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      Kwiaty z grobu partyzanta

A kiedy pójdziesz przez dąbrowę
Napotkasz dzwonki fioletowe
Napotkasz całą moc.

    Narwij ich wtedy bukiet cały
   W pokoju twym będą pachniały
   W letnią noc.

I w chwili takiej pomyśl sobie
Że rwałaś je na moim grobie
W skwarny dzień.

   A wtedy dawiesz się dlaczego
   Zobaczysz znów ukochanego
  Swego cień...

                                                      „Midship”1

1 Archiwum Państwowe w Lublinie, AK- WiN Obwód Biłgoraj, . tom 21. cz. II. Poz. 1 k



Dorota Skakuj
„Umarłych wieczność dotąd trwa.

dokąd pamięcią się im placi.
Chwiejna waluta. Nie ma dnia.

by ktoś wieczności swej nic stracił'.
(Wisława Szymborska „Rehabilitacja ")

W tym roku mija już 61 rocznica bitwy nad Sopotem. Coraz
mniej  jest  tych.  którzy  ja,  pamiętają,  coraz  wiec  bardziej  staje  się
ona  odległa.  Stąd  potrzeba  przypominania  wszelkich  faktów  z  nią
związanych.

Przede  wszystkim  trudno  jest  ustalić  ile  osób  zginęło  pod 
Osuchami, w literaturze przedmiotu można spotkać rozbieżne dane.
Dlatego  toż  w  tym  numerze  prezentujemy  pełny  tekst  protokołu
z  ekshumacji  z  okolic  Osuch  z  jesieni  1941  roku1 .  W protokole
wyszczególniono  233  osoby,  których  ciała  zostały  znaleziono  na
miejscu bitwy. zaznaczono też.  że część zwłok już zabrały rodziny
Jak wiemy, zwłoki były odnajdywane jeszcze przez kilka następnych
lat, nie ma też gwarancji, że odnaleziono wszystkie (były przypadki.
że  np.  ranni  partyzanci  utonęli  w  bagnie).  Osoby  wymienione
w  protokole  w  przeważającej  większości  spoczęły  na  cmentarzu
partyzanckim w Osuchach, niewielka, cześć zabrały rodziny.

Ponadto,  trzeba  też  dodać,  to  wiele  zwłok  partyzantów,  które
zostały zabrane przez rodziny. zwłaszcza w okresie wcześniejszym.
w lecie 1944 roku, pozostało niezewidencjonowane. a ciała poległych
pochowane  zostały  nierzadko  w  rodzinnych  grobach  nawet  bez 
zaznaczenia,  że  leży  tam  osoba,  która  zginęła  w  walkach  nad
Sopotem w czerwcu 1944 roku.

Ekshumacja przeprowadzona we wrześniu i październiku 1944 r
dla identyfikacji ciał poległych była w wielu przypadkach spóźniona.
Większości  ciał  nie  udało  się  bowiem  rozpoznać  ze  względu  na
ciepłe lato i spowodowana tym szybkość rozkładu zwłok. Partyzanci
najczęściej  też  nie  mieli  przy  sobie  żadnych  dokumentów  ani
charakterystycznych  przedmiotów,  po  których  rodzina  czy  znajomi
mogliby  ich  rozpoznać.  Inną  przyczyną  był  fakt,  że  duża  cześć
poległych nie pochodziła z tych terenów. Dlatego też osoby rozpoznane

1' Odpis protokołu znajduje się w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju



to głównie ludność z terenu powiatu biłgorajskiego i dowódcy, ludzie
powszechnie znani.
   W lasach zginęła także w pewnej części miejscowa ludność cywilna,
która szukała tam schronienia na czas walk i później, kiedy te tereny
pacyfikowały  oddziały  Niemców  i  Kałmuków,  przeczesując  lasy,
rozstrzeliwując  ludność,  paląc  wioski.  Tak  więc,  trzeba  pamiętać,
że  wśród  znalezionych  zwłok  pod  Osuchami.  mogą  być  też  osoby
cywilne,  chociaż  zapewne  stanowią  bardzo  niewielki  procent.
W Osuchach  ekshumacja  była  przeprowadzona  w  1944  r.  i  potem
w  1947  roku,  w  wyniku  czego  kolejne  13  odnalezionych  zwłok
zostało pochowanych na cmentarzu w Osuchach (ogółem w gminie
Łukowa  ekshumowano  wówczas  48  zwłok)2.  W tym  samym  roku
w gminie  Aleksandrów ekshumowano  149  osób,  wszyscy  spoczęli
na  cmentarzu  w  Sigle  -  w  tej  liczbie  wśród  133  nierozpoznanych
większość  to  zapewne  partyzanci  z  AL.   sowieccy,  którzy  na  tym
terenie  walczyli  w  czerwcu  1944  roku.3 Pojedyncze  zwłoki 
znajdywano także w latach późniejszych stad niemożność dokładnego 
obliczenia liczby poległych.

W  numerze  znalazł  się  też  tekst  traktujący  o  zbrodni  na
podbiłgorajskich Rapach z 4 07.1944 roku. którą, powszechnie uznaje
się za zakończenie akcji Sturmwind, a osoby tam rozstrzelane uważa
się  jako  wzięte  do  niewoli  pod  Osuchami..  Jednakże  tylko  część
z partyzantów rozstrzelanych na Rapach była uczestnikami walk nad
Sopotem, znaleźli się tam także partyzanci, którzy nie brali udziału
w tej bitwie, rolnicy, którzy w partyzantce nie byli oraz ksiądz, który
z partyzantami współpracował i  został  wzięty do niewoli  w trakcie
odprawiania  nabożeństwa  w  kościółku  w  Momotach.  Na  Rapach
zginęła też jedna kobieta – W. Wasilewska. W sumie rozstrzelano tam
wówczas 65 osób.

W  niniejszym  zeszycie  bardzo  ciekawe  są,  także  fragmenty
wspomnień  Bronisława  Tyszki  Z  notatnika  partyzanta pisane  na
bieżąco, w trakcie walk, znalezione przy zwłokach partyzanta, który
poległ w tej bitwie.
Osuchy  to  w  naszej  lokalnej  historii  miejsce  szczególne.
Pamiętajmy o nim nie tylko przy okazji kolejnej rocznicy.
2 Renata Bodys , Biuro Informacyjno – Poszukiwawcze 1944 – 1948. „Zeszyt Osuchowski”, Nr 2, 2004, str. 33-34.
3 Tamże, s. 32-33



  Odpis protokołu z ekshumacji zwłok
partyzantów poległych w wałkach z Niemcami

w dniach 25 i 26 VI. 1944r.1

Ekshumację przeprowadzono nu terenie lasów Ordynacji Zamojskiej
i chłopskich, przylegających do nich ze strony wschodniej, pomiędzy
Osuchami, Borowcem i Fryszarką. Ekshumacji dokonano w dniach 23 IX
do 1. X. i od 15. X. do 20 X. I944r.
      Protokół sporządzony został po całkowitym zakończeniu akcji w dniu
24 IX 1944r. Przez Komisję ekshumacji w składzie:

1. Gebhardtowa Józefa - Członek Komisji Opieki nad Grobami
2. Król Władysław -   Członek Komisji Opieki nad Grobami
3. Krynicki Zbigniew     -   student medycyny
4. Juhnke Joachim – student medycyny
5. Iwanowski Tadeusz  - w charakterze sekretarza
6. Homa Władysław -  w charakterze sekretarza
7. Buczek Edward - fotograf

    Przy pomocy Zarządu Gminnego zorganizowano podwody i pomoc
w ludziach z okolicznych wsi oraz przewodników, którzy dopomogli
podzieleni na grupy z. lekarzami i sekretarzami , wydobywać zwłoki
pozakopywane po lasach i polach, względnie zbierali znajdujące się 
na  wierzchu  i  po  dokładnym  opisaniu  na  miejscu  przez  lekarzy. 
Wywozili  na  wspólny  cmentarz.  gdzie  trumny  otwierano  by 
członkowie rodzin, znajomi lub koledzy mocji je rozpoznać. Szereg 
zwłok  zostało  w  ten  sposób  zidentyfikowanych  i  zabranych  na 
cmentarze rodzinne.
Cmentarz  wojskowy  został  założony  pod Osuchami  na  skraju  lasu 
przy trakcie Osuchy – Józefów, bezpośrednio  przy miejscu walki. Na 
cmentarzu  tym  pochowanych  zostało   233  osoby,  częściowo 
rozpoznana  każda  mogiła  opatrzona  została  numerem  kolejnym. 
Około 100 zwłok zostało zabranych przez rodziny.
Miejsce pod cmentarz wojskowy zostało  poświęcone, odprawiona
została na miejscu Msza św. polowa przez proboszcza parafii rzym-
kat. w Łukowej.
Opisy zwłok ujętych w protokóle nie zawsze mogły być dokładne, a to
skutkiem zupełnego zniszczenia tak zwłok jak i odzieży

1Odpis protokołu znajduje się w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju



Cmentarz  oddany  został  pod  opiekę  miejscowego  proboszcza  i  władz
gminnych oraz społeczeństwa.
Ponieważ  teren,  na  którym dokonano  ekshumacji  nie  wyklucza  możliwości
znajdywania dalszych zwłok, Komisja pozostawiła na cmentarzu wojskowym
trumny  do  dyspozycji  Zarządu  Gminy  z  prośbą,  by  jeśli  zajdzie  wypadek
znalezienia  zwłok,  zostały  one  w  miarę  możliwości  opisane  i  pochowane
w kolejności dalszej na cmentarzu, a opis przesłany do komisji.

Członkowie Komisji nie oszczędzili wysiłków, aby cały teren sumiennie
i  skrupulatnie  przeszukać,  a  do  ewentualnego  opisania  i  pochowania
dalszych zwłok zobowiązano Zarząd Gminy w Łukowej.
1/   /1lA/  NIEROZPOZNANY.  Włosy  długie,  ciemne  blond.  Brak  2-ch

zębów,  1-szy  lewy  siekacz,  i  lewy  kieł.  Czapka  narciarska  piaskowo-
popielata.  Marynarka  piaskowo-siwa  w  jodełkę.  Kamizelka  czarna
prążkowana.  Spodnie  długie  siwe  prążkowane.  Koszula  lniana
z metalowym guzikiem. Kalesony lniane grube.

2/   /  2b/    NIEROZPOZNANY.  Znaleziony  w  Osuchach  kolo  rowu  nad
Sopotem  50  m.  od  rzeki  na  łączce.  Zakopany  twarzą  do  ziemi.
Wzrost  165-176  cm.  Włosy  ciemno  blond.  Postrzał  w  głowę.  Zwłoki
w rozkładzie.

3/     /9A/  Strzel. KRUK Edward Kazimierz Mączka z oddziału Topoli.
4/  /21B/  NIEROZPOZNANY.  Leżał  na  wierzchu  w  krzakach.  Młody

szatyn.  Uzębienie  zupełnie  zdrowe.  Kurtka  z  koca  popielata  na
kożuchu  brązowym po  bokach,  jasnym na  plecach.  Marynarka  lniana
z  czarnymi  guzikami.  Spodnie  lniane  farbowane  na  zielono,  kieszenie
z  czerwonej  poszwy.  Buty  oficerskie  zniszczone.  Koszula  lniana
z płóciennym przodem. Znaleziono papierośnicę plecioną z kory.

5/  /14A/  NIEROZPOZNANY.  Włosy  długie  ciemno-blond.  Kurtka
granatowa  damska  suto  watowana,  zapinana  na  dwa  guziki.
Swetr  wełniany  zielonkawy  z  trójkątnym  wzorem  z  kołnierzykiem
zapinanym do góry na czarne guziki. Spodnie bryczesy z siwego koca.
Koszula  lniana  biała  zapinana  na  spinkę.  Kalesony  trykotowe  długie.
Czapka  cyklistówka  siwa.  Na  lewej  ręce  na  małym  palcu  obrączka
metalowa bez znaków szczególnych.

6/ /16A/ NIEROZPOZNANY. Włosy długie, szatyn. Uczesany z przedziałem
z  lewej  strony.  Bez  koszuli.  Kamizelka  brązowa  w  jodełkę.  Bluzka
lniana  granatowa  zapinana  pod  szyję  na  haftki  z  karczkiem,  obydwa
rękawy sztukowane,  guziki  brązowe.  Kalesony  lniane.  Spodnie  długie
brązowe  w  jodełkę  na  pasku  z  charakterystyczną  klamrą  /klamra
jak  przy  pasie  karabinowym/.  Szlufki  przy  spodniach  szerokie,  pod
przednimi  szlufkami  z  obu  stron  kieszonki  z  trójkątnymi  patkami

8 zapinanymi na brązowe guziki.



7/  /17A/   NIEROZPOZNANY.  Szatyn.  Koszula  lniana.  Swctr  wełniany
golf  w  kostki.  Pod  golfem  kamizelka  czarna  prążkowana,  Marynarka
czarna  prążkowana  zapinana  na  dwa  guziki.  jeden  duży  płaszczowy.
drugi  mały  czarny.  Na  niej  druga  marynarka  dwurzędówka  czarna
prążkowana. Kalesony lniane grube zapicie na blaszany guzik Obok
znaleziono  spodnie  lniane  granatowe  długie.  Kurtka  cywila  khaki  
sukienna  z  dużymi  beżowymi  guzikami  z  czarną  obwódka,  na  Inianej  
granatowej  podszewce.  Czapka  cyklistówka  czarna  z  granatowa
podszewką w czerwoną i zielona kratę.

8/  /3Z/NIEROZPOZNANY.  Wzrost  średni.  Lat  około  30  do  35.  Pochodzi  
z  okolic  Biłgoraja,  prawdopodobnie  Maciocha.  Brunet.  Twarz
szczupła,  cywil,  w  partyzantce  nie  był.  Koszula  cienka  w  paski.
Czapka  narciarska  ciemno  szara.  Kurtka  zielona  Spodnie  ciemne.
Opis sporządzony na podstawie oględzin oraz zeznań ludzi i Osuch

9/  /24B/  NIEROZPOZNANY.  Postrzał  w  potylicę  Bluzka  wojskowa
z  guzikami  wojskowymi,  dwoma  cywilnymi  brązowym  i  czarnym
Swetr  i  białej  wełny  owczej.  Drugi  lniany  z  błyskawicznym  zamkiem
Spodnie  drelichowe  bez  paska  Koszula  cienka,  kalesony  z  dymki
Cyklistówka

10/  /15A/  NIEROZPOZNANY.  Włosy  ciemno  blond.  Uczesane
z  przedziałkiem  z  prawej  strony.  Bluza  wojskowa  bez  górnej  kieszeni
Swctr  wełniany  bez  rękawów  /pod  szyję.  Koszula  biała  cienka  w  paski
z guzikami  z perłowej masy Spodnie szare w prążki. Kalesony białe       lniane 

grube,  zapinane  na  czarny  guzik.  Buty  z  obciętymi  cholewami
Obok  znaleziono:  czapkę  okrągłą  z  zielonym  sznureczkiem  oraz
czapkę cyklistówkę siwą  z przodu łataną.

11/  /22B/   NIEROZPOZNANY.  Leżał  na  wznak  z  rękami  podniesionym.
Postrzał  w  potylicę  Włosy  blond.  Uzębienie  zdrowe  Szynel  i  furażerka
sowiecka.  Bluza  zielona  straży  więziennej  z  wojskowymi  guzikami
Spodnie  czynowate.  Buty  z  cholewami  zwykle,  łatane  Koszula  lniana
z  guzikami  lila.  Kalesony  konopne.  Chusteczki  do  nosa   1-sza  biała  w  
czerwoną kratę,  2-ga  biała  obrębiona  koronką wąską w szerokie  różowe  
ząbki

12 /14B/   NIEROZPOZNANY. Niezakopany,  leżał  obok Nr  13 B.  Postrzał  w  
zewnętrzny  brzeg  prawego  oczodołu  kulą  dum  –  dum.  Marynarka   
podrzędna  popielata  w  paski  z  dwoma  guzikami  rogowymi  brązowymi  i  
jasnymi.  Buty  oficerskie  /  .'rosyjskie?/  Kamizelka  popielata  ciemniejsza.  
Koszula z wykładanym kołnierzem. Obok polówka, dwie kurtki  na  
kożuchu.  Przy  13  i  14B  znaleziono  kartę  Mdb.  A.L.

13/  /I6B  NIEROZPOZNANY.  Niezakopany.  włosy  ciemne  Górny  prawy
siekacz  z  koronką  koloru  srebrnego.  W  szczęce  dolnej  brak;  I-go
prawego trzonowego i I-go lewego trzonowego Postrzał w potylicę.

9
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Leżał  na  wznak,  ręce  podniesiono  w  górę.  Bluzka  zapięta  pod  szyję
z  czarnymi  guzikami  kościanymi  /kolor  nic  do  stwierdzenie/.  Bryczesy
ciemno-zielone?

14/  /12B/  WOJAK  Władysław,  zamieszkały  kolonia  Górka  pow.  Hrubieszów
z oddziału Rysiu. Postrzał w ciemię Znaleziony na Sigiełkach.

15/  /17B/  NIEROZPOZNANY.  Niezakopany.  Włosy  ciemno-blond.
Marynarka  wełniana  czarna  i  taka  kamizelka.  Bryczesy  ciemne,
popielate  w  prążki  z  łatami  na  kolanach,  u  dołu  zapinane  na  trzy
guziki.  Kurtka  z  jasnego  koca,  łatana  z  tyłu  dragon  /na  lnianej
podszewce/.  Znaleziono:  monetę  5  kopiejek  /zabrano/  lniane  nici
nawinięte no patyku i podarte karty do gry.

16/  /13B/  NIEROZPOZNANY.  Niezakopany  Wysoki,  młody  około  21  lat.
Włosy  ciemno  -  blond  Strzaskany  tył  głowy,  wlot  prawe  ucho.  Bluza
wojskowa  gabardynowa,  farbowana  na  kolor  granatowy  z  guzikami
obciągniętymi  materiałem.  Bryczesy  szare  w  jaśniejsze  paski  /janowski/.
Koszula  w  biało-niebieskie  drobne  paski.  Kalesony  białe  z  mankietami
w  paski.  Nu  spodniach  nabijane  metalowe  oczka  do  sznurowania.
Znaleziono  i  nie  zabrano:  wentyl  i  jeden  pocisk  z  pistoletu  9mm.  Obok
menażka zielona z cukrem.

17  /17C NIEROZPOZNANY. Wysoki Ubranie zrzutowe Skarpetki również.     
Włosy ciemne.

18/  /20B/  NIEROZPOZNANY.  Niezakopany.  Włosy  bujne,  szatyn.  Płaszcz
gumowy.  Marynarka  drapowa,  guziki  popielate  Swetr  granatowy
bez  zapięcia.  Bryczesy  popielate  z  jasno  zielonkawymi  lejami.  Buty
oficerskie  z  łatą  na  prawym  bucie  na  palcu  i  na  zapiętku.  Koszula
biała  w  ciemne  paski.  Czapka  maciejówka  zielona  z  jaśniejszym
otokiem  i  czarnym  daszkiem.  Chusteczka  biała  z  szerokim  szlaczkiem
niebiesko-fioletowym. Pudełko z. kremem „Chary"
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19/  /18B/  NIEROZPOZNANY.  Niezakopany.  Włosy  blond.  Kurtka  popielata 
w  prążki  z  podszewką  w  jaskrawe  kwiaty.  Guziki  kościane.  Kołnierz
krymka.  Marynarka  wyrobu  frampolskiego,   spodnie  czynowatc.  Buty
z  cholewami  łatane,  na  obcasach  podbijane  czerwoną  gumą.  Koszula
popielata,  kalesony  lniane,  furażerka  niemiecka.  W  kieszeni  opaska
biało-czerwona, dwa kłębki sznurka.

20/  /I9B/  NIEROZPOZNANY.  Leżał  twarzą  do  ziemi,  z  rękoma
rozkrzyżowanymi.  Włosy  ciemno  blond.  Kurtka  t  pluszcza  sowieckiego
na  jasnym  kożuchu  z  dragonem.  Spodnie  popielate  dobre.  Bielizna
lniana. Buty z podków kami.

21/  /28  B9/  NIEROZPOZNANA.  Kobieta.  Wzrost  niski.  Włosy  długie
ciemno-blond,  związane  z  tyłu  na  węzeł.  Bluzka  wojskowa  niemiecka
lotnicza  /stalowo-fioletowa/  z  guzikami  wojskowymi  niemieckimi  przy
kieszeniach  i  czarnymi  kościanymi  z  przodu.  Spódniczka  w  kratę
czarno-białą ./''pepita”/.

22/  /23B/  NIEROZPOZNANY.  Młody,  blondyn.  Kurtka  zielona  na
ciemnym  kożuchu  z  dragonem.  Lniana  bluza  z  jasnymi  guzikami
Spodnie  czynowate  Buty  filcowe.  Znaleziono:  ołówek  z  metalowym
trzymaczem.

23/  /26B/  NIEROZPOZNANY.  Leżał  pa  bagnach.  Włosy  ciemno-blond
Czaszka  rozbiła.  Kurtka  z.  płaszcza  wojskowego  Marynarka  popielata
w  kratę  ciemno-brązową.  Spodnie  wojskowe  z  łatami  z  płaszcza
wojskowego  na  kolanach.  Koszula  płócienna.  Czapka  okrągła  zielona
/narciarska pocztowa/. Na nogach kalosze.

24/  /25B/  NIEROZPOZNANY.  Niezakopany.  Znaleziony  na  skraju  łąki
twarzą  do  ziemi.  Postrzał  w  tył  głowy.  Człowiek  starszy.  Wełniana
ciemna  kurtka,  marynarka  szara  w  białe  pionowe  i  drobne  paski
Bluzka  letnia  drelichowa  /wojskowa/.  Spodnie  zielonkawo-popielate?
Bielizna lniana. Znaleziono: medalik.

25;  /27B/  NIEROZPOZNANY.  Zakopany  na  skraju  lasu  ordynackiego
i  chłopskiego.  Młody,  włosy  ciemno-blond.  Marynarka  granatowa
w  paski.  Żołnierskie  spodnie  lniane.  Pas  główny.  Kalesony  lniane.
Kaszkiet płócienny.

26/  /67A/  NIEROZPOZNANY.  Bluza  drelichowa  z  cywilnymi  guzikami
i  naramiennikami.  Kieszenie  tylko  na  dole.  na  rękawach  patki.
Koszula  zapinana  na  guzik  bez  kołnierza.  Spodnie  jak  bluza,  długie,
na dole wiązane drutem. Kalesony trykotowe.

27/  /66A/  NIEROZPOZNANY.  Włosy  ciemno-blond,  długie  i  gęste.  Bluza.
wiatrówka  zielona  z  błyskawicznym  zamkiem  metalowym  Koszula
niebieska  w  białe  paski  z  kołnierzykiem.  Spodnie  bryczesy  popielate
z zielonymi lejami sukiennymi, na dole zapinane na patkę i guzik.
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Pasek  rzemienny  wąski.  Kalesony  długie  z  białej  dymki  zapinane  na
dwa guziki. Polówka.

28/  /72A/  NIEROZPOZNANY.  Włosy  ciemne,  bardzo  gęste,  szatyn  Czapka
granatowa  w  prążki  z  czerwoną  nitką.  Szalik  wełniany,  zielony
w  czerwoną  kratę.  Swctr  granatowy  z  rękawami  bez  kołnierza.  Koszula
biała  trykotowa  z  kołnierzykiem.  Spodnie  bryczesy  jasne  sznurowane
u  góry,  u  doki  na  mankiet  z  trzema  guzikami.  Kalesony  trykotowe.
Zęby  6-ty  i  7-my  dolny  prawy  srebrne  plomby.

29/  /68A/  NIEROZPOZNANY.  Kurtka  wiatrówka  siwa  z  koca  z  kieszeniami
w  formie  trójkąta  Kieszenie  dolne  skośne.  Trzy  dolne  guziki  jasno-
brązowe,  jeden  górny  ciemno-brązowy.  Bluza  granatowa  zapinana
pod szyję na guziki metalowe. Pulower wełniany w warkocze. Koszula
lniana  z  ciemną  oszewką.  zapinana  na  mały  guzik  brązowy.  Spodnie
bryczesy  czynowate  zapinane  na  metalowy  guzik.  Kalesony  lniane
grube z cienką oszewką.

30/  /73A/  NIEROZPOZNANY.  Włosy  ciemne.  Furażerka  niemiecka.
Srebrna  5-cio  zł.  na  łańcuszku.  Wiatrówka  gruba  na  błyskawiczny
zamek z naszywanymi kieszeniami. Swetr, golf wełniany. Koszula biała
w  ciemne  prążki.  Spodnie  długie  ciemno-popielate,  bez  mankietów.
Kalesony trykotowe białe długie.

31/  /69A/  NIEROZPOZNANY.  Cały  mundur  zrzutowy  łącznie  ze
skarpetkami.   Pulower  niciany.   Koszula  cienka  z  kołnierzykiem
zapinanym  na  guzik  perłowy.  Włosy  ciemne.  Kalesony  w  ciemne

prążki  wiązane  na  sznurek.
32/  /70A/  NIEROZPOZNANY.     Blondyn.  Włosy  długie  i  gęste.  Beret

granatowy.  Kurtka  szara,  gruba  z  kieszeniami  naszywanymi,  kołnierz
pod szyją zapinany. Koszula biała w żółto i niebieskie prążki. Spodnie
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bryczesy  khaki  rut  sznurze  spadochronowym.  Kalesony  cienkie  na
sznurku.

33  /71  A/  NIEROZPOZNANY.  Bluza  zrzutowa,  pod  spodem  bluza  wojskowa
z  guzikami  cywilnymi  Koszula  biała  cienka  Spodnie  lniane  długie
`Kalesony grube lniane.

34/  /74A/  NIEROZPOZNANY.  Blondyn.  Kurtka  brązowa  na  czarnym
kożuchu.  Swctr  niciany,  pulower  Koszula  trykotowa  Spodnie  bryczesy
czynowate,  popielate  zapinane  na  metalowy  guzik  niemiecki.  Kalesony
trykotowe długie, białe.

35/  /75A NIEROZPOZNANY. Jasny  blondyn.  Włosy  długie  i  geste  Marynarka  
granatowa.  Kamizelka  brązowa  w  grubą  jodełkę.  Koszula  cienka
biała. Spodnie czarne prążkowane, długie. Kalesony trykotowe

36/  /76A/  NIEROZPOZNANY.  Na  szyi  medalik  prostokątny  na  sznurku
z  wizerunkiem  Serca  Pana  Jezusa  i  Matki  B,  Szkaplerznej  Kurtka
siwa  gruba  z  szeroką  patką  z  tylu,  na  jeden  guzik.  Podszewka  lniana.
Marynarka  czarna  z  jasną  podszewką.  Kalesony  i  koszula  lniane.
Spodnie długie ciemne. Lewy kamasz niezelowany z gumą zelówka,
sznurowany sznurkiem

37/  /77A/  GRABIAS  Franciszek.  Lat  25  z  oddziału  Carda.  Blondyn  Czapka
cyklistówka brązowa.

38/  /82A/  NIEROZPOZNANY.  Płaszcz  jasny  gumowy  od  spodu  Koszula
siatkowa  cienka.  Spodnie  robocze,  granatowe  z  bardzo  duża  agrafka.
Pod  spodem  drugie  spodnie  khaki  bryczesy  z  lejami  z  tegoż  materiału
Cygarniczka  bursztynowa,  czworokątna  Szalik  flanelowy  w  kratę
niebieską i czerwoną. Onuce.

39/  /80A/  NIEROZPOZNANY.  Płaszcz  wojskowy.  Bluza  granatowa
robotnicza.  Koszula  lniana  z  kołnierzykiem.  Spodnie  granatowe
robotnicze.  Kalesony  lniane,  krótkie  na  guzik  niciany  Włosy  długie,
szatyn. Siekacze dużo wysunięte do przodu.

40/  /83A/  NIEROZPOZNANY.  Włosy  długie  ciemno-blond  Bluzka
wojskowa,  kieszenie  naszywane  z  patkami  w  kształcie  litery  „W"  tak
jak  niemieckie..  Koszula  z  surówki  z  kołnierzykiem.  Spodnie  bryczesy
wojskowe, sukienne Kalesony cienkie białe. Onuce lniane

41/  /81A7  NIEROZPOZNANY.  Spodnie  granatowe  bryczesy  z  2-ma
kieszeniami  z  tyłu.  Torba  brezentowa  zapinana  na  sprzączkę  z  2-ma
metalowymi  otworami.  Marynarka  czarna  zapina  na  trzy  guziki
Koszula  trykotowa  z  krótkimi  rękawami.  Kalesony  z  surówki  z  2-ma
guzikami  /górny  szklany,  dolny  niciany/.  Onucki  i  skarpety.  Włosy
czarne.

42/  /84A/  NIEROZPOZNANY.  Płaszcz  sukienny  khaki  z  guzikami
cywilnymi.  Marynarka  czarna  prążkowana.  Koszula  lniana.  Spodnie
czynowate. Kalesony lniane. Dwa chodaki
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43/  /86A/  Szatyn.  Na  wierzchu  kurtka  sukienna  i  pas  główny  /czarny
Bluza  sukienna  khaki  z  dużymi  cywilnymi  guzikami.  W  kieszeni  od
bluzy  pieniądze  300zL.,  w  skórzanym  etui  przyrząd  Zeissa  /kątomierz/.
Koszula  w  kwadraciki  z  oszewką.  Spodnie  khaki  sukienne.  Znaleziono
3 notesy /pamiętnik z walki i inne/.

44/  /87A/  NIEROZPOZNANY.  Włosy  ciemne.  Czapka  kolejarska  okrągła.
Kurtka  ciemnoszara  z  koca.  Marynarka  czarna  prążkowana.  Silny
rozkład.  Znaleziono  w  kieszeni  brzytew  w  pudełku  metalowym
z  pieniędzmi  i  pusty  portfel.  Koszula  cienka  biała.  Spodnie  siwe
w prążki. Kalesony długie cienkie. Psa główny.

45/  /85A/  NIEROZPOZNANY.  Kurtka  sukienna  wojskowa  na  rękawie
łatki,  duże  guziki  cywilne.  Szatyn.  Koszula  biała  w  szare  prążki
z  kołnierzykiem.  Spodnie  bryczesy  khaki.  Pas  główny.  Ruty  z  cholewami
z podłużną \łatą /podzelówki/. Kalesony grube lniane.

46/  /88A/  NIEROZPOZNANY.  Płaszcz  wojskowy  sukienny  W  kieszeni
znaleziono  2  szpilki  z  nićmi.  Na  papierowej  szpulce  czarne  nici.  Bluza
wojskowa  sukienna.  Koszula  trykotowa  pod  nią  lniana  cienka.  Spodnie
bryczesy siwe w grubą jodełka, kalesony białe, lniane.

47/ /89A/  ŁYDA Jan lat  21, Zynie,  oddział  Corda. Włosy blond długie.  Kurtka
sukienna  granatowa.  Bluza  mundurowa  granatowa  na  niemieckie
guziki.  Koszula  seledynowa  w  paski.  Spodnie  bryczesy  granatowe.
Kalesony  lniane.  Znaleziono:  amunicję  do  nagana,  połamany  grzebień
żółty.

48/  /90A/  NIEROZPOZNANY.  Kurtka  sukienna  khaki  na  lnianej
podszewce.  Bluza  drelichowa  kroju  wojskowego  z  niemieckimi
wojskowymi  guzikami.  Koszula  lniana  na  spinkę  metalową.  Spodnie
bryczesy jasno-piaskowe z lejami drelichowymi z szerokim pasom
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w  górze  zapinanym  na  dwa  metalowe  guziki.  Łatane  tym  samym
materiałem.

49/  /91  A/  NIEROZPOZNANY.  Bluza  wojskowa,  koszula  lniana  z  kołnierzem,
kamizelka siwa w prążki Spodnie czarne w paski. Buty z cholewami

50/  /92A/  NIEROZPOZNANY.  Spodnie  lniane,  długie,  grube.  Kurtka
siwa  w  grubą  jodełkę  na  czarnym  kożuchu.  Marynarka  czarna
z  naszywanymi  kieszeniami.  Kamizelka  zielona  w  prążki  Koszula
lniana z kołnierzykiem

51/  /55B/  NIEROZPOZNANY.  Znaleziony  W  Borowcu  we  wspólnym
grobie.  Wysoki  szatyn.  Bluza  wojskowa  niemiecka.  Koszula  biała
siatkowa  z  brązowymi  rogowymi  guzikami.  Ręku  prawa  złamana
w  połowie  ramienia  /  założono  opatrunek  ustalający/.  Spodnie  wojskowe
niemieckie. Kalesony trykotowe. Znaleziono portmonetkę z 20-ma zł.

52/  /56/  NIEROZPOZNANY.  Znaleziony  w  Borowcu  we  wspólnym  grobie.
Wysoki,  włosy  ciemno-blond.  Zęby  zdrowe.  Pierwsza  marynarka  beżowa
przetykana  brązową  nitką,  rękawy  okryte  lnianymi  mankietami.
podszewka  lniana.  Druga  marynarka  szara  w  czarną  nitkę,  górny
guzik  czarny,  następny  brązowy  duży  kościany.  Znaleziono  w  drugiej
marynarce  krzyżyk  z  białego  różańca  na  agrafkę  /w  kieszeni/,
w  bocznej  kieszeni  w  lnianej  szmatce  kawałek  żelaza  z  gwintem
prawdopodobnie  wyciorek.  Dwie  koszule  lniane,  pierwsza  i  guzikami
szklanymi  czarnymi,  druga  z  guzikami  z  masy  perłowej  Kurtka
z  materiału  wojskowego  khaki,  pierwszy  guzik  różowawy.  drugi
brązowawy,  następne  ciemno  szare.  Podszewka  do  połowy  wojskowy
drelich.  Spodnie  bryczesy  wojskowe  na  granatowym  suknianym  pasie
/z  przodu  brak  materiału/.  Kalesony  lniane,  onuce  lniane  Znaleziono
zegarek na rzemyku.

53/  /57B/  NIEROZPOZNANY.  Znaleziony  w  Borowcu  we  wspólnym  grobie.
Wzrost  średni,  włosy  ciemno-blond.  Płaszcz  wojskowy  niemiecki
/suchupo/.  Marynarka  ciemna  /czarna/  przetykana  niebieską  nitką.
Kieszenie  proste  i  ukośne.  Podszewka  ciemna.  Kamizelka  brązowa
w paski zapinana na guziki brązowe rogowe, jasne średniej wielkości.

54/  /70B/  NIEROZPOZNANY.  Znaleziony  w  Borowcu  we  wspólnym
grobie.  Wysoki  blondyn.  Kurtka  brązowa  watowana.  Spodnie  wełniane
brązowe.  Kalesony  z  dymki.  Kamasze  sznurowane.

55/  /60B/  NIEROZPOZNANY.  Włosy  blond,  kurtka  w  pasy  brązowa  na
białym  kożuszku.  Marynarka  granatowa,  guziki  karengo.  Bluza
robocza  granatowa  Spodnie  wojskowe,  Kalesony  trykotowe.  Skarpetki
lniane.  Pasek  rzemienny  z  klamrą  Koszula  z  naszywanym  przodem
i  koszulka  bez  rękawów.

56/  /66B/  NIEROZPOZNANY.  Wzrost  niski.  Włosy  blond  Płaszcz
niemiecki.   Bezugscheinowa   czarna   w   białe   nitki.    Bluza   ciemno-
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zielona,  guziki  papierowe.  Koszula  biała  z  kołnierzykiem,  guziki
z  masy  perłowej.  Spodnie  niemieckie,  kalesony  płócienne.  Torba
własnej roboty. Stara kamizelka ciemno-szara.

57/  /67B/  NIEROZPOZNANY.  Wzrost  wysoki,  włosy  ciemne.  Marynarka
menchesteru  /struks/.  Kieszenie  naszywane,  guziki  brązowe,  wiatrówka
khaki  z  błyskawicznym  zamkiem.  Koszula  niebieska  w  paski  białe
i ciemno-niebieskie. Spodnie bryczesy czynowate szare.

58/  /59B/  NIEROZPOZNANY.  Wysoki  blondyn.  Pierwsza  koszula  bez
rękawów  spadochronowa,  zielona.  Druga  biała  w  beżowe  kwadraciki,
guziki białe duże. Spodnie szare. Marynarki i kalesonów brak.

59/  /69B/  NIEROZPOZNANY.  Kurtka  wełniana  w  pasy  granatowe,
podszewka czarna. Kalesony płócienne.

60/  /58B/NIEROZPOZNANY.  Włosy  ciemne.  Marynarka  lniana  granatowa,
guziki  duże,  czarne.  Kieszenie  naszywane.  Pierwszy  swetr  granatowy
z  kołnierzykiem,  guziki  beżowe  z  masy.  Spodnie  szare  w  jodełkę.
Kalesony lniane.

61/  /62B/  NIEROZPOZNANY.  Wysoki,  włosy  ciemno  -  blond.  Koszula
drelichowa  granatowa,  druga  płócienna  biała.  Spodnie  z  grubego
sukna farbowane na granatowo, guziki z napisem francuskim,

62/  /65B/  NIEROZPOZNANY.  Wzrost  średni,  włosy  jasne  blond.  Płaszcz
zgniło-zielony  zapinany  na  haftki,  podszewka  z  zielonego  beku.  Bluza
niemiecka.  Koszula  płócienna  biała.  Pas  główny.  Spodnie  niemieckie
wojskowe. Kalesony lniane.

63/ /71B/  NIEROZPOZNANY. Wzrost średni. Tylko w białej koszuli.
64/  /73B/  NIEROZPOZNANY.  Wzrost  średni,  włosy  czarne.  Kurtka

zielona,  przetykana  jaśniejszą  brązową  nitką,  guziki  brązowe  kościane.
Marynarka  czarna  wełniana  w  paski.  Kamizelka  jak  marynarka,
guziki  czarne.  Koszula  biała  w  ciemne  paski  płócienne,  sportowa
z  guzikami  brązowymi.  Czapka  beżowa  w  paski  bordo.  Skarpety
beżowe.  Koc  ciemny  z  zielono-czerwonym  szlakiem.  Spodnie  jak
marynarka. Kalesony z dymki.

65/  /78B/  NIEROZPOZNANY.  Czapka  kolejowa  /Ostbahn/.  Kurtka
khaki  sukienna.  Marynarka  wełniana  na  dwa  guziki  na  satynowej
podszewce.  Kamizelka  jak  marynarka  z  tylu  zewnątrz  podszewka
w  ukośne  paseczki.  Koszula  ciemna  lniana  bez  kołnierzyka.  Spodnie
kolejowe sukienne. Zęby: 2-gi przedtrzonowy prawy górny zniszczony
oraz  w  dolnej  2-gi  przed  trzonowy  lewy  Znaleziono:  książeczkę  do
nabożeństwa, srebrną łyżeczkę i okładki do scyzoryka.

66/  /72B/  NIEROZPOZNANY.  Znaleziony  w  Borowcu  we  wspólnym
grobie.  Wzrost  średni.  Włosy  ciemno  blondyn.  Bluza  wełniana
farbowana  na  jaskrawo  —  zielono  na  podszewce  lnianej.  Kamizelka
czarna, podszewka biała w pasy czerwone, fioletowe i niebieskie.
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Pierwsza  koszula  płócienna  biała,  druga  lniana  z  guzikami  szklanymi
Bandażowany  w pachwinie.  Spodnie  drelichowe.  Kalesony  flanelowe
zielone. Pasek skórzany na klamrze.

67/  /74B/  NIEROZPOZNANY.  Włosy  blond.  Kurtka  brązowa  w  jaśniejszą
jodełkę,  kołnierz  futrzany  biało-żółty  /owca/.  Szalik  jedwabny.
W  kieszeni  zawinięte  podarte  kalesony  lniane  Marynarka  szaro-
zielona /niebieska/  .  Kamizelka wełniana ciemno-szara w paski.  Spodnie
ciemno-szare  w  jodełkę.  Pas  na  metalowej  klamrze.  Kalesony  lniane.
Znaleziono: broszkę i portmonetkę.

68/  /64B/   NIEROZPOZNANY.  Wysoki  jasny  blondyn  Płaszcz
niemiecki  i  bluza  również.  Koszula  z  grubego  zielonkawego  trykotu
z  kołnierzykiem,  guziki  metolowe.  Druga  koszula  płócienna  biała
Kalesony  czynowate  lniane.  Onuce  i  getry  do  spodni  /spinacze/.

69/  /63B/  NIEROZPOZNANY.  Wzrost    średni,  jasno-blondyn.  Koszula
niebieska  w  pasy  pionowe  czarne  i  białe,  poziome  niebieskie  guziki
z  maty  perłowej.  Druga  koszula  z  surówki.  Kamizelka  jasno-brązowa
z  guzikami  zielonymi  z  czerwoną  obwódki),  Bryczesy  brązowe
z  pasem  z  płótna  wojskowego.  Spodnie  długie  khaki  wojskowe

70/  /79B/  NIEROZPOZNANY.    Marynarka  ciemno-brązowa.  Z  tylu  pod
kołnierzem podszewka siwo zielona,  guzik jeden czarny, drugi brązowo-
siwy.  Brzeg  marynarki  pomiędzy  pierwszym  n  drugim  guzikiem
obszywany  tym  samym  materiałem.  Kamizelko  jak  marynarka
z  guzikami  brązowymi  i  jasną  podszewką  Swetr  pulower  sino  zielony
Koszula  bez  kołnierza  biała  z  guzikami  z  musy  perłowej  Pasek
skórzany  na  klamrze.  Bryczesy  grube  ciemne  w  jodełkę.  Kalesony
lniane.  Buty  z  cholewami  /mały  numer/  Znaleziono:  różaniec  przy
kamizelce  gruby  pleciony  sznur  /kawałek/  ciemnożółty,  książeczkę  do
nabożeństwa, metalowy grzebień i dużą agrafkę

71/  /80B/  NIEROZPOZNANY.  Bluza  wojskowa  niemiecka.  Koszula  lniana.
Bryczesy  ciemno-szare  w  paski  pionowe  Kalesony  flanelowe  długie.
Buty z cholewami, podkówki. Włosy blond.

72/ /81B/ SZCZERBA z oddziału  Rysia. Marynarka granatowa wełniana
Pulower różowy. Koszula płócienna, pierwszy guzik z masy perłowej
dalsze szklane. Spodnie szare w kropki /bezugscheinnwe . Kalesony
lniane. Buty z cholewami.

73/  /76B/  NIEROZPOZNANY.  Blondyn  powyżej  24  lat.  W  szczęce  dolnej
brak  1  go  lewego  trzonowego  i  2-go  przedtrzonowego  prawego  zęba.
na  wysokości  korzenia  tegoż  zęba  otwór  po  przetoce.  Spodnie  ciemne
wełniane  w  jodełkę.  Marynarka  wełniana  ciemna  w  białe  kropki
bezugscheinowa.  Swetr  wełniany  pulower.  Koszula  drapowa.  guziki
z  masy  perłowej,  przy  koszuli  dwie  kieszonki.

74/  /75B/ NIEROZPOZNANY. Blondyn, włosy bujne. Mundur wojskowy



sukienny.  Koszula  lniana  z  naszywanym  przodkiem  w  paski.  Bryczesy
z  koca  na  pasku.  Buty  długie.  Znaleziono:  pilnik  trójkątny,  chusteczkę
damską w czerwoną i drugą niebieską w dużą czarną kratę.

75/  /77B/  NIEROZPOZNANY.  Lat  około  24.  Czapka  narciarska  ciemno-
zielona  Płaszcz  siwo-zielony  sukienny.  Kamizelka  z  kołnierzykiem
z  cienkiego  materiału  i  3-ma  guzikami.  Podszewka  z  jasnego
materiału.  Koszula  biała  w  ciemno  niebieskie  paski.  W  mankietach
rękawów płaszcza  podszewka gruba  szara  i  czarna.  Podszewka płaszcza
niebieska w białe grochy, guziki rogowe brązowe.

76/  /86B/  NIEROZPOZNANY.  Kożuszek  czarny  /owca/.  Guziki  czarne.
Marynarka  granatowa  robocza,  guziki  niebieskie  przy  kieszeniach
z  przodu  pierwszy  ciemno-brązowy  papierowy,  drugi  czarny,  trzeci
brązowy, czwarty czarny, piąty papierowy brązowy, szósty blaszany.
Marynarka  obszywana  z  przodu  zieloną  wypustką,  podszewka  do
połowy  drelichowa  khaki.  Koszula  lniana.  Pasek  do  spodni  na  zwykłej
klamrze.  Kalesony  trykotowe.  Spodnie  struksowe  brązowe.  Drugie
kalesony  z  dymki.  Pas  główny  i  koalicyjny  Kamasze  czarne  na  gumie
nie zelowane. Skarpetki cienkie i onuce.

77/  /83B/  Wysoki.  Wiatrówka  drelichowa  z.  kieszonką  z  lewej  strony.
Guziki  metalowe.  Koszula  biała  w  ciemno  niebieskie  paski.  Spodnie
ciemne  /czarne/  zapinane  na  jasny  metalowy  guzik.  Kalesony  płócienne
zapinane  na  guzik  z  masy  perłowej.  Pasek  długi  skórzany  ze  zwykłą
sprzączką.

78/  /84B/   NIEROZPOZNANY.  Bluza  koloru  stalowo-brązowego.  Rękawy
obszywane.  materiałem  czarnym  szer.  5-ciu  cm.  Bluza  zapinana
pod  szyję,  pierwszy  guzik  czarny  kościany  drugi  i  trzeci  brązowy.
Podszewka  drelichowa  khaki  Kamizelka  czarno  zielona,  na  podszewce
białej  w  paski  ciemne.  Kieszeń  boczna  wewnątrz  zapinana  na  guzik
ciemno-żółty?  Po  lewej  strome  marynarki  łaty.  1-sza  lata  od  4-lej
dziurki  do  dołu  wysokości  20  cm.  szer.10  cm.  Od  niej  ku  stronie
lewej  druga  łata  tej  samej  wysokości  o  szer.  20  cm.  Spodnie  zrzutowe.

 Koszula lniana z płóciennym przodem białym. Kalesony grube lniane.
79/  /85B/  NIEROZPOZNANY.  Wzrost  średni.  Marynarka  z  grubego

materiału  w  jodełkę  przetykaną  różową  nitką,  kolor  ciemno-szary
z  tylu  pasek.  Koszula  pierwsza  z  surówki,  druga  płócienna.  Guziki
przy marynarce  z  orzełkiem.  Spodnie  ciemne w paski  czarne  i  szarawe.
Guziki jasno-brązowe. Kalesony płócienne. Furażerka wojskowa.

80/  /98A/  NIEROZPOZNANY.  Mundur  kangarowy  bez  kieszeni.  Koszula
biała w paski szare. Włosy jasne.

81/  /94A/  NIEROZPOZNANY.  Marynarka  czarna  prążkowana  na  brązowej
podszewce. Swetr wełniany. Koszula lniana z kołnierzy kiom.
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82/  /95A/  NIEROZPOZNANY.  Włosy  jasno-blond  długie.  Kurtka  czarna
na  lnianej  podszewce.  Marynarka  czarna.  Koszula  lniana  z  przodkiem
cienkim  w  paski.  Spodnie  bryczesy  sukienne  i  lejami  lnianymi.
Kalesony lniane.

83/  /93A/   NIEROZPOZNANY.  Czapka  wojskowa  polewka   Płaszcz    
brezentowy,  długi  Spodnie  bryczesy  khaki.

84/   /97A/  NIEROZPOZNANY.  Włosy  jasno - blond.  Drugi  lewy  górny
siekacz wystający ku przodowi. Marynarka siwa sportowa w drobną
kratkę z naszywanymi kieszeniami. Koszula lniana Spodnie długie.
brązowe  w  jodełkę.  Kalesony  grube  konopne  na  sznurku.

85/ /96A. NIEROZPOZNANY. Całkowity rozkład. Nie do opisania

86/  /21A/  NIEROZPOZNANA.  Kobieta.  Chustka  na  głowie  w  zielone
i  czarne  pasy.  Płaszcz  koloru  jasno-beżowego  w  nikłą  kratę.  Bluzka
z paskiem z tylu z materiału w desenie.

87/ /37B/ NIEROZPOZNANY. Szatyn, lat około 23. Ząb 1 -szy przedtrzonowy
górny  ukośnie  złamany.  Marynarka  szara  w  czarne  paski,  kamizelka
z  tego  samego  materiału  co  marynarka.  Koszula  biała  w  niebieskie
paski.  Spodnie  manschester  brązowo-zielone.  Kalesony  z  grubego
płótna  Znaleziono  przypięte  na  agrafce,  częściowo  zniszczone  dwa
medaliki. l-szy równoległoboczny 2-gi owalny.

88/  /40B/  NIEROZPOZNANY.  Blondyn.  Ranny  w  głowę  Marynarka
ciemna  z  guzikami  ciemnymi.  Koszula  wojskowa  niemiecka.  Spodnie
jak  marynarka  na  pasie  z  cienkiej  skóry  zszywanym  wzdłuż.  Kalesony
trykotowe  cienkie.  Kamasze  na  gumowych  podeszwach  W  połowie
zelówki  u  prawego buta  łata  prostokątna  w kształcie  proga.  Znaleziono:
4 monety po 50 gr /przedwojenne/ 20 i 10 groszówkę, pudełko od pasty
„Dobrolin"  blaszane.  Pudełko  na  tytoń  prostokątne  z  widoczkiem
i napisem „Jungfernsteig 1818".
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89/  /39B/  NIEROZPOZNANY.  Wysoki.  Włosy  ciemno-blond.  Wiek  ponad
lat  24.  Marynarka  niebieska  w paski.  Swetr  z  wełny  domowej  Koszula
biała  w  ciemne  i  czerwone  paski.  Bryczesy  wojskowe  z  ciemnymi
lejami  /nie  skórzanymi/  brzegi  kieszeni  obszyło  materiałem  takim
samym jak na lejach. Kalesony płócienne. Znaleziono: na palcu .sygnet z

 monogramem  M.K.  /zabrano/  i  złamany  grzebień.
Uwaga: przy Nr 37, .38, 39 /te zwłoki znaleziono obok siebie/ znaleziono:
1  czapkę  ciemną  narciarska.,  kaszkiet  i  ułańską  i  amarantowym
otokiem,  amunicję,  płaszcz  celtowy  z  podszewką  lnianą,  kurtka  czarna
watowana z kościanymi guzikami.

90/  /38B/  NIEROZPOZNANY.  Wysoki,  wzrost  175  cm.,  szatyn  lat  około
23.  Bluza  strażacka  granatowa  drelichowa.  Kamizelka  z  ciemnego
materiału.  Koszula  lniana  gruba.  Spodnie  z  cajgu.  Kalesony  lniane.
Kamasze czarne, obcas przy lewym kamaszu oderwany.

91/    /19A/ Ppor. ORLIK - Pęcherski Paweł
92/   /78A/  Por. MAŁY   Wójcik Józef lat 40, zast. Kom. Obw.
93/   /79A/'  ZIĘBA z  oddz.  WIRA.  Blondyn.  Marynarka  wełniana  brązowa,

zapinana  pod  szyję  z  kieszenią  dolną  naszywaną.  W  kieszenie  dwa
guziki  wojskowe  niemieckie.  Koszula  granatowa.  Spodenki  kąpielowe
spadochronowe  na  sznurku  spadochronowym.  Spodnia  drelichowe
granatowe.

94/   /47A/ Szer. LIS. Nowak Henryk lat 20, od Wira.
95/    /53B/  NIEROZPOZNANY.  Człowiek  starszy.  Uzębienie  siekacz

górny  prawy  z  koronką  srebrną  Kurtka  krótka  koloru  khaki,  guziki
z  literami  P.K.O.  i  P.K.P.  Marynarka  konopna  watowana  z  podszewką
łataną.  Koszula  niebieska  w  białe  paski.  Kalesony  cieple,  guziki
u  kalesonów  trzy  czarne.  U  marynarki  dwa  górne  guziki  blaszane.
dwa  dolne  kościane.  Bluzka  konopna  farbowana  z  dużym  guzikiem
z masy.

96/  52B  NIEROZPOZNANY  Włosy  ciemne,  łysina  z  przodu.  Kurtka
koloru  wojskowego  z  paskiem  z  tylu.  Guziki  brunatne,  podszewka
drelichowa.  Marynarka  czarna  wełniana  w  podłużne  paski.  Swctr
konopny  czerwony  z  łatą  dużą  lnianą,  drugi  swetr  też  lniany.
Koszula  wierzchnia  cienka  w  paski  czerwone  i  ciemne,  druga  lniana.
U  pierwszej  guziki  perłowe.  Spodnie  konopne  farbowane  na  kolor
ciemny. Kalesony lniane

97/   /54B/  ROZPOZNANY jako służący Kowaliczki Marianny z Łukowej cz.
III.  Nazwiska  nie  ustalono.

98/  /60A/ NIEROZPOZNANY .Kurtka „watówka" rosyjska Marynarka
brązowa sportowa w jodełkę z łatą ciemniejszą nad lewa pachą.
Koszula trykotowa pod nią druga biała w niebieskie prążki. Kalesony
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trykotowe.  Spodnie  długie  nieokreślonego  koloru.  Przy  spodniach
spinacze zapinane na metalowe sprzączki.

99/   /56A/ NIEROZPOZNANY.  Bluza  granatowa  robotnicza.  Koszula  biała
w  niebieską  kratę  z  wykładanym  kołnierzykiem.  Spodnie  bryczesy
brązowe  z  wstawionymi  łatami  granatowymi  nu  lewej  nodze  pod
kolanem,  na  prawej  na  kolanie.  Przy  rozporku  duże  płaszczowe
guziki.  Kalesony  białe.  Znaleziono:  na  szyi  medalik  okrągły  z  M  B.
Częstochowską.

100/  /57A/ RYPULAK Tadeusz lat 28 ze Szczebrzeszyna z oddz. WOYNY
101/  /55A/ NIEROZPOZNANY. Włosy ciemne. Koszula biała z wykładanym

kołnierzykiem.  Spodnie  zielone.  Kalesony  trykotowe.  Trzewiki  czarne
gładkie.
UWAGAI Po przeczytaniu  opisu  żona stwierdziła,  ze  jest  to  KALITA
Jan.  lat  36  z  oddziału  Rysia  z  Krasnobrodu.

102/   /50B/  NIEROZPOZNANY.  W stanie  zupełnego  rozkładu.  Marynarka
koloru  brązowego  w  podłużne  paski  -  sztruks  /taka  jaką  przywozili
robotnicy  z  Niemiec/  Spodnie  ciemne  w  prążki  -  sztruks.  Pas
rzemienny  wojskowy.  Kalesony  lniane  grube.

103/ /51B/ NIEROZPOZNANY. Zwłoki w zupełnym rozkładzie.  Marynarka
czarna  wełniana  podłużnie  prążkowana.  Kamizelka  wełniana  drobna
kratka.  Podszewka  kamizelki  biała,  w  dużą  kratę.  Koszula  lniana.
Dwie  pary  spodni;  1-sze  grube  lniane  farbowane  na  ciemno.  2-gie
wełniane  ciemne  w  podłużne  prążki  jak  marynarka.  Kalesony  lniane
Buty  z  cholewami    i  podkówki

104/   /32B/  NIEROZPOZNANY.  Ubrany  w  kurtkę  materiału  wojskowego,
guziki  kościane  brązowe.  Bluza  wojskowa  sukienna  z  guzikami
obszywanymi  materiałem.  Bryczesy  wojskowe.  Koszula  płócienna.
W  kieszeni  liście  tytoniowe.

105/   /31B/  NIEROZPOZNANY.  Brązowa  marynarka  i  każ  kamizelka
Wojskowe  bryczesy.  Biała  koszula  w  rzadkie  linie.  Kalesony  lniane
Znaleziono:  buteleczkę z  sepsotynkturą  /nie  zabrano/  i  zegarek ręczny 
z  czarnym paskiem i napisem: II nagroda za........- nieczytelne

106/  /14E/  NIEROZPOZNANY.  Kurtka  z  koca  zielonego.  Mundur
kangarowy zielony  polski.  Kamizelka  czarna  w paski.  Spodnie  czarne
do  kamaszy  i  drugie  wojskowe  zielone  do  butów.  U  munduru  żółte
guzy

107/  /11E/  NIEROZPOZNANY.  Czapka  czarna  w  paski.  Koszula  lniana,
druga  brązowa  Swetr  ciemno-zielony  Marynarka  popielata.  Kurtka
czarna,  podszewka  płótno  na  pakułach.  Spodnie  sztruksowe  brązowe
do  kamaszy.  Kamasze  na  gumowych  podeszwach.  Koc.  Znaleziono:
grzebień masowy jasny                21



108/  /10E/  NIEROZPOZNANY.  Szatyn.  Czapka  cajgowa  granatowa.
Koszula  konopna.  Bluza  granatowa w paski  z  wojskowymi  guzikami.
Kurtka  brązowa  na  kożuchu.  Spodnie  czarne  do  kamaszy.  Kamasze
podszywane  podszewką.  obcasy  gumowe.  Znaleziono:  pudełko  na
tytoń drewniane, polowe grzebienia czarnego z masy, lusterko.

109/ /7B/ NIEROZPOZNANY. Znaleziony w lesie na linii  oddz. 220 i  210
zakopany.  Na  grobie  słupek  z  napisem;  „Nr  2  -  nieznany"  Wzrost
165  -  175  cm.  Włosy  ciemno-blond.  Kurtka  z  wojskowego  płaszcza
z  guzikami  cywilnymi  rogowymi.  Marynarka  cicmno-zielona,  spodnie
w  paski.  Koszula  lniana,  kalesony  również.  Znaleziono:  zapalniczkę,
cygarniczkę,  kawałek  ołówka  zwykłego  niebieskiego  lakierowanego.
wykałaczkę.  Prawdopodobnie  -  „pas".  „gryf.  „chochla"  z  oddz.
Podkowy

110/   /2C/  GIERCZ Józef
111/   /4C/  NIEROZPOZNANY.  Włosy blond długie  Marynarka czarna.

Koszula w paski z kołnierzykiem / paski biało-niebieskie/  Spodnie
zielone mundurowe. Płaszcz granatowy roboczy. Brązowe kąpielówki.
Drugie spodnie robocze na lince od spadochronu. Czapka narciarska
brązowa włochata, Kamasze.

112/   /1Z/  NIEROZPOZNANY. Wzrost średni. Mundur angielski zrzutowy.
Czapka narciarska popielata. Znaleziono siwą chusteczkę do nosa,
ciemny  koc.  siwy  ołówek  kanciasty.

113/  /2Z/  NIEROZPOZNANY. Wzrost około 175-7 cm Blondyn lat 20- 23.
Chudy.  Mundur  zielony  zniszczony.  Spodnie drelichowe, spinane
u  dołu  paskami.  Swetr  lniany  kolorowy  /samodziałowy/ letnia.
marynarka  ciemno granatowa.   Znaleziono:   torba polskiej maski
pgaz. /nie zabrano/ .

114/   /4E/   Marynarka czarna w paski czerwone i białe. Koszula biała
trykotowa  z  kieszeniami    Spodnie do  butów   z  koca zielonego
sznurowane.  U  dołu  zapinane  na  guziki.  Białe  skarpetki  i  onuce.

115/   /1E/ NIEROZPOZNANY. Kożuch czarny. Połówka zielona. Marynarka
granatowa. Koszula lniana. Spodnie drelichowe do kamaszy Kalesony
lniane. Kamasze. Włosy ciemno-blond. Znaleziono: okulary, notes czysty.

116/  /3A/ Siostra SZAROTKA - Irena PISKORSKA z oddz. Rysia.
117/   /4A/ Por. DZIERŻYŃSKI - oddz. Rysia
118/    /1A/  SKIBA z Hrubieszowa
119/ /5E/ NIEROZPOZNANY. Furażerka niemiecka. Kurtka z koca siwego.

Marynarka  zielona  w  kratę.  Swetr  czerwony  bez  rękawów.  Spodnie
do butów ciemnogranatowe. Kamasze wojskowe z gwoździami.

120/  /2E/  NIEROZPOZNANY.  Włosy  ciemno-blond.  Mundur  granatowy
 obszywany ciemną tasiemką, guziki białe. Kurtka granatowa na



kożuchu  białym.  Swetr  wełniany  brązowy  z  rękawami.  Koszula
biała  sportowa.  Kalesony  lniane.  Spodnie  drelichowe  do  butów.  Buty
łatane.  Czapka  zwykła  popielata.

121/  /3E/  NIEROZPOZNANY.  Włosy  jasne.  Kurtka  czarna,  kołnierz
futrzany.  Marynarka  brązowa  w  paski.  Koszula  lniana  naszywana
materiałem  w  paski,  kalesony  lniane.  Spodnie  do  kamaszy  ciemno
popielate w białe paski. Buty możliwe z podkówkami. Łata chromowa
w  zgięciu  na  prawym  bucie.  Czapka  brązowa.  Chlebak  i  literami
K. W. Znaleziono: portfel brązowy z ceraty, karty do gry, opaska biało-
czerwona.

122/  /SB/  NIEROZPOZNANY.  Znaleziony  na  lace,  zwłoki  zakopane
w  czasie  rozkładu  Dwie  marynarki  -  wierzchnia  zielonkawa,  spodnie
popielate.  Kamizelka  popielata  z  dwoma  guzikami  z  masy  perłowej.
Bryczesy  ciemne  w  białe  paski.  Koszula  niebieska  w  białe  paski.
Obok grobu czapka połówka i  łyżka.  Znaleziono:  szmatka  z  koszuli,  
pugilares  z  obrazkiem M.  B.  Ostrobramskiej,  medalik  i  jakiś  proszek
w papierku.

123/  /MB/  NIEROZPOZNANY.  Znaleziony  na  Sigiełkach.  Niezakopany.
Czapka  łysa.  Ustrzelony  w  czoło.  Bluza  drelichowa  z  guzikami
wojskowymi.  Odznak  na  epoletach  brak.  Bryczesy  kangarowe
z  jasnymi  /ultowymi/  lejami,  na  pasku  plecionym  ze  sznurka
spadochronowego.  Swetr  ciemno-popielaty  cienki.  Koszula  w  prążki
ze  szklanymi  guzikami  Polówka.  Znaleziono  gwizdek  z  czarnej
masy /kolejowy/ karta mob. A. L. - prawdopodobnie oficer.

124/  /6C/   NIEROZPOZNANY!  Wysoki,  włosy  blond.  Bluza  zrzutowa.
Koszula biała. Pas główny wojskowy

125/  /7C/  NIEROZPOZNANY.  Spodnie  szare  lniane,  druga  para
samodziałowe.  Kalesony  lniane.  Swetr  z  nici  lnianych  brązowych
z  długimi  rękawami  Kurtka  bardzo  porządna  z  szarego  koca  na
podszewce  lnianej,  guziki  jasne  rogowe.  Marynarka  jasna  farbowana
na  granatowo.  Wysoki,  psi  zgryz.  Włosy  bardzo  gęste,  szatyn.
/Prawdopodobnie KAPCIUCH Józef/

126/    /11b/'  NIEROZPOZNY. Włosy jasno blond.  Zęby wszystkie  zdrowe.
Postrzał  w głowę Bluza  wojskowa niemiecka.  Bryczesy  z  popielatego
koca.  Bielizna  lniana  Krawat  w  czarno-czerwone  pasy  i  w  białe
kropki.  Kurtka  na  kożuchu  z  dużymi  damskimi  guzikami.  Obok
zielona  rogatywka  z  masowym  czarnym  daszkiem  i  niebieskimi
wypustkami  /gajowy?/.

127/   /1C/  MAKUCH Apolonia.
128/  /58B/  NIEROZPOZNANY.  Zwłoki  w  całkowitym  rozkładzie  nie  do

opisania.        23



I29/   /54A/  NIEROZPOZNANY.  Zwłoki  w  całkowitym  rozkładzie  nie  do
opisania.

130/   /53A/ NIEROZPOZNANY. Włosy jasno-blond bardzo gęste i długie.
Zęby górne siekacze szeroko rozstawione i tylko dwa. Bluza wojskowa
khaki  gabardynowa,  zapinana  na  brązowe  guziki.  Kamizelka
niebieskawa  z  czerwonymi  prążkami.  Koszula  biała  cienka  zapinana
na oszewce na brązowy guzik.  Spodnie  bryczesy sztruksowe brązowe,
sznurowane  brązową  sznurówką,  przypasane  taśmą  od  maski
gazowej.  Owijacze  sukienne  khaki.  Kalesony  trykotowe.  Trzewiki  na
skórzanej podeszwie niezelowane.

131/ /38A/  Szer. WIEWIÓRKA - PODOLAK Jan z odda. Wira.
132/  /41B/  NIEROZPOZNANY.  Wzrost  średni.  Szatyn.  Kaszkiet  ciemno-

popielaty.  Marynarka  czarno-szara,  guziki  orzechowe  kościane.  Dwa
swetry:  jeden  zielony  w  poprzeczne  szare  pasy.  drugi  wojskowy
oba  bez  rękawów.  Koszula  samodziałowa  tkana  w  kratę  żółto-
różowo-niebieską.  Bryczesy  wojskowe  z  lejami  z  plandeki  Kalesony
samodziałowe  z  dużymi  brązowymi  guzikami  na  przodzie.  Chustka
do  nosa  w  kratę  szkocką.  Znaleziono:  grzebyk  metalowy.  Lusterko
cienkie  dwustronne,  bluzkę  damską  niebieską  spadochronową
z  zatrzaskami   i  guzikami  /małe  półkoliste/  obszywane  tym  samym
materiałem,  cygarniczkę  wiśniową,  mydło  do  golenia,  papierośnicę,
brzytew.

133/   /12C/  NIEROZPOZNANY.  Skórzana  kurtka.  Polski  mundur,  guziki
wojskowe.  Spodnie  czarne  sztruksowe.  Buty  z  cholewami  podkute.
Chustka do nosa biała z niebieskim szlakiem w białe groszki.

134/ /NIEROZPOZNANY. Wiek przypuszczalny 24 lata. Mundur
schupowca. Koszula w kratkę czerwono-niebieską. Spodnie ciemne
Kalesony płócienne niebieskie. Kurtka ciemna sukienna długa
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z   burki  lub  koca,  guziki  duże  grube  kościane.  Polówka  z  orzełkiem
Pierwszy  trzonowy  prawy  zepsuty.  Znaleziono:  Kalendarzyk  robotnik
z  1944,  książeczkę  do  nabożeństwa  dla  młodzieży,  podpis  „Fodyn"  ?  .
/o?/, /owo? Ryszard kl IB.

135/  /NIEROZPOZNANY.  Wysoki,  włosy  ciemne  długie  Mundur  niemiecki
farbowany  na  ciemno.  Swetr  zielony  wełniany.  Koszula  trykotowa
Sukienne  wojskowe  spodnie  koloru  khaki.  Dwie  pary  kaleson,  lniane
i trykotowe Baty z cholewami mocno zniszczone.

136/  /52A/   NIEROZPOZNANY.  Czapka  brązowa  narciarska  Kurtka  czarna
prążkowana  na  czarnym  kożuchu.  Bluza  robotnicza  granatowa
Spodnie  bryczesy  zielone  sukienne  /prawdopodobnie  niemieckie.
Kalesony lniane długie.

137/  /51A/  NIEROZPOZNANY:  Włosy  ciemno-blond.  Obok  znaleziono;
 czapkę cyklistówkę zielonkawą Marynarka sportowa.
138/  /48b/NIEROZPOZNANY.  Człowiek  starszy,  włosy  ciemno-blond.

Uzębienie:  brak  pierwszego  trzonowego  dolnego  lewego  l  prawego.
Ubytki  w  zębach  mądrości  górnych,  również  w  pierwszym  trzonowym
lewym.  Plombowany  drugi  trzonowy  prawy.  Swetr  szary  wełniany
z  zielonymi  mankietami  i  zielonym  pasem,  wojskowy  niemiecki
Czapka  cyklistówka  cywilna.  Koszula  biała  z  cienkiego  płótna.
Spodnie  z  grubego  konopnego  płótna.  Kalesony  drelichowe  zapinane
z przodu na dwa guziki szklane.

139/  /47B/  Por.  WOYNA rozpoznany  przez  Orkisza  i  Sławiana.  Znaleziony
na polu  za  Osuchami.  Ślady dłuższej  bardzo uporczywej  walki.  Niemcy
użyli  kilkudziesięciu  granatów.  Zginął  od  granatu.  Ślady  opatrunków
z  czyści  garderoby  rannych  Niemców.  Pięćdziesiąt  metrów  od  drogi
i  łąki  Uzębienie:  drugi  przedtrzonowy  lewy  korona  złota.   Bluza
zrzutowa.  Bryczesy  z  lejami.  Buty  oficerskie  na  lewym  kołeczek  od
ostrogi. Polówka z orzełkiem. Chusteczka spadochronowa.

140/  /18A/  Ppor. KRUK - MAKUCH Stanisław
141/  /35B/  NIEROZPOZNANY.  Włosy  ciemno-blond.  Wysokiego  wzrostu

Młody  do  lat  20.  Kurtka  czarna  z  czarnymi  dużymi  guzikami  na
brązowym  kożuchu.  Wiatrówka  drelichowa  khaki  ?  z  błyskawicznym
zamkiem.  Koszula  z  cienkiego  płótna  Bryczesy  ciemno  -  popielate
wełniane,  łatane  na  kolanach.  Kalesony  z  cienkiego  płótna.  Czapka
narciarska  khaki.  Ku  tyłowi  od  górnego  kła  otwór  po  zębie  
nadprogramowym.

142  NIEROZPOZNANY.  Znaleziony  na  Sigiełkach.  Młody  Płaszcz
wojskowy  niemiecki.  Marynarka  czarna  z  materiału  bezugcheinowego
z  czarnymi  kościanymi  guzikami.  Spodnie  płócienne  w  prążki.  Biała
trykotowa  koszula  i  trykotowe  kalesony  Swetr  wełniany  szary
Znaleziono, chusteczkę z szalikiem biało - różowym / nie zabrano/..



143/  /34B/  NIEROZPOZNANY.  Blondyn.  Bluza  letnia  ściągana  z  tyłu.
Wiatrówka  khaki  drelichowa  z  błyskawicznym  zamkiem.  Spodnie
szare  w  dobrym  stanie.  Koszula  lniana,  kalesony  również.  Kaszkiet
ciemno-popielaty.

144/  /22A/  NIEROZPOZNANA.  Kobieta.  Żakiet  prawdopodobnie  brązowy
z  kieszeniami  dolnymi  naszywanymi.  Sukienka  cienka  koloru
nieokreślonego,  prawdopodobnie  niebieska  zapinana  na  okrągłe  guziki
z  krótkimi  rękawami,  w  pasie  przecinana.  Bluzeczka  nieokreślonego
koloru  i  deseniu  zapinana  na  zatrzaski.  Koszula  różowa  obrabiana
szydełkiem na górze. Biustonosz prawdopodobnie biały.

145/   /23A/  NIEROZPOZNANY.  Mundur  z  cywilnymi  guzikami  i  rękawami
z  zaszywanymi  mankietami.  Koszula  cienka.  Kalesony  lniane  grube.
Spodnie  długie  granatowe  w  prążki.  W  kieszeni  chusteczka  biała
z mereżką.

146/   /65A/ NIEROZPOZNANY.  Włosy   blond  bardzo  gęste. Płaszcz.
wojskowy niemiecki. Marynarka brązowa. Koszula zielona, spodnie
długie  brązowe.  Kalesony  cienkie  białe.

147/   /64A/ NIEROZPOZNANY. Blondyn. Na zębie 6-tym prawym koronka
złota. Koszula cienka. Marynarka wełniana zielonkawa. Całkowity
rozkład.

148/  /63A/  NIEROZPOZNANY.  Marynarka  granatowa  w  kratkę  lila.
Na  prawej  klapie  marynarki  mała  lalka  z  tegoż  samego  materiału.
Pulower  niciany.  Koszula  lniana  z  kołnierzykiem  u  góry  zapinana  na
zielony  guzik,  niżej  na  dwa  brązowe.  Spodnie  długie  z  lego  samego
materiału  z  paskiem  rzemiennym  długim.  Kalesony  lniane  zapinane
na blaszany guzik wojskowy.

149/  /61A/  NIEROZPOZNANY.  Czapka  zielona  sukienna.  Mundur  zielony
sukienny.  Koszula  lniana.  Kamizelka  ciemno  w  kratkę  pod  spodem
z  lewej  strony  kieszeń  naszywana.  Przy  kamizelce  dwa  guziki  jasne.
Spodnie  sukienne  bryczesy  prawdopodobnie  khaki,  zapinane  na
klamrę  przesuwaną  pod  kolanem.  Kalesony  białe  krótkie.  Ząb  1-szy
z  lewej  korona.  Znaleziono:  w  kieszeniach  -  grzebień  metalowy  długi
i  lusterko,  przy  mundurze  przypięty  agrafką  medalik  Św.  Benedykta.
W kieszeni chusteczka biała ze szlaczkiem.

150/  /62A/  NIEROZPOZNANY  Blondyn,  włosy  bardzo  gęste  i  długie.
Bluza  zrzutowa.  Swetr  kamizelkowy  zapinany  na  dwa  guziki,  jeden
ciemny,  drugi  brązowy,  kieszonka  po  lewej  stronie.  Koszula  lniana
brązowa. Spodnie zrzutowe. Kalesony cienkie białe.

151/  /12A/ Szer. KYC Leopold z oddz. Corda.
152/  /29B/  MILEWSKI Juliusz - „Sęp" ur. 27. XII. 1920r. w Rawie Ruskiej

z oddz. JASKÓŁKI.
153/ /NIEROZPOZNANY. Marynarka lniana zapina na czarne guziki.



Spodnie  długie  cywilne  sztruksowe.  Spinacz  lniany  farbowany  na
granatowo.  Pas  główny  z  szelkami  skórzanymi,  sznurowany  płótnem.
Obok znaleziono koc i kalesony lniane grube.

154/ /2A/ Włosy długie ciemno-blond. Wzrósł około I80 cm. Czapka ciemno-
zielona  okrągła  ukraińska.  Kurtka  czarna.  Marynarka  koloru  khaki,
kołnierz  marynarkowy,  kieszenie  naszywane  kroju  wojskowego
guziki  rogowe  czarne.  Koszula  lniana  zapinana  pod  szyją  na  guziczek
niebieski  poniżej  guzik  brązowy.  Spodnie  zielone  bryczesy.  Kalesony
lniane. Według zeznań jakoby z- oddz. Rysia.

155/   /3D/ NIEROZPOZNANY. Podobno Sowiet. zabity w schronie.
156/  /ID/  NIEROZPOZNANY  Podobno  Sowiet,  zabity  w  schronie  /  bez

żadnych dowodów/
157/  /5D/  NIEROZPOZNANY.  Zabiły  w  schronie.  Buty  z  cholewami

Spodnie niemieckie. Marynarka czarna Wzrost średni.
158/  /7D/  NIEROZPOZNANY.  Zabity  w  schronie.  Wzrost  średni.

Marynarka brązowa w białą kratę pod marynarką bluza, bez butów.
159/  /2D/  NIEROZPOZNANY.  Zabity  w  schronie.  Spodnie  ciemne  w  paski.

Buty  z  cholewami.  Kurtka  z  płaszcza  wojskowego  malowana  na
brązowo. Płaszcz czarny.

160/  /8D/  'NIEROZPOZNANY.  Zabity  w  schronie.  Mundur  zrzutowy,  pas
wojskowy. Włosy blond. Wzrost średni.

161/  /IB/  NIEROZPOZNANY.  Znaleziony  w  Osuchach  nad  rzeką  w  kącie
utworzonym  przez  rzekę  i  plot  ogrodu  Jana  Osucha  .po  stronie
zewnętrznej  płotu/.  Zwłoki  zakopane.  Wzrost  wysoki.  Włosy  ciemne,
szatyn.  Uzębienie  zdrowe,  brak  2-go  zęba  przed  trzonowego  lewego
dolnego  i  prawego  trzonowego  dolnego.  Wiek  przypuszczalny  poniżej
21  lat.  Sukienna  granatowa  marynarka.  Czarne  niemieckie  kolejowe
spodnie  z  czerwonymi  wypustkami,  spięte  wojskowymi  sukiennymi
spinaczami.  Spodnie  na  pasku  skórzanym,  z  normalną  sprzączka.
Na  nogach  czarne  półbuty.  Koszula  biała  w  niebieskie  paski
z  białymi  dużymi  guzikami.  Znaleziono:  na  szyi  zawieszony  olejny
obrazek  owalny  na  płótnie  „Straży  Honorowej"  Najś.  Sakramentu
i relikwiarzyk /?/ prostokątny z czarnego materiału.

162/  /4D/  NIEROZPOZNANY.  Zabity  w  schronie.  Jedna  noga  w  chodaku,
druga boso. Spodnie czarne długie. Mundur wojskowy. Włosy blond.

163/  /6D/  NIEROZPOZNANY.  Zabity  w  schronie.  Wzrost  średni.  Włosy
blond. Spodnie długie granatowe, bez butów.

164/    NIEROZPOZNANA. Znaleziona w lesie w widłach „Malinowej drogi”
Zwłoki  zupełnie  rozłożone.  Kości  ułożone  bezładnie.  Włosy  blond
spadające  wzdłuż  kręgosłupa.  Wiek  od  18  do  20  lat.  Ubranie  nie  do
rozpoznania.  Kamasze  brązowe  robią  wrażenie  kobiecych.  Znaleziono
również  dwie  kości  z  pokrywy  innej  czaszki.  Prawdopodobnie
kobiece.



165/  /3B7  NIEROZPOZNANY.  Prawdopodobnie  z  oddz.  „Groma"
Znaleziony  w  lesie  w  widłach  „Malinowej  dropi",  oddz.  226.  ciecie
Nr  I1/1M1/1942.  Zwłoki  zakopane  zostały  w  stanie  całkowitego
rozkładu.  Włosy  blond.  Wiek  przypuszczalnie  ponad  21  lat.  Czaszka
rozbita.  Bluza  kroju  cywilnego  z  materiału  wojskowego.  Spodnie
ciemne.  Pas  skórzany  3cm  ze  zwykłą  sprzączką.  Obok  znaleziono
cywilny  kaszkiet  koloru  szarego  i  takąż  zniszczoną  jesionkę.  Przy
zwłokach  znaleziono  szczątki  zielonego  wojskowego  swetra  i  chodak
uszyty  z  cholewy  przypuszczalnie  dla  rannego.  Znaleziono:  scyzoryk
duży  wykładany  masą  perłową  z  napisem  „Krynica"  i  literami
hebrajskimi, małą szklaną solniczkę.

166/  /5  i  6B/  NIEROZPOZNANI.  Dwoje  zwłok  w  jednym  grobie.
Znalezieni  w  odległości  8m.  od  Nr  4B.  Zwłoki  zupełnie  zmacerowone.
Kobieta  i  mężczyzna.  Mężczyzna  prawdopodobnie  rosły  w  brązowej
kurtce  i  wojskowych  butach  ułańskich  składających  się  tylko 
z  2-ch  wierzchnich  części  /cholowy  i  przyszwy  dookoła  bez  napiętka/
kobieta  włosy  blond  lub  kasztanowe  zwinięte  w  wałek.  Pantofle
czółenka  Wiek  przypuszczalnie  powyżej  24  lat.  Brak  drugiej  czaszki.
Bliższe  wiadomości  o  Nr.3,  4,  5,  6,  B,  udzielić  może  „Jaskółka"
dawniej  ..Błyskawica"  z  B.  Ch.  Żyd  „Stary  Szmul"  z  Józefowa  i  dwie
osoby z Różańca.

167/  /8E/  NIEROZPOZNANA.  Kobieta.  Czarny  żakiet  z.  dużymi  guzikami
/na  watolinie/  Sukienka  biała  w  siwe  kropki.  Włosy  ciemno  blond
kręcone.

168/  /7E/  NIEROZPOZNANY.  Koszula  biała  w  granatowe  paski.
Marynarka  brązowa  w  paski.  Kurtka  płowa.  Spodnie  lniane  do  butów
pod  spodem  drugie  zielone.  Kalesony  lniane.  Podszewka  u  kurtki
barchanowa  w  paski.  Kurtka  watowana  pakułami.  Czapka  brązowa
w paski.

169/  /9E/ NIEROZPOZNANY. Spodnie   z  koca  popielatego.  Koszula
trykotowa ciemne.  Kamizelka  popielata.  Butelka  z  oliwy. Znaleziono:
papierośnica  czarna  kościana.  Czapka  z  zielonego  koca.  Kurtka
siemieniata w paski.

170/   /9C/ NIEROZPOZNANY. Włosy blond. Kalesony i koszula płócienna.
Mundur  zrzutowy.  Pasek  wąski  czarny.

171/   /13C/ NIEROZPOZNANY. Spodnie długie czarne w białe paski
Kalesony  białe.  Mundurek  zielony,  guziki  kościane.

172/   /14C/  NIEROZPOZNANY. Spodnie długie parciane zielone. Kalesony
białe  cienkie,  koszula  również.  Bez  kurtki.

173/  /15C/  NIEROZPOZNANY.  Bluza  zrzutowa.  Ciemna  wiatrówka.
Koszula biała w ciemne paski. Spodnie do butów. Kalesony cienkie
białe. Owijki. Włosy ciemne.     28



174/   /16C/ NIEROZPOZNANY. Włosy ciemne. Koszula niebieska w białą
kratę.  Kamizelka  dłuższa  bez  rękawów.  Guziki  kościane  ciemne.

175/   /6A/  Sierż. KMICIC - oddz. Groma.
176/  /6E/  NIEROZPOZNANY.  Mundur  polski.  Koszula  lniana.  Swetr

zielony.  Kurtka  brązowa  w  paski  z  czarną  podszewką.  Spodnie  do
kamaszy czarne w paski. Kalesony lniane zapinane na duży guzik

177/   /40A/  ZAWISZA - Poławski Michał z oddz. Corda.
178/   /44A/  NIEROZPOZNANY.  Włosy  długie  szatyn.  Marynarka  brązowa

w  ciemne  pasy.  Koszula  cienka  z  surówki.  Spodnie  bryczesy  koloru
khaki  z  diagonalu.  Kieszenie  obszywane  granatowym  materiałem.
W  prawej  części  rozporka  granatowa  łatka.  Kalesony  grube  lniane
wiązane na sznurek.

179/  /50A/  NIEROZPOZNANY.  Włosy  blond.  Sznur  do  rewolweru
spadochronowy.  Marynarka  granatowa.  Swetr  pulower  wełniany.
Koszula  niebieska  z  kołnierzykiem  w  białe  paski  Spodnie  długie
brązowe  wszywane  w  mankiet  zapięty  na  czarny  guzik  z  naszywaną
kaburą.  Kalesony  barchanowe  w  granatowe  paski  zapinane  na  biały
guzik /niciany/.

180/  /45R/  NIEROZPOZNANY  Zęby:  ostatni  trzonowy  lewy  z  ubytkiem
Wiek  przypuszczalny  poniżej  22  lat.  Kurtka  granatowa  względnie
czarna.  Marynarka  czarna  w  paski  guziki  normalne,  środkowy
blaszany  /od  spodni/.  Koszula  lniana  jasna  w  niebieską  kratę
gruba  z  guzikami  białymi  szklanymi.  Bryczesy  szare  w  jodełkę
z  granatowymi  sukiennymi  lejami  Kalesonów  brak.  Chusteczka
zielona  z  białym  szlaczkiem.  Znaleziono:  kawałek  kopiowego  ołówka
z metalowym ochraniaczem i nici.

181/  /9B/  SZLENDAK  Stefan  kolonia  Laski  pow.  Hrubieszów  z  oddz.
Rysia.  Postrzał  w  górną  szczękę.  Znaleziono:  zegarek  ..Chromo  Wath
Anere"  brązowy  grzebyk,  cygarniczkę  oraz  portfel  z  dokumentami
i zdjęciami.

182/  /49A/  NIEROZPOZNANY.  Włosy  ciemne.  Marynarka  ciemna
łatana  w  przodzie  1/3  wysokości  zielonym  wojskowym  sukiennym
materiałem  Kurtka  brązowa  w  jasną  krateczkę.  Podszewka  z  kapy
w  niebieski  deseń.  Koszula  biała  z  gorsem  w  białe  i  niebieskie  paski.
Spodnie granatowe robotnicze. Skarpetki wełniane białe.

183/    /48A/ Szer. EDEK z oddz. Wira.
184/   /43A/  NIEROZPOZNANY  Włosy  blond.  Kurtka  z  sukna  khaki  na

czarnym  kożuchu.  Marynarka  cienka  cajgowa  granatowa.  Koszula
biała  w  niebieskie  szerokie  paski.  Swetr  lniany.  Kalesony  długie
wiązane  sznurkiem.  Spodnie  długie  zapinane  u  góry  na  duży
drewniany  guzik.  Przy  spodniach  pasek  wąski  z  naszywaną,  długą
metalową sprzączką. 29



15/87  /42A/  NIEROZPOZNANY.  Włosy  długie  ciemno-blond.  Marynarka
granatowa  sportowa  zapinana  pod  szyją.  Koszula  biała  w  niebieskie
prążki  pod  nią  druga  koszula  też  biała.  Kalesony  lniane  zapinane  na
mały czarny guzik. Skarpetki wełniane pod skarpetkami onuce.

186/  /46A/  NIEROZPOZNANY.  Włosy  jasne.  Marynarka  granatowa.
Koszula  w  pasy  szerokie  niebieskie  i  różowe  /materiał  pijamowy/
Spodnie  długie  nieokreślonego  koloru.  Kalesony  lniane  zapinane  na
biały guzik. Na szyi sznur najprawdopodobniej był powieszony.

187/  /41A/  NIEROZPOZNANY.  Włosy  długie  szatyn.  Płaszcz  długi  zielony,
wojskowy  niemiecki  z  guzikami  metalowymi  obszywanymi  zielonym
materiałem.  Bluza  zielona  sukienna  kroju  mundurowego  /jak  dawniej
straży  więziennej/  z  okrągłymi  guzikami.  Koszula  i  kalesony  białe.
Znaleziono: na szyi medalik prostokątny.

188/   /39A/  NIEROZPOZNANY. Włosy ciemne .Marynarka cywilna  z  lnianą
podszewką  koloru  ciomno-brązowego.  Koszula  lniana  z  niebieskim
szklanym  guzikiem  na  oszewce,  poniżej  guzik  biały.  Spodnie  lniane
długie.  Kalesony  lniane.  Buty  kontyngentowe  /grupa  leśna/  zelowane,
sznurowane.

189/   /37A/  NIEROZPOZNANY.  Włosy  krótkie  ciemne.  Bluza  wojskowa
khaki  z  guzikami  rogowymi  brązowymi.  Szelki  z.  taśmy.  Koszula
cienka  w  paski  liliowe  i  żółte  pod  nią  druga  koszula  zielona  w  białe
prążki  zapinana  na  białe  guziczki.  Kalesony  cienkie  białe  w  niebieskie
i brązowe paski zapinana na czarny guzik.

190/  /36A/  NIEROZPOZNANY  Szatyn.  Bluza  wojskowa  khaki  sukienna
bez  podszewki..  Marynarka  brązowa  z  podszewką  brązową  z  kieszenią
sztukowaną  płótnem  koloru  morelowego.  Koszula  cienka  bez
kołnierzyka. Spodnie bryczesy sznurowane czarnym sznurowadłem.

191/  /35A/  NIEROZPOZNANY.  Włosy  ciemne.  Koszula  granatowa
flanelowa  zapinana  na  białe  guziki  z  kołnierzykiem.  Kalesony  białe
zapinane na guziki z masy perłowej.

192/  /34A/  NIEROZPOZNANY.  Włosy  długie  ciemne.  Ząb  5-ty  prawy
górny  dublowany  /strzygowaty/.  Bluza  popielata  cajgowa.  Koszula
lniana  zawiązana  sznurkiem.  Na  oszewce  guzik  szklany  poniżej
czarny. Spodnie długie lniane.

193/   /33A/   NIEROZPOZNANY  Włosy  ciemne.  Marynarka  granatowa
z  czarną  podszewką  łataną  u  góry  brązowym  materiałem.  Pod  nią
druga  marynarka  siwa  letnia  sportowa  bez  podszewki  z  haftką  pod
szyją.  Swetr  pulower  lniany  z  kołnierzykiem,  wkładany  przez  głowę
zapinany  w  górze  na  trzy  guziki.  Koszula  lniana  biała.  Spodnie
lniane  czynowate.  Kalesony  trykotowe  zapinane  na  guzik  koloru
brązowego.
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194/  /32A/  NIEROZPOZNANY.  Włosy  ciemne.  Marynarka  cywilna
brązowa.  Swetr  pulower  bawełniany  czarny.  Koszula  biała  w  brązowe
paski  Spodnie  bryczesy  gabardynowe  szaro-zielonkawe.  Kalesony
lniane zapinane na czarny guzik.

195/  /31A/  NIEROZPOZNANY.  Włosy  ciemno  blond.  Płaszcz  długi  zielony
z  guzikami  dużymi  jasno-brązowymi.  Podszewka  do  pół  płaszcza
zielonkawa.  Marynarka  granatowa  prążkowana.  Koszula  niebieska
w  ciemniejszą  kratę  z  kołnierzykiem.  Spodnie  długie  kangarowe
khaki  Kalesony  cienkie  z  nicianymi  guzikami.  Znaleziono:  na  szyi
dwa medaliki złączone na sznurku.

196/  /NIEROZPOZNANY.  Mundur  zrzutowy  cały.  Ciemny  blondyn
Koszula  cienka  biała  z  kołnierzykiem.  Kalesony  grube  lniane.  Obok
znaleziono biały lniany z czerwonym szlaczkiem ręcznik.

197/  /29A/  NIEROZPOZNANY.  Włosy  dość  krótkie,  jasne.  Drugi  lewy
siekacz  pieniek.  Szalik  wełniany  zielony.  Marynarka  cywilna
granatowa  z  szarymi  guzikami.  Swetr  pulower  niciany  brązowy.
Wkoło  szyi,  pach  i  pasa  wykończony  granatowo.  Koszula  lniana
z  kołnierzykiem.  Spodnie  bryczesy  z  cienkim  paskiem  skórzanym
Kalesony trykotowe. Skarpetki wełniane.

198/  /28A/  NIEROZPOZNANY.  Włosy  ciemne.  Marynarka,  kamizelka
i  spodnie  z  jednakowego  materiału  czarnego  w  szerokie  tłoczone
prążki.  W  marynarce  podszewka  popielata.  Koszula  lniana  gruba
z  czarnym  guzikiem  na  oszewce.  Kalesony  grube  lniane  Trzewiki
czarne na gumie nie zelowane z haczykiem do sznurowania.

199/   /27A/  NIEROZPOZNANY.  Włosy  ciemne.  Drugi  lewy  siekacz  pieniek
Płaszcz  siwy  w  prążki.  Dziurki  na  guziki  kryte.  Guziki  rogowe
jasno  kawowe.  Marynarka  granatowa  leszczkowska  w  jodełkę
z  kołnierzykiem  podszywanym  zielonym  materiałem  Sznur  do
rewolweru  spadochronowy  Swetr  pulower  wełniany  w  szerokie  pasy
białe  czerwono-czarne.  Koszula  popelinowa  jasno-niebieska  w  prążki,
granatowe  i  siwe.  Spodnie  długie  brązowe  płócienne  z  naszywaną
kaburą.  Kalesony  krótkie  ciemne  prążkowane  grube  z  cieńszym
pasem u góry.

200/  /25A/  NIEROZPOZNANY.  Szatyn  długie  włosy,  brak  lewego  górnego
drugiego  siekacza  i  lewego  górnego  kła.  Marynarka  brązowa  w  jasne
prążki  z  granatową  satynową  podszewka  Swetr  wełniany  domowej
roboty  w  warkocze  z  kołnierzykiem,  guziki  ciemne  rogowe  zapinany
od  góry  do  dołu.  Wiatrówka  khaki  zapinana  pod  szyją  z  kołnierzykiem
podszytym  płótnem  na  przodzie  dwie  naszywane  kieszenie  Koszula
cienka  z  kołnierzykiem  biała  prążkowana.  Spodnie  bryczesy  siwo-
zielonkawe  wełniane,  /prawdopodobnie  z  koca/  z  blaszanymi
guzikami. Kalesony grube lniane.      31



201/  /24A/  NIEROZPOZNANY  Bluza  zrzutowa.  Sznur  do  rewolweru.
Koszula  biała  cienka  z  surówki  z  kołnierzykiem.  Kalesony  cienkie
długie białe. Pierś silnie owłosiona.

202/  /107A/  NIEROZPOZNANY.  Spodnie  bryczesy  brązowe.  Kalesony
białe w niebieskie paski. Całkowity rozkład.

203/  /122A/  NIEROZPOZNANY.  Blondyn.  Bluza  granatowa  zapinana
pod  szyją  na  haftki,  guziki  cywilne.  Kamizelka  zapinana  pod  szyją
na  guziki  perłowe  łatana  w  przodzie  różnokolorowo,  na  lnianej
podszewce.  Koszula  biała  w  prążki.  Spodnie  bryczesy  gabardynowe
sznurowane  /prawdopodobnie  khaki/  Kalesony  trykotowe  długie
białe zapinane na brązowe guziki. Znaleziono: na szyi medalik

204/  /123A/  NIEROZPOZNANY.  Blondyn.  Kurtka  z  koca  siwego
zapinana  na  bardzo  duże  guziki  siwe-dwustronnie.  Marynarka
czarna  prążkowana.  Koszula  cienka  lniana.  Spodnie  bryczesy
/prawdopodobnie  granatowe/  na  pasku,  podarte  na  prawym  kolanie.
Buty z cholewami z żabkami oba buty od środka łatane.  Prawy również
od  strony  zewnętrznej.  Kalesony  trykotowe  z  płócienną  lamówką.
Obok  znaleziono  następujące  rzeczy:  długie  szpiczaste  nożyczki,
lnianą  z  przodkiem w paski  u  góry  białe,  u  dołu  różowe  i  białe,  torbę
brezentową  na  skórzanym  pasku,  ładownicę  brezentową,  blaszane
pudełko  na  papierosy  oraz  chusteczkę  do  nosa  z  monogramem  J.

205/   /105A/  NIEROZPOZNANY.  Kurtka  brązowa  w  grubą  jodełkę
Marynarka  czarna  prążkowana.  Koszula  cienka  z.  kołnierzykiem.
Spodnie  bryczesy  w  jodełkę,  grube  sznurowane.  Kalesony  lniane.

206/  /114A/  NIEROZPOZNANY.  Szatyn.  Bluza  sukienna  khaki.  Marynarka
granatowa.  Koszula  cienka  prawdopodobnie  biała.  Spodnie  sukienne
zielone  /jakby  z  koca/.  Kalesony  cienkie  białe.  Buty  z  cholewami
zelowane gumą.

207/  /109A/  NIEROZPOZNANY.  Marynarka  zielonkawa  prążkowana.
Kamizelka  brązowa  w  prążki.  Koszula  cienka  z  kołnierzykiem  koloru
białego  w  czerwone  prążki.  Bryczesy  koloru  nieokreślonego.  Kalesony
lniane.

208/ /110A/ NIEROZPOZNANY. Mundur khaki. Swetr pulower bawełniany.
Spodnie  bryczesy  diagonalowe.  Owijacze  sukienne.  Trzewiki.

209/   /111A/ NIEROZPOZNANY Czapka cyklistówka jasna. Marynarka
czarna prążkowani pod nią lniana zapinana pod szyją. Kamizelka.
Koszula zielona w paski. Spodnie bryczesy koloru nieokreślonego.
Kalesony lniane.

210;  /106A/  NIEROZPOZNANY.  Kurtka  czarna  z  paskiem.  Mundur  khaki
sukienny  ze  specjalnymi  guzikami  /wzięte  do  dowodów  rzeczowych/,
koszula  lniana.  Spodnie  brązowe.  Kalesony  długie  lniane.

211/  /112A/  NIEROZPOZNANY Włosy blond. Więcej nie można opisać



212/  /113A/  NIEROZPOZNANY.  Kurtka  krótka,  kieszeń  górna  w  kształcie
itery  „W",  kieszeń  boczna  skośna.  Koszula  jakby  gabardynowa
z  kołnierzykiem  zapinanym  na  duży  guzik  pod  szyją.  Pierś  silnie
owłosiona.  Przy  koszuli  po  obu  stronach  naszywane  duże  kieszenie.
Spodnie  długie,  bardzo  grube  koloru  nieokreślonego.  Kalesony
lniane.

214/   /117A/ NIEROZPOZNANY. Marynarka kangarowa granatowa. Swetr
golf piaskowy. Marynarka koloru nieokreślonego w prążki. Spodnie
długie prawdopodobnie granatowe bez mankietów - na kolanie na
nodze lewej łata. na prawej  /łata w prążki też/. Kalesony trykotowe
długie.  Skarpety  wełniane.

215/  /118A/ NIEROZPOZNANY.
Bluza zapinana   pod  szyją
prawdopodobnie koloru gra-
natowego.  Koszula  cienka
w  paski  prawdopodobnie

 żółta i  niebieska.  Kurtka
gruba koloru nieokreślonego.
Spodnie  długie w jodełkę

        / ko lo r  n i eok re ś lony /
u dołu zapinane gumką,
kieszenie lniane Kalesony
trykotowe. Trzewiki skórzane
z    podkówkami, prawy z łatą
pośrodku  zelówki, lewy
z łatą na napiętku. Skarpety
wełniane.

216/ /115A/ MŁYNIEC Aleksander
lat 22, rozpoznany w trakcie
chowania zwłok. Pochodzi z Dubna.

217/  /116A/  NIEROZPOZNANY.  Mundur  kolejowy.  Ostbahn.  Koszula
lniana.  Spodnie  lniane  z  mankietami  koloru  nieokreślonego  Kalesony
lniane.

218/  /NIEROZPOZNANY. Pierwszy przedtrzonowy górny ząb prawy tylko
pieniek tak samo drugi przedtrzonowy górny. Brak pierwszego lewego
trzonowego  górnego  Kurtka  gruba  watowana  koloru  nieokreślonego.
Marynarka  szara  w  białe  prążki,  podszewka  jasna  Swetr  niciany
własnej  roboty  /ręcznej/  w  warkocze  z  rękawami,  zapinany  pod
szyją  na  błyskawiczny  zamek  /kolor  prawdopodobnie  zielony/
Koszula  cienka  biała  w  prążki  czarno-czerwone.  Spodnie  bryczesy
prawdopodobnie brązowe. Kalesony białe. Ruty z cholewami na           33



podkówkach.  Cholewa  buta  prawego  zszywana  ręcznie  na  okrętkę
i  sztukowana  w  jednaj  czwartej  swej  wysokości.

219/   /3C/ SĘP z oddz. Wojny
220/   /121A/  NIEROZPOZNANY.  Włosy  ciemne.  Broda  krótka  ciemna

Marynarka  czarna  w  prążki.  Swetr  pulower  wełniany  z  rękawami.
Koszula  w  beżowe  wąskie  prążki  z  kołnierzykiem.  Spodnie  długie
jak  marynarka.  Kalesony  cienkie  długie  z  dymki.  Skarpetki  wełniane
białe.

221/   /100A/ NIEROZPOZNANY.    Włosy ciemne   Marynarka lniana.
Koszula lniana z niebieskimi szklanymi guzikami. Spodnie lniane.
farbowane na granatowo. Chodaki.

222/   /101A/ NIEKOZPOZNANY. Blondyn długie włosy. Bluza sukienna
khaki pod spodem marynarka swojej roboty. Koszula lniana. Spodnie
konopne.

223/  /103A/  NIEROZPOZNANY.  Włosy  ciemno-blond.  Czapka  sowiecka
zimowa.  Kurtka  granatowa  z  paskiem  z  tylu,  z  jednym  guzikiem
damskim  granatowym  Koszula  trykotowa  bez  kołnierzyka  z  2-ma
brązowymi guzikami.  Spodnie pompki lniane. Kalesony cienkie.

224/   /104A/  NIEROZPOZNANY.  Włosy  blond.  Pilotka  skórzana.  Mundur
khaki  z  brązowymi  cywilnymi  guzikami.  Koszula  biała  w  ciemniejsze
prążki.  Spodnie  granatowe  bryczesy  łatane  na  prawym  kolanie.
Pasek  rzemienny  owinięty  przy  klamrze  sznurek  /pasek  wąski/.
Kalesony  lniane  z  dużym  guzem  perłowym.  Buty  z  cholewami.
Cholewa prawego buta sztukowana.

225/  /102A/  NIEROZPOZNANY.  Kurtka  granatowa  na  kożuchu
Marynarka  sukienna  khaki  kroju  cywilnego  z  wojskowymi  guzikami.
Kamizelka  czarna  prążkowana  z  podszewką  czarną  w  białe  paski.
Koszula  cienka  z  kołnierzykiem.  Spodnie  sukienne  wojskowe  khaki,
sznurowane  brązowym  sznurowadłem  Polówka.  Kalesony  lniane
z czynowatym paskiem. Znaleziono brzytew.

226/  /61B/  NIEROZPOZNANY.  Wysoki.  Włosy  blond.  Ubranie:  swetr
wełniany  fioletowy  fabryczny.  Kieszonka  przód  na  błyskawicznym
zamku.  Koszula  lniana  biała,  guziki  z  masy  perłowej  Spodnie
khaki  drelichowe.  Kalesony  z  białej  dymki.  Skarpetki  białe.  Buty
z cholewami. Znaleziono metalową papierośnicę.

227/   /82B/  DUBICKI Bernard.
228/  /87B/  NIEROZPOZNANY.  Włosy  kasztanowe.  Czapka  granatowa

Marynarka  czarna  w  paski.  Mundur  zielony  zapinany  pod  szyją.
Koszula  lniana.  Guziki  przy  mundurku  blaszane.  Kieszonka
naszywana,  cięta.  Pasek  wąski  z  metalową  klamrą.  Bryczesy
z  materiału  jak  marynarka.  Kalesony  lniane  zapinane  no  guziki
metalowe. U dołu spinacze z gumy.



229/   /88B/  NIEROZPOZNANY.  Włosy  ciemno-blond.  Marynarka  szaro-
zielona.  Guziki  czarne,  podszewka w kwiaty  żółte  i  czerwone  z  boków
a  w  plecach  niebiesko-popielata.  Koszula  barchanowa  w  paski  białe
i  czerwone.  Kamizelka  zielona  w  czerwoną  kratkę.  Pasek  wąski  na
zwykłej  sprzączce.  Bryczesy  cajgowe.  Kalesony  lniane.  Buty  żółte
bardzo  duże  na  gumowych  podeszwach  /żabki  i  podkówki/.

230/   /89B. 90B. 91B/ NIEROZPOZNANY. Trzech partyzantów spalonych
w  Osuchach  w  stodole.  Szczątki  w  jednej  trumnie.

Poza  opisanymi  powyżej  zwłokami  pochowanymi  na  cmentarzu  wojskowym
w Osuchach  odnaleziono  jeszcze  zwłoki,  rozpoznane  i  zabrane  przez  rodziny
na cmentarze rodzinne, których opisy podajemy poniżej.
Przy  niektórych  opisach  nazwisk  nie  podajemy  ponieważ  omyłkowo  nie
zostały zapisane.

Nr 1    f/7A/  Ppor. TOPLAM - z oddz. Groma - KRYK  JAN
Nr 2    /8A/ Ppor. lek. OLDON - BŁACHUTA Tadeusz
Nr 3    /10A/ Strz. GAŁASZKEKWICZ Marian z oddz. Groma
Nr 4    /13A/  Szer ŁUKASIK Jan z oddz. Corda.
Nr 5    /26A/ Ppor. CORD - STEGLIŃSKI Józef, poległ w miejscu przebicia 

się.
Nr 6    /45A/ ŁASKIEWICZ Stanisław. Górecko Kościelne
Nr 7    /59A/ MACIOCHA Bronisław lat, 18 ze Smólska z. oddz. CORDA
Nr 8    /16B/ FALA - LIPIEC Mieczysław, lat 20 z Woli pod Biłgorajem.
Nr 9     /42B/  STUDNICKI Władysław, wzrost wysoki, włosy ciemno blond.

Wiek ponad 24 lata. Kurtka zielona w paski z łatami z wojskowego
materiału na prawym rękawie od łokcia w dół. Marynarka brązowa
w białą jodełkę guziki jasno-brązowe. Podszewka niebiesko- popielata. 
Bluza z samodziału farbowana na kolor khaki. Spodnie wojskowe 

farbowane na kolor ciemny. Kalesony płócienne grube i takaż koszula. Spodnie 
na szelkach. Znaleziono: bibułki „Herbowo" i pierścień od Żegoty.
Nr 10  /43B/  Mjr KALINA, Po stronie prawej górnej i dolnej szczęki dwa

mostki i 4-ry koronki. Koszula wierzchnia koloru khaki guziki białe z masy 
perłowej. Na brzuchu opaska z tylu na 3-y guziki czarne kościane, dwa 
jasne. Kalesony trykotowe Znaleziony przy „Bykowej drodze" w odległości 
100m od spalonego samochodu,3 mtr, od drogi idącej w lewo od 
samochodu.

Nr 11  /68B/  ZAWIŚLAK Jan - cywil
Nr 12  /99A/  SKOBEL  - KOMISARCZUK Roman lat 25 i oddz. Woyny
Nr 13  /108A/ JASNY-KOŁOZIEJCZYK Józef la, 24 z oddz Podkowy
Nr 14   /124A/  KARP Jan z Woli z oddz. Corda
Nr 15  /20A/  Kobieta rozpoznana i zabrana przez rodzinę
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Nr  16  /30B/  ROZPOZNANY.  Płaszcz  czarny  z  guzikami  kościanymi
brązowymi.  Bluza  drelichowa  z  guzikami  wojskowymi.  Swetr
wojskowy.  Spodnie  płócienne  ściągnięte  u  dołu  sznurkiem.  Koszula
jasna  w  wąskie  paski.  Dwie  pary  wełnianych  wojskowych  skarpet.
Znaleziono duży metalowy grzebień.

Nr  17  /36B/  ROZPOZNANY.  Czaszka  rozbita  na  dwie  polowy.  Ciemny
blondyn.  Drugi  górny  lewy  ząb  trzonowy  ma  ubytek  nie
plombowany.  Kurtka  sukienna  woskowa  grubo  watowana  bez
guzików. Bluza drelichowa z guzikami cywilnymi.  Swetr  wojskowy/?/
Spodnie  granatowe  robocze  /Bezugscheinowe/.  Koszula  lniana.
Kalesony  zimowe  trykotowe.  Znaleziono:  medalik  Matki  Boskiej
Częstochowskiej owalny na sznurku.

Nr  18  /44B/  ROZPOZNANY.  Wzrost  wysoki  włosy  ciemno-blond.  Wiek
ponad 24 lata.

Nr  19  /12E/  ROZPOZNANY  Kurtka  brązowa  na  watolinie  z  czarną
podszewką.  Marynarka  ciemno-zielona  w  paski.  Swetr  czerwony  na
guziki. Spodnie i koszula lniana.

Nr  20  /13E/  ROZPOZNANY.  Włosy  ciemno-blond.  Czapka  połówka.
Marynarka  jasno-popielata  w  paski  jasno-czerwone  i  zielone.  Swetr
czerwony lniany. Koszula lniana sportowa. Kalesony lniane.

Nr  21  /5C/  ROZPOZNANY.  Włosy  ciemne.  Koszula  zrzutowa.  Bluza
zrzutowa.  Kalesony  białe.  Dwa  zęby  w  srebrnych  koronkach.  Na
małym  palcu  lewej  ręki  miedziany  pierścionek  bez  monogramu.
Szkaplerz Pana Jezusa.

Nr  22  /11C/  ROZPOZNANY.  Marynarka  czarna  w  białą  jodełkę.  Swetr
kawowy  z  rękawami.  Spodnie  jasne  długie.  Czapka  narciarska
granatowa.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Biłgoraj, dnia 24 października 1944r.

Członkowie Komisji Lekarskiej :
/-/ lek. med. Juhnke Joachim
/-/ lek. med. Krynicki Zbigniew

Członkowie Komitetu Opieki nad grobami:
/-/  Gcbhardtowa Józefa
/-/  Król Władysław
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Fotograf
Buczek Edward

Sekretarz:
/-/ Homa  Władysław
/-/ Iwanowski Tadeusz

Uwaga:
Poza opisanymi powyżej zwłokami kilkakrotnie jeździli członkowie

rodzin poległych oraz dwukrotnie wyznaczona dorywczo Komisja, którzy
znaleźli, rozpoznali i zabrali na cmentarze rodzinne w Biłgoraju  i okolicy
około 50 osób
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Bronisław Stefan Tyszka1

             Z NOTATNIKA PARTYZANTA

Autor urodził się dn. 22 XII 1923 r. Przed wojną uczęszczał 
do  gimnazjum  w  Zamościu.  W  lecie  1944  poszedł  »do  lasu«. 
Zginął  w  lasach  józefowskich  pod  Osuchami  pod  koniec  czerwca 
1944r.  Przy  zwłokach,  które  długi  czas  leżały  niepogrzebane, 
znaleziono  mały  notes  o  rozmiarach  6,5X9.5  cm.  Oprócz  różnych 
notatek dotyczących rozegranych partyj  szachów zawiera  on krótki 
dzienniczek  poległego.  Pierwsze  24  stroniczki  to  są  właściwie 
zbutwiałe  szczątki  poszczególnych  kartek.  Rozsypują  się  one  na 
drobny proch. Odczytanie całości jest zupełnie niemożliwe. Z wielkim 
trudem dało  się  odczytać  tylko  niektóre  zdania  i  oderwane  słowa. 
Dalsze  stronice  są  już  zachowane  znacznie  lepiej  i  przy  bardzo 
wyraźnym  charakterze  pisma  autora  można  je  było  odczytać  bez 
żadnych luk. — Ogłaszam ten cenny i wzruszający dokument podając 
w nawiasach litery, których można raczej domyślać się niż wyraźnie 
odczytać,  kropkami  zaś  oznaczam  miejsca  całkiem  brakujące. 
Bronisław  Tuszka  był  szarym  żołnierzem  słabo  orientującym  się 
w ogólnej sytuacji wojskowej i mało obeznanym ze stanem oddziałów 
partyzanckich,  wśród  których  się  znalazł.  Dlatego  też  notatki  jego 
zawierają  dużo  błędów  i  nieścisłości.  Nie  wprowadzałem  w  nich 
żadnych  poprawek  i  zmian  trzymając  się  najdokładniej  oryginału. 
Czynię to z rozmysłem, nie zaliczam bowiem tego pamiętniczka do 
rzędu  źródeł  historycznych.  Widzę  w  nim  jedynie  wierne  odbicie 
przeżyć osobistych młodego, ideowego żołnierza, który do ostatniej 
chwili  życia,  w  pełnej  świadomości,  że  ginie,  notował  otaczające 
go zjawiska i wrażenia, jakie przeżywał. A gdy widział, że nie ma dlań 
ratunku,  kreślił  już tylko słowa improwizowanej modlitwy. Na niej 
kończy swe zapiski. Wkłada notes do kieszeni i oczekuje śmierci. 

1  Bronisław Stefan Tyszka, Z notatnika partyzanta, w: Terror niemiecki w Zamojszczyźnie,    1939 – 
1944, Wydawnictwo materiałów do dziejów Zamojszczyzny w latach wojny 1939 –1944 pod redakcją 
dr Zygmunta Klukowskiego, s. 160-165.                                                                                           39



(...)Dochodzą  nas  pogłoski,  że  idziemy  w  Karpaty.  Dotarliśmy  
pod  Józefów  od  strony  Hamerni.  Była  noc.  Rozlokowaliśmy   się  
na  nocleg.  W nocy  Sowieci  przedzierali  się  przez  linie  niemieckie.  
Stracili  kilkadziesiąt  ludzi  i  cofnęli  się.  Rano  dostaliśmy  gorącej  
grochówki  i  czarnej  kawy.  Pierwsza  gorąca  strawa  od  kilku  
mozolnych dni.  Pluton nasz stanowił ubezpieczenie tylne. Zajęliśmy  
stanowisko na wysokim przeciwnym brzegu tuż przy moście. O godz.  
6-tej  wieczorem wyszedłem na patrol z podchor. Prochem i ze strz.  
Bizonem na drugą stronę rzeki.  Usłyszeliśmy warkot  motorów i  po  
krótkiej  chwili  ujrzeliśmy  samochody  pancerne  wyłaniające  się  
z lasu. Było ich trzy. Od razu rozpoczęły ogień na drugi brzeg rzeki,  
Bizun  jako  łącznik  pobiegł  do  majora,  ja  z  Prochem  usunęliśmy  
się na drugi brzeg rzeki.  Po krótkiej  chwili  ujrzeliśmy naszą armię 
dążącą  na  stanowiska.  Nieśli  ze  sobą  działka  pancerne  
i „Piaty”— P. I. A.T. — angielski skrót miotaczy przeciwpancernych,  
wyrzucających pociski zdolne przebić pancerz do 100 mm grubości  
ale tylko z odległości 100 m.
Zaczął  się  huraganowy  ogień.  Prawdziwy  koncert  śmierci.  
Zająłem stanowisko  za zrąbanym pniakiem. Lepszego wyszukać nie  
mogłem,  kule  gwizdały  i  rwały  się  pociski  armatnie.  Ślicznie  szli  
do  ataku  nasi  chłopcy  z  prawego  skrzydła.  Ja  stałem  na  lewym,  
a  lewe  broniło  przeprawy  przez  bród.  Razem  z  żołnierzami  szły  
w  pierwszej  prawie  linii  sanitariuszki,  które  miały  za  zadanie  
przenosić rannych na tyły do taboru. Szalona bitwa trwała przeszło  
godzinę. Skończyła się o godzinie 19.15 (?). Niemcy zostali zmuszeni  
do  ucieczki.  Major  rozkazał  wymarsz  obawiając  się  artylerii.  Miał  
rację.  Po  wycofaniu  się,  a  został  tylko  nasz  pluton,  zaczęło  
się  ostrzeliwanie  artyleryjskie.  Mieliśmy  rozkaz  opuścić  nasze  
stanowiska  o  godz.  22  i  podążyć  za  armią.  Tak  też  i  zrobiliśmy.  
Po  godzinie  przeprawy  przez  bagna  dotarliśmy  do  armii.  Tu  
odpoczynek  do  samego  rana.  Bolszewicy  zaczęli  się  przedzierać  
w nocy. Podobno się przedarli. Rano zostawiono wozy, zabrano konie,  
żywność, rozdano nam cukier  i zapuściliśmy się w lasy. Stad jednak  
po  krótkim  odpoczynku  zapuściliśmy  się  w  bagna  na  Osuchach.  
Przesiedzieliśmy do wieczora,  głodni,  żywiąc się  odrobinami cukru  
i  piekielnie  przemęczeni.  Wieczorem  wymarsz.  Dowództwo  podało  



nam do wiadomości, że idziemy przekraść się przez linie niemieckie.  
Strzelać  wzbroniono.  Po  trzech  godzinach  dotarliśmy  pod  same  
linie.  Skradamy się po cichu.  Lecz jest  to niemożliwym ze względu  
na  wielką  masę  żołnierstwa idąca  w  ciemną noc  przez  las.  Naraz  
obsypano  nas  kulami  z  karabinów  maszynowych.  Padliśmy  na  
ziemię.  Dowództwo się  zawahało,  czy  iść  przebojem,  czy  po  cichu  
nie oddawszy ani jednego strzału. Wybrano to drugie.  Wycofywano  
się  szybko.  Oddziały  pogubiły  się.  Każdy  szedł  na  swoją  rękę.  
Ja ze Żbikiem i pchor. Prochem trzymałem się razem. Zaszła między  
nami umowa, że we trzech zaszyjemy się w bagna i przeczekamy o  
cukrze i wodzie całą niemiecką akcję. Przyłączyło się do nas jeszcze  
kilku  i  jeden  taki,  co  zna  te  okolice.  Prowadził  nas  w  kierunku  
Józefowa. Zbłądziliśmy. Teraz idziemy na południe orientując się za  
pomocą gwiazd. Weszliśmy w obszerne bagna. Tu zmęczeni zaszyliśmy  
się w krzaki. Zamierzamy tu przeczekać akcję.
Cały  dzień siedząc w niewygodnej  pozycji  czuwam. Jest,  zdaje  się,  
niedziela.  Od samej północy do godz. 18-tej rozbrzmiewają strzały.  
O  godzinie  tej  umilkły,  a  rozpoczęła  się  obława,  którą  wyraźnie  
słyszymy. Ufam w Boga, że nas szczęśliwie przechowa w tym bagnie  
i nie wyda w ręce katów niemieckich. Spraw to, o Panie Boże, zlituj  
się nad grzesznikami Twymi, wybaw nas z nieszczęścia tego, a będę  
Cię  chwalił  po  wieki  wieków.  Proś  Matko  Najświętsza  za  nami,  
o  łaskę  nad nami  u  Chrystusa Pana Syna Twego,  który  Tobie  jest  
nieskończenie posłuszny. Matko nieustającej Pomocy, zmiłuj się nad  
nami, a czynię ślub, iż jeżeli nas wyzwolisz z nieszczęścia tego, przez  
9 pierwszych piątków miesiąca ku chwale Twojej będę uczęszczał do  
spowiedzi i do Komunii Św. Zbaw nas Matko Nieustającej Pomocy, a  
będę Cię chwalił po wieki wieków(...) 
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Dorota Skakuj
Zbrodnia na Kapach w lipcu 1944 roku

Zasadniczo  za  zakończenie  obu  akcji  Sturmwind  (w  trakcie
których  doszło  m.in.  do  bitew  na  Poryto  wy  m  Wzgórzu  i  pod
Osuchami)  przyjęło  sio  uważać  rozstrzelanie  zakładników  w  lesie
na  Kapach  pod  Biłgorajem  4  lipca  1944  roku.  Byla  to  jedna
z  największych  tragedii  dla  mieszkańców  Biłgoraja  i  regionu
w czasie II wojny światowej. Zbrodnia ta została uznana za mord
wojenny.
Niestety,  mimo  że  problematyka  tu  nie  jest  bardzo  odległa
czasowo,  jej  szczegóły  pozostają  niewyjaśnione  a  nawet  liczba
zamordowanych wówczas  w lesie  na  Rapach jest  -  jak  się  wydaje
- nie do końca ustalona.
Od  maja  19-14  roku  w  Biłgoraju  na  placu  przy  dzisiejszej
ul.  Kościuszki,  pomiędzy  budynkiem  Gestapo  a  kościołem  św.
Jerzego, funkcjonował utworzony przez Niemców obóz przejściowy,
gdzie  przetrzymywano  ludność  cywilną,  która,  później  wywożono
głównie  do  obozu  koncentracyjnego  na  Majdanku.  Na  placu
gromadzono  mieszkańców,  których  brano  do  niewoli  z  terenu  obu
akcji  Sturmwind  (Lasy  Janowskie  i  Puszcza  Solska)  w  ramach
pacyfikacji  okolicznych  miejscowości.  Obok  ludności  cywilnej
w  pobliskim  budynku  Gestapo  przetrzymywano  i  przesłuchiwano
także ludność podejrzana, o przynależność do partyzantki.
W  ramach  represji  po  akcji  Sturmwind  4.07.1944  r.,  rozstrzelano
w  lesie  kołu  wsi  Rapy  ('2,5  km  od  miasta)  60  schwytanych
partyzantów  AK  i  BCh  o  czym  poinformowana  ludność
poprzez  liczne  obwieszczenia  w  jeżyku  polskim  i  niemieckim1

W  obwieszczeniach,  przy  każdym  nazwisku,  jako  przyczyno
wykonania wyroku podawano „za przynależność do band”, czyli po
prostu za przynależność do partyzantki2

Partyzanci  byli  wywożeni  samochodem  w  dwu  turach
prawdopodobnie po około 30 osób. Podczas wywożenia na egzekucję

1Oryginały  obwieszczenia  w  języku  polskim  i  niemieckim  znajdują  się  w  Muzeum
Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju
2Tylko w przypadku M. Kotulskiego jest inna kwalifikacja wyroku: ..za sprzyjanie bandyto”. .



tylko  jednej  osobie  udało  się  szczęśliwie  uciec  -  Zygmuntowi
Hanasowi  ps.  Wilczur3.  Partyzanci  byli  wiązani  drutem kolczastym
po pięciu.  Jednej  grupce udało się  rozwiązać więzy i  podjąć próbę
ucieczki,  jednakże tylko Hanas zdołał,  mimo zranienia,  szczęśliwie
zbiec.  Po  rozstrzelaniu  zakopano  ich  w  lesie  na  Rapach,  miejsce
jednak starannie ukryło, tak, że nie można go było odnaleźć. Udało
się to dopiero miesiąc później, na początku sierpnia (Biłgoraj był już
wtedy wyzwolony przez Armię Czerwoną),  gdy znaleziono miejsce
w lesie gdzie rosły młode a pożółkłe sosenki. Gdy rozkopano teren
odkryto  ciała  pomordowanych  partyzantów.  2  sierpnia  1944  roku
zwłoki  ekshumowano  n  następnie  pochowano  na  cmentarzach
parafialnych,  W większości  w  Biłgoraju,  w  Puszczy  Solskiej  i  w
Krzeszowie.  Niedaleko  w  lesie,  kilkaset  metrów  dalej  po  drugiej
stronie  drogi  odkryto  też  zamaskowane  miejsce,  gdzie  były
pochowane  zwłoki  5  osób,  które  nie  były  ujęte  w  obwieszczeniu,
m.in.  Wandy  Wacek  -  Wasilewskiej,  żołnierza  AK  z  Krzeszowa,
która nie mogąc znieść przesłuchań wyskoczyła z okna w budynku
Gestapo.
W  opracowaniach  pojawiają  się  różne  liczby  partyzantów
rozstrzelanych  na  Rapach.  Najlepszym  przykładem  na  pokazanie
tych rozbieżności  są  chociażby  prace Jerzego Markiewicza,  jak się
wydaje,  najlepszego  znawcy  tego  zagadnienia.  I  tak.  w  Dziejach
Biłgoraja z  roku  1985  autor  podaje  liczbę  rozstrzelanych  na
Rapach  4  lipca  1944  roku  -  63  partyzantów  AK  i  BCh4 Z  kolei,
w książce  Paprocie zakwitły krwią partyzantów autor podaje liczbę
65  rozstrzelanych  osób.5 Ta  sama  liczba  występuje  w  pracy
Odpowiedzialność  zbiorowa  ludności  powiatu  biłgorajskiego
podczas okupacji hitlerowskiej z 1958 roku.6

3Z. Manns, Ucieczka po życie, opr. tekstu M. Szubiak, „Tanew", 1994. r. 6. nr 7-8. s. 8-9.
4J Markiewicz. R Szczygieł. W Śladkowski. Dzieje Biłgoraja. Lublin 1965. s. 239 .J. Markiewicz, Paprocie zakwitły krwią  
partyzantów.  O wielkich bitwach w Puszczy Solskiej w czerwcu 1944 roku. Lublin 1987. s. 181.
5.J. Markiewicz, Paprocie zakwitły krwią partyzantów.  O wielkich bitwach w Puszczy Solskiej w czerwcu 1944 roku. Lublin 
1987. s. 181.
6J. Markiewicz, Odpowiedzialność zbiorowa ludności powiatu biłgorajskiego
podczas okupacji hitlerowskiej. Warszawa 1958. s. 41 (nadbitka: >Najnowsze Dzieje Polski. Materiały i Studia", t. I. Warstwa 
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Skądinąd,  Warto  zauważyć,  że  nawet  w  Rejestrze  miejsc  i  faktów
zbrodni  po/win  innych  przez  okupanta  hitlerowskiego  na  ziemiach
Polski  w  tatach  1939-1945,  wydanym  przez  Główną  Komisje
Badania  Zbrodni  przeciwko  Narodowi  Polskiemu  Instytut  Pamięci
Narodowej, wydarzenie to występuje aż 3 razy, co sprawia wrażenie,
że  tym  samym  dotyczy  trzech  różnych  sytuacji.  Raz  możemy  je
znaleźć  wśród  zbrodni  popełnionych  w  Biłgoraju,  gdzie  pod  datą
4.07.1944 pisze,  że hitlerowcy rozstrzelali  60 osób.7 Z kolei  wśród
zbrodni popełnionych we wsi Kapy w czerwcu 194-1 roku znajduje
się informacja, że na przedmieściu zwanym Stacja Kapy hitlerowcy
rozstrzelali  59  osób,  a  wcześniej  jednej  udało  się  zbiec.8 Na  tej
samej  stronie  Rejestru  wśród  zbrodni,  które  miały  miejsce  we  wsi
Kapy Dylańskie  pod datą  4  lipca  1944 roku pisze,  że  rozstrzelano
lam  w  lesie  60  osób,  w  tym  Wandę  „Wacek"-Wasilewską.9 Jak
widać,  te  trzy opisane lam zbrodnie to jedno wydarzenie,  jednakże
przedstawione  niedokładnie.  Informacje  różnią  się  bowiem  ilością
osób  tam  zamordowanych  tak  jak  i  miejscem.  Jednakże  o  ile
samo miejsce  nie  pozostawia  wątpliwości,  dlatego,  że  sposób  jego
określenia jest dowolny, bo często określa się je także jako zbrodnia
popełniona w lesie na Rapach pod Biłgorajem, na dodatek - w pobliżu
Rap  Dylańskich.  Istotnym problemem wśród  tych  przedstawionych
powyżej różnic jest tylko liczba zamordowanych wahająca się od 59
do 65 osób. O ile dolna liczba jest łatwa do wytłumaczenia, a przy
tym ód razu niepełna o tyle górna liczba stwarza problem.
W  archiwach  -  informacje  na  temat  tego  wydarzenia  można
znaleźć  w  Instytucie  Pamięci  Narodowej,  w  oddziale  w  Lublinie,
gdzie  znajduje  się  zachowany  protokół  z  ekshumacji  zwłok  na
Rapach  z  dnia  2  sierpnia  1944  roku.  Opisano  w  nim  57  ciał
pomordowanych, chociaż w sumie protokół wspomina o 61 ciałach,
z  tym,  że  zaznaczono,  że  jedna  z  opisanych  w  protokole  osób
-  Wanda  Wasilewska  została  pochowana  w  drugiej  mogile  wraz
z 4 innymi mężczyznami. Natomiast w liście towarzyszącej z 1946
7Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego

n ziemiach Polski w latach 1939-1945, województwo zamojskie, red. J. Mikoda Warszawa 1994. s. 18.
8 Tamże
9 Tamże



roku,  zachowanej  razem./  protokołem,  jest  59 nazwisk (łącznie  np.
z  Wandą  Wasilewską  i  Antonim Czerwonką,  którego  także  nie  ma
na obwieszczeniu).10

Nie  wyjaśnia  problemu  także  Księga  Zmarłych  i  Pochowanych
Parafii  Biłgoraj  przechowywana  w  parafialnym  archiwum  przy
kościele WNMP w Biłgoraju. Przykładowo - Jerzy Dzieduszko, który
z  cała  pewnością  został  zamordowany  na  Rapach,  występuje  tani
jako zmarły w Osuchach, chociaż data wskazuje na Rapy - 5.07.1944.
Ciekawe jest, że jest to jedna z dwóch osób spośród zamordowanych
na Rapach (księga z 1944 roku wymienia jeszcze tylko Franciszka
Łukasika),  która  jest  ujęta  w  biłgorajskich  księgach  zmarłych  za
lala  1944-1946,  chociaż  zdecydowana  większość  pomordowanych
jest pochowana właśnie na cmentarzu przy ulicy Lubelskiej, a więc
na  terenie  parafii  WNMP.  Sytuację  tę  można  jednak  wytłumaczyć
w  prosty  sposób,  mianowicie  w  księdze  znalazły  się  wyłącznie
te  osoby,  które  ktoś  (2  osoby  musiało  poświadczyć)  z  rodziny
czy  znajomych  zgłosił,  chociażby  później,  nie  przeszkodziło  to
jednak  w  dokonaniu  pochówku.  Nie  jest  ujęty  w  księdze  nawet
ks.  Jan  Klukaczyński,  rektor  kościółka  w Momotach,  wysiedleniec
z  Poznańskiego  i  kapelan  miejscowych  oddziałów  AK,  którego
aresztowano  w  trakcie  nabożeństwa  na  podstawie  znalezionego 
zdjęcia, na którym było widać, że odprawia mszę polową w lesie.11

Problemem jest także ustalenie liczby pomordowanych poprzez
inskrypcje  upamiętniające  miejsce  mordu  i  tablice  pamiątkowe.
Mianowicie,  w lesie  na  Rapach na  miejscu egzekucji  i  pierwszego
pochówku  postawiono  pomnik.  Jest  to  umieszczona  na  mogile
betonowa  płyta  wraz  z  metalowym  krzyżem.  Z  tyłu  pomnika
umieszczono  inskrypcję  i  fotokopię  obwieszczenia  niemieckiego
z  dnia  4  lipca  1944  roku  o  rozstrzelaniu  60  partyzantów,  Treść
napisu umieszczonego na mosiężnej tablicy brzmi: ,.I ten szczęśliwy,
kto padł wśród zawodu, jeżeli poległym ciałem, dał innym szczebel do
sławy grodu ". Pamięci 64 Bohaterskich Polaków zamordowanych tu

10Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie, zespól akt: Okrywowa Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Lublinie. 1945- 
1949, sygn. IPN Lu 1/15/1. s. 14-;36.
11Por K. Pińciurek. Pacyfikacja lasów biłgorajskich ..Tanew", 1994. r. 6, nr 7-S. s.21                                                        45



5. VII. 1944. przez Gestapo - Rodacy. Cześć Ich pamięci. Lipieć 1957
r." Pomnik  został  postawiony przez  Zarząd Oddziału  Powiatowego
ZBOWiD w Biłgoraju,  w zaledwie kilkanaście  lat  po wojnie,  więc
w  treści  napisów  nie  powinno  być  żadnych  błędów.  Tymczasem
tutaj  zwraca  naszą  uwagę  nie  tylko  liczba  pomordowanych,  ale
i  data  wydarzenia  -  5  lipca,  którą  jednak  należy  uznać  za  błędną,
chociaż pojawia się ona w licznych ówczesnych relacjach opisujących
to wydarzenie.

Z  kolei,  przy  wejściu  do  kościoła  Wniebowzięcia  NMP  w 
Biłgoraju,  na  dużej,  czarnej,  marmurowej  tablicy  umieszczonej  po 
prawej  stronie,  poświęconej  pomordowanym  w  lesie  na  Rapach 
4.07.1944  roku  są  nieco  rozbieżne  dane.  Tablica  ta  upamiętnia 
rozstrzelanych partyzantów na Rapach, wcześniej wziętych do niewoli 
w czerwcu 1944 roku w czasie przeciwpartyzanckiej i pacyfikacyjnej 
akcji  Sturmwind  I  i  II  i  przetrzymywanych  w  budynku  Gestapo. 
Jednakże  na  tablicy  „Ku  pamięci  potomnych"  zaczynającej  się  od 
słów:„Bogu  i  Ojczyźnie  oddali  życie"  umieszczono  58  nazwisk, 
związanych  z  tym  wydarzeniem,  chociaż  nie  umieszczono  tu  7 
nazwisk  z  60wymienionych  w  obwieszczeniu,  osób,  które  z  całą 
pewnością  wówczas  także  zostały  zamordowane,  dodano natomiast 
osoby(5)z których niektóre zostały znalezione w sąsiednim dole.12 Są 
tu  też  niezgodności  w  pisowni  nazwisk  i  imion.  Niestety,  nie 
wiadomo,  czym  kierowali  się  fundatorzy  -  bracia  jednego  z 
zamordowanych.

Tablica  została  ufundowana  w 2000  roku,  poświęcona  została
jednak później, w 2001 roku.

Warto też zauważyć, że w powszechnym mniemaniu na Rapach
zostali rozstrzelani tylko partyzanci wzięci do niewoli po bitwie pod
Osuchami. Stosunkowo mało znany jest epizod dotyczący kilkunastu
partyzantów AK z Rejonu Krzeszów, którzy ukrywali się w schronie
pod Gózdem Lipińskim.  Nie  brali  oni  udziału  w akcji  Sturmwind.
Zostali  odnalezieni  i  schwytani  11  czerwca,  kiedy  znajdowali  się
w schronie ukryci przed przeczesującymi te tereny w poszukiwaniu
partyzantów  Niemcami   i   Kałmukami.  Byli   oni   uczestnikami
12Na tablicy nie umieszczano następujących nazwisk ujętych na obwieszczeniu: Kotulski Michał, Adamson Włodzimierz, 
Zychnian Jan, Moroz Paweł, Wronka Antoni, Nawar Józef, Bidniuk Jan, są tam natomiast: Wanda Wasilewska, Tadeusz
Ludwik, Antoni Czerwonka, Stanisław Młynarski, Józef Witek.



Szkoły  Młodszych  Dowódców  Piechoty  AK  pod  Sierakowem  pod
dowództwem mjra  Kłodzińskiego  „Żbika".13 Wśród  nich  wydobyto
ze schronu wówczas m.in. Wandę Wasilewską „Wacek". Wasilewska
była po złapaniu okrutnie torturowana, a kiedy już nie mogła znieść
zadawanych  jej  tortur  w  trakcie  przesłuchań,  wyskoczyła  z  okna
z  pierwszego  piętra  budynku  Gestapo,  wskutek  czego  doznała
wstrząsu  mózgu  i  połamania  kończyn.  Mimo  lego  Niemcy  nadał
pastwili  się  nad  nią.14 Miasto  uczciło  jej  pamięć  nadając  jej  imię
ulicy, przy której był budynek Gestapo.  Ją i  4 innych partyzantów,
pochowano  na  Rapach  w  osobnym  grobie.  Według  zachowanych
wspomnień doktora Pojaska mieli to być rosyjscy partyzanci
(lotnicy).15

Natomiast  ze  wspomnień  Marii  Deresz,  która  w  czerwcu  1944
roku  była  przetrzymywana  w  biłgorajskim  obozie  przejściowym
a  także  była  przesłuchiwana  przez  Gestapo  wynika,  że  Wandę
Wasilewską,  trzech  chorych  z  piwnic  Gestapo  oraz  radzieckiego
partyzanta  wywieziono  do  lasu,  jednakże  nie  z  grupą  partyzantów
z  obwieszczenia  z  4.07.1944.16 Maria  Deresz  podaje  też.  że
29.06.1944  roku  Niemcy  wywieźli  do  lasu  grupę  63  partyzantów
powiązanych  drutem,  wraz  z  księdzem  Janem  Klukaczyńskim.
z tej liczby trzem udało się uciec.17 Wspomnienia są zawodne, wiec
trzeba uwzględnić fakt,  że autorka podała zarówno błędną datę jak
i ilość osób.

Dopiero Zofia Leszczyńska w 1994 roku w pracy Obwieszczenia
śmierci  w  dystrykcie  lubelskim,18 próbuje  usystematyzować
wydarzenia.  Według  niej  na  Rapach  rozstrzelano  65  osób.  chociaż
nie wszystkie zostały wzięte do niewoli w trakcie akcji Sturmwind.

13Co ciekawo, nie wszystkich schwytanych w schronie, rozstrzelano razem
na Rapach, przykładana jest tu Zbigniew Sobieszczanski z tej samej szkoły
podchorążych, który początkowo przebywał w obozie w Biłgoraju, ale został
zamordowany w Zamościu 20.07.1944.
14Szerzej na jej temat: Markiewicz., Kapral „Wacek", „Tanew". 1992. r. 4 s. 1-2, nr 4,s 3;
15 O 4 rosyjskich lutnikach wspomina S Pojasek. Okupacja, konspiracja, medycyna. Biłgoraj 1997. s. 4.
16 M. Deresz. Niebo bez słońca. Warszawa 19M, s. 108
17 Tamże
18Obwieszczenia śmierci w dystrykcie lubelskim, zebrała i opracowała Zofia Leszczyńska. Lublin 1994. s 252-258



Przykładowo,  zgodnie  z  ustaleniami  Z.  Leszczyńskiej.  Michał 
Kotulski  
przebywał w biłgorajskim więzieniu już od lutego 1944 roku.19 Co
ciekawe jest  on wymieniony w niemieckim obwieszczeniu, nie jest
natomiast  ujęty  w  protokole  ekshumacyjnym.  Trzeba  też  dodać,
że  wszyscy  wymienieni  na  liście  z  pewności.)  zostali  rozstrzelani,
chociaż  przykład  Antoniego  Czerwonki  wskazuje,  że  nie  wszyscy
pochowani  w dużym dole  musieli  być  ujęci  w obwieszczeniu  (wg
protokołu jego zwłoki tam znaleziono).

Obwieszczenie,  jak  się  wydaje,  zostało  sporządzone  po
rozstrzelaniu więźniów, nie ma bowiem na nim nazwiska Zygmunta
Hanasa, który bezsprzecznie miał być rozstrzelany wraz z innymi.

Podsumowując,  według  protokołu  ekshumacyjnego  na  Rapach
w tym miejscu pochowanych zostało 56 osób w dużym dole (7x3m
o  głębokości  2m)  i  5  osób  w  dole  pół  kilometra  dalej  (łącznie
z  Wandą  „Wacek"  Wasilewską).  Łącznie  daje  to  liczbę  61  osób.
(Natomiast  według  protokołu  z  1946  roku  na  Rapach  zginęło
59  osób).  Jednakże  partyzantów  ktoś  także  musiał  zakopać,
możliwe  jest  więc,  że  zrobić  to  musieli  pozostali  partyzanci,
również  wywiezieni  do  lasu,  a  później  zakopani  zostali  już  przez
Niemców nieco  dalej.  Być  może  sam protokół  z  jakichś  przyczyn
był po prostu niepełny. Wydaje się też, że Wanda Wasilewska
i osoby z nią pochowane mogły zostać wywiezione do lasu innego
dnia  niż  partyzanci  z  obwieszczenia.  Reasumując  powyższe  -
liczba  rozstrzelanych  partyzantów  z  obwieszczenia  -  60  +  5  osób
znalezionych w drugim dole daje liczbę 65.

Warto toż dodać, że nie wszyscy rozstrzelani zostali wzięci do
niewoli  jako  partyzanci  i  schwytani  z  bronią  w  ręku.  Niektórzy
z  zamordowanych  to  zwyczajni  rolnicy  ujęci  w  czasie  akcji
Sturmwind  z  domu.  Część  rozstrzelanych  to  młodzi  zaledwie
16-18  letni  chłopcy,  część  to  poważni  mężczyźni,  niekiedy  50-cio
letni.  Największą  grupę  wśród  nich  stanowią  żołnierze  AK,  są
tu  też  jednak  żołnierze  BCh,  nie  można  tez  wykluczyć  AL.
Przed rozstrzelaniem, co wynika z analizy  zachowanego protokołu,
większość zakładników była wielokrotnie torturowana.
19 Tamże, s. 257. 48



Ponadto,  trzeba  podkreślić,  że  Niemcy  mieli  też  w  tym
czasie  stosunkowo  dobre  ..rozeznanie"  kto  należy  do  oddziałów
partyzanckich  lub  z  nimi  współpracuje.  Tu,  spośród  rozstrzelanych
na  Kapach,  należy  wymienić  nie  tylko  wspomnianego  już  księdza
Klukaczyńskiagp z Momot ale też np. Jana Jachosza ze wsi Ciosmy,
członka BCh, który został zaaresztowany w swojej wsi czy zabranego
ze szpitala Czesława Wasilewskiego z AK z Krzeszowa.
Niestety,  nic  wszystkie  dane  można  dziś  ustalić,  trudność  sprawia
nawet  ustalenie  miejsc  pochówku  dla  części  z  pomordowanych,
najbardziej prawdopodobne jest, że część zabrały rodziny i pochowały
na swoich miejscowych cmentarzach. Nie zawsze można leż ustalić
wiek t przynależność organizacyjną.
Być może właściwa jest
hipoteza, że Niemcy, przy
okazji  egzekucji niejako
robili ..porządki" w swoich
kartotekach i mogli dopisać
parę nazwisk osób. które już
wcześniej zabili, a zabici zostali 
partyzanci rosyjscy. Być może 
też kilku z partyzantów nie 
podało swoich prawdziwych
nazwisk, stąd mogły zachodzić 
kłopoty przy identyfikacji.
  Na pewno też nie wszystkie 
mogiły zostały odnalezione
-   Niemcy,   co trzeba
przypomnieć, rozstrzeliwali
więźniów przez cały okres
drugiej wojny zarówno w tym
lesie w pobliżu wsi Rapy jak
też po drugiej stronie drogi na
Zamość - na tzw.  Piaskowej  
Górce.

Przewodnik krajoznawczy Po Biłgoraju z propozycjami ścieżek dydaktycznych, s. 154.           49
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