wódców AK działającego na Lu
belszczyźnie. Pan Piotr pytał 
o  wrześniowe losy Stanisława 
Makucha, dzieląc się informacją 
znalezioną w  jednej z  książek 
o  dziejach Osuch, jakoby wujek 
przybył na te tereny na początku 
wojny z  zachodu Polski rowe
rem. Dziś, dzięki kwerendzie 
przeprowadzonej w  rodzinnym 
gronie, jesteśmy w stanie zwery
fikować tę informację. W  jednej 
z  zachowanych notatek brata 
„Kruka”, Edmunda, widnieje 
identyczna informacja – że wujek 
z  Wielkopolski udał się na Lu
belszczyznę właśnie na rowerze.

W  czasie II wojny światowej 
w Gdyni pozostali rodzice „Kru
ka” i  dwójka młodszego rodzeń
stwa. Cała rodzina została wy

Stanisław Makuch (pierwszy od lewej)
z kolegami ze szkoły

Stanisław Makuch w trakcie 
pracy przed wojną

Stanisław Makuch z siostrą 
Katarzyną w Gdyni

w 1938 lub 1939 roku
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siedlona z  domu znajdującego 
się przy ul. Olsztyńskiej i  miesz
kała w  baraku niedaleko dzisiej
szego Placu Górnośląskiego. Oj
ciec pracował w  porcie jako cie
śla, gdzie w  1940 roku zginął 
w  niewyjaśnionych do końca 
okolicznościach (miał zostać 
przygnieciony belką). Siostra Ka
tarzyna pracowała w drogerii. Ze 
względu na swoją mało aryjską 
urodę (ciemne włosy, cera oraz 
oczy) była brana za Żydówkę 
i  tym samym – znalazła się 
w kręgu podejrzeń Gestapo. Pra
codawca Katarzyny jednak za
wsze potwierdzał jej polskie po
chodzenie. Młodszy brat praco
wał w  fabryce opakowań. Pod 
koniec II wojny światowej, gdy 
Trójmiasto było bombardowane 
przez Rosjan, matka „Kruka” zo
stała ranna w  nogę odłamkiem. 
Ranę opatrzył sowiecki lekarz. 

Niewiele było wiadomo 
o  działalności „Kruka” w  czasie 
wojny. O  tym, że był dowódcą 
placówki ZWZAK w  Osuchach 
rodzina dowiedziała się dopiero 
po wojnie. Czas wojny nie był 
zresztą odpowiednim momen
tem na przekazywanie tego typu 
informacji, zważywszy chociaż
by na przechwytywanie listów 
przez Niemców. W  partyzantce 
Stanisław ożenił się z  Władysła
wą (z domu Goch), nauczycielką 
z  Łukowej. Władysława również 
działała w  strukturach państwa 
podziemnego jako plutonowa 
pod pseudonimami „Pokrzywa” 
i  „Gejsza”. We wspomnieniach 
kolegów z partyzantki „Kruk” 

jawi się jako czło
wiek, który nie 
chciał pogodzić się 
z  wizją przyszłości 
Polski roztaczanej 
przez Rosjan i  ich 
popleczników. 
Miał nawet kie
dyś, podczas roz
mowy z  jednym 
z  delegatów party
zantki sowieckiej, 
przypomnieć rok 
1920, co zresztą 
zakończyło się 
niemiłym incy
dentem4.

    W  trakcie woj
ny Stanisław Ma
kuch kontaktował 
się zarówno z  po
zostałą w  Gdyni 

rodziną, jak i  z  najstarszą siostrą 
Marianną. W  rodzinnych zbio

rach zachował się list pisany 
przez „Kruka” z Osuch w  lutym 
1943 roku. Zawarte w nim infor
macje dobitnie pokazują system 
wartości „Kruka”, który na 
pierwszym miejscu stawiał ro
dzinę oraz Ojczyznę. Wujek 
dziękował za przysłane zdjęcia 
i  prosił o  więcej. Przesyłał także 
informacje o  losach rodziny 
i  przyjaciół. Z  wytęsknieniem 
czekał na wiosnę, pisząc, że 
„może przetrwamy tę nędzę”. 
List „Kruk” kończył znamienny
mi słowami: „o mnie nie martw
cie się, cokolwiek by się stało, bę
dę postępował tak, jak mi sumie
nie nakazuje, i obowiązek”.  Sło
wom tym pozostał wierny do 
końca swojej służby. Stanisław 
Makuch kontaktował się także ze 
starszą siostrą Marianną w  1944 
roku. W  liście „Kruka” dało wy
czuć się, że grozi mu niebezpie

„Kruk” z żoną Władysławą
w czasie II wojny światowej

List Stanisława Makucha pisany do rodziny w Gdyni z Osuch 23 II 1943 r.
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czeństwo. Marianna mieszkała 
wówczas w Starym Sączu u swo
jej teściowej i nie miała możliwo
ści ściągnąć brata do siebie. Prze
słała mu paczkę. Był to ostatni 
kontakt rodzeństwa.

Stanisław Makuch poległ 
w  bitwie pod Osuchami 25 
czerwca 1944 roku. W  rozmo
wach z  kolegami z  partyzantki 
miał wyrazić się krytycznie na 
temat decyzji dowództwa o  po
zostaniu w  kręgu obławy5. 
Twierdził, że jeszcze kilka dni 
przed bitwą można było wyjść 
z  zaciskającego się niemieckiego 
pierścienia niemal bez walki. Po
mimo krytyki podporządkował 
się jednak decyzjom starszych od 
niego stopniem. 

Informacje, które posiadała 
najstarsza siostra wujka pozwa
lają rzucić nieco światła na oko
liczności jego tragicznej śmierci. 
Otóż „Kruk” miał z  powodze
niem wyrwać się z  niemieckiego 
oblężenia wraz z  częścią oddzia
łu. Potem zdecydował się jednak 
zawrócić, aby upewnić się, że je
go ciężarna żona nie potrzebuje 
pomocy. W  wyprawie towarzy
szyła mu sanitariuszka. Podczas 
tej przeprawy natknęli się na żoł
nierzy niemieckich i  zauważeni 
przez nich – zostali zastrzeleni.

Siostrze Katarzynie śniła się 
śmierć brata. Mniej więcej w cza
sie, gdy pod Osuchami toczyła 
się krwawa bitwa, miał do niej 
przyjść Stanisław – w  mundurze 
lecz bez głowy. Rano pomyślała, 
że Stachu chyba zginął. Po kilku 
dniach rodzina otrzymała infor
mację o śmierci „Kruka”. W trak
cie działań zbrojnych zginęła 
także spodziewająca się dziecka 
żona Stanisława. Młodsza siostra 
„Kruka”, wspominając okolicz
ności tragicznej śmierci brata 
podkreślała, że tak niewiele mu 
już zabrakło (w  kontekście zbli
żającego się zakończenia wojny), 
by wytrwał i przeżył. Prawdopo
dobnie nie zdawała sobie spra
wy, że jego los po wojnie ze 
względu na prześladowania 
działaczy AK przez komunistów 
mógł być równie tragiczny. 
Wnioskując z niechętnej postawy 
Stanisława Makucha wobec so
wieckiej wizji przyszłości Polski, 
raczej nie pogodziłyby się z losa
mi Polski po 1945 roku. Dla mat
ki „Kruka” szczególnie bolesny 

był pierwszy rok po zakończeniu 
wojny. Widok wracających ludzi, 
szukających zagubionych w  wo
jennej zawierusze swoich rodzin 
dobitnie uzmysławiał jej i  przy
pominał, że jej syna wśród nich 
nie będzie, że Stanisław do nich 
nie wróci. Wiele lat później, gdy 
do jej wnuczki Ireny zaczął przy
chodzić narzeczony – Stanisław 
Gacek, mawiała „mamy Stasia 
w  rodzinie”, mówiąc o  „Kruku” 
tak, jakby nadal żył. Wydaje się, 
że Katarzyna nigdy nie pogodzi
ła się do końca z tragiczną śmier
cią syna. Śmierć „Kruka” była 
także traumą dla trójki jego ro
dzeństwa, które podziwiało 
i szanowało brata. 

Po II wojnie światowej rodzi
na nie posiadała pewnych infor
macji o  wojennych losach Stani
sława Makucha. Nie znano też 
miejsca jego pochówku. Gdy 
wreszcie dowiedziano się o miej
scu spoczynku „Kruka” jego 
matka nie miała już możliwości 
odwiedzić grobu syna. Tablicę, 
która dzisiaj znajduje się na gro
bie, ufundował brat Edmund 
(przede wszystkim by sprosto
wać błędnie podany wiek Stani
sława). W  rodzinie wspominało 
się „Kruka”, opowiadając histo
rie z  nim związane. Pamiętam 
(A.PK.), gdy po raz pierwszy, 
jako dziecko od zawsze zaintere
sowane historią, zapytałam bab
cię (siostrę „Kruka” Katarzynę), 
czy w  naszej rodzinie ktoś wal

czył w AK w czasie wojny, a ona 
wówczas powiedziała: „mój 
brat”. Tak dowiedziałam się o lo
sach wujka. W  każdej takiej roz
mowie z babcią wyczuwałam za
wsze dojmujące poczucie bezna
dziejności tej śmierci w  od 
niesieniu do wujka i  jego żony 
–śmierci, która zabrała ich nie 
w porę, przedwcześnie, w czasie 
oczekiwania na narodziny dziec
ka, w momencie, gdy już wiado
mo było, że zbliża się kres woj
ny. Nigdy w  naszej rodzinie nie 
próbowano jednak oceniać wy
borów „Kruka”, choć okazały się 
one dla niego tragiczne. Posiada
liśmy w  domu jedno z  wydań 
książki Jerzego Markiewicza 
„Nie dali ziemi skąd ich ród”. 
Cieszyliśmy się, że są w  niej 
wzmianki o wujku i  czasem mó
wiliśmy o  tym podczas rodzin
nych spotkań. To głównie pod
czas takich rozmów młodsze po
kolenia w  naszej rodzinie 
dowiadywały się o  działalności 
i  okolicznościach śmierci wujka, 
którego nie zdążyliśmy poznać – 
ppor. Stanisława Makucha „Kru
ka”.

Agnieszka PawłowskaKubik
GUMed))

ZdzisławaPawłowska
Irena Gacek

JerzyPawłowski
Krzysztof Pawłowski1

1 Autorzy artykułu to potomkowie ro
dzeństwa Stanisława Makucha: Irena 
Gacek – córka siostry „Kruka” – Marian
ny; Jerzy Pawłowski i  Krzysztof Paw
łowski – synowie siostry „Kruka” Kata
rzyny, Zdzisława Pawłowska – żona Je
rzego, Agnieszka Pawłowska Kubik – 
córka Krzysztofa. Ponadto materiałów 
w  postaci notatek, zdjęć i  listu dostar
czył Konrad Makuch – syn brata „Kru
ka” – Edmunda.
2 Tekst opiera się na wspomnieniach 
członków rodziny ppor.  Stanisława Ma
kucha „Kruka”, nie zaś na informacjach 
poświadczonych źródłowo. Dlatego nie 
jesteśmy w  stanie zweryfikować praw
dziwości wszystkich zawartych w  nim 
danych.
3 J. Szaban, Państwowa Szkoła dla Le
śniczych, http://www.encyklopediale
sna.pl/haslo/panstwowaszkoladlale
sniczych. 
4 F. Mielniczek, Z  tamtych lat…, Wspo
mnienia AKowca z  Zamojszczyzny, 
„Zeszyt Osuchowski”, 2017, nr 14, s. 64.
5 K. Bartoszewski, „Fragment z dzienni
ka”, „Zeszyt Osuchowski”, 2003, 
nr 1, s. 14.

Stanisław Makuch „Kruk”
w mundurze leśniczego

przed wojną
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Geneza niemieckich operacji kryptonimie 
„Sturmwind I” i „Sturmwind II”

Bitwa pod Osuchami rozegra
ła się w  trakcie podjętej 

przez Niemców akcji skierowa
nej przeciw oddziałom podzie
mia operującym w dystrykcie lu
belskim. Okupant użył wówczas 
znacznych sił, ok. 30  tys. żołnie
rzy różnych formacji, również 
lotnictwa. 

Zakrojone na szeroką skalę 
działania i użycie w nich nie tyl
ko jednostek Policji i  SS, lecz 
przede wszystkim Wehrmachtu, 
wynikały ze zmiany sytuacji mi
litarnej. Na początku 1944 r. dys
trykt lubelski z punktu widzenia 
działań wojennych stał się dla 
Niemców obszarem strategicz
nym, zapleczem frontu. Przez 
ten region przebiegały bowiem 
najważniejsze linie zaopatrzenia. 
Na wschód od Wisły i Sanu mia
ły także zostać rozlokowane woj
skowe jednostki zapasowe, polo
we i  lotnictwo. Istotne było rów
nież zabezpieczenie dróg ewen
tualnego odwrotu jednostek 
niemieckich. 

Uznanie GG za teren opera
cyjny frontu wschodniego ozna
czało także przeniesienie punktu 
ciężkości w  walce z  oddziałami 
partyzanckimi z  jednostek poli
cyjnych na Wehrmacht. Wojsko 
stało się bowiem odpowiedzialne 
za bezpieczeństwo linii komuni
kacyjnych i  ważnych dla gospo
darki wojennej Rzeszy rejonów. 
Innym czynnikiem wzmacniają
cym zasadniczą rolę Wermachtu 
na Lubelszczyźnie była również 
słabość działających tam jedno
stek niemieckiej żandarmerii 
i  policji. Nie były one w  stanie 
przeprowadzić jednego zmaso
wanego ataku z  użyciem znacz
nych sił bez jednoczesnego po
zbawienia obrony ważnych stra
tegicznie punktów.

Niemcy z  niepokojem obser
wowali także wzrost aktywności 
podziemia w  dystrykcie lubel
skim (do końca maja 1944 r. we
dług zebranych przez nich da
nych doszło tam do ok. 6800 róż
nego rodzaju akcji partyzanc

kich). Oceniali, że większość 
regionu znalazła się w  ręku par
tyzantów, czyniąc go właściwie 
bezużytecznym z  punktu widze
nia gospodarki wojennej Rzeszy. 
Spodziewali się także w  chwili 
rozpoczęcia sowieckiej ofensywy 
wybuchu powstania, zwłaszcza 
na Lubelszczyźnie. Za bazę pod
ziemia Niemcy uznali szczegól
nie Lasy Janowskie, Lasy Par
czewskie i  Puszczę Solską. 
W  konsekwencji przyjęli plan 
pacyfikacji dystryktu w  wyniku 
przeprowadzenia wielkiej opera
cji przeciwpartyzanckiej z  uży
ciem znacznych sił wojskowych. 
Otrzymał on później kryptonim 
„Maigewitter” („Burza majo
wa”). W  przeciwieństwie do po
przednich akcji antypartyzanc
kich, tą miało w  pełni kierować 
dowództwo Wehrmachtu.  
    Operacja przebiegała w dwóch 
fazach. Pierwsza miała miejsce 
w  maju 1944 r. i  rozegrała się 
w  północnej części Lubelszczy
zny (Lasy Parczewskie). Jej dru
ga część otrzymała kryptonim 
„Sturmwind”. Według pierwot
nych zamierzeń miała objąć je
dynie północnozachodnią część 
„Lasów Biłgorajskich”, czyli La
sy Lipskie i  Janowskie. Szybko 
jednak plan działań rozszerzono 
na południowowschodnią cześć 
tego terenu, czyli Puszczę Solską 
(zadaniem jednostek Wehrmach
tu, po zakończeniu operacji 
w  Lasach Janowskich było prze
czesanie lasów na wschód od 
Biłgoraja). Ostatecznie druga 
część operacji przebiegała 
w  dwóch etapach: pierwszy – 
„Sturmwind I” (Lasy Janowskie 
i  Lipskie) i  drugi – „Sturmwind 
II” (Puszcza Solska). Przygoto
wując pierwszą fazę operacji 
Niemcy dysponowali dość 
szczegółowymi danymi wywia
dowczymi, dotyczącymi rozlo
kowania i  liczebności oddziałów 
partyzanckich (Znali oba ich 
zgrupowania – w obszarze jezior 
w rejonie Gwizdów i na bagnach 
w okolicy Momot Górnych). 

Ofiary cywilne akcji
„Sturmwind I”

i „Sturmwind II”
Obie akcje miały nie tylko ści

śle wojskowy charakter. Niemcy 
zwalczając oddziały partyzanc
kie zastosowali zasadę zbiorowej 
odpowiedzialności, co oznaczało 
przede wszystkim zniszczenie 
ludności cywilnej: „Wehrmacht 
stoi na słusznym stanowisku – 
mówił 6 czerwca 1944 r. Wilhelm 
Koppe (Wyższy dowódca SS 
i  policji GG Obergruppenführer, 
sekretarz stanu do spraw bezpie
czeństwa w  tzw. rządzie GG) – 
że wszyscy mężczyźni w  wieku 
od lat 16 do 60 powinni być wy
tępieni. Znajdujące się na tym 
obszarze wsie są przeżarte ban
dytyzmem, iż nasuwa się przy
puszczenie, że mężczyźni są 
w  przytłaczającej większości 
czynnymi członkami band. Ko
biety i  dzieci wywiezie się do 
Rzeszy. Spalenie kilku miejsco
wości na tym terenie będzie nie
uniknione, w  przeciwnym razie 
bowiem byłyby nadal ośrodkami 
bandytyzmu”. 

Dlatego równolegle z  działa
niami militarnymi trwały pacyfi
kacje miejscowości. 

13 czerwca Niemcy i podległe 
im oddziały kałmuckie zniszczy
li wsie: Szewce (spalone) i Ujście 
(zbombardowane). Cztery dni 
później spacyfikowano Momoty 
Dolne. Równolegle dokonywano 
masowych rozstrzeliwań (Gózd, 
Huta Krzeszowska, Huta Nowa, 
Huta Podgórna, Maziarnia, Mo
moty Dolne i Górne i  Sieraków), 
zginęło ok. 67 osób. Mieszkań
ców spacyfikowanych miejsco
wości wywożono do obozów 
w Biłgoraju i Tarnogrodzie (łącz
nie 4000 mężczyzn, kobiet i dzie
ci). W  trakcie operacji o  krypto
nimie „Sturmwind II” Niemcy 
wraz z  Kałmukami zniszczyli 
i  spalili wsie: Lipowiec (zbom
bardowana), Potok Górny, Gó
recko Kościelne, Borowiec, Łuko
wa cz. IV i  Osuchy. Zginęło 
wówczas 85 osób, a 5000 wywie
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W hołdzie heroicznemu bohaterstwu Partyzantów - Żołnierzy Polskich
 Puszczy Solskiej i Roztocza w bitwie pod Osuchami w 1944 r.

(przedruk artykułu ks prof. Tadeusza Guza opublikowanego
w „Naszym Dzienniku” 24 – 25 lutego 2018 roku, str.12-13)

,,Na biłgorajskiej ziemi nad Tan
wią i  nad Sopotem wiódł krwawe 
walki z  okupantem. W  nierówno
miernej walce zginął partyzant 
i Matka Ziemia go utuliła. Przelaną 
partyzancką krew pił piach pod 
Osuchami, Tanew z Sopotem płaka
ły krwawymi łzami i  paprocie za
kwitły krwią partyzantów”. Te sło
wa poezji wyrażają z  jednej stro
ny godny podziwu heroizm, 
a  z  drugiej strony dla setek, 
w większości młodych chłopców 
i  dziewcząt, około dwudziesto
letnich, dramat przelania własnej 
krwi w  obronie Narodu i  Ojczy
zny podczas bitwy pod Osucha
mi w  dniach 2425 czerwca 
1944 r.

Zamojszczyzna i ziemia biłgo
rajska przeżyły jak w pigułce he
katombę cierpień całego Narodu 
Polskiego, pierwszej ofiary socja
lizmu rasistowskiego III Rzeszy 
Niemieckiej. Teren ten był zgod
nie z m.in. propozycjami Erharda 
Wetza i Günthera Hechta zawar
tymi w  memoriale ,,Traktowanie 
ludności byłych obszarów Polski 
z punktu widzenia polityki raso
wej. Na polecenie Urzędu ds. 
PolitycznoRasowych  NSDAP”
(Berlin, 3 grudnia 1939  r.), prze
znaczony do totalnego zniemcze
nia i  głosił wprost: ,,Nadający się 
do zniemczenia Polacy otrzymają 
niemieckie nazwiska po przejściu 
całkowitego procesu germanizacji 
[...]. Dążeniem naszym jest zgerma
nizowanie w jak najszybszym czasie 
całej nadającej się do tego ludności 
[...]. Należy wysiedlić zdecydowanie 
element polski [...]. Nie wolno od

prawiać nabożeństw w  języku pol
skim [...]. Spośród ludności prze
znaczonej na wysiedlenie należy 
wybierać dzieci rasowo wartościowe 
w  wieku najwyżej 810 lat i  umie
ścić je w  Rzeszy [...]. Z  krewnymi 
polskimi nie wolno im utrzymywać 
żadnych kontaktów”(...). Generał 
Rowecki, świadom rozmiaru tra
gedii narodowej, wystosowuje 
depeszę do Rządu Polskiego 
w  Londynie w  celu podjęcia 
działań wspierających potężny 
ruch oporu w  okupowanej Oj
czyźnie przez Zachód: ,,Niemcy 
realizują doraźnie plan kolonizacyj
ny, tworzący wał niemieckiego osad
nictwa, obramowujący GG od 
wschodu. Zaczęto od powiatów: za
mojskiego, lubelskiego, puławskiego, 
krasnostawskiego i  hrubieszowskie
go. Najsilniejsza eksterminacja trwa 
w  Zamojszczyźnie. Od 28.XI do 
dnia dzisiejszego wysiedlono z  za
mojskiego ok. 30 wsi całkowicie, in
ne częściowo, w sumie około 10 000 
gospodarstw. Akcję prowadzi SS, za 
próby sprzeciwu rozstrzeliwania. 
Osiedlają zazwyczaj Niemców ru
muńskich. Chłopów spędzają do 
obozów wojennych, skąd część idzie 
na roboty, część zostaje przesiedlo
na, inni wprost przepędzeni. Rodzi
ny rozbijają. Dzieci, zwłaszcza małe 
do lat 6 zabierają do Rzeszy. Zabija
ją matki niechcące oddać dzieci. 
Starców, chorych wywożą w niewia
domym kierunku. Jeden transport 
do Oświęcimia, pewnie dla ich 
zniszczenia. Ludność masowo ucie
ka do lasów. Liczne wypadki podpa
lania zagród przez wysiedlonych 
i  wybijania inwentarza. Zarządzi

łem akcję czynnego oporu oraz sze
rokiej akcji dywers. na terenie Lu
belszczyzny. Konieczna pomoc od 
Was, czekam na wiadomość, kiedy 
mogę liczyć na udział w naszej akcji 
obronnej przynajmniej kilku wa
szych bombowców. Cele podam. Ka
lina 1123. 23.XII.”. Jaki był skutek 
tych słusznych starań o wsparcie 
państw atlantyckich dla walczą
cego Narodu w Polsce?

Z  uwagi na fakt, iż Anglicy 
według relacji ppłk. Wilkinsona 
z dnia 26 XII 1942 r. skierowanej 
do ppłk, Protasewicza sądzili, 
że ,,akcja w  Lubelskim jest przez 
nas celowo wyolbrzymiana”, strona 
polska mocno podkreśliła, iż ,,nie 
ma wątpliwości, że Niemcy rzeczy
wiście rozpoczęli akcję ekstermina
cyjną”. W  ,,Notatce" czytamy 
również: ,,Generał Klimecki zawia
domił, że wysyła obecnie telegram 
do Generała Sikorskiego, w  którym 
prosi o  nawiązanie kontaktu z  lot
nictwem amerykańskim, co do moż
liwości przeprowadzenia nalotów 
odwetowych na Niemcy” i  ,,prócz 
tego potrzebna jest pomoc dla po
wstańców pod postacią zrzutów ma
teriałów wybuchowych, broni 
i  sprzętu w  rejonach ognisk wal
ki”, ,,w  przeciwnym razie wartość 
istnienia Armii Krajowej byłaby pod 
znakiem zapytania” (,,Zeszyt Osu
chowski” , nr 10 (2013), s. 2225), 
co niestety w  pewnym sensie 
spełniło się w  dramacie bitwy 
pod Osuchami, podczas której 
pomoc była zbyt mała, aby prze
zwyciężyć w  niej 30krotnie 
większą armię wroga niemiec
kiego, wspieranego oddziałami 

ziono do obozów w  Biłgoraju 
i Tarnogrodzie. W masowych eg
zekucjach życie straciło ok. 159 
osób. Pewna – trudna do ustale
nia grupa mieszkańców Biłgoraj
skiego – znalazła się również za 
drutami obozu koncentracyjnego 
na Majdanku. 25 czerwca lotnic
two zniszczyło Buliczówkę – 
wschodnią część Osuch. Pacyfi

kacje, rozstrzeliwania i polowa
nie na ludzi ukrywających się w 
lasach trwały jeszcze po zakoń
czeniu działań militarnych – or
ganizowali je głównie Kałmucy z 
brygady dr Ottona Dolla. Praw
dopodobnie w ich trakcie straciło 
życie ok. 300 osób. Zamknięciem 
operacji było rozstrzelanie 4 lip
ca 1944 r. 60 osób – głównie uję

tych żołnierzy AK – w lesie Rapy 
koło Biłgoraja. 

Ostateczny bilans obu akcji o 
kryptonimie „Sturmwind” wy
niósł 509 zabitych osób cywil
nych, osiem zniszczonych wsi i 
ok. 12000 osób osadzonych w 
obozach w Biłgoraju i Tarnogro
dzie. 

dr Jacek Wołoszyn (KUL, IPN)
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ukraińskimi.
Partyzanci AK stali się, naj

pierw pod dowództwem 
mjr.  Edwarda Markiewicza ,,Ka
liny”, obrońcy Lwowa z  1918 r., 
żołnierza w wojnie bolszewickiej 
1920 r., a następnie Konrada Bar
toszewskiego ,,Wira”, wsparci 
oddziałami BCh dla tamtego za
kątka Ojczyzny ostatnią natural
ną nadzieją na wyzwolenie ucie
miężonego i z dnia na dzień sta
jącego nad przepaścią śmierci 
biologicznej Narodu. Pod Osu
chami przyszło im zmierzyć się 
w  liczbie ponad 1100 żołnierzy 
z  30tysięczną armią niemiecką, 
zgromadzoną tam do przepro
wadzenia akcji ,,Sturmwind II" 
w Lasach Puszczy Solskiej, w ce
lu ostatecznego przezwyciężenia 
tamtejszego ruchu oporu.

Podporucznik Franciszek 
Mielniczek ,,Jeż” tak relacjonuje 
tamte wydarzenia w swoim arty
kule: ,, Z  tamtych lat... Wspo
mnienia AKowca z  Zamojszczy
zny”: ,,Oddziały wyczerpane do 
ostateczności przegrupowują się 
w  kierunku na Osuchy już pod do
wództwem „Wira”.Świtem 25 
czerwca 1944 r. partyzanci zgrupo
wania uderzyli na umocnione linie 
niemieckie. W  wyniku zaciętych 
walk, jedynie oddział „Wira” zdołał 
przełamać linie wroga, przechodząc 
na tyły nieprzyjaciela. Rozproszone 
grupki partyzanckie prowadziły 
jeszcze beznadziejną walkę w  róż
nych punktach puszczy, aż do tra
gicznego końca. Ludobójcy niemiec
cy w  poszukiwaniu partyzantów 
przeszukali każdy skrawek lasu, 
młode zagajniki, krzewy, potężne 
świerki i jodły, na których próbowali 
ukryć się partyzanci. Spenetrowali  
i bagna. Przy pomocy psów i drucia
nych szpili wykrywali ziemne schro
ny z ludnością. Wszystkich na miej
scu mordowano. Przed pacyfikacją 
do lasu schroniło się sporo ludzi 
z  przyleśnych wsi, często z  całym 
inwentarzem żywym. Nikogo nie 
szczędzono i  tylko nielicznym udało 
się przetrwać w  jakiej kryjów
ce” ( ZO nr 14 (2017), s. 69).

Jeden z  nielicznych uratowanych 
partyzantów tamtej bitwy, czyli Ja
sio Senderek „Orzeł” przychodzi 
niespodziewanie pod wieczór które
goś z końcowych już dni czerwca od 
zagrody Rogowskiego. Wymizero

wany nie do poznania, ale cały 
i  zdrowy. Uściskaliśmy się serdecz
nie. „Mów jak tam było”. Popatrzył 
na nas zmęczony. „Wróciłem jesz
cze wczoraj, spałem ponad dobę Jak 
było? No to było piekło prawdziwe. 
Strzelanina, ciągłe marsze, bagna, 
bez snu, brak wody, jedzenia. Bar
dzo dużo poległo, tylko nasz oddział 
„Wira” zdołał przebić się pod Osu
chami. Taki jestem zmęczony i  sła
by, a  jaki szczęśliwy, że mogę z wa
mi być, pogadać, popatrzeć na 
wszystkich. Mam wiele do opowie
dzenia.  Z  późniejszych wypo
wiedzi „Wira” i  innych uczestni
ków walk wynika, że nasze lasy, 
zwane Puszczą Solską, otoczyli 
Niemcy 18 czerwca, obejmując 
obszary pomiędzy miejscowo
ściami: Zwierzyniec  Biłgoraj  
Tarnogród  Lubliniec  Ruda Ró
żaniecka  Krasnobród” (ZO 
nr 14 (2017), s. 68).

Ofiar było bardzo dużo   
szczególnie pośród partyzantów, 
spośród których wielu nie było 
w  stanie przebić się przez pier
ścień wojsk niemieckich. ,,Wła
dze niemieckie w  Biłgoraju ze
zwoliły naszemu PCK na po
grzeb zabitych w  lesie. Przez 
szereg dni ekipa PCK i  miejsco
wa ludność zbierała poległych, 
grzebiąc ich na cmentarzu  par
tyzanckim przy wsi Osuchy. Po
chowano około 600 partyzantów 
i  ludności cywilnej. Jest to naj
większy cmentarz partyzancki 
w Polsce” (ZO nr 14 (2017), s.70).

Osuchy za swoją bohaterską 
postawę zostały uhonorowane 
Krzyżem Grunwaldu III klasy, 
zaś mjr  Edward Markie
wicz ,,Kalina” Virtuti Militari V 
klasy.

Śp. prof.  Jerzy Markiewicz, 
prawnik i  historyk, który z  ja
kimś niepowtarzalnym piety
zmem badał ten ogromny roz
dział bohaterstwa partyzantów 
oraz męczeństwa Lubelszczyzny  
 część z  tego opublikował w ce
nionych pozycjach jak np.: ,,Par
tyzancki Kraj” (1985); ,,Paprocie 
zakwitły krwią partyzantów”, 
„O  wielkich bitwach w  Puszczy 
Solskiej w  czerwcu 1944 ro
ku" (1987), pisze: ,,Mimo upływu 
70 lat od zakończenia II wojny 
światowej trwają intensywne ba
dania naukowe nad dziejami 

Rzeczpospolitej, szczególnie lat 
19441956. Ukazuje się terror, 
okrucieństwo, bezprawie i  bez
względność władzy, walkę i cier
pienie, narodowe działania nie
podległościowe i  antykomuni
styczne oraz przywraca pamięć, 
szacunek, godność prześladowa
nym i  bohaterom. Przekazywa
nie społeczeństwu całej prawdy 
o  tym tragicznym czasie jest 
podstawowym obowiązkiem 
obywatelskim i  narodowym. Po
dobnie na Zamojszczyźnie wie
dza o  okresie powojennym jest 
wysoce niezadowalająca. Odnosi 
się to również do żołnierzy bi
twy pod Osuchami w  czerwcu 
1944 r. Nie mogą pozostawać 
obojętnymi ich decyzje samo
obrony i  motywy walki oraz los 
każdego z  tych żołnierzy AK 
i  BCh. Wiedza o  nich winna być 
sukcesywnie uzupełniana” (ZO, 
nr 10 (2013), s. 3)

Bitwa osuchowska   jedna 
z  większych tragedii narodo
wych woła o  dalsze badania 
oraz stosowne upamiętnienie 
tamtego martylorogium party
zantów – żołnierzy oraz ludno
ści cywilnej, które niestety nie 
zakończyło się z końcem II woj
ny światowej, lecz było konty
nuowane w  socrealistycznym 
PRL – u, w  postaci „Centrum” 
względnie Muzeum Partyzanc
kiego w Osuchach.

Obecna rozprawa nad odpar
ciem jakże wprost haniebnie 
niesprawiedliwych zarzutów ze 
strony Izraela, Ukrainy, czy róż
nych środowisk międzynarodo
wych w postaci kłamstwa histo
rycznego o  współudziale Polski 
jako Narodu i  jako Państwa 
w  eksterminacji Żydów w  cza
sie II wojny światowej powinna 
nam, Polakom naszych pokoleń, 
na nowo uświadomić, że na
szym obowiązkiem jest o  wiele 
bardziej cenić naszych bohate
rów narodowych oraz upamięt
nić miejsca ich prawdziwego 
i  heroicznego świadectwa aż do 
przelewu krwi poważnymi oraz 
nowocześnie zorganizowany
mi ,,Centrami". To są nasze atu
ty prawdy o   WIELKICH DZIE
ŁACH NARODU, które należy 
przekazać następnym pokole
niom, ponieważ z  całą pewno
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W niedzielę 13 sierpnia 
2017  r. w  wieku 92 lat 

zmarł Stanisław Osuch „Drą
żek”, żołnierz oddziału AK 
por.  Edwarda Błaszczaka „Gro
ma”. Skromna ceremonia po
grzebowa odbyła się 17 sierpnia 
w  kaplicy na cmentarzu na Maj
danku w  Lublinie. Nie było asy
sty wojskowej, sztandarów 
i  przemówień. Za trumną Zmar
łego szła  najbliższa rodzina 
i wąskie grono jego przyjaciół. 

Stanisław Osuch w  czasie 
okupacji niemieckiej mieszkał we 
wsi Olchowiec. Jesienią 1943 r. 
wstąpił do oddziału por.  Edwar
da Błaszczaka ,,Groma”. Przysię
gę, która odbyła się w  mieszka
niu Wawrzyńca Sytego przyjmo
wał osobiście por.  ,,Grom”. 
Dowódcą grupy olchowieckiej 
został Józef Lep. Do oddziału, 
który stacjonował wówczas w re

jonie „czwórki” tj. w  lesie Mula
cin, zaprowadził Go Jan Osuch. 
Został przydzielony do drużyny 
Jana Buczka „Dąbka”, do obsługi 
cekaemu jako amunicyjny. Od
tąd uczestniczył w  walkach od
działu z  niemieckim okupan
tem.  W  nocy 23 października 
1943 roku brał udział w  akcji 
rozbicia ufortyfikowanego poste
runku żandarmerii niemiecko – 
ukraińskiej w  Łukowej, którą 
osobiście dowodził Stanisław 
Prus „Adam”. Po rozbiciu poste
runku, pod groźbą kary ze stro
ny partyzantów, nasiedlona lud
ność ukraińska opuściła polskie 
gospodarstwa. Od 28 IV do 5 V 
1944 roku uczestniczył w  akcji 
przeciw UPA w  okolicy Ciesza
nowa i  Narola.  Zadaniem Jego 
oddziału była w tym czasie obro
na ludności Rudy Różanieckiej 
przed ukraińskimi bandami 
UPA.  W  dniu 30 IV 1944 roku 
stoczył walkę z  załogą pociągu 
pancernego pod Suścem. Jego 
stanowisko bojowe wypadło do
kładnie na wprost parowozu. 
W  maju wraz ze swoją drużyną 
ubezpieczał ewakuację zagrożo
nej przez UPA  ludności polskiej 
Cieszanowa w rejony zamieszka
łe przez Polaków. W  czerwcu 
1944 roku uczestniczył  w  wal
kach na linii rzeki Tanew, której 
celem było odpieranie ataków 
kawalerii kałmuckiej. W  gronie 
kliku partyzantów ze wsi Olcho
wiec trafił pod dowództwo 
plut. Antoniego Wróbla „Burzy”. 
Bronili terenu Piaskowa Góra, 
Górki Dębowe od strony wsi Łu
kowa skrajem lasu do wsi Boro
wiec razem z  partyzantami ra
dzieckimi pod dowództwem Ko
walowa. Kawaleria Kałmuków, 
która z marszu chciała zająć wio

skę Osuchy natrafiła na opór 
i musiała wycofać się do wsi Łu
kowa. W drugiej połowie czerw
ca ruszyła obława na lasy 
z  udziałem regularnych oddzia
łów armii niemieckiej.  Początko
wo Pan Stanisław z grupą party
zantów z  Olchowca zajął stano
wisko na skraju lasu Dąbrowa. 
Byli tam sami, bo oddziały ra
dzieckie już wcześniej wycofały 
się w  głąb lasu. Wielu z  nich 
ukryło się w  prowizorycznych 
schronach, bądź zaroślach na 
skraju lasu. Niemcy nie spodzie
wając się, że pozycje partyzan
tów są także na samym skraju la
su, minęli je. Wraz z kilkuosobo
wą grupą wycofał się w głąb lasu 
do tzw. Wilczej Jamy. Niemcy 
okopali się wzdłuż linii: wioska 
Błonie  Górki Dębowe aż do wsi 
Osuchy. Linia ta w  okolicach 
tzw. Dębowych Górek miała ma
łe przerwy spowodowane pod
mokłym terenem, na którym 

Żołnierz „Groma” zakończył swą ziemską wędrówkę

Zdjęcie z uroczystości
73. Rocznicy Bitwy pod 

Osuchami  2017 rok

 Stanisław Osuch „Drążek”
zdjęcie z lat powojennych

ścią będą one jeszcze bardziej 
konfrontowane z  manipulacja
mi prawdą o historii aniżeli na
sze.
Mając jednak pośród nas świad
ków tamtych tragedii, ocalmy to 
bezcenne dziedzictwo narodo
we patriotyzmu, okupione ludz
ką krwią milionów naszych Ro

daków  Męczenników  tym 
bardziej przy obecnej pozytyw
nej konstelacji Władz Woje
wództwa w  Lublinie, IPN oraz 
Rządu Rzeczpospolitej Polskiej 
w  Warszawie jako dbających 
o  dobre imię Narodu. Dałby 
Pan Bóg, aby Osuchy w Puszczy 
Solskiej  wierny świadek 

w  martyrologium Narodu Pol
skiego  wraz ze Stowarzysze
niem Rodzin Żołnierzy Polskie
go Państwa Podziemnego ,,Osu
chy 1944" doczekały się takiego 
konkretnego wsparcia... dla do
bra wszystkich Polaków.
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Niemcy nie wystawili stanowisk 
ogniowych. Znającym dobrze ten 
teren partyzantom z  Olchowca 
udało się ten fakt wykorzystać 
i  przedostać się na tyły wroga. 
Ostatnia akcja, w  której wziął 
udział Stanisław Osuch, przypa

dła na lipiec 1944 roku. Była to 
akcja „Burza” na Zamojszczyź
nie. 

Stanisław Osuch „Drążek” ca
łym Swoim życiem dał przykład 
patriotyzmu i  odwagi, kierując 
się żołnierskimi zasadami: Bóg, 

Honor i  Ojczyzna. Był człowie
kiem prawym i  szlachetnym, 
przez całe życie oddanym służ
bie Polsce.

Cześć Jego Pamięci.
Opr. Maria Działo
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Żegnamy żołnierza I Kompanii Sztabowej 
Inspektoratu Zamojskiego AK

W  czwartek 20 września 
1917 r. odszedł na Wiecz

ną Wartę por.  Józef Kukułowicz 
„Sybirak”, żołnierz  oddziału 
I  Kompanii Sztabowej Inspekto
ratu Zamojskiego AK, uczestnik 
bitwy pod Osuchami, prezes kra
snobrodzkiego koła ŚZŻAK. Po
grzeb odbył się 22 września 
w  kościele parafialnym Nawie
dzenia Najświętszej Maryi Panny 
w  Krasnobrodzie. Pochowany 
został na cmentarzu parafial
nym. Ceremonia pogrzebowa 
była skromna, bez przemówień, 
salw honorowych, tak jak całe 
skromne życie śp. Józef Kukuło
wicza. Nigdy nie zabiegał 
o  uznanie i  zaszczyty. Mimo sę
dziwego wieku brał udział 
w  wielu uroczystościach patrio
tyczno – religijnych. Chętnie 
spotykał się z  młodzieżą dzieląc 
się z  nią wspomnieniami z  cza
sów ostatniej wojny. Był gościem 
honorowym na uroczystościach 

rocznicowych w  Osuchach 
i  podczas konkursów wiedzy 
o  AK i  BCh na Ziemi Biłgoraj
skiej.

Józef Kukułowicz „Sybirak” 
urodził się 14 marca 1924 r. 
w Kaczórkach, jako syn Antonie
go i  Magdaleny. Tu dorastał i  tu 
stawiał pierwsze kroki w konspi
racji. Zaczynał tak jak większość 
Jego kolegów z  konspiracji zbie
raniem broni z  pól bitewnych 
września 1939 roku. Inicjatorem 
tych zbiórek był Andrzej Otto.  

W  1941 r. wstąpił do ZWZ 
i  wszedł w  skład miejscowej 
placówki dowodzonej przez 
przedwojennego podoficera 
„Bławata”. Przysięgę składał 
wraz z  kilkoma kolegami przed 
Tadeuszem Stępniem. Brał 
udział w  akcjach aprowizacyj
nych na cukrownię w Klemenso
wie i na zarządzany przez Niem
ców majątek ziemski w  Adamo
wie. Dwukrotnie uczestniczył 
w  przyjmowaniu zrzutów na 
Floriance. Przez cały okres służ
by w  AK doskonalił swoją 
sprawność bojową na ćwicze
niach organizowanych przez 
placówkę.

Na początku 1944 r. poszedł 
na kurs minerski, który odbywał 
się w  derbach leśnych koło Bon
dyrza. Kursu nie ukończył, gdyż 
za namową sąsiada Gajewskiego 
zgłosił się na ochotnika  na kurs 
łączności w oddziale Adama Ha
niewicza „Woyny”, który stacjo
nował w  Puszczy Solskiej. Tu 
w  czerwcu 1944 r. zastała Go 
niemiecka akcja przeciwparty
zancka Sturmwind II. Jego od
dział wszedł w  skład zgrupowa
nia mjr  Edwarda Markiewicza 
„Kaliny” i  podjął dramatyczną 
walkę z  okrążającymi ich woj
skami niemieckimi. Po rozbiciu 

oddziału wraz z kilkoma kolega
mi wydostał się z  okrążenia 
i  wrócił do Kaczórek. W  lipcu 
1944 r. jako żołnierz 9.p.p. AK 
Ziemi Zamojskiej brał udział 
w akcji „Burza” na Zamojszczyź
nie. Po rozbrojeniu oddziału 
przez wkraczających na te tereny 
Sowietów znowu wrócił do do
mu. We wrześniu został powoła
ny do wojska i  wcielony do sa
modzielnego batalionu saperów 
dowodzonego przez sowieckich 
oficerów. Chrzest saperski prze
szedł przy rozbrajaniu min prze
ciwczołgowych niedaleko Sitań
ca. Kolejne etapy tej niebezpiecz
nej służby wiodły przez 
Krasnystaw, Puławy, Warszawę, 
Sieradz i Wrocław, aż do Berlina. 
Z  wojska wrócił dopiero w  1947 
r. Pobyt w  wojsku uchronił Go 
od prześladowań za Akowską 
przeszłość. Po powrocie założył 
rodzinę i  rozpoczął pracę w  Fa
bryce Mebli w Bondyrzu, prowa

Osuchy 2016 rok, uczestnik 
bitwy Józef Kukułowicz

Por. Józef Kukułowicz 
„Sybirak”
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dząc jednocześnie nieduże go
spodarstwo rolne w  Kaczórkach 
odziedziczone po rodzicach. Do 
końca pozostał wierny ideałom 
Armii Krajowej i  służył Ojczyź

nie prowadząc działalność 
w  ŚZŻAK. Był człowiekiem 
skromnym, uczynnym, na któ
rym można było zawsze polegać. 
Straciliśmy człowieka wielkiej 

prawości, bez reszty oddanemu 
sprawom Armii Krajowej i  jej 
żołnierzy.

Cześć Jego Pamięci.
Opr. Maria Działo
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W  niedzielę, 10 września 
2017 r., w  Józefowie 

w wieku 92 lat zmarła kpt. Geno
wefa WięcławSikora „Czarna”, 
łączniczka oddziałów leśnych 
w  Puszczy Solskiej. We wtorek,  
12 września w  kościele parafial
nym pw. Niepokalanego Poczę
cia NMP w  Józefowie 
zgromadzili się tłumnie miesz
kańcy Józefowa, delegacje kom
batanckie ze sztandarami, 
przedstawiciele władz samorzą
dowych, młodzież szkolna, liczni 
goście i  najbliższa rodzina, aby 
oddać Jej ostatnią posługę. Po
chowana została na cmentarzu 
parafialnym w Józefowie.

Urodziła się 11 lutego 1925 ro
ku w  Józefowie jako najmłodsze 
dziecko Anny i  Jana Kudełków. 
W  chwili wybuchu II wojny 
światowej miała 14 lat. Niemalże 
od momentu zakończenia walk 
wrześniowych, wraz ze starszy
mi braćmi zbierali z  pobojowisk 
broń i  przechowywali ją w  spe
cjalnie na ten cel przygotowa

nych składach. Jej bracia 
związani byli z  organizacją pod
ziemną od samego początku jej 
istnienia. Pani Genowefa została 
zaprzysiężona w  1942 r. przez 
Hieronima Miąca „Korsarza”. 
Przeszła szkolenie dla łączniczek 
i  sanitariuszek prowadzone 
przez Janinę Roguską „Ninę”. 
Pełniła funkcję łączniczki od
działów przenosząc meldunki, 
pocztę, części do radiostacji 
i  żywność. Dostarczała też sfał
szowane kenkarty do punktów 
kontaktowych w  Brodach Du
żych i  w  Zwierzyńcu. Dzięki 
pracy w  tartaku w  Senderkach 
mogła bez podejrzeń przemie
rzać duże przestrzenie. Była bar
dzo sprawną łączniczką, gdyż 
doskonale znała teren, na któ
rym przyszło jej działać jeszcze 
z  okresu przedwojennego. Rola 
jaką pełniła była niebezpieczna  
i wymagała wyjątkowej kondycji 
fizycznej, bo powierzone zada
nia trzeba było wykonać bez 
względu na porę dnia i panującą 
pogodę. Będąc ranna, zdołała 
ostrzec oddział przebywający na 
placówce koło Borowca o zbliża
jącej się obławie niemieckiej. 
Podczas okupacji niemieckiej po
legli Jej dwaj bracia. Marian 
Władysław Kudełka został roz
strzelany podczas zbiorowej, pu
blicznej egzekucji w  Borowcu 
w  1942 r. za działalność konspi
racyjną. Józef Kudełka poległ 
w  obronie Józefowa przed pacy
fikacją niemiecką w  czerwcu 
1943 r. Pani Genowefa pozostała 
w  organizacji do końca działań 
wojennych na Zamojszczyźnie, 
kończąc swoją służbę przez 
udział w  akcji „Burza”. W  lipcu, 
sierpniu i  jesienią 1944 r. brała 
udział w  akcji zbierania ciał 
poległych w  bitwie pod Osucha
mi partyzantów. Uczestniczyła 
w  kopaniu grobów dla nich na 
cmentarzu w Osuchach. 

Po wojnie założyła rodzinę, 
prowadziła dom i  wychowała 
pięcioro dzieci. Musiała ciężko 
pracować, aby zapewnić im go
dziwe warunki życia i  wykształ
cenie. Mimo to znajdowała czas 
na działalność społeczną. Dbała 
o podtrzymywanie pamięci o po
ległych partyzantach i  rozpo
wszechnianie etosu Armii 
Krajowej w środowisku młodzie
ży szkolnej. Od początku istnie
nia Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej zwią
zała się z  jego działalnością. 
Uczestniczyła w  kombatanckich 
obchodach rocznicowych  m.in. 
w rocznicach bitwy pod Osucha
mi. Była również inicjatorką wie
lu lokalnych uroczystości 
patriotycznych. Ufundowała ta
blicę upamiętniającą miejsce pu
blicznej egzekucji rodziny  
Konrada Bartoszewskiego „Wi
ra”. Z Jej inicjatywy powstała ta
blica pamiątkowa ku czci 9 p.p. 
AK Ziemi Zamojskiej, znajdująca 
się w  kościele parafialnym w  Jó
zefowie. Była również inicjato

Uczestniczka bitwy 
osuchowskiej, Genowefa Sikora, 

Osuchy 2015 r.

Genowefa WięcławSikora 
„Czarna”, Osuchy lata 80te XX w.

  Ostatnie pożegnanie „Czarnej”
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rem i  fundatorem tablic poświę
conych poległym i  pomordowa
nym mieszkańcom Gminy 
Józefów, a  także żołnierzom nie
złomnym, zamieszczonych na 
murze miejscowego kościoła. Za

wsze była wierna wyznawanym 
ideałom, działalność społeczną 
traktowała jak służbę, którą peł
niła z  oddaniem do końca swo
ich dni. Jej odejście na Wieczną 
Wartę  jest ogromną stratą dla 

całego józefowskiego środowiska 
kombatanckiego.  

Cześć Jej Pamięci.
Opr. Maria Działo

13

W  dniu 9 lutego 2018 roku, 
w wieku 98 lat odszedł od 

nas na zawsze Jan Buczek ,,Dą
bek’’, jeden z  najdzielniejszych 
żołnierzy „żelaznej gwardii” 
Edwarda Błaszczaka „Groma”, 
uczestnik bitwy pod Osuchami. 
Ceremonia pogrzebowa miała 
symboliczny wymiar jako, że od
była się  w  76. Rocznicę Utwo
rzenia Armii Krajowej. Żegnali
śmy Go w  kościele parafialnym 
pw. Niepokalanego Poczęcia 
NMP w  Józefowie w  asyście 
pocztów sztandarowych, przed
stawicieli samorządów Józefowa 
i  Łukowej, delegacji szkolnych 
i  kombatanckich, w  gronie bli
skich znajomych i  pogrążonej 
w żalu rodziny. W  ostatniej dro
dze Zmarłemu towarzyszyła 
również rodzina ukochanego do
wódcy Edwarda Błaszczaka 
„Groma”. Zgodnie z  ostatnią 
wolą Zmarłego nad trumną od
śpiewaliśmy pieśń partyzancką  

„Rozszumiały się wierzby pła
czące”. Po uroczystej Mszy Świę
tej koncelebrowanej przez pro
boszcza józefowskiego, ks. Zeno
na Mrugałę, ciało śp. Jana Bucz
ka zostało złożone na cmentarzu 
parafialnym w Józefowie.

Jan Buczek „Dąbek” urodził 
się 1 sierpnia 1920 roku w  Osu
chach, jako syn Piotra i Francisz
ki z  domu Osuch. Siedmioklaso
wą szkołę powszechną ukończył 
w Łukowej w 1936 roku. Należał 
do Przysposobienia Wojskowe
go, w  młodzieżowej sekcji 
Związku Strzeleckiego prężnie 
działającego w  Osuchach. 
W  1938 roku Związek skierował 
Go na kurs pilotażu w  Lebiążu, 
w  powiecie chrzanowskim. 
Ukończył go zdobywając katego
rię A i B, uprawniające do piloto
wania szybowców i  motolotni. 
Wojna uniemożliwiła Mu konty
nuację kursu lotniczego w Świd
niku. W marcu 1940 roku wstąpił 
do organizacji „Polski Związek 
Powstańczy” w  Osuchach. Przy
sięgę złożył przed st. sierżantem 
Antonim Szostakiem „Borysem”. 
Po zaprzysiężeniu otrzymał 
pseudonim „Buk”. W  1942 roku 
wcielony został do ZWZ w Osu
chach, gdzie dowódcą był 
ppor.  Stanisław Makuch „Kruk” 
i  tutaj otrzymał nowy pseudo
nim „Dąbek”. Pierwszą walkę 
z  Niemcami stoczył 10 lutego 
1943 roku przy przysiółku Buli
czówka w rejonie Krzywa Górka 
(okolica Osuch). Po tej bitwie, 
którą dowodził „Kruk”, został 
awansowany do stopnia st. 
strzelca. W maju 1943 roku wstą
pił do oddziału leśnego AK 
„Korsarza”. W czerwcu tegoż ro
ku został oddelegowany do 
szkoły podoficerskiej, którą roz
wiązano w  trybie alarmowym 

przed nadchodzącą pacyfikacją 
letnią 1943 roku. Po pacyfikacji 
wrócił do oddziału, którym teraz 
dowodził już „Grom”. Uczestni
czył w  licznych akcjach tego od
działu: 
 w  maju 1943 roku w  ujęciu na 
plebanii w  Łukowej groźnego 
szpicla z  Biłgoraja Jana Stopy, 
który był winien aresztowania 
przez gestapo kurierki Inspekto
ratu Zamojskiego, Marii Krasu
lanki oraz ujawnienia punktu 
poczty zamiejscowej Inspektora
tu Zamojskiego. 
 18 X 1943 roku z  inicjatywy Ja
na Buczka wraz z  „Antonem” 
i „Jaskółką” zbrojnie odbili z po
sterunku w  Łukowej partyzan
tów aresztowanych w Osuchach.
 23 X 1943 roku uczestniczył w 
akcji  rozbicie posterunku w  Łu
kowej, którą osobiście dowodził 
Stanisław Prus „Adam”.
 26 XII 1943 roku aresztował 
niebezpiecznego szpicla, z  po
chodzenia Ukraińca, sekretarza 

 Podczas uroczystości
71. Rocznicy Bitwy pod 

Osuchami, 2015 rok

 Jan Buczek ,,Dąbek’’
zdjęcie z czasów wojny

Odszedł żołnierz „żelaznej gwardii”
Edwarda Błaszczaka „Groma”
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gminy Łukowa z  miejscowości 
Osuchy.
 14 II 1943 roku – dokonali re
kwizycji w  Radochoszczach 
i  rozbrojenia posterunku nasie
dlonych Niemców.
 18 II 1944 roku – wraz z oddzia
łem Werszychory zaatakowali 
Tarnogród. Załoga uciekła.
 09 III 1944 roku – brał udział 
w akcji aprowizacyjnej w Marko
wiczach na transport zboża i ma
gazyn we młynie (żandarmi i po
licja ukraińska uciekła). 
 16 III 1944 roku – zasadzka na 
szosie Żelatyn – Poturzyn, na 
transport samochodowy żołnie
rzy Wehrmachtu. W  walce zdo
byto broń i  amunicję, a  samo
chód spalono
 od 28 IV do 5 V 1944 roku – brał 
udział w  akcji przeciw UPA 
w okolicy Cieszanowa i Narola.
 30 IV 1944 roku – uczestniczył 
w walce z pociągiem pancernym 
pod Suścem.
 8 V 1944 roku – uczestniczył 
w  zasadzce na transport gestapo 
na szosie Biłgoraj – Zwierzyniec 
( zabito 5 Niemców i  spalono 3 
samochody).
 w  czerwcu 1944 roku – uczest
niczył w  akcji na Ukraińców 
w  lasach sieniawskich i  w  wal
kach na linii rzeki Tanew, której 
celem było odpieranie ataków 
kawalerii kałmuckiej.
 w czerwcu 1944 roku – walczył 
w  zgrupowaniu mjr  „Kaliny” 

w  Puszczy Solskiej. Z  okrążenia 
wydostał się pod dowództwem 
Antoniego Szostaka „Borysa”.

Wiosną 1945 roku został 
aresztowany przez UB w  Biłgo
raju. Bity w  więzieniu, przetrzy
mał tortury badań i  w  paździer
niku 1945 roku został zwolniony. 
Wyjechał następnie na ziemie 
odzyskane do „Groma”, który 
wówczas pełnił funkcję woj. se
kretarza PSL w  Szczecinie. Po
magał w organizowaniu kół PSL. 

W  rodzinne strony wrócił do
piero w 1948 roku i podjął pracę 
w  Kasie Spółdzielczej w  Józefo
wie. Zwolniony za przynależ
ność do AK, został bez pracy. 
W  tej trudnej sytuacji przyszedł 
Mu z  pomocą nadleśniczy Leon 
Trzaskowski, zatrudniając go ja
ko pracownika prowizoryczne
go. Dopiero w  1952 roku został 
przyjęty do pracy w  Gromadz
kiej Radzie Narodowej, gdzie 
prowadził zakład Gospodarki 
Komunalnej aż do emerytury, tj. 
do 1981 roku. Był jednym z  naj
czynniejszych organizatorów ko
ła Światowego Związku Żołnie
rzy Armii Krajowej w  Józefowie. 
PRL odznaczyła Go jedynie 
Krzyżem Partyzanckim. Nato
miast z  Londynu otrzymał 
awans na podporucznika, Krzyż 
Armii Krajowej 13.05.1987, 
Krzyż Walecznych 25.01.1986, 
Krzyż za Wolność i  Niepodle
głość z Mieczami 11.11.1990 oraz 

Medal Wojska 15.08.1948.
Śp. Jan Buczek był człowie

kiem wyjątkowym, o  niezłom
nych zasadach moralnych i wiel
kiej kulturze osobistej, ale przede 
wszystkim był gorącym patriotą, 
który całe swoje życie służył 
ukochanej Ojczyźnie. Do końca 
swoich dni zabiegał o  pamięć 
i oddanie należnej czci poległym 
w  czasie wojny kolegom, żołnie
rzom Polskiego Państwa Pod
ziemnego. Każdego roku za
szczycał swoją obecnością ob
chody rocznicowe  bitwy pod 
Osuchami. Był także honoro
wym gościem uroczystości rocz
nicowej związanej z  rozbiciem 
posterunku żandarmerii nie
miecko – ukraińskiej w  Łukowej 
i  obchodów poświęconych 
Edwardowi Błaszczakowi „Gro
mowi”, patronowi Szkoły Pod
stawowej w  Chmielku. Spotykał 
się z młodzieżą podczas konkur
sów o AK i BCh na Ziemi Biłgo
rajskiej, aby propagować wiedzę 
o  latach okupacji i  walce z  na
jeźdźcą. Jego kontakty z  mło
dzieżą były bezcenne w  pozna
waniu historii regionu. Tak poj
mował swój obowiązek i  służbę 
wobec Ojczyzny. 

Na zawsze pozostanie w  na
szej pamięci. Będzie nam ciężko 
bez Jego autorytetu, wsparcia 
i życzliwości.

Cześć Jego Pamięci.
Opr. M.aria Działo
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W  dniu 5 czerwca 2018 r. 
w  wieku 47 lat odszedł od 

nas Andrzej Sokal,  pasjonat histo
rii i  militariów, dobry człowiek 
i nasz przyjaciel.

Był jednym z założycieli i wielo
letnim przewodniczącym Grupy 
Rekonstrukcji Historycznych “Wir” 
z Biłgoraja, od 2007 roku głównym 
odpowiedzialnym i  organizatorem 
inscenizacji historycznych podczas 
Ogólnopolskich Uroczystości Rocz
nicowych Bitwy pod Osuchami.

Dyrekcja GOK w Łukowej wraz 
z pracownikami zapamiętała go ja
ko społecznika z  krwi i  kości, po
pularyzatora historii II wojny świa
towej na Zamojszczyźnie, w  tym 
oddanego sprawie upamiętnienia 

Żołnierzy AK i  BCh biorących udział w   naj
większej w  Polsce bitwie partyzanckiej pod 
Osuchami.

Na dwa tygodnie przed uroczystościami 
Pan zabrał Go do Siebie, żeby brał udział 
w obchodach w Osuchach, z Tymi, którzy ode
szli by żyć i teraz żyć wiecznie.

Red.

Pamięci Przewodniczącego GRH „Wir”
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Poprzyj wniosek !
Dyrekcja i Pracownicy Gminnego Ośrod
ka Kultury w Łukowej są w trakcie przy
gotowywania wniosku o wpis naszego 
ZWYCZAJU DUNAJOWANIA na Krajo
wą listę niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego. Istnieje ogromna szansa, 
że zgodnie  z konwencją UNESCO, 
ochronimy własne dziedzictwo kulturo
we, jako dobro narodowe. Zwłaszcza, że 
jest ono od wieków przekazywane z po
kolenia na pokolenie, zapewniając nam  
poczucie tożsamości. Byłoby to ogromne 
wyróżnienie nie tylko dla  kultury łu
kowskiej, ale uznanie dla całej Lubelsz
czyzny, na terenie której zachował się prastary 
zwyczaj dunajowania. W związku z tym dyrekcja 
GOK zaprasza wszystkich zainteresowanych po
parciem tego wniosku o pisemne wyrażenia woli 

odnośnie zgłoszenia zwyczaju  na listę niematerial
nego dziedzictwa kultury. Spotkanie w sprawie 
poparcia wniosku odbędzie się w GOKu,  9 lipca  
2018 r. o godz. 19:00.
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Wspomnienie bratańca o dwóch stryjach, którzy 
oddali życie w obronie Ojczyzny

Stanisław Kozyra był trzecim 
dzieckiem Jana i  Marii Kozy

rów. Miał czworo młodszego ro
dzeństwa, starszą siostrę Katarzynę 
i  starszego brata Jana. Siedmioro 
dzieci, utrzymanie domu i wyżywie
nie rodziny było dużym wyzwa
niem. Dziadek Jan za pracą wyjeż
dżał do Niemiec, Stanów Zjednoczo
nych i Szwecji. Stryj Stanisław, gdy 
był już dorosły wyjechał za pracą do 
Francji, tam gdzie był jego starszy 
brat Jan. Wrócił do Polski przed wy
buchem II wojny światowej, a powo
dem tego był planowany ślub z  jego 
narzeczoną. Te plany zmieniła woj
na, a ślub został odłożony.

Niemcy szykując się na wojnę ze 
Związkiem Radzieckim, jak mi opo
wiadał Dziadek szli dniami i nocami 
od Tarnogrodu przez Różaniec, Wo
lę Obszańską i dalej na wschód. Go
spodarzom zabierali wozy i  konie 
i  zmuszali do transportu zaopatrze
nia.

Stryj Stanisław został do tego 

zmuszony. Dołączył do kolumny 
Niemców, licząc że uda mu się od
zyskać konie i  wóz. Niestety stracił 
konie, ale sam zdołał uciec. Był po
szukiwany przez Niemców, groziła 
mu kara więzienia lub śmierć. Prze
zornie ukrywał się nie w domu, lecz 
w  Dorbozach. To był początek jego 
konspiracji. Właśnie w  tym czasie 
dołączył do oddziału partyzanckiego 
BCh Antoniego Wróbla „Burzy – 
Antona”. W  miejscu stacjonowania 
była z nim siostra Józefa, której uda
ło się uciec w czasie pacyfikacji Woli 
Obszańskiej. Przed okrążeniem od
działów partyzanckich opuściła 
zgrupowanie na polecenie dowódcy. 
Stanisław poległ w bitwie pod Osu
chami. Po skończonej bitwie Józefa 
odnalazła poległego brata i  jedena
stu kolegów z  oddziału. Stryj jest 
pochowany na cmentarzu parafial
nym w Obszy, obok dwóch kolegów, 
którzy polegli w bitwie.
Z  pamiątek po poległym stryju Sta
nisławie została w  naszej rodzinie 

jedynie fotografia z  bratem Janem 
oraz dowód osobisty odnaleziony 
w  latach 1980, w  miejscu gdzie się 
ukrywał. Pozostałe pamiątki po jego 
śmierci, moi Dziadkowie oddali jego 

Bracia Stanisław i Jan

Ostatni dunajnik łukowski i jego uczniowie

Od maja br. w  Gminnym Ośrodku Kultury realizowany jest projekt ministerialny „Ostatni dunajnik 
łukowski i  jego uczniowie”. Zadanie ma na celu przekazaniu młodemu pokoleniu unikatowego 

w skali kraju zwyczaju dunajowania. Naukę prowadzi Dunajnik – Pan Ciepla.
Dofinansowanie wniosku pozyskane zostało ze środków pozostających w dyspozycji ministra właści

wego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach programu „Kultury Ludowa i Tra
dycyjna 2018”. Zakończenie realizacji wniosku przewidziane jest na koniec roku.



strona Goniec Łukowej

narzeczonej.
Mój drugi stryj Jan był żołnie

rzem 2. Dywizji Strzelców Pieszych 
utworzonej we Francji. Po stoczo
nych walkach i  upadku Francji dy
wizja przedostała się do Szwajcarii, 
gdzie została internowana. Był ran
ny i pozornie zagojona rana pod ko
niec wojny odnowiła się. Mimo po
mocy lekarzy zmarł w Bazylei.
Po śmieci stryja Jana, jego koledzy 
wysłali do rodziny kilka rzeczy oso
bistych oraz zdjęcia z pogrzebu.

Stanisław Kozyra

16

Pogrzeb Jana Kozyry w Bazylei

Mój dziadek Jan Kozyra wraz 
z  żoną Marianną i  siedmior

giem dzieci mieszkali w  czasie II 
wojny światowej  na Zamojszczyź
nie we wsi Wola Obszańska powiat 
Biłgoraj. W tej wiosce mieszkał rów
nież ocalały od prześladowań nie
mieckich chłopiec pochodzenia 
żydowskiego Roman Biziorek. Uro
dzony był w  Łodzi, z  informacji 
książkowych wiem, że duża grupa 
Żydów z  łódzkiego getta  trafiła do 
Tarnogrodu. Prawdopodobnie w  tej 
grupie była rodzina Biziorków. 
W  listopadzie 1942 roku w  ciągu 
jednego dnia Niemcy rozstrzelali 
1800 Żydów tarnogrodzkich. Roma
nowi udało się uciec, nie wiem w ja
ki sposób. Trafił do naszej wsi tj. 
Woli Obszańskiej, chodził i oferował 
swoją pomoc w  gospodarstwie za 

wyżywienie i  zakwaterowanie. 
Przyjął go Florian Popko. Mieszkał 
więc i  pracował u  tego  gospodarza. 
W tamtym czasie praktyki takie były 
często stosowane (…). Gdy rozpo
czął się hitlerowski terror, młodego 
Romana Biziorka nikt nie wydał 
z  mieszkańców wioski (…). Po pa
cyfikacji wsi Wola Obszańska, 
w  lipcu 1943 roku, Florian Popko 
i Roman Biziorek zostali wywiezieni 
do obozu przejściowego w  Zwie
rzyńcu. Popko był torturowany, aby 
przyznał się do przynależności do 
ruchu oporu. Nie zrobił tego. Od 
śmierci uchroniła go rodzina nie
mieckich kolonistów, z  którymi był 
spokrewniony. Popko zwolniony 
z gestapo wrócił do wsi, a mieszkań
ców Woli przewieziono do Majdan
ka. Jan Popko brał później udział 
w bitwie pod Osuchami i tam poległ 

w walce.
Roman pozostał 

w  obozie już bez opieku
na.

Także mój dziadek 
Jan Kozyra z rodziną zo
stał uwięziony w  obozie 
koncentracyjnym na 
Majdanku. Młody chło
piec chyba zdawał sobie 
sprawę ze swojego poło
żenia i  zagrożenia, 
w każdej chwili mógł zo
stać rozpoznany przez 
nadzorujących więźniów 
SSmanów(…).  

Roman przyszedł do 

mojego dziadka i  poprosił, żeby ten 
przyjął go do swojej rodziny. Takie 
rozwiązanie dawało mu większe 
szanse przeżycia przy rodzinie niż 
być samemu. Dziadek mój, człowiek 
wielkiego serca, nie odmówił 
i z aprobatą swojej żony przyjęli go, 
zdając sobie sprawę, że ryzykują 
swoim życiem i  całej rodziny. 
W  obozie panowały bardzo złe wa
runki sanitarne, Niemcy co jakiś 
czas prowadzili więźniów do łaźni, 
oczywiście wszystkich nago. Roman 
Biziorek jako członek społeczności  
żydowskiej był obrzezany i  zdawał 
sobie sprawę, że w  takiej sytuacji 
jest zagrożony. Tasiemką próbował 
naciągnąć i uzupełnić brak napletka. 
Idąc w grupie mężczyzn trzymał się 

Rodziny stąd ratujące w czasie wojny chłopaka 
żydowskiego pochodzenia

Jan Kozyra po wyjściu
z obozu w Dachau 

Roman Biziorek ( po prawej ) w obozie 
amerykańskim jako mechanik
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blisko dziadka. Jeden z  esesmanów 
zobaczył podwiązanie, zatrzymał 
ich, dopytując się co to jest. Dziad
kowi przyszła myśl, że to już koniec, 
że za chwile ich obydwu rozstrzela
ją. W tym momencie przyszła reflek
sja samoobrony. Zdecydowanym 
głosem, bez strachu odpowiedział es
esmanowi po niemiecku, że chłopiec 
jest przeziębiony, ma gorączkę, żeby 
nie zmoczyć materaca dlatego to ro
bi. Niemiec zaskoczony odpowiedzią 
dziadka w  swoim języku, kazał iść 
dalej. Od tej pory bardzo się pilno
wali, żeby sytuacja się nie powtó
rzyła. Po trzymiesięcznym pobycie 
na Majdanku, już razem jako rodzi
na przetransportowani zostali do 
obozu koncentracyjnego w  Dachau. 
W  tym obozie doczekali się momen
tu, że zostali odesłani do pracy 
w gospodarstwie rolnym pod Mona
chium(…).  Tam szczęśliwie przeży
li do końca wojny i  wyzwolenia 
przez Amerykanów.

Roman chodził do stacjonujących 
w  pobliżu żołnierzy amerykańskich 
i przynosił dużo żywności, rozdawał 
sąsiadom. Były to konserwy, chleb, 
mleko, czekolada, oraz inne produk
ty. Tutaj nadmieniam, że wojna się 
jeszcze nie skończyła. Dziadek 
twierdził, że jako młodociany i  były 
więzień miał względy u  żołnierzy. 
Gospodarz, u  którego pracowali nie 
miał dzieci. Po skończeniu wojny 
dziadkowie dostali propozycję obję
cia gospodarstwa na własność. Wła

ściciele byli dużo starsi od dziad
ków. Swoją pracowitością zasłużyli 
na zaufanie Niemców, którzy bardzo 
ich polubili. Dziadkowie nie przyjęli 
propozycji. Przed wyjazdem mieli 
ogromny dylemat, co zrobić z  Ro
manem, nie miał 
w  Polsce rodziny 
i nie miał do kogo 
wrócić. Wspólnie 
uzgodnili, że Ro
man pójdzie do 
obozu dla 
uchodźców, który 
organizowali 
Amerykanie. Nie 
wiem jak długo 
przebywał w Sta
nach Zjednoczo
nych i  w  jakiej 
miejscowości. 
Wiem od jego Sy
na, że do Austra
lii popłynął okrę
tem, a  koszty po

droży miał odpracować. Wiec, jak 
widać Roman Biziorek wykorzystał 
szansę i za pomocą Amerykanów do
stał się do Australii. 

Dziadkowie powrócili z  niewoli 
do Woli Obszańskiej i  tutaj zaczy

Roman Biziorek w Australii

St. Kozyra (po lewej) z synem Romana Biziorka, 
Wrocław 2016 r.
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Pacyfikacja Szarajówki w świetle
dokumentów IPN i niemieckiej policji

Szarajówka w roku 1943 to kil
kadziesiąt budynków na po

lach pomiędzy Łukową 
i  Chmielkiem a  Babicami. To 
dawny folwark należący do Or
dynacji Zamojskich. W  pamięci 
mieszkańców żyła jeszcze jego 
dawna nazwa: Szaryjówka. Mi
mo szalejącej wojny większe nie
szczęścia ich omijały. Jedynie 
grudzień 1942 r. mógł zapisać się 
w  pamięci mieszkańców. Na po
czątku tego miesiąca wieś została 
otoczona przez niemieckie for
macje policyjne (żandarmerię 
i  policję ochronną  Schupo). 
Spośród mężczyzn obecnych 
wówczas we wsi wybrano 13 za
kładników. Ogłoszono wówczas, 
że mieszkańcy wsi zginą jeśli nie 
zaniechają procederu pomocy 
bandytom tj. oddziałom party
zanckim. Według Niemców wieś 
stanowiła kryjówkę i  miejsce 
składowania łupów wykorzysty
wane przez grupę pochodzącego 
z  Chmielka Iwana Kaniuka. Ta 
natomiast niezwiązana z  żadną 
organizacją partyzancką banda 
liczyła od 15 do 20 osób, w  tym 
dwóch mieszkańców Szarajówki. 
Z  wziętych wówczas zakładni
ków czterech niebawem zwol
niono, pozostali trafili najpierw 
do Biłgoraja, a następnie do obo
zu na Majdanku. Stamtąd do ro
dzinnej wsi powróciło tylko 
trzech z nich…

Maj 1943 r.
W roku 1943 r. z perspektywy 

władz okupacyjnych Szarajówka 
niczym się nie wyróżniała – 
próżno jej szukać w  policyjnych 
meldunkach o  dużych oddzia
łach partyzanckich jakie spływa

ły z  całego dystryktu lubelskie
go. W  raportach tych przewijają 
się jednak wsie sąsiednie  Łuko
wa, Korchów, Chmielek czy Ba
bice.  Przykładowo – 14 maja 
z  tej ostatniej miejscowości 
wpłynął raport o około 30 osobo
wej bandzie, która zastrzeliła 
członka straży wiejskiej, który 
usiłował podnieść alarm. Do ak
cji wysłano jednostki policyjne, 
jednak raport nie wspomina 
o  efektach interwencji.  17 maja 
w Łukowej – Nowej Wsi Niemcy 
stwierdzili obecność bandy o po
dobnej sile jak trzy dni wcześniej 
w  Babicach – ponownie do akcji 
wkroczyły policja oraz żandar
meria. Funkcjonariusze tej ostat
niej formacji z  Tarnogrodu mieli 
za sobą szczególnie ciężką noc. 
Późnym wieczorem ich posteru
nek w  tym mieście został zaata
kowany przez siły oceniane 
przez samych żandarmów na 
około 15 osób. Raport sporzą
dzony o  tym wydarzeniu mówi 
o otoczeniu posterunku i szacho
waniu go ogniem przynajmniej 
10 pistoletów maszynowych 
i  jednego karabinu maszynowe
go oraz obrzuceniu go granata
mi. Atak był dobrze przygoto
wany  broniący się żandarmi, 
przygnieceni ogniem napastni
ków nie mogli wezwać pomocy 
– łączność telefoniczna posterun
ku została odcięta. Odgłosy 
strzelaniny zaalarmowały od
dział ukraińskiej policji pomoc
niczej, który wysłał wzmocniony 
patrol na ulice Tarnogrodu. Na
pastnicy obrabowali Okręgowy 
Związek Spółdzielni Rolniczych 
– Niemcy oszacowali straty na 

100  000 zł. Meldunek informuje 
również o  tym, że atakujący po
szukiwali dyrektora tego przed
siębiorstwa – stanowisko to peł
nił wówczas Włodzimierz (Wo
łodymir) Darmochwał. Bandyci 
w  tym przypadku grupa Iwana 
Kaniuka chciała zastrzelić znie
nawidzonego w  okolicy niefor
malnego przywódcę ukraińskich 
nacjonalistów. Oblężenie poste
runku trwało do godziny 1 w no
cy, a  w  jego trakcie zginął jeden 
z  napastników, zaś dwóch po
strzelonych zostało zabranych 
przez atakujących. Wśród ran
nych miał być dowódca atakują
cych. Żandarmi byli bezradni 
i  przerażeni, co znajduje odbicie 
w meldunku, w którym uskarża
ją się, że mimo przedłużającej się 
walki posiłki z Biłgoraja nie nad
chodziły. Stało się tak, ponieważ 
tej nocy policja z  tego miasta 
prowadziła swoją własną akcję. 
Także tamtejsze Schupo oraz 
żandarmeria były w  terenie – te 
dwie formacje wspierały poste
runek polskiej „granatowej” po
licji w  Józefowie. Biłgorajskie 
i  józefowskie formacje zaangażo
wane były w pościg za oddziała
mi Umera Achmołła Adamowa 
„Miszki Tatara” oraz ppor.  Hie
ronima Miąca „Korsarza”. Do
wodzeni przez nich partyzanci 
zorganizowali po południu 16 
maja ucieczkę ochrony tartaku 
Senderki oraz ostrzelali pociąg 
na stacji Długi Kąt. Załogę tarta
ku stanowili żołnierze 203. Bata
lionu Schuma (Schutzmann
schaft Ersatz Bataillon 203.), 
z  którymi podziemie uzgodniło 
zawczasu akcję i  ich przejście do 

nali od nowa, odnawiając swoje ro
dzinne gospodarstwo. W czasie woj
ny stracili dwóch najstarszych sy
nów, którzy zginęli jako żołnierze, 
zięcia Niemcy rozstrzelali w  czasie 
pacyfikacji.

Roman Biziorek nie zapomniał 
nigdy o  swojej przybranej rodzinie, 
pisał do moich dziadków listy z dale
kiej Australii. Każdy list od Romana 

był w  rodzinie szczególnym wyda
rzeniem. Dziadek był szczęśliwy, 
babcia cicho popłakiwała oglądając 
fotografie Romana z żoną, a  później 
dziećmi. Mało tego, że list czytany 
był wielokrotnie w  ciągu dnia, to 
jeszcze chodził z  nim dziadek po 
znajomych i się chwalił, że Romano
wi udało się przeżyć i założyć rodzi
nę. Robił to dlatego, ze Romana du

żo osób znało, była to mała wioska, 
wszyscy się znalI. Wiedzieli, że jest 
dzieckiem z  rodziny żydowskiej, 
a  jego rodzice zostali rozstrzelani 
przez Niemców najprawdopodobniej 
w  czasie likwidacji getta w  Tarno
grodzie.

Stanisław Kozyra
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lasu.  W  walce ja
ka rozpętała się 
zginęło, według 
źródeł niemiec
kich, 4 funkcjona
riuszy policji oku
panta oraz polski, 
„granatowy” 
mundurowy. 
Niemcy zostali za
strzeleni przez 
swoich niedaw
nych sojuszników 
 załogę tartaku 
z  203. batalionu 
Schuma. W  tym 
samym czasie podobna akcja 
miała miejsce na stacji w Krasno
brodzie. Siły bandytów, uczest
niczących w  obu kolejowych ak
cjach meldunki oceniały na około 
50 osób. Policja niemiecka ustali
ła, że napastnicy oddalili się 
w  kierunku na Hamernię i  ma
szerują dalej na południe. Za
pewne powiązano to z  wzmian
kowanym meldunkiem z następ
nego dnia o bandytach w rejonie 
Łukowej.

Poniedziałkowy poranek 17 
maja pozwolił okupantom ocenić 
straty poniesione dzień wcze
śniej w  różnych rejonach staro
stwa biłgorajskiego. Były to stra
ty o tyle bolesne, że uderzały nie 
tylko w  ich materialne zasoby. 
Bandy uderzyły także w  nie
miecką dumę; atak na centrum 
miasta, zabicie policjantów, do
prowadzenie do dezercji i  obró
cenia broni przeciwko niedaw
nym sojusznikom. Funkcjonariu
sze niemieckich formacji policyj
nych w  tej części powiatu biłgo
rajskiego pałały zapewne żądzą 
zemsty.

18 maja 1943 r.
W  dotychczas nieustalony 

sposób Niemcy powiązali napaść 
na Tarnogród z  Szarajówką. Nie 
wiadomo, czy wieś wskazał kon
fident, czy może doprowadziły 
do niej jakieś ślady. W  relacjach 
świadków pojawia się informa
cją, że w  grupie Kaniuka praw
dopodobnie przez jakiś czas 
znajdowali się Żydzi. Po wymor
dowaniu przez Niemców spo
łeczności żydowskiej w  okolicy 
w 1942 i na początku 1943 r. jed
ną ze strategii przeżycia ocala
łych było dołączanie do różno

rodnych grup. Dwaj nastolatko
wie żydowscy znaleźli tymcza
sowy azyl u  Kaniuka. Jednak 
czując zagrożenie ze strony in
nych członków grupy i  licząc na 
niemiecką łaskę, przekazali żan
darmerii w Tarnogrodzie, że Ka
niuk ma wsparcie ze strony wsi 
Szarajówka. Prawdopodobnie ta 
informacja miała być ich kartą 
przetargową, co się z  nimi stało 
później – nie wiemy. Ponadto 
parę dni wcześniej we wiosce 
pojawiła się osoba podająca się 
za zbiegłego z  niewoli jeńca 
z  Armii Czerwonej. Szukał on 
noclegu i  kontaktu z  partyzanta
mi. Przez jednego z  gospodarzy 
odesłany, znalazł pomoc u  inne
go – Teodora Paczwy. To wraz 
z  ustaleniami niemieckimi, 
wskazującymi na odpowiedzial
ność grupy Iwana K. za napad 
na Tarnogród wystarczyło do 
określenia Szarajówki, jako wsi 

winnej bandytyzmu. 
Reakcja, zgodna z  poli
tyką terroru stosowanej 
na wsi polskiej, mogła 
być tylko jedna. Zmobi
lizowano żandarmerię, 
policję ukraińską i kom
panię z 25. Pułku policji 
SS z  Tarnogrodu. Z  Bił
goraja o  świcie wyru
szyły m.in. pododdziały 
tamtejszej policji 
ochronnej (Schupo). Ce
lem ekspedycji było 
ukaranie wioski za po
moc bandytom, której 

udzielała on mimo ostrzeżenia 
z  grudnia 1942 r. Forma i  wy
miar tej kary nie były wówczas 
jeszcze prawdopodobnie przesą
dzone.

We wtorkowy poranek miesz
kańcy Szarajówki wychodzący 
do pracy w  polu zauważyli, że 
wieś jest otaczana przez ludzi 
w  mundurach. Z  trzech stron na 
polach wokół wsi pojawiła się 
niemiecka tyraliera zbliżająca się 
do centrum wsi. Jedynie od stro
ny Chmielka istniała tymczaso
wo luka w  pierścieniu formacji 
okupanta. Ten kierunek miały 
prawdopodobnie obstawiać for
macje z Biłgoraja, które zwyczaj
nie się spóźniły na początek ak
cji. Dzięki temu niektórym 
mieszkańcom udało się wydo
stać ze wsi przed akcją i przeżyć. 
Niewykluczone, że początkowo 
Niemcy nie byli sami pewni co 
do charakteru akcji – przed peł

Policjanci ukraińscy z Tarnogrodu. (zbiory IPN)
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nym otoczeniem wsi pozwalano 
wyjść poszczególnym osobom 
poza otaczany teren, ewentual
nie starając się je zawrócić do wsi 
 później do uciekających strzela
no. Po wkroczeniu formacji oku
panta do wsi rozpoczęło się wy
ciąganie mieszkańców z  ich do
mów. Niektóre zabudowania po
siadały przygotowane na podob
ną okoliczność prowizoryczne 
schrony – niektórym ludziom 
udało się do nich dotrzeć. O  po
mysłowości Polaków wiedzieli 
Niemcy – dokładnie przeszuki
wali zabudowania, przetrząsali 
budynki gospodarcze – zgroma
dzone w  nich siano nakłuwali 
drutami w  poszukiwaniu ukry
tych ludzi. Niemcy spędzali 
wszystkich w  jedno miejsce. Na
stępowały już wówczas pojedyn
cze przypadki mordowania ludzi 
w  miejscu ich spotkania – jedna 
z  kobiet została powieszona na 
łańcuchu końskiej uprzęży, 
dwóch mężczyzn zginęło od 
strzałów z broni krótkiej. Począt
kowo z  kobietami i  dziećmi 
zgromadzonymi na placu obcho
dzono się względnie łagodnie, 
natomiast mężczyźni zostali 
poddani brutalnemu przesłucha
niu. Niemcy szczególnie zmasa
krowali jednego z  mieszkańców, 
Teodora Paczwę, co do którego, 
dzięki prowokacji mieli pew
ność, że  udziela pomocy party
zantom. Taki stan zawieszenia 
trwał przez pewien czas. Sytu
ację zmieniło przybycie do Sza
rajówki W. Darmochwała. Zgro
madzonych na placu wpędzono 
do zabudowań. Wszystko wska
zuje na to, że miejsc tych nie wy
brano przypadkowo – w  zabu

dowaniach Mołdów miał otrzy
mać pomoc Iwan Kaniuk. Tam 
wpędzono największą część 
mieszkańców, głównie kobiety 
i  dzieci. Do stodoły T. Paczwy 
wpędzono przeważnie męż
czyzn. Do innych budynków tra
fiały mniejsze grupy ludzi. 
Wszędzie policjanci i  żandarmi 
zabezpieczyli drzwi i  okna, tak 
by nie można było się wydostać 
z  budynków. Jednocześnie roz
poczęła się akcja rabowania do
bytku ofiar. Prawdopodobnie 
z  przybyciem W. Darmochwała 
do Szarajówki trafiły środki 
transportu, na które ładowano 
inwentarz żywy i  sprzęty miesz
kańców. Można jedynie domnie
mywać, że w  ten sposób starał 
się on powetować swe straty ma
terialne poniesione w  trakcie na
padu na jego dobra w Tarnogro
dzie.

Rozpoczęło się systematyczne 
podpalanie wioski, w  tym bu
dynków, w  których uwięzieni 
byli jej mieszkańcy. Jednej z  ko
biet, Anastazji Paczwie, udało się 
wybiec z  płonącego budynku 
i  odbiec parę metrów zanim zo
stała zastrzelona. Nie tylko ogień 
i  kule zabijały – ukryci w  schro
nach ludzie umierali od zacza
dzenia. Okupanci  dopilnowali, 
by wszystko spłonęło i  nikt nie 
przeżył – tyraliera trwała na po
sterunkach do wczesnego popo
łudnia. Nielicznym jednak udało 
się przetrwać w płonącej wiosce; 
ukryci w  schronach, w  obawie 
przed zaczadzeniem, uciekali 
pod osłoną dymu w  pobliskie 
pola zboża. Kiedy okupacyjne 
formacje policyjne odjechały, do 
Szarajówki zaczęli przybywać 

ludzie. Zarówno jej mieszkańcy, 
którym udało się uciec, jak i  lu
dzie z okolicznych wsi. Wiedzeni 
obawą o los swych bliskich i zna
jomych rozpoczęli przeszukiwa
nie zgliszcz wioski. Wkrótce 
okrutna prawda wyszła na jaw – 
z  Szarajówki nikogo nie wywie
ziono na roboty, czy do obozu. 
Okupanci zabili każdego, kogo 
spotkali – zginęło nie mniej niż 
58 osób, spalono około 60 bu
dynków – praktycznie całą wieś. 
W  spalonych zabudowaniach 
znajdowano ciała dzieci uduszo
nych pod zwęglonymi zwłokami 
matek. 

Sprawcy
i odpowiedzialność

Za masakrę w Szarajówce od
powiedzialność ponoszą funk
cjonariusze formacji policyjnych 
III Rzeszy. 18 maja 1943 r. do wsi 
wkroczyli członkowie 5. kompa
nii II batalionu 25. pułku policji 
SS. Był to pododdział policji sko
szarowanej (Kasernierte Polizei) 
dawnego pułku policji Lublin, 
wchodzącego w skład policji po
rządkowej. Jednostka ta przeszła 
do historii regionu jako „darmo
chwalcy”, od nazwiska wspo
mnianego już W. Darmochwała. 
On sam nie mógł być dowódcą 
oddziału – funkcję tę musiał peł
nić Niemiec, co nie wyklucza, 
jednak jego odpowiedzialności 
za działania kompanii. Ten 
przedwojenny major Wojska Pol
skiego prawdopodobnie był 
funkcjonariuszem etatowym, na 
stanowisku co najwyżej ukraiń
skiego zastępcy dowódcy kom
panii. Drugą  formacją ukraińską 
zaangażowaną w majową zbrod

Ofiary pacyfikacji Szarajówki ( IPN Lublin)
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nię była Ukraińska Policja Po
mocnicza (Ukrainische Hilfspoli
zei). Jej posterunek znajdował się 
w  Tarnogrodzie, a  skład osobo
wy stanowili w  przeważającej 
mierze miejscowi prawosławni. 
Zaciąg do tej formacji był dobro
wolny i wspierany szeroko przez 
ukraińskie środowiska na terenie 
starostwa biłgorajskiego. Wraz 
z żandarmerią z Tarnogrodu siły 
te liczyły około 70 osób. Ponadto 
z  Biłgoraja przybył pododdział 
policji porządkowej (Schupo) 
oraz prawdopodobnie tamtejsza 
żandarmeria. Trudno sobie wy
obrazić podobną akcję bez 
współudziału pracowników Sipo 
 policji bezpieczeństwa (Gestapo 
lub Kripo).

Śledztwo mające wyjaśnić 
zdarzenia w  Szarajówce i  wska
zać ich sprawców rozpoczęła 
w 1968 r. prokuratura w Biłgora
ju. Podstawową trudnością był 
brak bezpośrednich świadków. 
Przesłuchiwani przetrwali akcję 
w ukryciu słysząc jedynie strzęp

ki rozmów, odgłosy strzałów 
i  pożaru, albo byli w  jej trakcie 
poza wsią. Udało się jednak 
ustalić skąd przybyły formacje 
biorące udział w  akcji, co po
zwoliło je wskazać. Ostatecznie 
to pierwsze śledztwo zamknięto 
w  grudniu 1969 r. Kolejny raz 
wymiar sprawiedliwości wrócił 
do tragicznych majowych wyda
rzeń w  2001r. Wówczas oddzia
łowa Komisja Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu 
w  Lublinie zajęła się również 
sprawą wzięcia w listopadzie lub 
grudniu 1942 r. zakładników 
z Szarajówki. W toku tego śledz
twa ustalono liczbę ofiar na 67 – 
9 rozstrzelanych i  57 spalonych 
żywcem. Ponadto wskazano 
współpracownika Sipo – Alekse
go Telekało, jako zamieszanego 
w wydarzenia z roku 1943 r. Jed
nak konfident ten zginął jeszcze 
w  trakcie wojny. Innych podej
rzanych nie wskazano, co po
skutkowało umorzeniem śledz
twa. Śledczy oczywiście starali 

się ustalić powojenne losy W. 
Darmochwała – udało się jedynie 
stwierdzić, że uciekł on „na za
chód” u schyłku wojny. 

Kamil Kopera
Pierwotnie tekst ukazał się 

w 2015 r., nakładem GOK Łukowa
w formie okolicznościowej broszury
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Wołodymir Darmochwał 
(zbiory IPN)

Niewinne ofiary wojny 

Czas wojny dla miesz
kańców naszej gminy 

był tragiczny: ciągły strach 
o  najbliższych zaangażowa
nych w konspirację, egzeku
cje, niemieckie stałe repre
sje, wywózki do obozów 
i  pracy przymusowej do 
Niemiec  los 95% miesz
kańców naszych wsi. Nie 
było rodziny, która by nie 
ucierpiała i kogoś nie straci
ła. Opowieścią wojenną 
o  swojej rodzinie podzielił 
się p. Henryk Dzikoń 
z Chmielka.

Moi rodzice pobrali się 
w  czasie wojny. Moja mama 
Anastazja Klecha rodem z  Łu
kowej wyszła za Michała Dzi
konia z Chmielka w 1940 roku. 
Miała brata Jana i młodszą sio
strę Katarzynę. Ojciec jej Józef 
pochodził z  Szarajówki, mama 

Marianna z  Kaczorowskich 
z Łukowej I.

Pierwsza tragedia dotknęła 
rodzinę mamy ze strony ojca. 
Niemcy i  Ukraińcy w  Szara
jówce żywcem w  ogniu spalili 
stryjenkę Katarzynę i jej dwoje 
dzieci: maleńką Marysię i  7
letniego Bronka. Cudem ocalał 
Michał Klecha, brat dziadka, 
którego 18 maja 1943 roku 
w  Szarajówce nie było. Wtedy 
ogółem zginęło podczas tej ak
cji 58 osób, w  tym trzydzie
ścioro dzieci.

Rodzeństwo mojego taty to: 
siostra Anna i  bracia: Woj
ciech i  Andrzej, który zacią
gnął się do partyzantki.

Ja urodziłem się w 1941 ro
ku i  w  czasie pacyfikacji 
Chmielka przez Niemców 
w lipcu 1943 miałem 2 lata.Zdjęcie Anastazji Dzikoń ( pierwsza od 

prawej ) z siostrą Katarzyną

 Historia doświadczonej 
boleśnie rodziny Klechów
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Nasza rodzina choć 
katolicka, nie została 
wysiedlona, bo prawdo
podobnie udało się zdo
być "powiestkę od po
pa" lub przyłączyć do 
jakiejś rodziny prawo
sławnej. Tak wtedy by
wało. Do rodziny Teo
dora Suszko dołączyło 
kilka rodzin katolickich 
i nie zostali wywiezieni.

Dzięki Bogu zostali
śmy w  domu. Był czas żniw i  trzeba było pomóc babce 
z Łukowej zebrać zboże. Mama z tatą pomagali kilka dni 
w Łukowej. Wieczorem tata chodził do Chmielka do do
mu poobrządzać stworzenie, wracał na drugi dzień rano. 
W tym czasie, ja z mamą zostawaliśmy u babci na noc. 
Tak też było 3 sierpnia 1943 roku. Pod wieczór tata po
szedł do domu do Chmielka, mama została jeszcze w po
lu przy żniwach, pomagał jej jakiś Ukrainiec z Hrubie
szowa.

Kiedy tato rano wrócił do teściów nie było mamy 
w  domu. Babcia myślała, że jest w  Chmielku. Tato od 
sąsiada dowiedział się, że wieczorem przyjechali Niemcy 
i  zastrzelili jego żonę i  chyba przez przypadek też tego 
sąsiada Ukraińca.

Ciało mamy leżało przez całą noc na polu. Życie 
skończyła od niemieckiego strzału w serce. Umarła 
od razu, nawet chustka nie spadła jej z  głowy. 
W  makabrycznym stanie natomiast było ciało 
Ukraińca. Jak przyjechała po niego matka to, nie 
mogła poznać syna, tak go te kule rozszarpały.

Tata od razu poszedł do żandarmów na posteru
nek w Łukowej zapytać dlaczego mu żonę zabili, ja
koś się nie bał. Powiedzieli mu, że oskarżona była 
o  przekazywanie informacji partyzantom, że niby 

była w  kontakcie z  Andrzejem, który brał udział w  ak
cjach partyzanckich.

Trzeba było mamę jakoś pochować.
Nie było wtedy księdza katolickiego na terenie Łuko

wej i Chmielka, nie mogło być więc pogrzebu. Anastazja 
pochowana została jak partyzant, nawet bez tabliczki na 
krzyżu. Sąsiedzi pomogli zrobić trumnę i  pochować na 
cmentarzu parafialnym w Łukowej. Miała 23 lata. Jako 
dwuletnie dziecko jej nie zapamiętałem. Pozostały mi 
tylko zdjęcia. Ciężko mi było się wychowywać bez ma
my. Opiekowała się mną babcia Marianna Klecha. Po 
kilku latach ojciec ożenił się z siostrą mamy Katarzyną.

Opr. W. Kubów

Andrzej Dzikoń 
( zdjęcie z pomnika )

Grób Anastazji i jej mamy Marianny
na cmentarzu parafialnym w Łukowej

Krzyż na grobie rodziny Klechów 
na cmentarzu pomordowanych

w Szarajówce 
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75. rocznica najokrutniejszej pacyfikacji

W  niedzielę 20 
maja 2018 roku 

o  godz. 17 przy cmen
tarzu spalonych żyw
cem 59 mieszkańcach 
Szarajówki odbyły się 
uroczystości patrio
tyczno – religijne. 
Uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. 
por.  E. Błaszczaka 
„Grom” w  Chmielku 
pod kierunkiem Pani 
Beaty Słoma przygoto

wali na tę okoliczność specjalny 
program słowno  muzyczny. 
Mszę świętą za Pomordowanych 
odprawił ksiądz Marek Tworek 
proboszcz parafii Chmielek, 
w homilii podkreślając znaczenie 
przebaczenia i  budowania przy
szłości na pokoju i  jedności. 
Oprawą muzyczną Mszy św. za
jęła się dr  Elżbieta Puacz 
z RCKIK w Lublinie.

Po mszy delegacje złożyły 
pod pomnikiem wieńce i  wią
zanki kwiatów, a  Grupa Rekon
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strukcji Historycznych „WIR” 
z  Biłgoraja przy udziale miejsco
wej młodzieży i  dorosłych od
tworzyła wydarzenia sprzed 75 
lat.

Żyją jeszcze ostatni ocaleli 
z  pacyfikacji Szarajówki, którzy 
nie chcą wracać do tamtych 
strasznych wydarzeń, kiedy stra
cili w ogniu swoich najbliższych. 
W  tym roku przybyła rodzina 
nawet z  Bielsko – Białej, by po
modlić się na grobie bliskich za
mordowanych w maju 1943 ro

ku. Cmentarz dzięki stara
niom Urzędu Gminy, So
łectwa Szarajówka 
i  Społecznego Komitetu 
Opieki nad Cmentarzami 
w  Gminie Łukowa został 
odnowiony. Zamontowa
ne zostało nowe ogrodze
nie i krzyże oraz poddany 
renowacji już po raz drugi 
przez Społeczny Komitet 
pomnik.

opr. W.Kubów
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Jubileusz 65-lecia profesji zakonnej
łukowianki - matki Krystyny Farion

W  niedzielę Najświętszej 
Trójcy 27 maja 2018 r. 

w  kościele pod wezwaniem Naj
świętszej Maryi Panny Ostro
bramskiej, Matki Miłosierdzia 
odbyły się uroczystości 65lecia 
profesji zakonnej Matki Krystyny 
Farion, wieloletniej przełożonej 
klasztoru Sióstr Bernardynek 
w  Łodzi Rudzie. Eucharystii 
przewodniczył ksiądz arcybi
skup senior Władysław Ziółek. 
W  tym wyjątkowym święcie 
wzięli udział: asystent Federacji 
Sióstr Bernardynek w  Polsce oj
ciec Tytus Fułat OFM, były asy
stent ojciec Andrzej Pabin OFM, 
miejscowi kapłani, księża pocho
dzący ze wspólnoty kościoła 
Sióstr Bernardynek w  Łodzi Ru
dzie, przedstawicielki poszcze
gólnych domów Sióstr Bernardy
nek z  terenu Polski na czele 
z  prezeską matką Weroniką Wę
grzyn z  Zakliczyna oraz siostra 
referentka Lucyna Witczak Słu
żebniczka z  Archidiecezji Łódz
kiej ze swoją zastępczynią i  Sio

stry Zgromadzenia Świętej Ja
dwigi Królowej Służebnice Chry
stusa Obecnego „Jadwiżanki 
Wawelskie” z Łodzi. Obecna by
ła także rodzina Jubilatki i  dele
gacja z  Łukowej. Przy udziale 
wielu świeckich osób, zespołów 
realizujących się przy kościele 
Matki Miłosierdzia, w  liturgii 
wszyscy uwielbiali Boga w świę
cie jubileuszu konsekracji zakon

nej Matki Krystyny Farion. 
W  kontekst Uroczystości Naj
świętszej Trójcy arcybiskup Wła
dysław niejako wpisał treści 
związane z  konsekracją zakonną 
i posługę Jubilatki wobec Kościo
ła we wspólnocie zakonu fran
ciszkańskich sióstr. Nakreślił fa
scynującą przygodę z Bogiem od 
konsekracji chrzcielnej przez 
konsekrację zakonną i  „zapusz
czenie korzeni w  Chrystusie” 
przez Matkę Krystynę, która 
w bogatym życiu i licznych dzie
łach duchowych i  materialnych 
ukazuje całkowite oddanie się 
Chrystusowi. Urodzona w  Łu 
kowej, jako dziecko Zamojszczy
zny wraz z mamą i rodzeństwem 
przeszła przez Majdanek i  wy
gnanie na obcą ziemię w  Niem
czech. Po powrocie do Polski 
wyszła z rodzinnego domu i jako 
młoda dziewczyna przybyła do 
Łodzi, aby tu w  nowo powsta
łym domu zakonnym Sióstr Ber
nardynek wypełniać powołanie 
we wspólnocie franciszkańskiej. 
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5 czerwca 2018 r. w Domu Pa
mięci w  Osuchach odbył się 

już po raz dziewiętnasty Powia
towy Konkurs Wiedzy o  Armii 
Krajowej i  Batalionach Chłop
skich na Ziemi Biłgorajskiej obję
ty Patronatem Lubelskiego 
Kuratora Oświaty. Celem kon
kursu była pamięć przez wiedzę 
o  Bohaterach biorących udział 
w pierwszych w kraju zbrojnych 
akcjach dywersyjnych AK (od 
początku 1942 roku),  jak i w Po
wstaniu Zamojskim w 1943 roku 
oraz największej w Polsce bitwie 
partyzanckiej pod Osuchami.

Uczestnicy konkursu po napi
saniu testu wiedzy złożyli kwia
ty i  zapalili znicze na grobach 
żołnierzy AK i  BCh pochowa
nych na cmentarzu partyzanc
kim w  Osuchach, jednym z  naj

większym cmentarzy w  Europie 
oraz przy Pomniku Niepodległo
ści z  1933 roku postawionym 
przy szkole, a  ufundowanym 
przez Związek Strzelecki w Osu

chach w  15. Rocznicę Odzyska
nia przez Polskę Niepodległości. 
Delegacja uczestników z  opieku
nami udała się też na Krzywą 
Górkę, by w  miejscu przerwania 

Konkurs wiedzy o partyzantach

Odznaczała się wyjątkowymi 
zdolnościami, gdy wzięła odpo
wiedzialność za całą wspólnotę 
zakonną, za jej formację i ducho
wy rozwój, a  także gdy trzeba 
było podjąć trud budowy klasz
toru, zorganizowania przedszko
la, produkcji komunikantów, ho
stii i wigilijnych opłatków, grun
townej renowacji kościoła i  in
nych pięknych inicjatyw. 
W uroczystość 65lecia konsekra
cji zakonnej wszyscy składali 
dziękczynienie Trójjedynemu 
Bogu za piękne życie, za wszyst
ko, co Bóg przez nią uczynił dla 
Kościoła i  klasztoru, za wymow
ne świadectwo wiary, wrażli
wość na ludzi potrzebujących 
pomocy w duchu św. Franciszka. 
Sentencją całej uroczystości była 

modlitwa, którą Ksiądz Arcybi
skup jako Przewodniczący Litur
gii skierował do Boga, na zakoń
czenie Słowa Bożego wyjętą 
z  przesłania papieskiego św. Ja
na Pawła II „Przenajświętsza Trój
co, błogosławiona i  błogosławiąca, 
napełnij błogosławieństwem swoich 
synów i  córki, których powołałeś, 
aby wyznawali wielkość Twojej mi
łości, Twojej miłosiernej dobroci 
i Twojego piękna.

Ojcze Święty,  uświęć swoich sy
nów i  córki, którzy konsekrowali się 
Tobie dla chwały Twojego Imienia. 
Wspomagaj ich swoją mocą, aby 
mogli świadczyć, że Ty jesteś po
czątkiem wszystkiego, jedynym źró
dłem miłości i wolności…

Jezu Zbawicielu, Słowo Wcielo
ne, Ty powierzyłeś swoją drogę ży

cia tym, których powołałeś: nadal 
przyciągaj do siebie ludzi, którzy bę
dą dla współczesnego człowieka 
świadkami Twojego miłosierdzia, 
zapowiedzią Twojego powrotu, ży
wym znakiem dóbr przyszłego 
zmartwychwstania…

Duchu Święty, Miłości rozlana 
w sercach, który umysłom udzielasz 
łaski i natchnienia, odwieczne Źró
dło życia, który doprowadzasz do 
końca misję Chrystusa przez różno
rakie charyzmaty, napełnij serca 
osób konsekrowanych głęboką pew
nością, że zostały wybrane, aby ko
chać, wielbić i służyć. Uczyń je od
blaskiem Boskiego piękna.”(zob. Vi
ta consecrata 111). Po Eucharystii 
wszyscy mogli uradować się 
spotkaniem z Jubilatką.

Red.
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linii okrążenia złożyć wieniec 
poległym w  krwawej walce par
tyzantom.

W  programie była projekcja 
filmu dokumentalnego „Błudko” 
w  reżyserii Janusza   Hanasa 
ukazującego los żołnierzy AK 
i  BCh więzionych w  „gułagu” 
zorganizowanym przez NKWD 
na Zamojszczyźnie jesienią 1944 
roku.               

Do udziału w  XIX powiato
wym konkursie z  22 szkół po
wiatu biłgorajskiego zakwalifi
kowało się 53 uczniów, którzy 
rywalizowali w  trzech katego
riach: szkół podstawowych, klas 
VII szkoły podstawowej i gimna

zjów  oraz szkół średnich.
Głównym organizatorem 

Konkursu jest Gminny  Ośrodek  
Kultury  w  Łukowej we współ
pracy ze Starostwem  Powiato
wym  w   Biłgoraju, Gimnazjum  
im. Pawła  Adamca w  Łukowej  
oraz PTTK Oddział w Biłgoraju.

Gośćmi honorowymi konkur
su byli synowie uczestników bi
twy pod Osuchami zrzeszeni 
w  Stowarzyszeniu Rodzin Żoł
nierzy Polskiego Państwa Pod
ziemnego „Osuchy 1944” i  leśni
cy z  Nadleśnictwa Biłgoraj i  Jó
zefów.

Każdy z  uczestników i  opie
kunów oraz gości otrzymał ko

lejny tj. 15 numer „Zeszytu Osu
chowskiego” wydawany od 2003 
roku przez GOK w Łukowej oraz 
upominki ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w  Biłgora
ju.

Cieszy fakt, iż  zainteresowa
nie  historią lokalną, która  wpi
sała się tak bohatersko w historię 
ogólnopolską  II wojny św.  jest 
co roku bardzo duże, a  poziom 
wiedzy młodzieży  ze szkół po
wiatu biłgorajskiego bardzo wy
soki.  

Tegorocznymi zwycięzcami 
konkursu zostali:

W  kategorii: szkoły podsta
wowe
I  miejsce zdobyła NATALIA 
TRACZ   uczennica Szkoły Pod
stawowej im. Dzieci Zamojszczy
zny w Aleksandrowie
II miejsce – MARCIN KUSZ – 
uczeń SP nr  1 im. Sługi Bożego 
Księdza Prymasa Stefana Kardy
nała Wyszyńskiego w Biłgoraju
III miejsce – KRYSTIAN SERE
DA ze  SP nr 1 im. Sługi Bożego 
Księdza Prymasa Stefana Kardy
nała Wyszyńskiego w Biłgoraju
Zwycięzcy w  kategorii: klasy 
VII szkoły podstawowej i  gim
nazjum:

Złożenie kwiatów na Krzywej GórcePrzed Pomnikiem Niepodległości 
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W  Roku Obchodów 100. 
Rocznicy Odzyskania Nie

podległości przez Polskę Gmin
ny Ośrodek Kultury w  Łukowej 
zorganizował w marcu br. Gmin
ny Konkurs na Kokardę Narodo
wą.

Konkurs skierowany był do 
uczniów klas 0 – III szkół podsta
wowych. Do etapu gminnego za
kwalifikowanych zostało 50 prac. 
Wszystkie kokardy zostały wy
konane bardzo starannie. Do po
mocy przy ich wykonaniu 
zapewne dzieci poprosiły mamy 

i  panie nauczycielki, dzięki cze
mu efekt był imponujący. Dyrek
cja GOK w Łukowej ma nadzieję, 
że konkurs będzie zachętą do 
dumnego noszenia kokard naro
dowych podczas świat narodo
wych, w  tym obchodów 227. 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja, Obchodów Bitwy pod 
Osuchami, czy Święta Niepodle
głości.

Uroczyste wręczenie nagród 
zwycięzcom i  upominków 
uczestnikom konkursu odbyło 
się  11 kwietnia 2018 roku w ko

ściele parafialnym po Mszy św. 
za Ojczyznę o  godz. 18.00.  Wy
stawę wszystkich prac konkurso
wych można oglądać w budynku 
GOK w Łukowej.

Pracownicy Gminnego Ośrod
ka Kultury w  Łukowej wraz 
z  gimnazjalistami w  kwietniu 
przeprowadzili akcję rozprowa
dzania flag narodowych pod ha
słem „Bądź nowoczesny wywieś 
flagę”

Red.

NIEPODLEGŁA
 Konkurs na Kokardę Narodową

I miejsce – KATARZYNA DYN
DAŁ uczennica kl. VII SP w Kor
czowie  
oraz MARCEL BUCZEK – uczeń 
Gimnazjum nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Biłgoraju  
II miejsce – DANIEL CIOS 
uczeń Gimnazjum w Korczowie
III miejsce – KAROLINA GON
TARZ z Gimnazjum im. 
P. Adamca w Łukowej  
Finaliści w kategorii: szkoły 

średnie:
I miejsce
ALEKSANDRA ZIEMIANIN
II miejsce
AGNIESZKA MACIOCHA
III miejsce
MIŁOSZ GUMIELA

Wszyscy zwycięzcy w kate
gorii szkoły średnie są uczniami 
Liceum im. ONZ w Biłgoraju.

Nagrody wszystkim finali
stom konkursu wręczone zosta

ną podczas ogólnopolskich uro
czystości rocznicowych 24 
czerwca w Osuchach.

Szkoda, że  Osuchy  To Świę
te Miejsce i Ofiara Krwi sześciu
set poległych Młodych Partyzan
tów, dla przeciętnego Polaka  w 
dalszym  ciągu tak są mało zna
ne i doceniane.

Red.
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GMINNEGO
OŚRODKA
KULTURY

W ŁUKOWEJ

Partyzantowi …
W bój Cię nie wołały 
złociste fanfary...

Lecz huki po borach 
granatów i strzały...
Które się szeroko po 
wsiach rozlegały,
Krzyki zabijanych 
i groźne pożary.

Zbrojny karabinem – 
bardziej duchem 

śmiałym,
Ufny, że Bóg stoi po 
Krzywdzonych stronie...
Biegłeś, by Rodakom 
dać pomoc w obronie...

I gromić 
w morderstwach 

wrogów rozszalałych.

Wiedziałeś, że w ogniu 
tych walk – Polska 

płonie...
Miłość do Niej, 
młodość – Ciebie 

porywały...
Nie myślałeś wtedy 
o ranach, o zgonie...

Dziś w lasach echa 
Twych walk 
pozostały...

Kiedy po ich szczytach 
wiatr silniej powionie,
Z pokłonem Ci grają – 
dumne hymny chwały.

Końskowola,
21 sierpnia 2007 r. 

Z wdzięcznością Panu 
„Witkowi” 

Witkowskiemu, 
uczestnikowi bitwy pod 

Osuchami
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