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ZAMIAST WSTĘPU

Wyimki z opinii wydawniczej  
opracowanej przez dra hab. Andrzeja Przegalińskiego 

Instytut Historii Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Książka, której nadano tytuł „Ocalić od zapomnienia”, wpisuje się w nurt literatury 
wspomnieniowej i poświęcona jest jakże bolesnym i żywym jeszcze, zwłaszcza wśród 
starszego pokolenia, wydarzeniom z lat II wojny światowej. Przyświecający wydawcom cel 
należy uznać za jak najbardziej szczytny i w pełni usprawiedliwiony. Wobec nieubłaganych 
praw biologii i odchodzenia do Świata Cieni ostatnich świadków historii, utrwalenie  
i przekazanie potomnym ich wspomnień i relacji, wydaje się nie tylko potrzebne, ale przede 
wszystkim konieczne.(…)

Opiniowana publikacja dzieli się na dwie części. Pierwszą stanowi Kronika gminy 
Niemce w czasach II wojny światowej. Jest to podany do druku tekst źródłowy pióra Witalisa 
Grochowskiego (byłego żołnierza Armii Krajowej Obwodu Łukowskiego i prezesa Koła 
Związku Bojowników o Wolność i Demokrację) napisany w oparciu o relacje i wspomnienia 
zebrane w latach sześćdziesiątych XX wieku. Na część drugą składają się, zróżnicowane co do 
tematyki i objętości, wojenne reminiscencje zgromadzone przez T. Zembrzycką i opatrzone 
tytułem Okruchy historii. Oba działy, bogato ilustrowane, tworzą wartościową całość, 
szczególnie cenną dla lokalnej wspólnoty oraz dla badaczy zajmujących się dziejami II wojny 
światowej na Lubelszczyźnie. (…)

Poprzez wydobycie z zapomnienia wielu postaci i wydarzeń oraz przywołanie życiorysów 
już doskonale znanych, ale w lokalnej pamięci zatartych opowiedziano w książce historie  
o kapitalnym znaczeniu dla zbiorowej tożsamości mieszkańców Niemiec i okolic. (…)

Będzie ona stanowiła cenne źródło wiedzy dla lokalnej wspólnoty oraz ważny 
materiał porównawczy dla specjalistów zajmujących się dziejami Lubelszczyzny w epoce 
najstraszliwszej z wojen. 

Lublin, 16.10.2018 r.
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CZĘŚĆ  I

Witalis Grochowski

Kronika
Gmina Niemce w czasach II wojny światowej
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WSTĘP

Zbieranie materiałów do niniejszej kroniki rozpocząłem w 1965 r. pełniąc funkcję sekre-
tarza Gminnego Koła Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Niemcach pow. 
Lubartów1.

Prezesem Koła był Stanisław Węgrzyn „Wolny” – agronom gminy Niemce zamieszkały  
w Rudce Kozłowieckiej.

Przez pewien czas Zarząd nasz prowadził sprawy kombatantów także gminy Spiczyn lecz 
z powodu odległości tamtejszych terenów zorganizowaliśmy tam Zarząd Koła Gminnego  
w Spiczynie i prowadziliśmy działalność tylko w gminie Niemce i Samoklęski.

Wspomnienia i relacje przekazywane nam przez mieszkańców okolicznych wiosek, 
jak również materiały pochodzące z publikacji w różnych pismach i wydawnictwach po 
dokładnym sprawdzeniu także brane były pod uwagę.

Polityczne względy spełniały także ważną rolę – trzeba było liczyć się z tym, lecz mimo to 
postanowiliśmy nasze zamiary kontynuować, ponieważ pamięć o przeszłości trwać powinna.

Z tego też względu zebrane zostały materiały o wydarzeniach szczególnie z czasów 
drugiej wojny światowej, które miały miejsce na terenie I Rejonu Batalionów Chłopskich  
tj. gminy Niemce i Samoklęski. Nie opisujemy fachowo – profesjonalnie, nie posiadamy w tym 
kierunku wykształcenia, ale w granicach naszych możliwości, niezbyt obszernie, skromnie 
ale prawdziwie. I to chcieliśmy przekazać młodszemu pokoleniu, ażeby poznało straszliwe 
skutki II Wojny Światowej także na naszym terenie.

Po wycofaniu się wojsk niemieckich Polska znalazła się pod domeną władz radzieckich, 
gdzie był ustrój komunistyczny i znów zaprowadzony został system wzorowany na systemie 
hitlerowskim, przekreślający rozwój ekonomiczny, polityczny i kulturalny państwa polskiego. 
Religia także była zwalczana.

W roku 1989 ustrój ten został obalony i obecnie Polska dźwiga się ze zniszczeń. 

Witalis Grochowski

1  Nazwa Związek Bojowników o Wolność i Demokrację nie istnieje. Nowy związek od 1989 roku 
nosi nazwę Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
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CHARAKTERYSTYKA GMINY NIEMCE I JEJ OKOLIC

Opisane w tej kronice wydarzenia wymagają zapoznania czytelnika z krótką chociażby 
charakterystyką gminy Niemce. Jest ona położona na północ od Lublina, po obu stronach 
szosy Lublin – Lubartów. Obejmuje między innymi tereny pofałdowane wzgórzami i poprze-
rzynane wąwozami. Taka jest południowa część gminy – ta od strony Lublina. Na tych to tere-
nach leżą wsie: Jakubowice, Dys, Smugi, Pólko, Ciecierzyn, Łagiewniki i Ludwinów. Dalej na 
północ teren jest bardziej płaski, a na je go północnym krańcu leżą duże kompleksy leśne. Są 
to Lasy Kozłowieckie. Jest tu dużo bagien i łąk, są też stawy. Na tych terenach leżą wsie: Niem-
ce, Wola Niemiecka, Swoboda, Włóki, Baszki, Boduszyn, Dziuchów, Zalesie, Leonów, Rudka 
Kozłowiecka, Nasutów, Stoczek, kolonia Stoczek, Krasienin, kolonia Krasienin, Pryszczowa 
Góra, a w Lasach Kozłowieckich – Kawka, Nowystaw, Majdan Kozłowiecki i Stary Tartak.

Według legend Niemce istnieją od 1411 roku. W latach 1905 – 1908 r. wybudowano ko-
ściół z cegły w miejsce starego drewnianego. Mieści się w nim około 2000 osób. Niemce 
wchodziły wówczas do parafii Bystrzyca (wieś Bystrzyca oddalona jest około 5 km od Nie-
miec). W roku 1914 powstała parafia Niemce. Ogółem na terenie gminy były 3 parafie rzym-
sko-katolickie: w Niemcach, Krasieninie i Dysie.

W czasie II-giej Wojny Światowej proboszczem parafii Niemce był ks. Władysław Jędru-
szak. Należał do organizacji podziemnej – Armii Krajowej, a gdy Niemcy wycofali się z Pol-
ski, weszły wojska radzieckie niechciane przez Polaków  i zawiązała się znów organizacja 
podziemna p.n. „Wolność i Niezawisłość” i do niej ks. Jędruszak także wstąpił w obronie 
prześladowanych Polaków i religii katolickiej.

W niektórych wsiach Gminy były większe majątki obszarnicze, należące do następujących 
właścicieli:

• w Niemcach, Leonowie i na Włókach do hrabiny Łosiowej.

• w Boduszynie, właścicielem 300 ha majątku był Stanisław Gawlikowski. Był on ofice-
rem Wojska Polskiego i ukrywał się przed Niemcami, a majątek jego przejęli Niemcy, 
kwaterujący w lesie, w jednostce wojskowej Jawidz.

• w Swobodzie właścicielem był Stanisław Rojowski.

• w Baszkach, właścicielem majątku 250 ha był Stanisław Sulczyński.

• w Ciecierzynie – właścicielami majątku o powierzchni 996 ha byli Olga i Olgierd 
Steckiewiczowie. Olgierd był oficerem Wojska Polskiego. Dostał się do niewoli, skąd 
uciekł i ukrywał się, działając w konspiracji na innym terenie.

• majątki w Nasutowie, Pólku, Elizówce, Dysie oraz osiedle Stary Tartak należały do 
hrabiego Zamoyskiego z Kozłówki.

• w Jakubowicach, majątek należał do Jana Szewczyka.

Na terenie parafii i gminy Niemce rosną lasy na 1860 ha. Należały do hrabiego Zamoy-
skiego. 
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Kolej Lublin – Lubartów, przez stację Bystrzyca, wybudowano w latach 1890 – 1896.

Koło wsi Niemce, w lesie, na tzw. „Mulaku”, były składy amunicji, a dalej w lesie – koszary 
wojskowe, w których kwaterowali w czasie wojny Niemcy. Koło wsi Swoboda było lotnisko 
wojskowe.

Ludność mieszkająca na tych terenach była rdzennie polska, politycznie nieskłócona, dla-
tego też odczucie potrzeby walki z okupantem zyskało powszechne poparcie. Tędy wiodły 
główne szlaki przerzutu z Lublina do oddziałów partyzanckich w Lasach Kozłowieckch, tędy 
szła żywność, broń, leki i prasa podziemna.
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ROK 1939

Miesiąc marzec – częściowa mobilizacja mężczyzn; zagrożenie zachodnich granic Polski 
ze strony Niemiec hitlerowskich.

Miesiąc sierpień – dalsza mobilizacja; wojska niemieckie skoncentrowane wzdłuż granic 
z Polską.

WYBUCH DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ

Miesiąc wrzesień – 1 września – uderzenie wojsk hitlerowskich na Polskę. 3 września – 
Anglia i Francja, realizując swe sojusznicze zobowiązania wobec Polski, wypowiadają Niem-
com wojnę. 

Powszechna mobilizacja wojskowa w dniach 1 i 2 września. Wszyscy, którzy otrzymali 
kartę powołania, stawili się w swoich jednostkach wojskowych. Bywało, że zmobilizowani 
nie mogli dojechać do swoich jednostek, z powodu zniszczonych przez samoloty wroga li-
nii kolejowych i szli piechotą. Przykładem tego jest Józef Łucka z Woli Niemieckiej, który  
12 września, stawił się w Urzędzie Gminy Niemce. Tu odradzano mu wyjazd do jego jednost-
ki w Łucku z uwagi na uszkodzenie torów kolejowych przez samoloty niemieckie na trasie 
Lublin – Chełm. Pomimo tego Józef Łucka dotarł do swojej jednostki wojskowej. Walczył 
potem z Niem cami tu – w kraju, w Libii – w Afryce i pod Monte Cassino – we Włoszech.

Wojskowe składy amunicji w lesie, na „Mulaku”, koło wsi Niemce, od pierwszych dni 
wojny strzeżone były przez wojsko oraz Przysposobienie Wojskowe („Strzelec”). Pewnego 
dnia, na początku miesiąca września, patrol Przysposobienia Wojskowego, dowodzony przez 
Aleksandra Banacha, mieszkańca Pólka, zatrzymał furmankę, na której jechał, obok woźni-
cy, jakiś mężczyzna, który wydał się podejrzany. W czasie, gdy legitymowano podejrzanego, 
nadszedł polski patrol wojskowy pod dowództwem kapitana. Przeprowadzono rewizję ba-
gaży tego mężczyzny i znaleziono mechanizmy jakiejś aparatury, która okazała się aparaturą 
dywersyjną. Zestawiono porównawczo to wydarzenie z obserwowanymi poprzedniej nocy 
sygnałami świetlnymi z głębi lasu, podawanymi do góry w czasie, gdy nad lasem latał samolot 
niemiecki. Podejrzanego mężczyznę wraz z aparaturą aresztowano.

Dnia 11 września samoloty niemieckie typu Heinkel od rana bombardowały linię kole-
jową Lublin – Lubartów oraz magazyny amunicji na „Mulaku”. O godzinie 17-tej dokonały 
nalotu na wieś Niemce i zbombardowały skrzyżowania szos Lublin – Lubartów i Niemce 
– Kijany, koło kościoła. Bomby padały na teren przykościelny i zabudowania dworskie dla 
służby folwarcznej oraz kościelnej.

W wyniku tego nalotu zginęło 27 osób. Do uciekających w stronę łąk i chmielnika ludzi, 
strzelano z pokładowych karabinów maszynowych.
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Udało się ustalić 18 osób poległych od bomb i kul niemieckich. Oto one:

l.p. nazwisko i imię wiek miejsce zamieszkania 

1 Bielecka Stanisława 60  Niemce

2 Bondos Władysław – zabity na polu koło stacji kole-
jowej „Bystrzyca”, gdy koniem orał pole.

35  Wola Niemiecka (?)

3 Maciejewska Aleksandra – wnuczka 4  Niemce

4 Maciejewska Janina 60  Niemce

5 Maciejewska Stanisława – synowa 32  Niemce

6 Mazek Barbara – żona byłego komendanta policji z 
posterunku w Niemcach.

?  Niemce

7 Mazek Julia – córka 5  Niemce

8 Nowak Marian 11  Niemce

9 Pikuła Aleksandra – żona organisty 27  Niemce

10 Pikuła Bogdan – syn 5  Niemce

11 Pikuła Bronisław – organista 29  Niemce

12 Pikuła Mirosława – córka 7  Niemce

13 Steć Helena 7  Niemce

14 Wichrowski Adam 52  Niemce

15 Wichrowski Jan – syn 26  Niemce

16 Żebrak – nazwisko i pochodzenie nieznane. ? ?

17 Dziewczynka z pociągu ewakuacyjnego z Warszawy, 
który stał na stacji kolejowej „Bystrzyca”.

ok.12 ?

18 Gospodyni księdza – nazwisko nieznane ? ?

Ustalono także nazwiska osób rannych od bomb i kul karabinów z samolotów:

l.p. nazwisko i imię wiek miejsce zamieszkania

1 Bielecka Janina – ranna w nogę i rękę od bomb i kuli. 28  Niemce

2 Jeziorkowska (imię nieznane) - profesor ?  Lublin

3 Wichrowska Helena – ranna w nogę i twarz 11  Niemce

4 Wichrowska Janina 4  Niemce

5 Wichrowski Stanisław 9  Niemce

Dalszej liczby zabitych nie udało się ustalić, ponieważ były to osoby obce – z innych stron 
kraju – uciekające przed wojną.
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Pierwszej pomocy rannym udzielił hrabia Łoś – właściciel majątku Niemce. Następnie 

rannych przewieziono furmankami do stacji kolejowej „Bystrzyca”, gdzie stał sanitarny po-
ciąg wojskowy z personelem. Tu ich opatrzono i odwieziono do szpitala w Lublinie.

Ciała zabitych w Niemcach zakopano na razie na polu, w pobliżu wsi, ponieważ bano 
się chować na cmentarzu z powodu ciągłych nalotów samolotów niemieckich i dopiero gdy 
naloty ustały, ciała przeniesiono na cmentarz. 

Podczas bombardowania, tego samego dnia, linii kolejowej koło wsi Ciecierzyn, zabita 
została dziewczynka – Zofia Urbaś. Część wsi spłonęła od bomb.

*
Dnia 17 września 1939 roku przed wieczorem, przybyli na plebanię w Niemcach oficero-

wie niemieccy. Zażądali oni od księdza Władysława Jędruszaka – proboszcza parafii Niemce 
otwarcia kościoła, zdjęcia z ołtarza dywanu i ułożenia na nim przed głównym ołtarzem kilku 
przywiezionych zabitych żołnierzy niemieckich. Ksiądz odmówił spełnienia tego żądania, 
ponieważ zabici byli wyznania luterańskiego. Obrażeni oficerowie niemieccy polecili ułoże-
nie zabitych na posadzce w kruchcie kościelnej i zagrozili księdzu rozstrzelaniem. Wokół ple-
bani rozstawiono warty i wyznaczono dwóch żołnierzy, którzy następnego dnia mieli księdza 
rozstrzelać. Ksiądz i jego matka całą noc modlili się, prosząc boga aby sprawił odstąpienie od 
wykonania egzekucji. Następnego dnia rano, wyprowadzono księdza za plebanię i ustawio-
no do rozstrzelania. W ostatnim słowie ksiądz prosił o pozwolenie pożegnania się z matką  
i odprawienia ostatniej mszy świętej. Przychylając się do tej prośby, pozwolono księdzu po-
żegnać się z matką i pod bronią odprowadzono go do kościoła, gdzie rozpoczął odprawianie 
mszy świętej. Pod koniec mszy Niemcy opuścili kościół i plebanię, zabrali swoich poległych 
żołnierzy i odjechali nie dokonując na księdzu egzekucji. Po zakończeniu mszy świętej, ksiądz 
powrócił na plebanię, utulił płaczącą matkę, dziękując Bogu za wysłuchanie jego i matki mo-
dlitw.

*
W dniach 15 i 16 września 1939 roku, Lasami Kozłowieckimi maszerowała na wschód  

39 Dywizja Piechoty Polskiej Rezerwowej, dowodzona przez generała Brunona Olbrychta.  
W dniu 17 września, w kierunku Łęcznej przemieszczała się Grupa Operacyjna Kawalerii 
pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Dnia 28 września weszła na te tereny Dywizja 
Kawalerii „Zaza”, pod dowództwem gen. Zygmunta Podchorskiego, która stoczyła z Niem-
cami bitwę pod Spiczynem. Nocą, z 28 na 29 września, zakwaterował w Niemcach 3 Pułk 
Strzelców Konnych. Po krótkim odpoczynku, poszli przez Lasy Kozłowieckie na zachód.

NASUTÓW
Gdy na przyleśnym polu, w pobliżu stawów o nazwie „Wzory”, w połowie września 1939 

roku wylądowało kilka samolotów polskich, niemiecki samolot zwiadowczy nadleciał i roz-
poznał je. Lotnicy polscy natychmiast odlecieli, jeden dwupłatowy samolot jednak pozostał. 
Mieszkańcy Nasutowa przyciągnęli końmi samolot do majątku Nasutów i ukryli go w stercie 
słomy. Jednak w październiku 1939 roku Niemcy zabrali samolot – widocznie ktoś im o tym 
doniósł.

*
Do majątku w Nasutowie zajechał zwiad niemiecki na pięciu czołgach i tu zakwatero-

wał na odpoczynek. W tym czasie, od Łęcznej przez Niemce, w stronę Lasów Kozłowieckich 
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wycofywał się 3 Pułk Strzelców Konnych – jako boczne ubezpieczenie dywizji „Zaza”, której 
główne siły szły nieco dalej na północ – przez Spiczyn. Ułani polscy, po przybyciu do Lasów 
Kozłowieckich, koło Nowegostawu, dowiedzieli się, że w majątku w Nasutowie kwateruje 
zwiad niemiecki.

Oddział, w liczbie 30-tu ułanów rozdzielił się na połowę i przeprowadził brawurowy atak 
na Niemców:

Przebieg walki był następujący:

Jeden oddział, w sile 15-tu ułanów, zaatakował od strony lasów, drugi natomiast – także 
15-tu ułanów – od Woli Krasienińskiej. Niemcy, gdy zobaczyli szarżę ułanów od północy 
i zachodu, w pa nicznej ucieczce, pieszo ratowali życie.

Ułani, zdobyte czołgi zdemolowali, lecz nie palili ich w obawie, by nie zdradzić samolo-
tom wroga swoich pozycji.

Na drugi dzień, przybyły większe siły niemieckie i, po stoczonej walce, Polacy wycofali 
się, tracąc pięciu zabitych. Dwaj ułani nie zdążyli wycofać się i, nie mając wyjścia, przebrali 
się w ubrania cywilne u rolnika z Nasutowa nazwiskiem Putek. Ukryli tu także swoją broń  
i w ten sposób, uratowali życie. Jeden z nich, nazwiskiem Szymański, zgłosił się po broń po 
roku, jako członek ruchu oporu.

*
Młody chłopiec – Józef Świeboda, będąc członkiem oddziałów samoobrony, pełnił służbę 

w lipach, na drodze do Dysa. Naraz nadjechał samochód z oficerami niemieckimi. Józef Świe-
boda próbował ich zatrzymać. Niestety Niemcy schwytali go, odebrali broń i po bili. Zmarł 
po kilku dniach. Tak, na teren gminy wkroczyła wojna, a z nią okupacyjna władza niemiecka. 

BYSTRZYCA
Dnia 28 września 1939 r. we wsi Bystrzyca kwaterował jakiś sztab niemiecki. Prawdopo-

dobnie był to sztab jakiejś jednostki wojskowej. Został on zaatakowany przez oddział polskiej 
kawalerii z dy wizji „Zaza”, pod dowództwem gen. Zygmunta Podchorskiego. Sztab ten został 
rozbity, samochody spalone, zginęło około 20 Niemców. Niemcy w odwet aresztowali i roz-
strzelali czterech rolników. Byli to: Bis (?), Dymel (?), Guz (?) i Kuc Stanisław. Aresztowano 
też w tym czasie Stefana Gumieniczka ze Swobody, którego zwolniono w czerwcu 1941 roku.

RUDKA KOZŁOWIECKA
Koło wiatraka, na wzgórzu, w ostatnich dniach września 1939 roku, patrol polskich żoł-

nierzy prowadził rozpoznanie terenu. Niemcy wytropili ich. Wywiązała się walka, w której 
poległo trzech żołnierzy i dowódca patrolu – kapral Słomka Franciszek. Dowody tożsamo-
ści zabitych zebrał kapelan z jednostki, w której zabici pełnili zadania. Pochowani zostali na 
cmentarzu parafialnym w Niemcach.

* * *
Tak więc, w wojnie obronnej, we wrześniu 1939 r., nie było na tym terenie większych bi-

tew. Były natomiast pewne działania, które należy zachować w pamięci, ponieważ świadczą  
o tym, że nie było skrawka ziemi polskiej, który wróg zająłby bez walki.
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NAPAD WOJSK ZWIĄZKU RADZIECKIEGO NA POLSKĘ

Dnia 17.IX.1939 roku Wojska sowieckie przekroczyły granicę polską i zagarnęły ziemie 
polskie do rzeki Bug i Narew. Wojska polskie stawiały słaby opór, ponieważ na tych obsza-
rach formowały się siły zbrojne do wzmocnienia wojsk walczących z Niemcami. Poza tym 
to Polska miała zawarty układ ze Związkiem Radzieckim o wzajemnej nieagresji i ten Układ 
został złamany przez Sowiety. W dniu 23 sierpnia 1939 roku Związek Radziecki zawarł pakt 
z Niemcami o dokonaniu zbrojnego zagarnięcia terenów polskich i podzielenia się zagarnię-
tymi obszarami. Pakt ten został zrealizowany i dnia 28. IX. 1939 roku została ustalona linia 
demarkacyjna podziału Polski.

Niemcy zagarnęły ziemie polskie do rzeki Bug, Sowieci zaś zajęli tereny od Bugu na 
wschód. Niemcy utworzyli na części zagarniętych ziem Generalną Gubernię a Sowieci Repu-
blikę Ukraińską, Białoruską i Litewską.

Polskie wojska i ludność cywilną władze sowieckie traktowały jako elementy wrogie i sto-
sowano wobec nich rygorystyczne a nawet zbrodnicze metody - historycy w przyszłości być 
może ujawnią prawdę tych tragicznych czasów.

Dla przykładu podaję relację żołnierza polskiego Józefa Stachury s. Jana rolnika pocho-
dzącego ze wsi Wola Niemiecka, który dostał się do niewoli sowieckiej i umieszczony był 
w obozie w Kozielsku.

Józef Stachura powołany 24 czerwca 1939 roku do 24 pułku Kawalerii Zmotoryzowanej 
w Kra śniku. Walczył z Niemcami nad granicą czechosłowacką. Cofali się na Kraków, Prze-
myśl, Lwów i tu stoczyli zawzięte walki z udziałem młodzieży i ludności cywilnej. 17 wrze-
śnia został ranny i przez 7 tygodni leżał w szpitalu we Lwowie wraz z rannymi Niemcami.  
Ze szpitala wywieziony do obozu w Kozielsku Górnym. Był to obóz sowiecki pod gołym nie-
bem ogrodzony drutem kolczastym a cały podzielony był na trzy pola. Na pierwszym polu 
uwięzionych było kilku generałów, na drugim byli więzieni oficerowie, na trzecim polu liczba 
więźniów zmieniała się, jednych wywożono innych przywożono. Była tu kuchnia na czterech 
słupach i zadaszona.

Wśród żołnierzy chodzili ruscy zwiadowcy i szukali oficerów polskich, którzy przebierali 
się w mundury żołnierskie, by ich nie dołączono do więzionych na drugim polu oficerów. 
Jednego razu Józef Stachura wyznaczony został do furmanki jadącej do lasu po drzewo opa-
łowe do kuchni. Konie u tego wozu były małe i słabe i gdy powracali do obozu to pojechali 
inna drogą, bo ruski furman bał się, że konie ustaną na błotnistej drodze. Gdy tak jechali 
przez las trafili na polanę, na której paliły się ogniska, przy których siedzieli jacyś mężczyźni, 
niektórzy byli rozebrani do pasa a koszule trzymali nad ogniem – niszczyli w ten sposób wszy 
zagnieżdżone w odzieży. Naraz zjawił się przy wozie uzbrojony strażnik rosyjski i zaczął prze-
klinać rosyjskiego konwojenta za to, że tędy jadą z drzewem. Wystraszony konwojent stanął 
na baczność i usprawiedliwiał się. W końcu strażnik kazał jechać tylko, żeby furman i dwaj 
polscy jeńcy odwrócili twarze od obozu – bo byli to uwięzieni polscy policjanci. Konwojent 
do tych polskich jeńców wyraził się: „dobrze, że nas wypuścił”.

Pewnego ranka w miesiącu kwietniu 1940 roku rozeszła się wiadomość, że więzionych 
generałów z pierwszego pola wywieziono gdzieś w nocy. Niedługo wywiezieni zostali także 
oficerowie z drugiego pola, ruscy strażnicy informowali, że wywieziono ich do Generalnej 
Guberni. Polacy jednak nie wierzyli, domyślali się, że zostali oni straceni. W końcu po paru 
dniach podstawiono samochody pod pole 3-cie i zaczęto wywozić żołnierzy w nieznanym 
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kierunku w stronę lasu. Zapanował niepokój. Wywożono za las, gdzie stał pociąg, do którego 
ładowano mówiąc, że jadą do Polski. Gdy pociąg ruszył, to Polacy zorientowali się, że bieg 
pociągu skierowany jest w głąb Związku Radzieckiego. Żołnierze byli zrozpaczeni, niektórzy 
płakali. Ruscy konwojenci mówili im, że nie powinni płakać lecz cieszyć się, że wyjechali  
z Kozielska, bo gdyby tam zostali spotkałby ich marny los. Następnie Józef Stachura został 
wymieniony Niemcom w zamian za jeńców rosyjskich z Niemiec i znalazł się w  Stalagu  
nr 13 A w Lęborgu. W 1942 roku przydzielony do pracy w lasach w Alzacji, po wyzwole-
niu przez wojsko amerykańskie. Służył w oddziałach pomocniczych amerykańskich. W dniu  
1 grudnia 1945 roku powrócił do kraju.

W Lesie Katyńskim pomordowani zostali polscy generałowie i oficerowie z pierwszego 
i drugiego pola. Co stało się z policjantami polskimi, którzy mieli oddzielny obóz, który wi-
działem gdy wracaliśmy furmanką załadowaną drewnem opałowym do naszego obozu w Ko-
zielsku – tego nie wiem. Była to ziemia nieludzka.
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CZAS OKUPACJI 

JESIEŃ 1939

Z części zajętych, przez Trzecią Rzeszę, terytoriów II Rzeczpospolitej, utworzono Gene-
ralne Gubernatorstwo2 ze stolicą w Krakowie. Na czele władz okupacyjnych stał Generalny 
Gubernator – Hans Frank. 

Okupacyjne władze niemieckie wydały zarządzenie o obowiązkowym zgłaszaniu się do 
pracy, na terenie okupowanym, niektórych kategorii urzędników i funkcjonariuszy byłej ad-
ministracji polskiej. Za niezastosowanie się do zarządzenia groziły surowe kary – nawet kara 
śmierci.

Wójtem gminy został Polak – Antoni Herbut, komendantem posterunku policji polskiej 
został Mieczysław Kudyba, który miał pod swoją komendą 5 – 6 funkcjonariuszy. Byli to: 
Czyżyk, Filipek, Ko walczyk, Śledź i Śliczniak. Posterunek mieścił się u hr. Łosia, lecz później, 
przeniesiony został do budynku prywatnego we wsi Niemce, natomiast w majątku urządzono 
niemiecki gabinet lekarski i mie szkania dla oficerów niemieckich.

W północnym końcu wsi, od lasu, w domach chłopskich, kwaterowali żołnierze niemiec-
cy pilnujący składów amunicji na „Mulaku”. Mieli oni też swoje baraki, w których trzymali 
konie i sprzęt taborowy. Było tu około 150 Niemców.

W lesie, około 2 km w stronę Jawidza, w dawnych koszarach polskich, było około 50-ciu 
Niemców, którzy mieli baczenie na lasy i wywózkę drzewa z lasu do celów wojennych. 

W szkole w Niemcach i koło szkoły – w baraku – był obóz dla junaków, których brano do 
pracy w składach amunicji na „Mulaku”. Komendantem był Hauptmann.

W lesie, u gajowego Szymanka, mieszkało 2 czeskich Niemców, których nazywano Jan  
i Wacław. Niemcy ci interesowali się wszystkim, tropili ukrywających się Żydów, uciekających 
z transportu i obo zów jeńców radzieckich, członków podziemia, handlarzy itp. Strzelali do 
ludzi z byle powodu.

W pałacu, w Nasutowie, kwaterował 50-cio osobowy garnizon niemiecki i ukraiński, lecz 
tylko przez jeden rok.

W Starym Tartaku, znajdującym się w kompleksie Lasów Kozłowieckich i innych dóbr 
ordynacji Zamojskich, była załoga niemiecka przez całą okupację, w ilości do 12 osób, która 
miała za zadanie ochronę tartaku. Przez pewien czas był tu też specjalny oddział Ukraińców, 
którzy likwidowali kryjących się po lasach Żydów.

2  Generalne Gubernatorstwo (1939–1945) (czasem Generalna Gubernia, w skrócie GG; niem. Ge-
neralgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete, dosłownie Generalne Gubernatorstwo dla okupowa-
nych ziem polskich) – jednostka administracyjno-terytorialna utworzona na podstawie dekretu Adolfa Hitle-
ra z 12 października 1939, z mocą obowiązującą od 26 października 1939, obejmująca część okupowanego 
wojskowo przez Niemcy terytorium II Rzeczypospolitej, która nie została wcielona bezpośrednio do Rzeszy.
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Prawie przez cały czas okupacji w Starym Tartaku mieszkał też wyższy oficer niemiecki, 

w starszym wieku – Langefeld. Był tu skierowany przez swego kuzyna, będącego na wyso-
kim stanowisku we władzach wojskowych, w celu przeczekania działań wojennych na froncie 
wschodnim. Oficer ten, z Polakami, żył w dobrych stosunkach, mimo, że domyślał się, że tu 
właśnie koncentruje się działalność podziemnych organizacji polskich, ponieważ Stary Tar-
tak znajduje się w środku dużych kompleksów leśnych.

Pod koniec października 1939 roku do Starego Tartaku przybyli nowi mieszkańcy. Byli to 
polscy oficerowie wraz z rodzinami, którzy po kapitulacji Samodzielnej Grupy Operacyjnej 
„Polesie”, dowodzonej przez generała brygady Franciszka Kleberga, uniknęli niemieckiej nie-
woli. W Starym Tartaku znaleźli się między innymi: Stanisław Martini, Burlingis, dwaj bracia 
Kokoszyńscy, dwaj bracia Borkowscy, Stefan Saganowski i Borzęcki. W ga jów ce Dąbrówka 
zamieszkał Władysław Wagnowski a w leśniczówce Bratnik – leśniczy Mysiak. Niestety czas 
zatarł w pamięci imiona tych ludzi. Oficerowie ci zorganizowali zakonspirowaną placówkę 
Związku Walki Zbrojnej, z którego później utworzono Armię Krajową. Do organizacji tej na-
leżała również część dawnych mieszkańców Starego Tartaku oraz część leśniczych i gajowych 
zatrudnionych w Lasach Kozłowieckich.

Obok działalności konspiracyjnej wymierzonej przeciwko okupantowi organizowano tu 
życie religijne. W sierpniu 1940 roku w wydzielonej części dużej drewnianej hali, przezna-
czonej na świetlicę i stołówkę dla pracowników urządzono kaplicę, w której w każdą niedzielę  
o godzinie 10 odprawiano mszę świętą. Do września 1941 roku msze odprawiał tu ksiądz 
ukrywający się w folwarku Nasutów pod nazwiskiem Okoński – późniejszy Prymas Polski, 
Stefan Kardynał Wyszyński. Od września 1941 roku do końca okupacji hitlerowskiej msze  
w Starym Tartaku odprawiał ksiądz Władysław Pardyka z Lubartowa. 

Relacja Pana Zygmunta Latka

„Podczas okupacji hitlerowskiej mieszkałem w Starym Tartaku. W każdą niedzielę, od 
sierpnia 1940 roku, uczestniczyłem we mszy świętej, odprawianej w tutejszej kaplicy, ponie-
waż byłem członkiem chóru  zorganizowanego i prowadzonego przez Pana Saganowskiego. 
Członkami chóru byli między innymi dwaj moi bracia – Marian i Stefan, moja siostra Zofia 
Pyszkowska i jej mąż Zygmunt, Stanisław Pyszkowski – brat Zygmunta, gajowy Plączkow-
ski i jego dwie córki – Zofia i Halina. Próby chóru odbywały się dwa razy w tygodniu. Pa-
miętam, że od sierpnia 1940 roku do września 1941 roku msze w naszej kaplicy odprawiał 
ksiądz o nieznanym mi wówczas nazwisku, ukrywający się w majątku Nasutów. Dopiero po 
wyzwoleniu dowiedziałem się, że był to ksiądz Stefan Wyszyński. Od września 1941 roku do 
końca okupacji msze w naszej kaplicy odprawiał ksiądz Władysław Pardyka z Lubartowa.  
W na bożeństwach tych uczestniczyła miejscowa ludność, gajowi z Lasów Kozłowieckich oraz 
mieszkańcy wsi Dąbrówka i Nowystaw.”

W majątku Ciecierzyn, przez całą okupację, był posterunek policji niemieckiej, zwanej 
Schutzpolizei. Działali oni na terenie całej gminy Niemce. Śledzili polskie podziemie, ukry-
wających się Żydów, jeńców radzieckich uciekających z niewoli, ściągali kontyngenty itp. 
Swój pobyt w terenie znaczyli mordami i katowaniem Polaków.

Nazwiska komendanta Schutzpolizei nie dało się ustalić, natomiast bardzo czynnymi 
funkcjonariuszami byli: Robert i Ziemermann. Jeden stary Niemiec zajmował się ogrod-
nictwem. Ogółem, było w Ciecierzynie około 12 stałych oraz kilkunastu zmieniających się 
policjantów niemieckich. Często działali w terenie w ubraniach cywilnych, czasami udawali 
partyzantów i, jeżeli ktoś wziął ich za takich i okazał gorliwość w udzielaniu pomocy lub wy-
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powiedział się przeciwko Niemcom, wówczas, albo go zabili, albo aresztowali i odstawiali do 
obozu na Majdanek.

Według relacji ludzi z Ciecierzyna, którzy byli członkami podziemia, Niemcy ci, pod ko-
niec okupacji, domyślali się, że w Ciecierzynie działa organizacja podziemna, lecz unikali, 
w pewnym stopniu, konfliktów z podziemiem, ponieważ dobrze im tu było i chcieli przeżyć 
wojnę, by wrócić do domu. Natomiast w wioskach położonych dalej od Ciecierzyna, postę-
powali ostro i bezwzględnie z ludźmi.

Przez miesiąc listopad, grudzień 1939 roku i w roku 1940, w Ciecierzynie był niemiecki 
szpital wojskowy dla lżej rannych. Później, szpital został przeniesiony do Lublina.

W folwarku Pólko również przez pewien czas kwaterowali Niemcy, lecz w 1941 roku wy-
jechali na front wschodni. 

Tartak w Niemcach chroniony był przez oddział niemieckich żołnierzy. Komendantem 
oddziału był Weiss, a kierownikiem tartaku Niemcy mianowali wysiedlonego z ziem zachod-
nich Polaka, nazwiskiem Bądowski.

We wsi Rudka Kozłowiecka, przez pewien czas, kwaterowało wojsko niemieckie, które 
następnie wysłano na front wschodni. 

*
Dnia 26 października 1939 roku wojskowe władze niemieckie przekazały w administrację 

cywilną Dystrykt Lubelski. Na czele władzy Dystryktu stanął gubernator Friedrich Schmidt. 
Dowódcą SS i po licji został generał Odillo Globocnik, który pełnił tę funkcję do 10 sierpnia 
1943 r. Po nim, na stanowisko to przyszedł generał Jakob Sporrenberg. Dowodził on połą-
czonymi siłami Policji Bezpieczeństwa (Sipo), Służby Bezpieczeństwa (SD), a także Policją 
Porządkową (Orpo). W ramach tych działała Geheime Staatspolizei (Gestapo), jako wydział 
IV i Policja Kryminalna (Kripo), jako wydział V.

Od początku okupacji Niemcy stosowali bezwzględne metody tępienia polskości. Między 
innymi dokonywali aresztowań inteligencji i innych najwartościowszych Polaków, chcąc po-
zbawić naród polski przywódców. Najbardziej ścigali ludzi, którzy mieli jakieś wyższe stopnie 
wojskowe. Aresztowali i likwidowali również ludzi, którzy byli notowani w ewidencji wię-
ziennictwa polskiego jako więźniowie.

Poniżej przedstawione wydarzenia miały miejsce na terenie gminy Niemce w okresie oku-
pacji niemieckiej.

RUDKA KOZŁOWIECKA
Dnia 17 listopada 1939 r. Niemcy aresztowali Józefa Drozda, lat 21. Osadzony został na 

Zamku w Lublinie. Zwolniono go 3 kwietnia 1940 r.

*
Dnia 21 grudnia 1939 r. aresztowany został Jan Bartyś i Antoni Szczepański. Bito ich, 

żądając wydania broni i osadzono w areszcie śledczym w Lubartowie. W dzień wigilijny –  
24 grudnia 1939 r. – Bartyś, w grupie 39 więźniów, został rozstrzelany w dołach, koło torów 
kolejowych w Lubartowie. Jan Bartyś był żołnierzem Wojska Polskiego i brał udział w wojnie 
obronnej, we wrześniu 1939 r. Szczepański także nigdy nie wrócił do domu.
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ROK 1940

Dnia 6 stycznia, szosą od Lublina, w kierunku Lubartowa, Niemcy pędzili kolumnę jeń-
ców, złożoną z 627 żołnierzy polskich pochodzenia żydowskiego. Był to tzw. „marsz śmierci”. 
Oto szczegóły:

W obozie jeńców polskich, w Lublinie, Niemcy przeprowadzili selekcję, ogłaszając,  
że obóz ulega likwidacji i, w związku z tym, postanowiono jeńców Polaków wysłać do Rzeszy 
Niemieckiej, natomiast jeńców pochodzenia żydowskiego – do Białej Podlaskiej – do obozu 
pracy. Jeńcy zgłaszali swoją przynależność narodowościową sami i niektórzy jeńcy pochodze-
nia polskiego, nie chcąc jechać do Rzeszy Niemieckiej, podali, że są Żydami i zostali włączeni 
do tej grupy. 

Tak wyselekcjonowaną grupę jeńców Żydów, Niemcy popędzili na wschód, przy 20 stop-
niowym mrozie. Już w pierwszych kilometrach tego marszu – w okolicy wsi Ciecierzyn – 
zastrzelono kilku jeńców. Następnych kilkunastu zabito w lesie za Niemcami. Zamarzli oni  
w pozycji, w jakiej skonali i tak zostali pochowani przez mieszkańców wsi Niemce, na miej-
scowym cmentarzu. Mieszkanka tej wsi – Rozalia Tkaczyk – poszła do lasu, by zobaczyć 
pomordowanych. Niektórzy jeszcze żyli. Jeden z nich wyciągnął do niej rękę, a ona, sądząc, 
że chce wstać, chciała mu pomóc. Jeniec uchwycił podaną ręką i nie chciał puścić (w śmier-
telnym skurczu), prosząc o ratunek. Rozalia Tkaczyk powiadomiła sołtysa i ten wysłał fur-
mankę. Jednakże jeniec, po przywiezieniu do wsi, zmarł.

Miejscowy ksiądz – Władysław Jędruszak – zorganizował pogrzeb. Pomordowanych jeń-
ców pochowano na cmentarzu parafialnym w jednej, zbiorowej, mogile. Było ich około 14. 
Według zebranych relacji, wszyscy uczestnicy „marszu śmierci” zostali wymordowani po 
drodze, między innymi w okolicach Ostrowa Lubelskiego.

Wydarzenia te napełniły przerażeniem miejscową ludność. Świadomość zagłady, jaka za-
wisła nad narodem, rodziła potrzebę zorganizowania samoobrony przed takim losem.

Mieszkańcy tutejszej gminy mieli ideowych przywódców i ci rozpoczęli organizowanie 
podziemnej samoobrony. Pierwsi odważniejsi, wywodzili się z szeregów działaczy Stronni-
ctwa Ludowego, „Zaraniarzy”, Wyzwolenia, Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” oraz „Sie-
wu” – wszak były to tereny, na których żyła idea Ireny Kosmowskiej – niezmordowanej bo-
jowniczki o lepszą dolę chłopską.

W miesiącu lutym 1940 roku, w Jakubowicach, zebrali się działacze ludowi. Był wśród 
nich prezes Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczpospolitej Polskiej „Wici” 
– Józef Niećko, ps. „Zgrzebniak”, z Kozłówki. Obradowali nad uaktywnieniem na Lubelsz-
czyźnie tajnej organizacji chłopskiej pod nazwą „Chłostra”.
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LUDOWY RUCH OPORU

Kiedy przyjdą podpalić dom.
Ten, w którym mieszkasz – Polskę, 
Kiedy rzucą przed siebie grom, 

Kiedy runą żelaznym wojskiem
I pod drzwiami staną, i nocą
Kolbami w drzwi załomocą, 
Ty, ze snu podnosząc skroń, 
Stań u drzwi:
B a g n e t  n a  b r o ń !
Trzeba krwi.

     Władysław Broniewski

Zaczęto organizować ludowy aparat polityczny – tak zwane „Trójki Rocha”, a następnie, 
w mia rę narastania szeregów podziemia ludowego, nadano jednolitą nazwę – „Bataliony 
Chłopskie”.

Obwód Lubartowski „Rocha” został utworzony w początku 1940 roku. Prze wod ni czą-
cym powiatowych władz „Rocha” powołany został Eugeniusz Grzechnik, ps. „Topola” z Zo-
fia nówki. Członkami tych władz byli: Jan Sikora, ps. „Papryka” z Kamienowoli i Wojciech 
Maruszak, ps. „Brona” z Majdanu Krasienińskiego. Jednocześnie Wojciech Maruszak był 
przewodniczącym „Rocha” na gminę Niemce. 

W ślad za tym powstawały oddziały zbrojne pod nazwą Straż Chłopska (kryptonim 
„Chłostra”), a następnie – od wiosny 1941 roku – przyjęła się powszechnie nazwa „Ba ta liony 
Chłopskie”. Oddziały te dzieliły się na Oddziały Terytorialne, które przeznaczone były do 
walki z oku pantem w momencie dużego zagrożenia i wybuchu powszechnego powstania oraz 
Oddziały Specjalne, przeznaczone do działań doraźnych.

Powstał też Ludowy Związek Kobiet i, w ramach tego – „Zielony Krzyż”, w którym młode 
dziewczęta szkoliły się jako sanitariuszki.
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WYKAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ WŁADZ REJONU I B.CH., 
OBEJMUJĄCEGO GMINY: NIEMCE I SAMOKLĘSKI

1. Przewodniczący Stronnictwa Ludowego „Roch” – Wojciech Maruszak, ps. „Brona”  
z Maj danu Krasienińskiego,

2. Komendant Rejonu I B.Ch. i Dowódca Oddziału Specjalnego – Józef Nowacki, ps. 
„Bez” z Majdanu Krasienińskiego,

3. Komendant Oddziałów Terytorialnych – kapral Jan Widyński, ps. „Mirosław”, „Ku-
rek” z Ciecierzyna3,

4. Komendant Oddziałów Taktycznych – Piotr Tkaczyk, ps. „Pomsta” z Niemiec,

5. Przewodnicząca Ludowego Związku Kobiet – Honorata Kostyłówna, ps. „Borówka”  
z Samoklęsk.

Gmina Samoklęski wchodziła w skład Rejonu I B.Ch. i, niezależnie od kierownictwa  
w Re jonie, do pomocy ustanowiono tam także władze gminy, a mianowicie:

Komendantem gminnym B.Ch. był Józef Świerszcz, ps. „Grabek” z Zofianu. Do władz po-
wołani byli także: Józef Kowalczyk z Biadaczki, Stefan Warszawski, ps. „Warcab” z Samo klęsk 
i Wacław Żelazny – także z Samoklęsk.

Wkrótce, w całym Rejonie, we wszystkich wsiach zorganizowane zostały placówki  
i pun kty Batalionów Chłopskich. 4

WYKAZ PLACÓWEK B.CH. W GMINIE NIEMCE

l.p. Miejscowość Dowódca placówki Data urodzenia

1 Ciecierzyn st. sierżant rezerwy Andrzej Rybka,  
ps. „Wicher”4

15 grudnia 1924 r.

2 Dys ppor. Władysław Woźniak, ps. „Szedyt”

3 Dziuchów Kajetan Patyra, ps. „Młotek”

4 Jakubowice 1. Jan Królik, ps. „Baca” 
2. kpr. Jan Gospodarek, ps. „Ciemięga” 
3. kpr. Józef Gospodarek, ps. „Gołąb”

10 czerwca 1910 r.

5 Kawka plut. Stanisław Kruszyński, ps. „Kukułka” 24 kwietnia 1908 r.

6 Krasienin Stanisław Czerwonka, ps. „Krzaczek” 19 stycznia 1911 r.

7 Ludwinów Jan Gawlak, ps. „Granit”

8 Nasutów plut. Ignacy Stawecki

9 Niemce kpr Piotr Tkaczyk, ps. „Pomsta”

3  Urodzony 28 kwietnia 1922 r. Był on wyjątkowo odważny i energiczny. Dowódcy rejonu zlecali 
mu różne akcje sabotażowo dywersyjne, nieraz na dalekich terenach. Z zadań tych wywiązywał się dobrze. 
Pełnił on też funkcję dowódcy plutonu w A.K.

4 Zastępcą jego był, wspomniany wyżej, kapral Jan Widyński, ps. „Mirosław”, „Kurek”.
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10 Rudka  
Kozłowiecka

Stanisław Węgrzyn, ps. „Wolny” 1912 r.

11 Smugi Jan Czerwonka

12 Stoczek Jan Gruda, ps. „Raczek” 2 grudnia 1908 r.

13 Wola  
Krasienińska

1. Jan Gąska, ps. „Smutny”5 
2. Wojciech Moroz

14 Wola Niemiecka Aleksander Caban 1914 r.

W miejscowościach, gdzie nie było placówek, zorganizowane były punkty kontaktowe  
i in formacyjne, których zadaniem było organizowanie spotkań konspiracyjnych oraz infor-
mowanie władz podziemnych o wszystkim, co je interesowało.5

MATKI LEŚNE

Matki leśnych nie płakały,
Nie wznosiły rąk do nieba.
Białym rankiem ich żegnały,
Czułym gestem, bochnem chleba.
Wychodzili z wielkich lasów, 
Gdy nadeszła noc spokojna.
Mieli zawsze mało czasu – 
Za oknami trwała wojna. 
Matki leśnych nie płakały, 

Kiedy okna świt pozłocił, 
Tak spokojnie ich żegnały, 
Pełne ciszy i dobroci.
A synowie, leśni chłopcy
Przez pożogę wychowani,
Każdej nocy bardziej obcy 
Powracali, nie ci sami.
Matki leśnych zrozumiały, 
W ciemnych drzwiach na warcie stały, 
Gotowały strawę późną.
Matki leśnych nie płakały, 
A jeżeli – to ukradkiem
I wierzyły, i czekały
Leśnych chłopców – leśne matki.

       A. Markowa

5 Pełnił tę funkcję do 18 stycznia 1943 r., kiedy to został zabity.
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PRZYSIĘGA BATALIONÓW CHŁOPSKICH

W obliczu wiekuistości minionych pokoleń ojców i praojców, w obliczu nieśmiertelnego 
ducha Ojczyzny mojej – Polski, w obliczu zakutego w kajdany niewoli narodu polskiego – po-
stanawiam i ślu buję w swoim sumieniu człowieczym i obywatelskim, że na każdym miejscu  
i we wszystkich okolicznościach walczyć będę z najeźdźcą o przywrócenie całkowitej wolno-
ści narodu polskiego i nie podległości państwowej Polski.

Do walki tej staję świadomie i dobrowolnie w bojowych szeregach Batalionów Chłop-
skich, kierowanych przez znaną mi organizację ideowo-polityczną, zmierzającą do sprawie-
dliwej Polski Ludowej, na chrześcijańskich zasadach demokracji opartej. Na tej drodze walki, 
wszelkie zlecenia i rozkazy wykonywać rzetelnie i karnie.

Powierzonych mi tajemnic nie ujawnię przed nikim, nawet przed najbliższymi mi osoba-
mi, w wy konywaniu rozkazów oraz zachowaniu powierzonych mi tajemnic nie powstrzyma 
mnie nawet groza utraty życia.

Stając w szeregach Batalionów Chłopskich, do szeregów z żadnej innej organizacji ide-
owo-politycznej nie wejdę i, w żadnym wypadku, z szeregów Batalionów Chłopskich samo-
wol nie nie wystąpię.

Przyrzeczenie to składam i ślubuję dotrzymać.

Tak mi dopomóż Bóg !

* * *
„Bataliony Chłopskie, na mocy własnej inicjatywy chłopskiej, własnych wysiłków organiza-

cyjnych i na mocy własnej woli, poszły do walki z okupantem w imię Polski Ludowej.

Walcząc z okupantem, walczyły jednocześnie o demokrację i o sprawiedliwość społeczną  
w Polsce, z jarzma niemieckiego wyzwolonej.”

Józef Niećko, ps. „Zgrzebniak”

* * *

PRZYSIĘGA ZWIĄZKU WALKI ZBROJNEJ (ARMII KRAJOWEJ)

W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny, Królowej Korony Polskiej, 
kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak męki i zbawienia – i przysięgam, że będę wiernie  
i nieugięcie stał na straży honoru Polski, a, o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć będę ze wszyst-
kich sił moich, aż do ofiary mego życia.

Wszelkim rozkazom władz Związku będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy docho-
wam, cokolwiek by mnie spotkać miało.

Tak mi dopomóż Bóg !
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TROCHĘ FRAGMENTÓW Z DZIAŁALNOŚCI ARMII KRAJOWEJ  
REJONU SPICZYN – NIEMCE

Na terenie tutejszej gminy prowadziła działalność konspiracyjna organizacja pod nazwą 
Służba Zwycięstwu Polski, zorganizowana jesienią 1939 roku. Wkrótce przemianowano ją na: 
Związek Walki Zbrojnej, a następnie na: „Armia Krajowa”, która to nazwa utrzymała się już 
do końca okupacji niemieckiej. 

Do tej organizacji należeli, przede wszystkim, oficerowie i podoficerowie Wojska Polskie-
go, znaczna większość inteligencji, różni działacze społeczni i polityczni oraz dużo młodzieży 
– szczególnie z ukończoną służbą wojskową. Była to więc organizacja kadrowa.

Komendantem Obwodu Lubartowskiego A.K. był Roman Jaworski, ps. „Jędrzejczak,  
w maju 1940 roku zastrzelony przez Gestapo.

W gminie Niemce zorganizowano 31-osobowy XV pluton A.K. Dowódcą był plutonowy 
Tadeusz Szyszko, ps. „Wojciech”. Zastępcą – ppor. Władysław Bindulski, ps. „Felicjan”6.

W Ciecierzynie zorganizowano pluton XVa B.Ch. Liczył on około 70 osób. Dowodził nim 
kpr. Jan Widyński, ps. „Kurek” („Mirosław”). Dowódcą całej placówki w Ciecierzynie był 
ppor. Andrzej Rybka, ps. „Colt”.

Wspomniany wyżej kapral Jan Widyński, współdziałał z organizacją ludową – Bataliony 
Chłopskie – pod pseudonimem „Mirosław”. Współdziałanie to akceptowane było przez kie-
rownictwa Armii Krajowej i Batalionów Chopskich Obwodu Lubartowskiego. 

W Nasutowie, dowódcą placówki A.K. był plut. Jan Świeboda, w Jakubowicach - ppor. Jan 
Gałczyński, w Woli Krasienińskiej – kpr. Józef Gąsior. W innych wioskach także były placów-
ki A.K, lecz nie zebrano na ten temat dostatecznej ilości informacji.

Przy I Rejonie A.K., konspiracyjną działalność prowadziła Wojskowa Służba Ochrony Po-
wstania. Jej komendantem był ww. Wladysław Bindulski, ps. „Felicjan”.

Kobiety także prowadziły konspiracyjną działalność w Wojskowej Służbie Kobiet. Ko-
mendantką na Obwód Lubartowski była nauczycielka Aniela Miduch, ps. „Kama”. W Rejonie 
I A.K, który obejmował gminę Niemce, komendantką była nauczycielka Jadwiga Pokora, ps. 
„Zofia”. Prowadziła ona jednocześnie kancelarię Sztabu Wojewódzkiego Służby Ochrony Po-
wstania w Lublinie. Miała stopień podporucznika A.K.

W Lasach Kozłowieckich – w Starym Tartaku – leśniczy Bielak, ps. „Biały”, prowadził 
podchorążówkę A.K. Ukrywał się tu także kapitan Wojska Polskiego – Martini, nadleśni-
czy Kokoszyński i je go brat – porucznik W. P. Ukrywały się tu również inne osoby, pełnią-
ce funkcje we władzach podziemnych A.K. różnych szczebli – tak Okręgu Lubelskiego, jak  
i Komendy Głównej A.K. z Warszawy. 

Działalność ta była dobrze zakonspirowana i, po wyzwoleniu, ludzie kierujący nią, rozje-
chali się w różnych kierunkach. Dlatego też, są trudności w zebraniu danych o działalności 
A.K. na terenie gminy Niemce.

Aktywną działalność kontynuowała placówka A.K. w Niemcach. Kierownictwo tej pla-
cówki utrzymywało kontakty z wójtem gminy – Herbutem, komendantem policji granatowej 
– Mieczysławem Kudybą i z innymi policjantami, z wyjątkiem Cz., którego trzeba było się 
wystrzegać.

6  wysiedleniec z województwa poznańskiego.
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W Urzędzie Gminy wystawiano fałszywe dowody osobiste (tzw. kennkarty) dla ludzi 

„spalonych”. Robił to pracownik gminy – por. Grygiel. 

Ksiądz Władysław Jędruszak, ps. „Żagiel”, organizował pomoc dla więźniów obozu 
kon centracyjnego na Majdanku i Zamku Lubelskiego, w postaci paczek żywnościowych  
i bie lizny. „Urabiał” też miejscowe władze niemieckie w celu obrony przed wywożeniem na 
roboty przymusowe do Niemiec, lub też, wspólnie z komendantem policji – Kudybą i wójtem 
– Herbutem, wyrywał aresztowanych Polaków z więzienia lub obozu. Ponadto, na plebanii 
często przebywali ukrywający się księża i inni ludzie ścigani przez Gestapo.

W Niemcach, Armia Krajowa prowadziła również tajne nauczanie z zakresu szkoły po-
wszechnej i średniej.

Nauka odbywała się w mieszkaniu komendanta A.K. – plutonowego Tadeusza Szyszki, 
ps. „Wojciech”, w mieszkaniu Stanisława Wójtowicza lub na strychu – nad plebanią – u ks. 
Jędruszaka.

Wykładowcami byli: nauczyciel Witold Skróciński i jego żona, nauczyciel Stanisław Wój-
towicz, kierownik szkoły w Niemcach – Górski. Łacinę wykładał ksiądz z Kamionki.

Ustalono nazwiska 15 osób, które, w ten sposób, uczyły się w Niemcach. W innych wio-
skach też były prowadzone szkolenia, lecz nie dokonano w tej materii bardziej szczegółowych 
ustaleń.

* * *

DALSZE WYDARZENIA Z OKRESU OKUPACJI NIEMIECKIEJ

NASUTÓW
Aresztowano 6-ciu zakładników w odwet za sabotaż stosowany przez rolników (niewyjeż-

dżanie podwodami do wywózki drzewa budulcowego z Lasów Kozłowieckich).

Ustalono nazwiska 4 aresztowanych: Jan Filipek – nauczyciel, Józef Lipski – rolnik, Jan 
Marczak – rolnik, Szczepan Marczak – rolnik, Antoni Wójcik – rolnik.

Aresztowań dokonali żandarmi niemieccy, przybyli z Lublina, w asyście policji niemiec-
kiej z Cie cierzyna i Niemiec.

Mieszkańcy Nasutowa udali się z prośbą do dowódcy 50-osobowego garnizonu niemiec-
kiego, kwaterującego we dworze, w Nasutowie, który skutecznie zainterweniował i za kła-
dnicy zostali zwolnieni.

JAKUBOWICE
Pewnego dnia, członek B.Ch. – Józef Gospodarek, wraz z innymi rolnikami, wyznaczony-

mi przez sołtysa, szli z łopatami na szarwark do Sławinka. Idąc przez Czechów, usłyszeli bli-
skie strzały i prawie jednocześnie, zostali zatrzymani przez Niemców – esesmanów – zabez-
pieczających teren egzekucji. Po wylegitymowaniu, wyjaśnili dokąd idą i Niemcy puścili ich.

Rolnicy, w tym czasie, zdążyli jednak zauważyć, stojącą nad wykopanym dołem, grupę  
5 kobiet. Słyszeli ich płacz oraz serię strzałów. Oddalając się w stronę Sławinka, słyszeli dalsze 
serie strzałów.
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Za kilka dni, w tym samym miejscu, serie z broni maszynowej obwieściły okolicznym 

mieszkańcom, że znów zmniejszyła się liczba ludzi rasy słowiańskiej – Polaków, którzy stanęli 
przeciwko ludobójczym planom rasy „nadludzi”, spod znaku „połamanego” krzyża.

Z egzekucji tej uratował się 1 skazany. Zbiegł do Jakubowic, gdzie ukryto go w stodole. 
Goniło go 2 hitlerowców, lecz nie znaleźli go i musieli zawrócić. Józef Gospodarek – instruk-
tor szkoleniowy plutonu B.Ch. w Jakubowicach – udał się do zbiega, lecz ten, na razie, nie 
mógł mówić, a gdy odzyskał mowę, pytał o Lasy Kozłowieckie. Poszedł tam na drugi dzień, 
zaopatrzony w odzież i żywność.

SIERPIEŃ 1940

W Rudce Kozłowieckiej Niemcy aresztowali Józefa Wójtowicza – rolnika.

W Nasutowie aresztowano: Józefa Gliwkę, Jana Kozła i Piotra Wolińskiego.

Jan Kozieł rozstrzelany został w dołach koło Cegielni, w Lublinie, Piotra Wolińskiego na-
tomiast, rozstrzelano 27 marca 1942 roku, w Lasach Kozłowieckich – koło szosy od strony 
Niemiec.

WRZESIEŃ 1940

W Dysie aresztowano Józefa Kosowskiego i Józefa Kozła. Osadzeni na Zamku w Lublinie, 
nigdy nie powrócili.

*
6 września, w Nasutowie, aresztowano szewca – Antoniego Pydę. Osadzony „Pod Zega-

rem”, a na stępnie na Zamku w Lublinie. Zwolniony został dnia 22 lipca 1944 roku.

Na Zamku miał on oddzielną celę i w niej naprawiał obuwie Niemcom i administracji 
więziennej. Ponieważ był przydatny, nie wywieziono go dalej – do innego obozu – co czy-
niono ze wszystkimi więźniami. Zyskał sobie sympatię jednego Niemca – funkcjonariusza 
więziennego – i, w dniu 22 lipca 1944 roku, rano, przed masową egzekucją więźniów, został 
przez niego zwolniony z celi i powrócił do domu.

GRUDZIEŃ 1940

WIADUKT KOLEJOWY PRZY DRODZE LUBLIN – LUBARTÓW
Dnia 17 grudnia 1940 roku, obok wiaduktu kolejowego po prawej stronie szosy Lublin – 

Lubartów, od strony Lubartowa, hitlerowcy rozstrzelali 50-osobową grupę Polaków przywie-
zionych z więzienia lubelskiego. Więźniowie zostali pochowani w miejscu egzekucji.

Relacja gajowego Piaseckiego i gajowego Szymanka:

„Przed Bożym Narodzeniem, syn mój, doniósł mi, że na trasie Lublin – Lubartów, koło wia-
duktu kolejowego w lesie, leży czapka i obok jest dużo krwi. Poszedłem tam i stwierdziłem, że 
jest to krew ludzka. Od tego miejsca widać było krwawy szlak ofiar, ciągnionych po śniegu, około 
80 m. w las. Koło torów kolejowych, od strony wschodniej, zobaczyłem skopaną, świeżą ziemię. 
Dowiedziałem się później od Niemców mieszkających u Szymanka, że pochowano tam 25 osób, 
lecz kim oni byli – tego nie dowiedziałem się”.



28
Dnia 27 marca 1941 roku w tym samym miejscu, hitlerowcy rozstrzelali następną grupę 

50 Polaków, których pochowano na miejscu egzekucji. 

Relacja Szalasta – robotnika leśnego, mieszkającego w lesie, koło torów kolejowych:

„W miesiącu marcu 1941 roku, od strony Radzynia, Niemcy przywieźli kilkudziesięciu więź-
niów i  za wiaduktem kolejowym, na trasie Lublin-Lubartów – w lesie – zostali rozstrzelani  
i pochowani w le sie, koło torów kolejowych – około 70 metrów od miejsca egzekucji w prawo”. 
Kim byli więżniowie – nie wiadomo. 

Kolejna egzekucja w wyżej wymienionym miejscu odbyła się dnia 16 czerwca 1941 roku. 
Tym razem więźniowie pochodzili z więzienia w Radzyniu Podlaskim. W 48-osobowej gru-
pie były dwie kobiety. W egzekucji zginęło 47 osób gdyż jednemu z więźniów udało się zbiec. 
Nazwisko ocalonego z egzekucji jest nieznane. Wiadomo tylko, że pomocy w ucieczce udzie-
lił mu gajowy Piasecki a zbieg udał się prawdopodobnie w kierunku Wólki Rokickiej oraz że 
nie został on schwytany przez Niemców7.

Ogółem w rejonie wiaduktu kolejowego przy drodze Lublin – Lubartów rozstrzelano  
i po chowano 147 osób narodowości polskiej.

7  To samo wydarzenie opisane, choć nieco różniące się w szczegółach, opisane jest w spisie wyda-
rzeń z czerwca 1941 r. (patrz: Wiadukt kolejowy przy drodze Lublin – Lubartów).
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ROK 1941

LUTY 1941

 Pewnego dnia, przywieziono z Zamku Lubelskiego kilku więźniów do kopania dołów  
w le sie koło Niemiec. Jeden z nich nazywał się Marian Szponarowicz.

Na brzegu lasu – około 50 m. od szosy z Lublina do Lubartowa – więźniowie ci kopali 
doły długości 10 m., szerokości 2 m., głębokie – ile się dało. Na drugi dzień, znów ich przy-
wieziono. Po wyjściu z samochodu, zobaczyli ustawionych, nad wykopanymi dołami, ludzi. 
Było ich dużo, a naprzeciw nich, ustawiony był karabin maszynowy. Cały teren obstawiony 
był przez Niemców. Po egzekucji, więźniowie zasypywali doły wapnem i ziemią. Niektóre 
ofiary egzekucji jeszcze żyły. Na placu leżały różne przedmioty, pozostałe po rozstrzelanych. 
Więźniowie zebrali je do samochodów. Żywności Niemcy nie dali zbierać, mówiąc, że można 
się od tego zarazić tyfusem.

Egzekucja trwała prawie cały dzień, a rozstrzeliwani byli Żydzi z Lublina.

MARZEC 1941

Za niedostarczanie kontyngentów rolnych władzom okupacyjnym, zostali wywłaszczeni  
z gospodarstw i osadzeni w obozie pracy koło Włodawy następujący rolnicy:8

l.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania

1. Gąsior Jan Wola Krasienińska

2. Gierczak Antoni okolice Krasienina

3. Gruda Stefania8 Stoczek

4. Gruda Teofila Stoczek

5. Kowalik Stanisław Rudka Kozłowiecka

6. Kubiak Aleksander kol. Krasienin

7. Kubiak Józef kol. Krasienin

8. Kukla Jan kol. Babia Góra

9. Małek Władysław Stoczek

10. Maruszak Stanisław kol. Babia Góra

11. Pietrzak Antoni okolice Krasienina

8 Wzięta za męża, który się ukrył.
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12 Putek Antoni Stoczek

13 Widyński ? Rudka Kozłowiecka

Rodziny wywiezionych musiały opuszczać swoje domy i szukać schronienia u krewnych 
lub znajomych.

MAJ 1941

Ludzie z placówki B.CH. w Ciecierzynie dokonali przerzutu trzech oficerów szkolenio-
wych z Lu b lina do Lasów Kozłowieckich (do 300-stu osobowego oddziału partyzanckiego, 
odbywającego ćwiczenia w lasach koło Nowegostawu i Woli Krasienińskiej).

WOLA KRASIENIŃSKA
Pod koniec maja, pojawili się w okolicy wszyscy chłopi, wywiezieni, w miesiącu marcu, 

do obozu pracy w Krychowie. 

Ucieczkę zorganizował Jan Gąsior z Woli Krasienińskiej, który był najodważniejszy  
z grupy 13 wy wiezionych do obozu z gminy Niemce. Po powrocie do domów ukrywali się 
przed władzami.

KRASIENIN
W maju, aresztowany został nauczyciel Kamiński. Był on czynnym organizatorem B.CH. 

w Woli Krasienińskiej9. Gestapowcy zamordowali go na Zamku w Lublinie.

Wywiad podziemny ustalił, że Kamiński został zadenuncjowany przez nauczyciela szkoły 
w Krasieninie – G.

W tej samej sprawie został aresztowany listonosz poczty w Krasieninie, nazwiskiem 
Szwab, który mieszkał w Woli Krasienińskiej u rolnika, nazywającego się Słowik. Listonosz 
podzielił także los nauczyciela Kamińskiego.

*
W miesiącu październiku, sztab Okręgu Lubelskiego Batalionów Chłopskich zorganizo-

wał, dla działaczy powiatowych „Rocha”, kurs w szkole w Krasieninie. Kurs ten zakonspi-
rowany był w ramach oficjalnego szkolenia handlowego, zorganizowanego przez Okręgowy 
Zarząd Spółdzielni „Społem” w Lublinie.

Kurs ten trwał przez okres sześciu tygodni. Jego kierownikiem był redaktor pism spół-
dzielczych – Ed mund Zalewski z Warszawy. Kurs obejmował zasięg województwa lubel-
skiego – po dwie osoby z ka żdego powiatu. Tylko z powiatów lubartowskiego i lubelskiego 
było więcej słuchaczy, ponieważ stanowili oni zakonspirowany oddział zbrojny, jako ochrona 
przed zaskoczeniem ze strony niemieckiej.

Również w celu zabezpieczenia kursu, zainstalowano, w miejscowym Urzędzie Poczto-
wym w Kra sieninie, aparat podsłuchowy, nad którym czuwał przewodniczący „Trójki Rocha” 
w Krasie ni nie – Stanisław Czerwonka, ps. „Krzaczek”.

9  Współpracował z nim Antoni Janiak z Krasienina, który, autorowi kroniki, podał informacje  
o aresztowaniu Kamińskiego.
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W Majdanie Krasienińskim także zorganizowano w tym celu placówkę wartowniczą. 

Zabezpieczenia te okazały się wkrótce potrzebne – podsłuch i obserwacje wykryły denun-
cjację kursu do władz niemieckich. Dokonał jej mieszkaniec Jakubowic – Stanisław N.

Słuchacze kursu, którzy byli zagrożeni, opuścili zajęcia i ukryli się u okolicznych człon-
ków podziemia lub wyjechali całkowicie.

Dwie godziny po opuszczeniu kursu przez ostatnich zagrożonych słuchaczy, Niemcy oto-
czyli szkołę i roz poczęli sprawdzanie dokumentów słuchaczy oraz wykładowców. Gestapow-
cy nikogo nie aresztowali, lecz nakazali kierownictwu kursu, ażeby nieobecni słuchacze, gdy 
powrócą, zgłosili się do nich – do Lublina. 

CZERWIEC 1941

WIADUKT KOLEJOWY PRZY DRODZE LUBLIN – LUBARTÓW
16 czerwca 1941 r., wedle relacji gajowego Szymanka, od strony Lubartowa Niemcy przy-

wieźli samochodem 46 więźniów i za wiaduktem kolejowym biegnącym nad szosą Lublin-
-Lubartów – w miejscu poprzednich egzekucji – rozstrzelano 45. Jednemu udało się zbiec. 
Ukrył się u gajowego Piaseckiego, gdzie pasiaki więzienne zamienił na cywilne ubranie. Na-
stępnie udał się w kierunku wsi Rokitno. W egzekucji i w pościgu za zbiegłym więźniem 
brali udział dwaj Niemcy czescy – „Jan” i „Wacław” – mieszkający u gajowego Szymanka. 
Niedaleko od miejsca egzekucji, uciekinier ścigany był psem – ale uszedł. Gajowy Szymanek 
ostrożnie poszedł na pole, gdzie dokonywano egzekucji. Zobaczył dużo krwi, ponieważ ofia-
ry ciągnięto w las i tam grzebano w dołach. Na tym „szlaku” leżała pokrwawiona odzież. Była 
to trzecia egzekucja w tym miejscu10.

ATAK WOJSK NIEMIECKICH NA ZWIĄZEK RADZIECKI

22 czerwca 1941 r, szerokim echem rozeszła się wiadomość o uderzeniu wojsk niemiec-
kich na Związek Radziecki. Polacy spodziewali się znaczących wydarzeń, w tym także ko-
rzystnych dla narodu Polskiego.

Siła uderzenia wojsk niemieckich była tak duża, że już od pierwszych dni, bez większych 
walk zajmowali coraz większe obszary Związku Radzieckiego, zadając z zaskoczenia druzgo-
cące klęski wojskom radzieckim. Żołnierzy radzieckich brali do niewoli lub zabijali. 

Przez tereny okupowanej Polski szły na zachód pociągi z jeńcami. Na polskich ziemiach 
były też obozy jenieckie dla żołnierzy radzieckich. 

Warunki bytowania w tych obozach były okrutne – jeńcy masowo umierali. Niektó-
rym udawało się uciec z transportu lub obozu, i tym Polacy dawali pożywienie i pomagali  
w prze trwaniu przez czas wojny. 

Niektórzy zbiegli jeńcy tworzyli oddziały partyzanckie lub wstępowali do oddziałów par-
tyzantów polskich.

10  To samo wydarzenie, choć nieco różniące się w szczegółach, opisane jest w spisie wydarzeń  
z grudnia 1940 r. (patrz: Wiadukt kolejowy przy drodze Lublin – Lubartów).
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LIPIEC 1941

NASUTÓW
Z wyroku sądu A.K., zastrzelony został niemiecki podoficer Hans (nazwisko nieznane), 

który mieszkał w pałacu w Nasutowie. Zajmował się on śledzeniem polskiego podziemia, 
natomiast oficjalnie, udawał, że zajmuje się nadzorowaniem produkcji rolnej w majątku.

Za zastrzelenie Hansa, Niemcy nie zastosowali żadnych represji, lecz miejscowe placówki 
B.CH. i A.K. zaobserwowały, że po okolicznych wioskach, położonych koło Lasów Kozło-
wieckich, zaczęli pojawiać się nieznani ludzie – niby handlarze coś sprzedający, czy też kupu-
jący. Zaistniała więc potrzeba wprowadzenia zwiększonej czujności.

NIEMCE
Z pociągu jadącego z Łukowa do Lublina, którym wieziono do niewoli jeńców radziec-

kich, w lesie, koło Niemiec, trzech jeńców wyskoczyło z pędzącego pociągu. Zostali oni jed-
nak natychmiast schwytani, ponieważ tory były strzeżone z uwagi, że w pobliżu znajdowały 
się składy amunicji oraz niedaleko także były koszary, w których kwaterowali Niemcy.

Jeńcy zostali zamknięci w areszcie gminnym, skąd zabrali ich żandarmi przy byli z Lu-
blina, którzy na miejscu ich przesłuchali, następnie wyprowadzili za areszt i rozstrzelali. 
Pocho wa ni zostali na miejscu egzekucji.

JABŁONNA
Dnia 10 lipca, Oddział B.CH. pod dowództwem Jana Królika, ps. „Baca” z Jakubowic,  

w liczbie sześciu ludzi, dokonał napadu na Urząd Gminy w Jabłonnej, w powiecie lubelskim. 
W czasie trwania akcji nadjechał niespodziewanie samochód z żandarmami niemieckimi. 
Wywiązała się krótka walka – zabito dwóch żandarmów. „Baca” został lekko ranny. Nazwiska 
partyzantów, biorących udział w tej akcji: Stanisław Jurczyna, ps. „Grom”, Franciszek Ko-
walczyk, ps. „Kowalski”, Bogdan Królik, ps. „Stanisław”, bracia – Jan i Czesław Marzec, no  
i oczywiście „Baca”.

NASUTÓW
W pałacu zakwaterował kilkudziesięcioosobowy oddział żołnierzy niemieckich, którzy 

byli tu przez kilka miesięcy.

PAŹDZIERNIK 1941

SAMOKLĘSKI
6 października, oddział B.Ch. pod dowództwem Jana Królika, ps. „Baca”, dokonał napadu 

na Urząd Gminy Samoklęski. Zabrano wójtowi pistolet i maszynę do pisania.

JAKUBOWICE
W dniu 12 października, Gestapo z Lublina aresztowało następujące osoby: Stanisława 

Jurczynę, ps. „Grom”, Franciszka Kowalczyka, ps. „Kowalski”, Bogdana Królika – syna „Bacy” 
oraz Jana Królika – ojca „Bacy”.
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Aresztowania te nastąpiły w związku z akcją na Urząd Gminy w Jabłonnej, którą 10 lipca 

1941 roku „Baca” przeprowadził ze swym oddziałem. Aresztowano także dwóch braci Mar-
ców11, którzy mieszkali w pobliżu Lasów Kozłowieckich i brali udział w tej akcji. 

Również w odwet za tę akcję, Niemcy przywieźli do Jabłonnej 27 więźniów i tu ich zamor-
dowali. Natomiast ojciec „Bacy” – Jan Królik – zmarł w czasie śledztwa. Syna „Bacy” – Bog-
dana, Jurczynę oraz dwóch braci Marców – Czesława i Jana – powieszono w lesie Jabłonna.

LISTOPAD 1941

NIEMCE
8 listopada, Oddział Specjalny Obwodu Lubartowskiego B.CH., pod dowództwem Ko-

mendanta Obwodu – Franciszka Kusyka, ps. „Grot”, powracając z akcji, w lesie koło Niemiec, 
stoczył bitwę z Nie mcami. W potyczce tej „Grot” odniósł lekką ranę. Rozbrojony został jeden 
Niemiec.

NAŁĘCZÓW
Jan Królik, ps. „Baca”, opanował swoim oddziałem Spółdzielnię Rolniczą w Nałęczo-

wie. Zabito jednego Niemca, zarekwirowano pieniądze, 2 maszyny do pisania, powielacz  
i rowery.

JAKUBOWICE oraz DYS
Bandyci dokonali napadu rabunkowego na gospodarstwo Jana Głąba. Obrabowali i pobili 

domowników stawiających opór oraz innych mieszkańców wioski.

W parę dni po tych wydarzeniach, jeden z członków bandy rabunkowej – Bolesław L. – 
napadł w nocy na, idącego drogą, Stefana Drozda – mieszkańca Jakubowic – wracającego do 
domu i chciał go przebić nożem. Drozd zaczął się bronić, lecz w pewnym momencie upadł. 
Bandyta rzucił się na niego z nożem. Atakowany kopał go – broniąc się w ten sposób, lecz 
bandyta zadawał mu po nogach wiele ciosów. W tym momencie nadszedł sąsiad Drozda 
– Bardys – i bandyta zbiegł, bojąc się rozpoznania. Ciężko rannego, sąsiad zaprowadził do 
mieszkania. Pierwszej pomocy udzieliła mu dr Wanda Gospodarek.

W wyniku działań tej samej bandy rabunkowej, zabity został właściciel Resztówki (tj. ma-
jątku w Ja kubowicach) – Szewczyk12. 

Wieś Dys i okolice były poważnie zagrożone działaniem rzeczonych rabusiów, którymi 
byli mieszkańcy okolicznych wsi, a mianowicie: C. z Dysa, zwany „Karabinek”, K. (także  
z Dy sa), S. z Rudki Kozłowieckiej, L. i P. z Jakubowic i inni.

W wyniku działania B.CH. banda ta została rozbita, a główni przywódcy ponieśli śmierć. 
Mieszkańcy okolic odetchnęli.

*

11  W tekście oryginalnym podano, że aresztowano czterech braci Marców (z czego dwaj brali udział 
w akcji na Urząd Gminy w Jabłonnej 10 lipca 1941 r.). Sprzeczności tej, w chwili przepisywania oryginału, 
nie sposób było wyjaśnić.

12  Syn Szewczyka został aresztowany przez Niemców i zginął w obozie koncentracyjnym w Dachau.
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U mieszkańca kolonii Dys – Szczepana Prokopa – od 1941 roku przechowywała się rodzi-

na żydowska o na zwisku Kawa.

* * *
W okresie letnim i jesienią, Niemcy urządzali masowe łapanki Polaków, których wywożo-

no na przymusowe roboty do Niemiec. Oto kilkanaście nazwisk ludzi, którzy doznali takiego 
losu:

Baszki: Goździk Władysław

Majdan Krasieniński: Jasiński Franciszek
Miąc Jan
Próchniak Franciszek
Stelmachówna ?

Nasutów: Gromaszek Helena
Jędrzejczak ? - wysiedlony
Kobyłka ?
Kubera Feliksa
Smolińska Zofia
Świeboda Józef
Woźniak Janina
Wysocka Katarzyna

Rudka Kozłowiecka: Kwiecień Bronisław
Kwiecień Mieczysław
Mróz Genowefa
Turowska ?

Poza tym, Niemcy, w obławie, złapali ukrywających się przed wywiezieniem na roboty:

Z Niemiec: Kwiecień Antoni s. Antoniego
Kwiecień Władysław s. Piotra

Z Woli Niemieckiej: Szkodziak Józef
Widyński Bolesław
Wójcik Władysław

Wspomniani ukrywający się, zostali surowo potraktowani za uchylanie się od przymuso-
wych robót – wywieziono ich na wyspę Uznam, gdzie zostali zatrudnieni w zakładach produ-
kujących broń rakietową V-1 i V-2. 

W parę tygodni po ich przybyciu do tego obozu, 18 sierpnia 1944 roku - samoloty an-
giel skie dokonały niszczącego nalotu. Fabryka została zniszczona. Obóz, w którym prze by-
wali więźniowie, także był zbombardowany i wielu więźniów zginęło. Dwie alianckie bom by 



35
rozerwały ogrodzenie obozu, podłączone do linii wysokiego napięcia. Przepływ prądu zo-
stał przerwany, a w lukę tę rzucili się wię źniowie i tylko ci zdołali się uratować. Władysław 
Wójcik stracił rękę, Józef  Szkodziak także został ciężko ranny. Lżejsze rany odnieśli Antoni  
i Władysław Kwietniowie. Po zniszczeniu tych zakładów, Władysław Kwiecień widział, że 
jacyś oficerowie porwali samolot wojskowy i zbiegli nim. Był to ja kiś obcy wywiad.

Niemcy przez dwa dni nie dawali więźniom nic do jedzenia.

*
Nie zebrano dokładniejszych danych o liczbie, wywiezionych na przymusowe roboty do 

Rzeszy Niemieckiej, mieszkańców gminy Niemce. Stwierdzamy jednak, że z każdej wioski 
przynajmniej parę osób spotkał ten los, ponieważ na terenie gminy działał specjalny urząd 
– tzw. „Arbeitsamt”, który, niezależnie od organizowanych łapanek, wyznaczał w tym celu 
poszczególnych mieszkańców.
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ROK 1942

LUTY 1942

MAJDAN KRASIENIŃSKI
W połowie lutego 1942 roku, grupa SS-manów z Lublina otoczyła dom rolnika – Kon-

stan tego Wrony – w Majdanie Krasienińskim. Aresztowano Konstantego i jego syna – An-
drze ja. W domu przeprowadzono rewizję i znaleziono pistolet „Mauser”. Andrzeja okrutnie 
po bito. Obu wywieziono do Lublina i osadzono na ulicy 3-go Maja, a następnie na Zamku. 
Konstanty, po kilku tygodniach, powrócił do domu, natomiast Andrzeja zwolniono pod ko-
niec czerwca. Zwolnienie nastąpiło po usilnych staraniach rodziny i księdza Bukowskiego  
z Krasienina u dowódcy oddziału niemieckiego, stacjonującego w majątku Wygoda. Oficer 
ten starał się dobrze żyć z Polakami, gdyż bał się partyzantów i starał się zaskarbić przychyl-
ność okolicznych mieszkańców. Jak się zresztą okazało, wspomniany pistolet „Mauser” nie 
był w ogóle używany, a schował go w domu ich nieżyjący dziadek.

RUDKA KOZŁOWIECKA
W okolicach Rudki Kozłowieckiej, w Lasach Kozłowieckich – w gajówce – kwaterował 

oddział partyzantów żydowskich. W dniu 10 lutego oddział ten otoczony został przez oddział 
Ukraińców, dowodzonych przez Niemców. Zaskoczenie było całkowite. Żydzi nie mieli przy-
gotowania bojowego i prawie wszyscy zginęli.

MARZEC 1942

LUBLIN i NIEMCE
W dniu 27 marca 1942 roku, nad ranem, oddział niemiecki SS otoczył szpital żydowski  

w Lublinie na ulicy Lubartowskiej 53. Jakiś oficer niemiecki przyszedł do dyrektora szpitala – 
dr Żygiewaksa i zarządał od niego, by przygotował szpital do ewakuacji. Na pytanie dyrektora 
– czy będzie wolno pozostawić w szpitalu ciężko chorych i położnice – Niemcy odpowiedzie-
li, że wkrótce wszyscy zostaną uzdrowieni.

Ewakuacja rozpoczęła się natychmiast. Chorych wynoszono i układano w samochodach 
ciężarowych. Mniej chorzy szli sami. Były to wstrząsające sceny. 

Oto jedna siostra przełożona zwróciła się do Niemca, czy będzie można pozostawić kobie-
tę w agonii. Niemcy nie zgodzili się. Siostra spytała, czy może dać chorej zastrzyk, po którym 
chora umrze. Wtedy jeden z SS-manów z oburzeniem nazwał siostrę bandytką, ponieważ 
chce zabrać życie ludzkie, dane przez Boga. Wyjął przy tym pistolet i zmusił siostrę, by dała 
chorej morfinę w celu przedłużenia życia. Następnie chorą w drgawkach przedśmiertnych 
wyniesiono do samochodu.



37
Załadowywano też kobiety z nowonarodzonymi dziećmi. Wychodziły one z obłąkanym 

wzrokiem, pytając, co z nimi będzie.

Relacje powyższe przekazała żona dyrektora szpitala – Sara Żygiewaks.

W ten sposób ze szpitala wywieziono 440 osób. Przywieziono ich do Lasów Kozłowiec-
kich, przy drodze z Niemiec do Lubartowa i tu – w miejscu poprzednich egzekucji – wszyst-
kich rozstrzelano. Doły dla pochowania rozstrzeliwanych Żydów kopali mieszkańcy wsi 
Niemce. Wyznaczył ich sołtys – Józef Stachura. Byli to: bracia Jan i Józef Kasperkowie oraz 
Michał Tkaczyk.

Podaję relację M. Tkaczyka: 

„Zgodnie z rozkazem, musieliśmy wykopać doły do godziny 7 rano, bo na tę godzinę przyjeż-
dżali Niemcy i po sprawdzeniu, że doły są gotowe, kazano nam szybko iść do domu. Doły były 
następujących rozmiarów: długość – 10 m., szerokość – 2 m., głębokość – 3 m.”

Przez cały dzień wożono samochodami Żydów i strzelano. Teren był obstawiony w lesie, 
jak również na polach od wsi Zalesie i Niemce. W tym czasie szedł kondukt pogrzebowy na 
cmentarz parafialny w Niemcach. Zmarłą była córka doktora z Nasutowa – Izabela Halecka. 
Kondukt został zatrzymany przez Niemców, a na cmentarz pozwolono pójść tylko księdzu, 
kościelnemu i furmanowi, wiozącemu trumnę ze zmarłą. Przy zakopywaniu trumny asysto-
wał niemiecki żandarm. 

Cmentarz położony był około 1 km od miejsca egzekucji Żydów. 

Okoliczni mieszkańcy słyszeli płacz i strzały – seryjne i pojedyncze. Po zakończonej eg-
zekucji, ci sami ludzie, którzy kopali doły, przyszli i zawalili ziemią ciała pomordo wa nych. 
Przysypani byli wapnem. Byli w ubraniach szpitalnych i cywilnych; niektórzy dawali jeszcze 
oznaki życia. 

Po pewnym czasie, znów rozegrały się identyczne wydarzenia. Tym razem, w obstawie 
miejsca egzekucji, brali udział policjanci polscy. Z chwilą przywiezienia ofiar na miejsce eg-
zekucji, Niemcy kazali polskiej policji cofnąć się w las. Manewr ten zaciekawił ludzi, którzy 
kopali doły dla rozstrzelanych – tj. M. Tkaczyka i braci Kasperków. Spytali oni policjantów, 
co oznacza, że Niemcy każą policjantom wycofać się w głąb lasu. Wówczas jeden policjant 
powiedział im, że, gdy przywozi się na rozstrzelanie także Polaków, to wówczas Niemcy każą 
policjantom wycofać się”. 

Po tych egzekucjach ludność miejscowa odwiedzała zbiorowe mogiły. Były one zrówna-
ne z poziomem ziemi. Obok leżały strzępy ubrań i wiele przedmiotów osobistego użytku,  
a w pniach drzew tkwiły niezliczone ilości igieł do zastrzyków. Mord ten przygnębiająco od-
bił się na nastrojach okolicznych mieszkańców. Z przerażeniem oczekiwano dalszych dzia łań 
okupanta.

KWIECIEŃ 1942

CIECIERZYN
Pod wiadukt kolejowy w Ciecierzynie, Niemcy przywieźli pewnego dnia czterech juna-

ków. Tu ich rozstrzelano, każąc im przedtem uciekać. Ubrani byli w pasiaki. Pochowano ich 
w dołach po ziemi, wybranej na budowę mostu kolejowego.
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MAJ 1942

Pod koniec miesiąca, przejeżdżał transport kolejowy, wiozący prawdopodobnie Żydów  
z Małkini na Majdanek. Między stacją kolejową „Bystrzyca”, a Lublinem, wyrzucano z pocią-
gu trupy. Miejscowa ludność zbierała i zakopywała je do ziemi.

CZERWIEC 1942

Do dowódcy B.Ch. w Kawce – Stanisława Kruszyńskiego „Kukułki” – przybiegł pewnego 
dnia członek B.Ch. ze Stoczka z meldunkiem, że jest u niego nieznany mężczyzna, który szu-
ka kontaktu z pod ziemiem, by wstąpić i działać przeciwko władzy okupacyjnej. 

Kruszyński kazał go przyprowadzić i przezornie powiadomił kapitana Stefana Dębickie-
go, ps. „Jaksa”, „Kmicic” – dowódcę podchorążówki A.K., kwaterującej w pobliżu. „Jaksa” 
natychmiast przybył do „Kukułki”. 

Gdy wspomnianego mężczyznę przyprowadzono, „Jaksa” natychmiast rozpoznał w nim 
denuncjatora, szpiega i agenta Gestapo. Nazywał się S. i pochodził z Helenowa koło Lubli-
na. Spowodował on liczne aresztowania członków podziemia w gminach: Garbów, Jastków, 
Kurów i Markuszów. Razem z Gestapowcami, brał on osobisty udział w niektórych areszto-
waniach. 

Z rozkazu „Jaksa”, agent został natychmiast aresztowany. W czasie przesłuchania przez 
kapitana „Jaksę”, S. proponował dać 30 000 zł oraz swoją osobę do dyspozycji dowództwa. 
Nastąpiła krótka decyzja i agent przestał być groźny.

BASZKI
Przy końcu czerwca, Niemcy aresztowali Antoniego Wysoka – byłego żołnierza 50 Pułku 

Piechoty 27 Dywizji, pod dow. gen Drapelli.

W czasie walk z Niemcami we wrześniu 1939 r., Wysok dostał się do niewoli niemieckiej. 
Po pewnym czasie zachorował i dostał urlop zdrowotny do domu. Po wyzdrowieniu nie po-
wrócił do niewoli, lecz musiał się ukrywać przed niemiecką żandarmerią. Po aresztowaniu, 
osadzony został na Zamku w Lublinie, gdzie przebywał kilkanaście miesięcy. W więzie niu 
zachorował i po usilnych staraniach rodzin, popartych łapówką, został zwolniony. 

Aresztowany został także Władysław Grzesiak za nieoddawanie Niemcom kontyngentów 
w postaci produktów rolnych i mięsa. Jego także osadzono na Zamku w Lublinie (w celi nr 30 
i 26). Otrzymał wyrok 1 rok więzienia. Został zwolniony dn. 15 sierpnia 1943 roku.

SIERPIEŃ 1942

KRASIENIN i MAJDAN KRASIENIŃSKI 
W dniu 16 sierpnia 1942 roku przybyła niemiecka ekspedycja karna i rozpoczęto ma sowe 

aresztowania mężczyzn we wsi Krasienin, Majdan Krasieniński i okolicznych kolo niach. 
Aresztowania były odwetem za działalność partyzantów na tym terenie i za pomoc udzie laną 
im przez miejscową ludność.
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W czasie tej obławy, dwaj młodzi chłopcy będący w polu, zaczęli przestraszeni uciekać do 

domu. Byli to dwaj bracia Majowie: Mieczysław – lat 15 i Józef – lat 17. Gdy wpadli do domu, 
ukryli się w skrytce, wykopanej pod łóżkiem w kuchni. Niemcy otoczyli dom i odnaleźli ich. 
Zbito ich kijami w okrutny sposób i aresztowano.

We wszystkich budynkach przeprowadzono szczegółową rewizję, a stodołę, w której było 
pełno zboża, przestrzeliwano z karabinów, mniemając, że ukrywają się tam Żydzi. 

Wykaz osób aresztowanych w czasie tej obławy:

l.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Losy tej osoby

1 Błach Jan Majdan Krasieniński zginął na Majdanku

2 Błach Michał Majdan Krasieniński zginął na Majdanku

3 Bogusław Bolesław Smugi nie powrócił

4 Bogusław Józef Krasienin powrócił

5 Czerwonka Czesław Krasienin zginął na Majdanku

6 Drozd Andrzej Majdan Krasieniński powrócił

7 Drozd Franciszek Krasienin powrócił

8 Fronczak Jan Majdan Krasieniński nie powrócił

9 Gwiazda Wojciech Krasienin zginął na Majdanku

10 Janiak Tadeusz Krasienin powrócił

11 Kubiak Antoni Kol. Krasienin nie powrócił

12 Maj Józef Krasienin zginął na Majdanku

13 Maj Mieczysław Krasienin zmarł na Majdanku 1.IX.1942 r

14 Misiurek Aleksander Kol. Krasienin powrócił

15 Misiurek Franciszek Kol. Krasienin powrócił

16 Pietrzak Stanisław Majdan Krasieniński nie powrócił

17 Prażmo Edward Krasienin zginął na Majdanku

18 Prażmo Eugeniusz Krasienin zginął na Majdanku

19 Prażmo Tadeusz Krasienin zginął na Majdanku

20 Staszek Bolesław – lat 17 Majdan Krasieniński nie powrócił

21 Stefaniak Czesław Majdan Krasieniński nie powrócił

22 Wiater Tadeusz Krasienin powrócił

23 Zając Stanisław Majdan Krasieniński nie powrócił

24 Zięba Stanisław Krasienin zginął na Majdanku

25 jeniec radziecki ukrywał się u Czesława Wiatra zabity na miejscu
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Ogółem aresztowanych zostało 31 osób a 1 zastrzelono na miejscu. Nazwisk 7 osób nie 

udało się ustalić. 

Wszyscy aresztowani zostali wywiezieni do obozu koncentracyjnego na Majdanku. Łącz-
nie z ob ozu powróciło po kilkunastu tygodniach 8 osób. Pozostałych wymordowano w ciągu 
kilku miesięcy. 

Gdy po zakończonej obławie Niemcy odjeżdżali z aresztowanymi, kobiety biegły za nimi  
i płacząc prosiły o zwo  l nienie mężów, synów, braci. Niemcy ze śmiechem strzelali im pod 
nogi, by zmusić je do zaniechania próśb.

Aresztowanych pędzono na Majdanek pieszo, natomiast Niemcy jechali motocyklami.

Tylko o niektórych aresztowanych wiadomo, w jaki sposób zginęli. Jan Błach zastrzelo ny 
został przez niemieckiego wartownika, gdy będąc chory, wyszedł w nocy z baraku i cho dził 
po placu, co sprawiało mu ulgę w gorączce. Michała Błacha zastrzelił nie mie cki wartownik, 
gdy, chcąc zaspokoić głód kilku przyjaciół, czołgał się do kopca z bru kwią. Czes ław Czer-
wonka – ukrył się w stercie słomy, stojącej na uboczu. Zauważony przez wartownika – musiał 
zginąć.

LASY KOZŁOWIECKIE – „BRATNIK”
Ukrywający się przed Niemcami Żydzi, założyli tu obóz, by dać schronienie wynędznia-

łym kobietom, starcom i dzieciom – razem około 140 osób.

W pobliżu, obozowało kilkunastu żołnierzy radzieckich, uciekających z niewoli.

Pewnego dnia, latem 1942 roku, żandarmi niemieccy, patrolujący okolicę, otoczyli obóz  
i wszystkich Żydów wymordowali. Zginęło także kilku jeńców radzieckich.

WRZESIEŃ 1942

NASUTÓW
Nieznany oddział partyzancki A.L., kwaterujący we wsi, napotkał wójta gminy Niemce,  

który przybył tu w sprawach urzędowych. Partyzanci wymierzyli mu karę chłosty i puścili.

KRASIENIN 
Przybyły służbowo kolczykarz zwierząt rzeźnych (na gminę Niemce) wstąpił do gospody, 

którą prowadził Karasek (członek A.K.). Ten dał kolczykarzowi wódki, by zatrzymać go jak 
najdłużej, zawiadamiając jednocześnie dowództwo 40-osobowego oddziału partyzanckiego, 
kwaterującego w Woli Krasienińskiej, u Józefa Gąsiora, ps. „Kaczor”.

Dowódca oddziału wyznaczył 4 partyzantów i wysłał ich z zadaniem wymierzenia kolczy-
karzowi 25 kijów za nadgorliwość w wysługiwaniu się władzom okupacyjnym.

Partyzanci wykonali zadanie zgodnie z rozkazem. Karę wymierzono mu w świetlicy re-
mizy strażackiej w Krasieninie. Po tym incydencie, kolczykarz, do końca okupacji, nie poka-
zał się w Krasieninie.

*
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W ostatnich dniach września, rodzina, aresztowanego 16 sierpnia 1942 roku, Eugeniusza 

Prażmo, została powiadomiona przez jednego z więźniów, zwolnionego z Majdanka, że wyżej 
wymieniony został rozstrzelany podczas egzekucji zbiorowej więźniów w dołach dzielnicy 
Czechów.

*
Również we wrześniu, Niemcy aresztowali rolnika Jana Wójcika – członka B.Ch. Areszto-

wany nie powrócił nigdy do domu.

JAKUBOWICE
Żandarmi z Ciecierzyna i Lublina aresztowali następujących mieszkańców Jakubowic:

1. Łucjan (imię nieznane) – podejrzany o posiadanie dubeltówki. Został osadzony na 
Zamku w Lublinie, skąd nie powrócił.

2. Władysław Podstawka, lat 41 – podchorąży Wojska Polskiego, były działacz Związku 
Młodzieży Wiejskiej „Wici”, przedwojenny korespondent gazety pt. „Wici”. Podejrzany 
był o to, że w swoich budynkach przetrzymuje Żydów. Zamordowany został na Zamku 
Lubelskim.

3. Edward Radzki, lat 19. Osadzony został w więzieniu na Zamku Lubelskim, a następnie 
w obozach na Majdanku i Oświęcimiu. Nie powrócił do domu.

Wszystkich wyżej wymienionych oskarżył szpicel i denuncjator, mieszkaniec Jakubowic 
– Stanisław N.

PAŹDZIERNIK 1942

BASZKI
Niemcy przebrani w ubrania cywilne, otoczyli dnia 10 października mieszkanie Wacława 

Wacha i za strzelili go w domu. Nie udało się ustalić przyczyny tego mordu.

BIADACZKA (gmina Samoklęski)
Dnia 12 października 1942 roku w miejscowości Biadaczka gm. Samoklęski, Niem-

cy aresztowali 4 braci Marców: Czesława, Jana, Stanisława i Edwarda oraz Franciszka Ko-
walczyka pod zarzutem udziału  w napadzie na Urząd Gminy w Jabłonnej. Bracia Czesław  
i Jan Marcowie oraz Franciszek Kowalczyk, którzy faktycznie brali udział w akcji na UG  
w Jabłonnej zostali straceni przez powieszenie. Egzekucja odbyła się w lasach w rejonie Ja-
błonnej. Stanisław i Edward Marcowie, którzy nie brali udziału w akcji, zostali rozstrzelani  
z grupą 25 innych więźniów w Lublinie, obok cegielni Lemszczyzna.

LISTOPAD 1942

NASUTÓW
Dnia 2 listopada, w masowej łapance w Lublinie, na ulicy Dziesiątej, aresztowana została 

mieszkanka Nasutowa – Janina Wolska, która, w celach zarobkowych, służyła u jednej lubel-
skiej rodziny.
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Osadzona została na Majdanku, wraz z 200-osobową grupą osób, aresztowanych razem  

z nią w dzielnicy Dziesiąta. Zwolniona została dnia 5 lutego 1943 roku, decyzją komendy po-
licji niemieckiej.

*
W Nasutowie, przez okres okupacji niemieckiej, ukrywał się Żyd o nazwisku Wiśniewski. 

Przechowywał się on u różnych gospodarzy. Przeżył wojnę i, po wyzwoleniu, wyjechał stąd  
w poszukiwaniu krewnych.

*
Żandarmi niemieccy schwytali, ukrywającą się we wsi Smugi, rodzinę żydowską, skła-

dającą się z 5 osób. Po przesłuchaniu w szkole w Nasutowie, wyprowadzono ich za szkołę  
i rozstrzelano.

*
Robotnik leśny Jan Gałat przechowywał u siebie w stodole 4-osobową rodzinę żydowską, 

nazywali się Rozgoldowie. Pewnego dnia przyjechali Niemcy ze Starego Tartaku i robili re-
wizję w poszukiwaniu bimbru. Znaleźli Żydów w kryjówce w stodole. Żydzi byli uz bro jeni  
i na miejscu ich rozstrzelano. Natomiast Jana Gałata aresztowano i odstawiono do Lubarto-
wa, gdzie w okrutny sposób został pobity i rozstrzelany.

JAKUBOWICE
W listopadzie 1942 roku, z wyroku sądu cywilnego, Bataliony Chłopskie wykonały wyrok 

śmierci na szpiegu i denuncjatorze – Stanisławie N.

CIECIERZYN
Policjanci niemieccy z Ciecierzyna spędzili kilkudziesięciu rolników i za m knęli ich w za-

budowaniach rolnika Kozła. Po kilkugodzinnym przetrzymaniu wszyscy zostali zwolnieni. 
Przyczyny tej represji są nieznane.

*
Na linii kolejowej Lublin – „Bystrzyca”, oddział partyzantów A.L., pod dowództwem Ry-

szarda Postpowicza, ps. „Murzyn”, spalił 3 wagony ze sprzętem wojskowym, skierowanym na 
wschód.

NIEMCE
W obozie dla junaków, przy szkole w Niemcach, rozstrzelany został junak – Ignacy 

Kluczyński. Pochodził ze wsi Rudka Kozłowiecka. Pracował on razem z innymi junakami  
w składach amunicji na „Mulaku”, koło Niemiec. Wykradał on ze składów amunicję i przeka-
zywał organizacji podziemnej B.CH. w Rudce Kozłowieckiej. Amunicję przenosił w butach, 
co wykryto w czasie rewizji osobistej. 

Ciało zabitego Niemcy wywieźli w nieznanym kierunku.

Podobnie działali inni junacy, jak na przykład: Stanisław Caban, Jan Kowalik, Jan Wło-
darczyk i inni. Amunicję wynoszono w różny sposób – nawet w kotłach z zupą. Ułatwiał im 
to niemiecki strażnik, który pochodził ze Śląska. Stał on w bramie i nie rewidował dokładnie 
junaków, gdy wychodzili z pracy, a nawet, jeśli widział, że coś wynoszą, to jeszcze im doradził 
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jak mają dalej postąpić, by wyjść bezpiecznie. W ten sposób wynoszono płótno spadochro-
nowe, używane przez Niemców do świec, zrzucanych z samolotów, do oświetlenia terenów 
wroga.

Poza tym, ludność miejscowa oraz podziemie, otrzymywali od lekarzy niemieckich  
z Włók, leki i in ne artykuły, zaś z „Mulaka”, udało się wykupić pewną ilość broni i amunicji. 
Kontakty te na wią zano z Niemcami pochodzenia czeskiego lub innymi, którzy byli przeciw-
nikami rządów Hitlera.

*
Żandarmi niemieccy pochodzenia czeskiego, których nazywano Jan i Wacław schwytali 

w lesie koło torów kolejowych zbiegłego z pociągu jeńca radzieckiego, którego po skatowaniu 
zastrzelili. Jeniec bezskutecznie prosił ich o darowanie życia powołując się, że w domu zo-
stawił dwoje małych dzieci. Miejscowi ludzie widzieli ten mord. Zabitego zakopano do zie mi 
na miejscu zbrodni w lesie koło torów kolejowych za wsią Niemce.

RUDKA KOZŁOWIECKA, WOLA NIEMIECKA, ZALESIE
6 listopada 1942 roku, żandarmi niemieccy z Lublina, przy pomocy policji niemieckiej  

z Ciecierzyna i policji granatowej z Niemiec, dokonali masowych aresztowań chłopów, któ-
rych osadzono na Zamku w Lublinie.

Nazwiska aresztowanych:

l.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania

1 Lipski Antoni Rudka Kozłowiecka

2 Stelmach Józef Rudka Kozłowiecka

3 Kosowski Feliks Rudka Kozłowiecka

4 Grondek Józef Rudka Kozłowiecka

5 Prokop Bolesław Rudka Kozłowiecka

6 Sim Antoni Rudka Kozłowiecka

7 Widyński Józef Rudka Kozłowiecka

8 Kozieł Jan Zalesie

9 Bronisz Zygmunt Zalesie

10 Urbaś Jan Wola Niemiecka

11 Stachura Stefan Zalesie

12 Kowalik Jan Zalesie

13 Brzozowski Stanisław Zalesie

14 Plewka Czesław Zalesie

15 Widyński Antoni Zalesie

16 Widyński Józef Zalesie



44
Po paru miesiącach przy usilnych staraniach rodziny i ks. Jędruszaka powrócił do domu 

Jan Urbaś i Stefan Stachura (obaj z Woli Niemieckiej), który jednak w parę dni po powrocie 
zmarł z wycieńczenia. Pozostali nie powrócili nigdy do domów.

GRUDZIEŃ 1942

CIECIERZYN
Na początku grudnia policjanci niemieccy z Ciecierzyna oraz z Lublina otoczyli młyn, 

chcąc aresztować młynarza Franciszka Pydysia. Młynarz zauważył ich w porę i uciekł w po-
bli skie wąwozy. Niemcy jednak schwytali go tam przy pomocy tresowanych psów. Z Nie m-
cami byli dwaj synowie rządcy majątku Ciecierzyn – o nazwisku K. 

F. Pydyś przewieziony został do Lublina i przekazano go do gestapo. W dniu 21. XII. 1942 
roku został rozstrzelany.

Żona Weronika Pydyś, została wyrzucona wraz z dziećmi z mieszkania, zabrano jej kro-
wę. Młynarz aresztowany był pod zarzutem nielegalnego przemiału zboża dla celów podzie-
mia i innych ludzi. Młyn należał do majątku Ciecierzyn pod zarządem niemieckim. Młynarz 
Pydyś kontaktował się z podziemiem lubelskim za pośrednictwem Żyda o nazwisku Gerszon 
i za jego pośrednictwem wydawał mąkę i inne produkty dla głodującej ludności w Lublinie.

KAWKA
W dniu 22.XII. rano przed dom „Kukułki” zajechało auto, z którego wysiadło siedmiu 

żandarmów niemieckich z Lubartowa. Przywieźli ze sobą Żyda z Kamionki Ioska Szymuchę, 
któ ry zeznał, że Stanisław Kruszyński kupował od niego broń i amunicję. Rewizja łącznie 
z prze słuchaniem trwała 7 godzin. St. Kruszyński był komendantem placówki B.Ch. i rze-
czywiście zajmował się reperacją broni i w chwili rewizji było u niego w naprawie 8 sztuk 
karabinów, leżały ukryte wzdłuż płotu w trawie. Broni tej nie znaleziono, znaleziono tylko 
przyrządy do pędzenia bimbru oraz młynek własnej roboty do przemiału ziarna.

„Kukułka” stawiany był pod ścianę stodoły, straszono go rozstrzelaniem lecz w końcu 
wyprowadzono go wraz z Żydem do lasu. Tu Szymucha przeraźliwym głosem zaczął krzyczeć 
„Kruszyńskiego trzeba zabić, bo to jest partyzant, ma fabrykę broni, robił karabiny na nasze 
gło...” nie dokończył wyrazu, bo Niemiec o nazwisku Kitel strzelił mu dwukrotnie w gło wę. 
Teraz zwrócił się do Kruszyńskiego, wyjął zegarek i powiedział: „masz 5 minut na przekaza-
nie ostatnich słów swojej rodzinie – powiedz a my przekażemy”. „Kukułka” zrozumiał, że to 
już koniec życia w duchu westchnął: „Matko Boska ratuj” i błyskawicznymi myślami szukał 
sposobu ratowania się – oświadczył więc: „do rodziny nic nie prze kazuję ale uznaję, że Hitler 
dobrze robi, że wybija bandytów i złodziei, proszę o zawiezie nie mnie do Komendy Schutzpo-
lizei w Kamionce a tam okaże się czy jestem winien”, i o dzi wo oficer wyraził zgodę. Po drodze 
wstąpili do Samoklęsk i tu wójt gm. Samoklęski – Zdziennisch gdy zobaczył Kruszyńskiego 
to oświadczył Niemcom, że jest on dobrym człowiekiem, dobrym murarzem. W Kamionce 
komendant policji volksdeutsch Trzepiatowski także wystawił Kruszyńskiemu dobrą opinię. 
W końcu osadzono Kruszyńskiego w Lubartowie.

W czasie przebywania w więzieniu w Lubartowie dużo pomógł „Kukułce” ksiądz Partyka 
z Lubartowa. W dniu 26 marca odbyła się rozprawa i Kruszyński został ukarany za pędzenie 
bimbru i za nielegalny przemiał zboża chłopom grzywną 1400 zł, niezależnie od tego żona 
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Kruszyńskiego wręczyła Niemcom łapówki w produktach żywnościowych i pieniądzach na 
łączną kwotę 40 000 zł. Kruszyński został wypuszczony z więzienia pod warunkiem, że po  
12-tu miesiącach zgłosi się do żandarmerii w Lubartowie. Przy wypuszczaniu Kruszyńskiego 
z więzienia żandarm Kitel dyskretnie ostrzegł go, ażeby po dwunastu miesiącach ukrył się 
bo będzie z nim źle. Rzeczywiście po upływie roku żandarmi przyjechali po niego lecz nie 
zastali go. Aresztowano brata „Kukułki” Władysława i Jana Małka członka B.Ch. ze Stoczka. 
Wywieziono ich do Lublina, gdzie na Zamku przebywali aż do wyzwolenia.
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ROK 1943

STYCZEŃ 1943

18 stycznia żandarmi niemieccy przybyli z Lublina i aresztowali następujących mieszkań-
ców:

1. Franciszek Drozd    lat 20   zam. w kol. Krasienin

2. Józef Woch    lat 20   zam. w Stoczku

3. Józef Kowalski     lat 37   zam. w Woli Krasienińskiej

4. Jan Gąska czł. B.Ch. ps. „Smutny”  lat 43   zam. w kol. Krasienin

5. Stanisław Misiurek   lat 45   zam. w Woli Krasienińskiej.

Wszystkich aresztowanych wyprowadzono koło wiatraka w Stoczku i tu rozstrzelano.

NIEMCE
Przybyli z Lublina 18 stycznia żandarmi niemieccy aresztowali Jana Kowalika z Niemiec, 

gdy ten pracował w składach amunicji na Mulaku. Podejrzany był o kradzież sprzętu wojsko-
wego. Wywieziony do Lublina i po śledztwie dnia 1 kwietnia wywieziony do obozu koncen-
tracyjnego w Buchenwaldzie w głębi Rzeszy Niemieckiej. Z obozu uwolniony został przez 
wojska amerykańskie dnia 8. V. 1945 roku i wtedy wrócił do kraju.

LUTY 1943

WOLA NIEMIECKA
Z rozkazu niemieckiej Policji Państwowej w Lublinie zastosowano areszt prewencyjny 

wo bec Władysława Włodarczyka, byłego żołnierza W.P., który brał udział w woj  nie obron-
nej z Niemcami w 1939 roku w 21 pułku Ułanów Nadwiślańskich w Wołyńskiej Brygadzie 
Kawalerii. Walczył pod Częstochową i następnie w obronie Warszawy. Wywieziony został 
do Lublina i osadzony na Zamku. Następnie wywieziony do obozu koncentracyjnego w Bu-
chenwaldzie jako nr 15676, skąd dnia 26.VIII.1943 roku trafił do obozu w Oranienburgu  
z nr 70892. Zatrudniony tu był w fabryce samolotów wojskowych typu „Heinkel”.

MARZEC 1943

NASUTÓW
Mieszkaniec Nasutowa Ob. Żak przechowywał przez całą okupację oficera, członka A.K. 

Roberta Janika, który prowadził działalność konspiracyjną w Starym Tartaku (Lasy Kozło-
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wieckie). Pracował jako nauczyciel w Szkole w Nasutowie, mieszkał zaś u rolnika naz wiskiem 
Gruda w Nasutowie.

STOCZEK
Żandarmi z Lublina aresztowali Józefa Kuziołę i Jana Waśko. W czasie ucieczki zastrzelo-

ny został Hieronim Kuzioła. Aresztowanego Waśko osadzono na Zamku w Lublinie.

*
W marcu 1943 roku, w wioskach położonych w pobliżu Lasów Kozłowieckich, uaktyw-

niono działalność tajnej organizacji kobiecej, pod nazwą Ludowego Związku Kobiet, założo-
nego jeszcze w grudniu 1942 roku. W ramach tej organizacji powstał „Zielony” Krzyż”, do 
którego przyjęto młode dziewczęta.

Zaprzysiężenie odebrał zastępca Komendanta I-go Rej. B.Ch. XII obwodu lubartowskie-
go, Piotr Białek ps. „Mały Lis” oraz „Bez”.

Komendantką władz gminnych Zielonego Krzyża w gm. Niemce była Sabina Kuklówna 
ps. „Jagienka” z Osówki ur. 5. XII. 1922 roku.

Wykaz nazwisk sanitariuszek Zielonego Krzyża w I Rej. B.Ch.

l.p. Nazwisko i imię Miejscowość Data urodzenia

1 Drozd Wanda ps. Dzielna Wola Krasienińska 15.VI.1926 r.

2 Jabłońska Stanisława ps. Makówka Wola Niemiecka 11.V.1910 r.

3 Kosowska Leokadia ps. Kalina Majdan Krasieniński 10.I.1916 r.

4 Nadulska ps. Wiśnia Kawka 1918 r.

5 Sternik Janina ps. Borówka Stoczek 1917 r.

6 Szostakowicz Wacława ps. Kasia Majdan Krasieniński 28.V.1918 r.

7 Wiater Mieczysława ps. Dzielna Krasienin 24.VI.1920 r.

8 Zgierska Wanda ps. Smutna Wola Krasienińska 16.II.1921 r.

Staż szkoleniowy sanitarny tajny odbyło 8 sanitariuszek w szpitalu przy ulicy Staszica  
w Lu blinie pod kierunkiem umówionych lekarzy. Natomiast masowe szkolenia w tere-
nie w umó wionych mieszkaniach prowadziła pielęgniarka z Lubartowa – Janina Bagno ps. 
„Mrów ka”.

Komendantką Zielonego Krzyża na Obwód lubartowski była nauczycielka z Samoklęsk - 
Jadwiga Korzeniowska ps. „Kasia”.

W Jakubowicach tamtejsza organizacja B.Ch. zorganizowała służbę sanitariuszek Zielo-
nego Krzyża, lecz nie zebrano tych danych z braku czasu.

MAZIARKA (koło Pryszczowej Góry)
Dnia 13. III. 1943 roku przyjechali żandarmi z Lublina i zabili Andrzeja Kosackiego oraz 

jego dwóch synów, oskarżając ich o kontakty z partyzantami radzieckimi i Żydami, ukrywa-
jącymi się w okolicznych lasach i wioskach.
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NIEMCE
Oddział Specjalny Batalionów Chłopskich Rej. I pod dowództwem Stanisława Sternika 

ps. „Ster” wykonał wyrok śmierci wydany przez podziemne władze, na agencie gestapo, który 
został schwytany przez w/w oddział, gdy jechał motorem w lesie koło Niemiec na szosie z Lu-
blina do Lubartowa. W czasie rewizji osobistej znaleziono przy nim materiały szpiegowskie.

*
Dnia 24.III.1943 r. na drodze od gorzelni do szosy Lublin – Lubartów, około 60 m od 

domu został aresztowany syn gorzelanego, starszy sierżant Wojska Polskiego Witold Ryszard 
Wyrzykowski (przed wojną służył w drugim pułku ułanów w Suwałkach) i jego kolega, z za-
wodu nauczyciel – Władysław Frelek. Okoliczności były następujące:

Władysław Frelek (lat 33) mieszkał u swego teścia, Gładysza w folwarku należącym do 
hrabiny Łosiowej w Leonowie. Witold Wyrzykowski dla bezpieczeństwa również przebywał 
przeważnie w Leonowie, oddalonym od Niemiec około 3 km. Mieszkała tam również jego 
żona z zawodu pielęgniarka. W dniu 24 marca obaj przyszli do ojca Witolda, który był kie-
rownikiem gorzelni w Niemcach. Tu wykąpali się, zjedli obiad i wyszli udając się w kierun-
ku szosy Lublin–Lubartów. Uszli może 60m, gdy niespodziewanie zajechało im drogę auto,  
z którego wyskoczyło dwóch oficerów niemieckich z bronią skierowaną w nich. Zaprowadzili 
ich kilkadziesiąt kroków dalej na łąkę i tu dokonali rewizji osobistej. Następnie zabrali ich 
do samochodu, zawieźli do lasu za Niemcami w stronę Lubartowa i tam zastrzelili. Frelkowi 
strzelono w potylicę, natomiast Wyrzykowskiemu kazano uciekać, postrzelono go w no gę,  
a następnie dobito strzałem w głowę. 

Pocho wani są obaj na cmentarzu parafialnym w Niemcach.

Tło tego mordu przedstawia się następująco:

W gorzelni, na początku okupacji zamieszkała akuszerka S. z córką Niną. By ły one na-
rodowości ukraińskiej. Obie przyjaźniły się z oficerami niemieckimi, którzy kwa  terowali  
w pałacu. S. utrzymywała kontakty także z dyrektorem szpitala w Lu bartowie dr Burko-Cho-
cykiem, który był przewodniczącym Komitetu Wolnej Ukrainy. Czasem przyjeżdżał on do S.

S. powiadomiła Niemców o pobycie w gorzelni Wyrzykowskiego i Frelka.

Po tych wydarzeniach S. poczuła się niepewnie. W rozmowie z jedną z robotnic majątku, 
Heleną Wichrowską, wypowiedziała takie słowa: „Ja stąd wyjadę, bo tu zaczyna być niebez-
piecznie”. I rzeczywiście wyjechała.

Władze Armii Krajowej po przeprowadzeniu wnikliwego dochodzenia wydały wyrok 
śmierci na S. i jej córkę - Ninę, lecz było już za późno - obie wyjechały na dwa dni przed 
ogłoszeniem wyroku.

Nina pracowała początkowo na poczcie w Niemcach, mieszczącej się naprzeciw kościoła, 
w mieszkaniu Dobosza. Pewnego dnia przyjechało dwóch monterów z Lublina w celu kon-
serwacji instalacji łączności. W czasie wykonywania tych czynności Nina prowadziła z nimi 
rozmowy. Fragmenty rozmów przekazała do gestapo w Lublinie.

Pewnej nocy przyjechali gestapowcy i zmusili Dobosza, by prowadził ich na strych nad 
oborą, gdzie nocowali monterzy, zabrano ich i już nigdy ci sami nie przyjechali do konser-
wacji aparatury.

Syn S. służył w armii niemieckiej, zaś druga córka miała fabrykę octu w Par czewie. 



49

*
W urzędzie Gminy Niemce pracował urzędnik prowadzący sprawy „werbunku” na roboty 

do Niemiec. Z braku chętnych ludzie byli wyznaczani przymusowo, a kto nie wyrażał zgody 
zabierany był siłą. Urzędnik ten nazywał się K. i był synem komendanta policji granatowej  
z Niemiec. K. otrzymał od władz podziemnych A.K. ostrzeżenie aby zaprzestał zbyt gorliwej 
działalności na szkodę Polaków. Odniosło to pożądany skutek.

*
Część załogi niemieckiej kwaterującej w Niemcach otrzymała rozkaz wyjazdu na front 

wschodni. Niektórzy z nich płakali i mówili Polakom, że z frontu wschodniego nie powrócą 
żywi.

CIECIERZYN
Dnia 28 marca policjanci niemieccy kwaterujący w pałacu wyprowadzili w nocy właści-

cielkę majątku p. Olgę Steckiewicz i udali się z nią w głąb parku. Po pewnym czasie wrócili 
bez niej.

Robotnik stajenny majątku, Krasucki Wacław był wtedy w stajni, gdyż reperował zaprzęgi 
konne i zeznał co następuje:

„Tego dnia p. Olga Steckiewicz była wezwana na przesłuchanie do gestapo do Lublina. 
Niemcy kwaterujący w Ciecierzynie pojechali końmi do Lublina i późnym wieczorem przywieźli  
p. Steckiewicz do domu. Po pewnym czasie wyprowadzili ją z pałacu. W parku zabili ją i pocho-
wali, maskując dokładnie miejsce zakopania ciała”.

Mąż Pani Olgi – Olgierd Steckiewicz był oficerem Wojska Polskiego. Walczył z Niem-
cami w wojnie obronnej w 1939 roku. Dostał się do niewoli, skąd prawdopodobnie uciekł  
i ukry wał się przed Niemcami.

W tej sprawie rolę kolaboranta odegrał prawdopodobnie zarządca majątku Ciecierzyn, K., 
który wraz z dwoma synami prowadził współpracę z Niem cami. Synowie zostali za strzeleni  
w nie  długim czasie, z wyroku sądu podziemnego.

SWOBODA
U Władysława Piątka ukrywał się jeniec radziecki Aleksy Krutow. Siostra Piątka mie-

szkająca w innej wiosce, chcąc zemścić się na bracie z przyczyn rodzinnych, poszła na po-
sterunek policji granatowej w Wólce i zameldowała o przechowywaniu jeńca. Policja wraz 
z Niem cami przyjechała i aresztowała Wł. Piątka, Józefa Hunka i Zgierskiego lat 17. Wszy-
st kich pod zarzutem udzielania pomocy jeńcowi radzieckiemu. Schwytano też jeńca. Wszy-
stkich wieziono furmanką do Lublina. W drodze jeniec radziecki zbiegł. Po pewnym czasie 
Hunek powrócił, natomiast Piątek i Zgierski zostali zamordowani na Zamku w Lublinie.

KWIECIEŃ 1943

CIECIERZYN
Dnia 3 kwietnia żandarmi z Ciecierzyna wprowadzili do wąwozu za Ciecierzynem kilka 

osób i rozstrzelali. Ciała ofiar zakopali a groby zamaskowali.
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STARY TARTAK
Dnia 7 kwietnia Oddział Gwardii Ludowej dowodzony przez kapitana Mikołaja Kołosowa 

zniszczył urządzenia tartaku w Lasach Kozłowieckich.

*
Przybyła tu grupa partyzantów radzieckich pod dowództwem „Czapajewa”. Dokonali oni 

zniszczeń w tartaku.

NASUTÓW
Dnia 18 kwietnia Oddział Specjalny Obwodu Lubartowskiego Batalionów Chłopskich po-

wracając z akcji z gminy Chlewiska, zlikwidował agentów gestapo i urzędników tamtejszego 
„Arbeitsamtu”. Przechodząc przez wieś Niemce napotkali tam spęd bydła zarządzony przez 
władze okupacyjne. Spęd został rozbity, mimo, że był strzeżony przez policję granatową, któ-
ra na widok partyzantów usunęła się.

MAJ 1943

NASUTÓW
6 maja Oddział Specjalny B.Ch. Rej. I zniszczył dokumenty urzędowe u sołtysa.

KRASIENIN
W dniu 6 maja wyrokiem Sądu Cywilnego B.Ch., Oddział B.Ch. z Garbowa wykonał wy-

rok śmierci na dwojgu agentach gestapo. Byli nimi: nauczyciel G. i jego kochanka. W miesz-
kaniu ich znaleziono listę z nazwiskami ludzi z okolicznych wiosek. Agenci mie szkali u rol-
nika Stanisława Maja.

*
W dniu 7 maja jadący żandarmi niemieccy zobaczyli idącego jeńca radzieckiego, ukrywa-

jącego się u okolicznych rolników i zwanego „Szczepan”. Wywiązała się krótka walka. „Szcze-
pan” został zabity.

MICHÓW
Dnia 15.V.1943 roku Komendant Rej. I B.Ch. – Józef Nowacki ps. „Bez” i kilku jego par-

tyzantów wzięli udział w akcji na Michów. Akcją kierował Komendant XII Obwodu B.Ch. 
Franciszek Kusyk ps. „Grot”. Zadanie zostało wykonane. W akcji tej brało udział 35 party-
zantów B.Ch. Opanowano Urząd Gminy i mleczarnię, zabito trzech Niemców i wypuszczono  
z aresztu 7-miu więźniów.

KRASIENIN – MAJDAN KRASIENIŃSKI
Dnia 27 V Oddział Specjalny pod dowództwem J. Nowackiego ps. „Bez” zniszczył doku-

menty urzędowe u sołtysów w Krasieninie, Majdanie Krasienińskim i Wólce Krasienińskiej.
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STARY TARTAK
Oddział Specjalny B.Ch. Obwodu Lubartowskiego uszkodził tartak podczas bitwy z Nie-

m cami.

CZERWIEC 1943

NIEMCE
Pewnej nocy Oddział A.K. z miejscowego rejonu zaatakował oddział niemiecki pilnujący 

mostu kolejowego w Lasach Kozłowieckich. Akcja nie udała się, ponieważ w czasie bitwy par-
tyzanci użyli granatów, z których tylko połowa eksplodowała. Niemcy silnym ogniem odparli 
partyzantów, lecz bojąc się ponownego ataku - uciekli.

Na drugi dzień rano, członek A.K. z Niemiec – W. Hamera udał się na miejsce walki 
i upewniwszy się, że nie ma Niemców odszukał i zabrał 7 sztuk granatów, które nie wybuchły. 
Okazało się, że były źle powkręcane zapalniki. Partyzanci byli słabo zapoznani z tą bronią.

*
W majątku Niemce także trzymano przez pewien okres jeńców radzieckich i obchodzono 

się z nimi podobnie jak w Leonowie. Mieszkali oni na strychu nad stajnią. Jeńcy z Leonowa  
i Niemiec pracowali w składach amunicji na Mulaku.

Pewnej niedzieli do placówki A.K. w Niemcach przyjechał partyzant z Bychawy ps. „Bro-
na”. Zgłosił się do Wacława Hamery, lecz nie zastał go w domu. Był on w kościele na mszy. 
Poszedł więc przed kościół i oczekiwał aż Hamera wyjdzie.

Po nabożeństwie „Brona” podając rękę Hamerze odwrócił głowę i pilnie zaczął wpatrywać 
się w pewnego osobnika idącego od plebani. Hamera zapytany, wyjaśnił, że jest to nieznany 
mu człowiek przebywający na tym terenie a zajmujący się kontraktacją krzewów. „Brona” 
ostrożnie udał się jego śladem i rozpoznał w nim niebezpiecznego szpiega niemieckiego, po-
szukiwanego przez polskie podziemie. „Brona” kazał Hamerze natychmiast ostrzec wszyst-
kich, którzy stykali się z tym osobnikiem, by mieli się na baczności.

Szybko ustalili plan działania. Na drugi dzień przybyło kilku partyzantów od „Spartanina” 
z Bychawy i Bełżyc. Razem udali się do placówki A.K. w Sernikach i tam schwytali poszu-
kiwanego szpiega. Podczas rewizji osobistej znaleziono przy agencie zaszytą w podszewce 
listę z nazwiskami członków podziemia z Niemiec: Władysława Kowalika, Stanisława Ka-
sperka s. Antoniego i innych osób z sąsiednich wiosek. Agent początkowo nie przyznawał się 
do współpracy z Niemcami, lecz po przedłożeniu mu niezbitych argumentów przyznał się  
i prosił o przebaczenie. Wyrok został wykonany. Po tych wydarzeniach ludzie ze wsi Niemce 
zrozumieli, jakie groziło im niebezpieczeństwo. Mówili, że agent wypytywał o organizację 
podziemną, by do niej wstąpić. Niektórych ludzi namawiał do wstąpienie do organizacji pod-
ziemnej, w której on sam rzekomo był.

*
Żandarmi z Lublina aresztowali właściciela młyna Michała Janiaka, piekarza Michalaka  

i chcieli aresztować także Stanisława Kozła (pracownika młyna), lecz temu ostatniemu udało 
się zbiec. Krył się przez całą okupację w Nasutowie, Starym Tartaku. Pełnił pewne funkcje 
zlecane mu przez władze podziemne A.K. i tak doczekał wyzwolenia.
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Pewnej nocy zawiadowca stacji kolejowej Bystrzyca – Różycki przybył zdyszany do człon-

ka A.K. Piotra Bujaka i zawiadomił go, że na stacji zatrzymał się zdążający do Lublina pociąg, 
w którego składzie jest kilka wagonów z dzwonami zabranymi z polskich kościołów. Czasu 
było niewiele, ponieważ zbliżał się świt. Różycki zawołał więc jeszcze do pomocy dróżnika 
kolejowego i we trzech wyładowali trzy dzwony. Dwa z nich schowali w stodole u dróż nika, 
jeden najmniejszy Piotr Bujak zawiózł do siebie. Po wyzwoleniu dzwony oddano do kościoła 
parafialnego w Niemcach, z którego Niemcy również zabrali dzwony.

*
Hauptman - dowódca załogi niemieckiej w Niemcach i na Mulaku, w składnicy amunicji 

często upijał się i w takim stanie stawał się niebezpieczny. Bił Polaków za byle co, nawet za to, 
gdy ktoś mijając się z nim nie pozdrowił lub nieudolnie wykonywał jego polecenia. 

Pewnego razu Hauptman zaprosił do siebie księdza Jędruszaka i hrabiego Łosia. Następ-
nie pod groźbą użycia pistoletu zmuszał ich do picia wódki. Wracając do domu ledwie trzy-
mali się na nogach.

Hauptman jeździł przeważnie rowerem. Gdy przyjeżdżał do obozu na Mulaku, gdzie pra-
cowali junacy, zsiadał z roweru i puszczał go z rozmachem przed siebie w stronę pracujących. 
Obowiązkiem junaków było schwycić rower, gdy nie udało im się i rower wywrócił się, wtedy 
Hauptman bił junaków.

Pewnego dnia jechał rowerem przez wieś. Był pijany. Po drodze zbił idącego przez wieś 
rolnika Stanisława Raraka za to, że „źle” się ukłonił. Następnie udał się na pocztę, która mie-
ściła się w domu u J. Dobosza. Tam został zastrzelony przez członków miejscowej placówki 
A.K., którzy upozorowali samobójstwo

Natychmiast zjechała karna ekspedycja z Lublina. Zaczęto przeprowadzać drobiazgo-
we śledztwo. Niemcy, z pomocą księdza Jędruszaka jako tłumacza, przesłuchali wszystkich 
świadków wydarzeń. Po oświadczeniu księdza Jędruszka, który zeznał, że hauptman był jego 
przyjacielem i zwierzał mu się, że jest nieszczęśliwie zakochany w naczelniczce poczty oraz 
po badaniach przeprowadzonych przez lekarzy niemieckich, ustalono oficjalnie, że było to 
samobójstwo.

Po zakończeniu śledztwa ksiądz Jędruszak zaprosił Niemców na obiad. Na plebani bardzo 
dobrze ich ugościł i obdarował. Po przyjęciu Niemcy odjechali do Lublina nie stosując żad-
nych represji wobec mieszkańców.

CIECIERZYN
Partyzant Polskiej Partii Robotniczej (PPR), Piotr Gromaszek podłożył minę pod nadjeż-

dżający pociąg. Efekt był słaby z powodu małej siły wybuchu.

FOLWARK LEONÓW
Z grupy jeńców radzieckich trzymanych w starej stodole uciekło czterech jeńców. Poszli 

w kierunku wschodnim w lasy za rzekę Wieprz. Ucieczkę ułatwił im stróż nocny Stanisław 
Zarębski i Bolesław Górny. Obaj byli robotnikami folwarku w Leonowie. Jeńcy trzymani byli 
za ogrodzeniem z drutu kolczastego a było ich ponad stu. Głodzeni i bici w nieludzki spo-
sób masowo umierali. Ciała wywożono do lasów i tam zakopywano maskując groby. Jeńców 
strzegli żołnierze z ukraińskiej armii kolaboracyjnej, pomagającej armii niemieckiej.
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NASUTÓW
Dnia 17 czerwca żandarmeria niemiecka z Lublina z udziałem policji granatowej z poste-

runku w Niemcach dokonała aresztowań mieszkańców wsi Nasutów. Aresztowano 40 osób. 
Zastrzelony został rolnik Władysław Marczak, który ukrył się w rosnących w ogrodzie karto-
flach, gdzie zginął od kuli niemieckiej.

Komendant policji polskiej A. Kudyba interweniował u dowódcy ekspedycji o zwolnienie 
aresztowanych, lecz tylko część aresztowanych zwolniono, pozostałych wywieziono do obozu 
koncentracyjnego na Majdanku.

Nazwiska wywiezionych:

1. Domański Stanisław

2. Kolanecki Jan

3. Kozieł Jan

4. Kozieł Piotr

5. Krakowiak Stanisław

6. Krzyżanowski Antoni

7. Małyska Michał

8. Putek Jan

9. Putek Józef

10. Skrzypiec Jan

11. Smoliński Bolesław

12. Smoliński Jan

13. Smoliński Władysław

14. Stefaniak Michał

15. Urban Michał

Nazwisk kilku aresztowanych nie udało się ustalić. Wszystkich wywieziono do Lublina  
i osadzono w obozie koncentracyjnym na Majdanku.

Rodziny aresztowanych nawiązały kontakt z pewną kobietą w Lublinie, która pośredni-
czyła między władzami niemieckimi a rodzinami i przy pomocy tych kontaktów, po wręcze-
niu dużego okupu, udało się uwolnić aresztowanych za wyjątkiem Bolesława Smolińskiego 
i Stanisława Krakowiaka, którzy zostali zamordowani w obozie.

LIPIEC 1943

CIECIERZYN
Grupa odważnych chłopców: Piotr Gawroński s. Ludwika, Marian Urbaś, Bolesław Woliń-

ski i Józef Bieniek postanowiło zdobyć trochę węgla. W tym celu chłopcy udali się do przy-
stanku kolejowego w Rudniku. Gdy nadjechał pociąg, wsiedli do wagonu z węglem i ja dąc  
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w stronę Ciecierzyna, zrzucali po drodze bryły węgla. W dalszych wagonach jechali wojskowi 
Niemcy i zauważyli to działanie. Zaczęli strzelać, zabijając Piotra Gawrońskiego. Pozostałym 
chłopcom udało się uciec.

*
Za stawianie oporu władzom okupacyjnym w ściąganiu kontyngentów, Niemcy areszto-

wali: Katarzynę Grzesiak (skazana na 2 lata więzienia), Józefa Kulę (skazany na 1 rok wię zie-
nia) i Wła  dysława Grzesiaka (skazany na 2,5 roku więzienia).

W ściąganiu kontyngentów wysługiwali się Niemcom niektórzy Polacy zwerbowani przez 
władze okupacyjne. Jednym z nich był mieszkaniec Ciecierzyna , sołtys Jan G. Partyzanci 
chcieli go za to zabić, lecz ludzie, nawet ci skrzywdzeni przez niego wstawili się za nim i da-
rowano mu winę. Otrzymał tylko ostrzeżenie.

*
Józef Urbaś (mieszkaniec Ciecierzyna), maszynista kolejowy, prowadził pociąg z Lubli-

na do Łukowa. Pod Gródkiem pociąg został wysadzony miną podłożoną przez partyzan-
tów. Gdy przyjechali Niemcy, zbili maszynistę w okrutny sposób, podejrzewając, że był  
w zmowie z partyzantami. Po przewiezieniu do szpitala maszynista Urbaś zmarł. Niemcy po-
dejrzewali Urbasia, ponieważ już po raz trzeci wysadzono pociąg który on prowadził. Palacz 
tego pociągu nazwiskiem Berej był członkiem podziemia.

*
Jan Borzęcki będąc w Lublinie wstąpił wraz ze swoją siostrą do restauracji przy ul. Lubar-

towskiej. Niespodziewanie Niemcy otoczyli budynek, wkroczyli do środka i zaczęli legity-
mować znajdujących się tu ludzi. Borzęcki, błyskawicznie wyciągnął pistolety i zabił dwu 
Niemców stojących w drzwiach. Następnie wybiegł na ulicę i zaczął uciekać. Już prawie udało 
się zmylić ślad, gdy niespodziewanie znaleźli się Niemcy i choć oddaleni, celnymi strzałami 
dosięgnęli Borzęckiego. Siostra, która nie odstępowała go, zdążyła zabrać mu ze stygnących 
dłoni pistolety i dokumenty, by Niemcy nie mogli zidentyfikować zabitego, gdyż byłoby to 
niebezpieczne dla całej rodziny.

Ojciec zabitego, również Jan, obsługiwał szlak konspiracyjnych przerzutów Lublin – Lasy 
Kozłowieckie.

*
Niemcy z nieznanych powodów aresztowali i wywieźli do Lublina rolników:

1. Gawrońskiego Jana

2. Pietrzaka Stanisława

3. Pietrzaka Władysława

4. Podolskiego Józefa

5. Wójtowicza Stanisława

MAJDAN KRASIENIŃSKI
Oddział Specjalny B.Ch. Rej. I pod dow. Józefa Nowackiego ps. „Bez” dokonał zajęcia 

16 krów w majątku Snopków, którego kierownikiem był Niemiec. Krowy rozdano chłopom 
poszkodowanym przez okupanta.
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WOLA KRASIENIŃSKA
Partyzant B.Ch. Stefan Wiatr będąc we wsi Zofian napotkał dwóch Niemców z załogi 

w Sta rym Tartaku. Rozbroił ich i puścił wolno.

WÓLKA KRASIENIŃSKA
Nocą zamordowano Wincentego Dyszyńskiego. Był to człowiek samotny, utrzymujący się 

skromnie z handlu tytoniem, papierosami, nożykami do golenia, sacharyną itp. Miejscowa 
placówka B.Ch. wykryła, że mordu tego dokonali dwaj miejscowi rabusie, spodziewając się 
u zamordowanego znacznej sumy pieniędzy. Od tej chwili bacznie ich śledzono. Przyłapani 
na rabunku u gospodarza w Kawce próbowali ratować się ucieczką, podczas której zostali 
zastrzeleni.

NIEMCE
Aresztowany został rolnik Brzozowski. Przewieziono go do Lubartowa, gdzie następnie 

rozstrzelano.

*
Członek A.K. przy Parowozowni w Lublinie Ryszard Cybulski zamieszkały w Wandzinie 

będąc wieczorem w Niemcach, dowiedział się, że u pewnej kobiety są dwaj pijani żołnierze 
niemieccy. Kiedy Niemcy opuścili dom, Cybulski udał się za nimi. Jeden z Niemców w pe-
wnej chwili oddalił się na bok, w żyto za potrzebą fizjologiczną. Cybulski podszedł go cicha-
czem, rzucił się na niego i udusił. Drugi Niemiec nie zatrzymując się, oddalił się.

KRASIENIN
Pewnej nocy przez Krasienin przechodził nierozpoznany oddział partyzancki. Od strony 

wschodniej nadjechali Niemcy i na skrzyżowaniu dróg wywiązała się gwałtowna walka. Jeden 
partyzant został zabity przez Niemców.

DYS 
Żandarmi z Ciecierzyna schwytali uciekającego z Obozu na Majdanku więźnia, którego 

rozstrzelano.

*
30 lipca mieszkaniec wsi Dys – Franciszek Podstawka (lat 25) został aresztowany przez 

Niemców z Ciecierzyna. Podczas przesłuchania został mocno pobity. Wieczorem wyprowa-
dzono aresztowanego za park, koło rzeki do wąwozu. Jeden z Niemców oddał strzał trafiając 
Podstawkę w potylicę. Podstawka upadł i tak go zostawiono, sądząc, że nie żyje. Z Niemcami 
był syn zarządcy majątku Ciecierzyn – Jurek K.

Rano mieszkaniec Dysa Józef Kula szedł do pracy w Majątku. Idąc skróconą drogą koło 
rzeki napotkał leżącego w kałuży krwi Franciszka Podstawkę. Kula szybko zorganizował 
pomoc. Rannego przeniesiono do Antoniego Gromaszka, a stąd dowódca placówki B.Ch., 
Jan Widyński ps. „Kurek” przetransportował go do szpitala w Lublinie. Po długim pobycie  
w szpi talu F. Podstawka wrócił do domu gdzie kurował się i ukrywał się przed Niemcami.
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SIERPIEŃ 1943

NIEMCE
Pewnego dnia przybył łącznik z placówki A.K. w Sernikach i prosił o wydelegowanie 

z tu tejszej placówki A.K. kogoś kto potrafi wymontować i uruchomić karabin ckm ze strą-
conego samolotu. Natychmiast wyjechała ekipa w osobach: Jan Caban, ksiądz Jędruszak  
i Wacław Hamera, wszyscy członkowie A.K. Karabin został przez J. Caban wymontowany, 
sprawdzony i pozostawiony w tamtejszej placówce.

W drodze powrotnej ksiądz pojechał na nocleg do księdza w Sernikach, natomiast Jan 
Caban i Wacław Hamera postanowili wracać pieszo. W lesie J. Cabana użądliła pszczoła –
uczulenie było tak silne, że stracił przytomność. Hamera robił mu okłady z zimnej wody. Po 
kilku godzinach ruszyli w dalszą drogę do domu.

*
Partyzanci A.K. z Trzcińca ukarali chłostą Feliksa S., prowadzącego zlewnię mleka  

w Niemcach za to, że krzywdził rolników dostarczających mleko. To samo spotkało pewną 
kobietę, która z nim współpracowała.

Akcję tę zorganizował syn Feliksa S., który był członkiem A.K. w Niemcach.

Zgodnie z nakazem otrzymanym od partyzantów S. wyrównał krzywdy ludziom, zwraca-
jąc im przywłaszczone sobie, a należne rolnikom artykuły jak mydło, proszki do prania, nafta 
itp. za dostarczone mleko w ramach kontyngentów.

*
Na teren gminy przywieźli Niemcy kilkanaścioro dzieci ze spacyfikowanych wsi Zamoj-

szczyzny, dzieci te ludność przekazała gdzieś dalej; jedno dziecko wraz z matką wzięła pod 
opiekę hrabina Marta Łosiowa. Uchodźcy pochodzili z powiatu biłgorajskiego.

DYS oraz JAKUBOWICE
Hitlerowska policja Sondergruppe Wiesel przeczesywała obie wsie i ich okolice. Niemcy 

zastrzelili wówczas 6 osób, zdobyli karabin oraz dwa bagnety. Nazwisk osób zastrzelonych 
nie ustalono.

JAKUBOWICE
Banda rabunkowa dokonała mordu, zabijając młodego chłopca o nazwisku Szyszkowski 

oraz robotnika pochodzącego z Lublina, naprawiającego na słupie linię elektryczną – nazwi-
sko nieznane.

*
Przejeżdżający przez wieś Niemcy zastrzelili 2 osoby. Nazwiska zabitych nieznane.

JAKUBOWICE SMUGI
Niemcy z Ciecierzyna dokonali mordu na następujących mieszkańcach:

1. Czesław Królik  lat 24
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2. Stanisław Królik  lat 46

3. Władysław Królik  lat 22

4. Czesław Szyszkowski lat 22 syn Stanisława

5. Stanisław Szyszkowski lat 61

6. Stefania Szyszkowska żona Czesława

7. Wiktoria Szyszkowska żona Stanisława

Mordu tego dokonali Niemcy z oskarżenia P., powodowanego zemstą osobistą.

CIECIERZYN
Dzień sprawiedliwości nadszedł. Pewnego dnia wywabiono obu synów K. i upro wadzono 

ich w stronę Pólka. Dokonał tego Oddział Specjalny B.Ch. Rej. I g. Zgodnie z wydanym przez 
podziemie wyrokiem obaj zostali rozstrzelani.

*
Policja niemiecka przeprowadziła u jednego z mieszkańców rewizję. Znaleziono szablę 

i trochę amunicji do RKM. Zastrzelono jednego mężczyznę - nazwiska nie ustalono.

PÓLKO
Oddział partyzancki pod dowództwem Mieczysława Chałaja ps. „Sokół” stoczył bitwę 

z Niem cami. Zginęło 2 Niemców.

NASUTÓW
Oddział partyzancki A.K. z Bychawy pod dowództwem Tadeusza Sowy ps. „Spartanin” 

rozbroił dwóch policjantów granatowych z posterunku w Niemcach, którzy w okolicy Lasów 
Kozłowieckich koło Nasutowa wykonywali czynności służbowe.

*
W ostatnich dniach sierpnia 1943 roku przybył nieznany oddział partyzantów i w skle pie 

Marczaka rekwirował żywność, prowadzili też rozmowy z mężczyznami na temat werbunku 
do partyzantki – jeden z mieszkańców zorientował się, że są to przebrani policjanci niemiec-
cy z Ciecierzyna.

WÓLKA KRASIENIŃSKA
Nieznani sprawcy zastrzelili Wincentego Dyszyńskiego. Był on przed wojną członkiem 

Polskiej Partii Socjalistycznej. W czasie okupacji prawdopodobnie należał do A.K.

NOWY STAW
Samolot niemiecki Storch zaatakował rolnika Gabriela Krawczyka grabiącego siano. Ura-

tował się ucieczką do pobliskiego lasu.

LASY KOZŁOWIECKIE
W czasie obławy niemieckiej na partyzantów w zachodnich okolicach lasów zostali schwy-



58
tani mieszkańcy okolicznych wiosek: Stanisław Sugier i Aleksander Berej. Odwie zio no ich do 
Lubartowa. Dalsze ich losy są nieznane. Do domu nigdy nie powrócili.

WRZESIEŃ 1943

CIECIERZYN
Żandarmi z Ciecierzyna zamordowali rodzinę Kotyrów: Zofię, Feliksa i Józefa, przy życiu 

pozostało tylko niemowlę w kołysce.

*
Jesienią żandarmi z Ciecierzyna aresztowali rolnika Prażmę z Nasutowa. Osadzili go w pi-

wnicy w Ciecierzynie tuż koło posterunku. Prażmo wyważył okienko w piwnicy i wy szedł na 
podwórze i dalej do parku. Tu spotkał Niemkę, która spacerowała po parku. Prażmo udał, że 
zbiera suche gałęzie leżące pod drzewami. Szedł dalej szybko i znikł w wąwozach.

Niemcy w tym czasie zajęci byli przy omłocie zboża.

NASUTÓW
Dnia 2 września w okolicy Nasutowa samolot radziecki dokonał zrzutu broni. Odebrali 

ją partyzanci Oddziału Specjalnego Rej.I dowodzonego przez Józefa Nowackiego ps. „Bez”.

*
Nocą z 2 na 3 września w Lasach Kozłowieckich kwaterował oddział A.K. pod dow. Tade-

usza Sowy ps. „Spartanin” z Bychawy i część Oddziału ppor. Szarugi (Aleksandra Sarkisowa). 
Razem oddział liczył 50 partyzantów. Odbywali oni ćwiczenia bojowe, które prowadził pluto-
nowy Cięciwa z oddz. „Spartanina”.

Około godziny 22 ppor. „Spartanin” z plutonowym Cięciwą oraz 11-tu partyzantów od 
ppor. Szarugi przybyło do sklepu w Nasutowie, który prowadził Marczak i tu kupowano 
żywność dla Oddziału. Od miejsca postoju Oddziału było 7 kilometrów. Sklep położony był 
przy skrzyżowaniu dróg. Do ubezpieczenia postawiono partyzanta Bronisława Zentela i par-
tyzanta radzieckiego pseudonim „Niedźwiedź”.

„Spartanin” udał się do miejscowej nauczycielki – Ireny Kramkowskiej, która prosiła 
o roz mowę mając jakąś sprawę. Natomiast Cięciwa z resztą grupy udał się na kolację, którą 
przygotowano niedaleko na wsi. Niespodziewanie nadjechała furmanka z Niemcami. „Nie dź-
wiedź” wykrzyknął: Ruki w wierch ! W tym momencie zajechała druga furmanka z Niemca-
mi. Było ciemno. Cięciwa i „Niedźwiedź” podchodzą do furmanki. Niemcy zorientowawszy 
się, że mają do czynienia z partyzantami otworzyli ogień do „Niedźwiedzia”, który oddaw-
szy jeden strzał upadł zabity. Cała grupa partyzantów już jest na miejscu i otwiera ogień do 
Niemców. Zentel wycofuje się. Cięciwa robi skok na drugą stronę drogi i dostaje serię z auto-
matu. Pada zabity. Furmanki zawracają jedynie z furmanami a Niemcy zajmują stanowiska  
w rowach skąd prowadzą silny ogień. Pada zabity Niemiec strzelający z karabinu maszynowe-
go. Partyzanci wykonali manewr atakując Niemców z prawej strony. Niemcy nie wytrzymują 
i wycofują się. Wzięci w ogień z dwóch stron ostrzeliwują się jednak ostro oświetlając pole 
rakietami. Partyzanci atakują, zdobywają jeden pistolet automat i jeden karabin maszynowy. 
Ranny zostaje plutonowy. Niemcy znikają gdzieś w mrokach pozostawiając czterech zabitych.
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Oddział „Spartanina” w ubezpieczeniu bojowym wycofał się do bazy w lasach. Na pomoc 

Niemcom przybył Oddział Schutzpolizei Wiesel i z miejsca przystąpił do pacyfikacji. Naj-
pierw podpalono wiatrak. Na widok pożaru niektórzy odważniejsi strażacy biegli gasić ogień. 
Niemcy zatrzymali ich. Wyciągali tez mężczyzn z domów.

Zatrzymano i aresztowano następujące osoby:

l.p. Nazwisko i imię Zawód Wiek Uwagi

1 Filipowicz Stanisław rakarz z Lublina mieszkał u rolnika Grudy

2 Gruda Ignacy rolnik 34

3 Goral Adam rolnik 49

4 Jaszczak Wacław rolnik 36

5 Kramkowska Irena nauczycielka 33

6 Marczak Józef rolnik 46

7 Marczak Józef rolnik 43

8 Mikołajczyk Antoni robotnik 41 przesiedlony z terenów zachodnich

9 Mikołajczyk Czesław syn Antoniego 18 j.w.

10 Rybicki Józef rolnik 52

11 Sadurski Jan rolnik 45

12 Świeboda Jan podoficer 31 dowódca plutonu A.K.

13 Woźniak Jan rolnik 23

14 Nazwisko nieznane blacharz z Lubartowa, pracował zarobkowo 
u rolników

15 Nazwisko nieznane

Wszystkie wyżej wymienione osoby poprowadzono w stronę Lasów Kozłowieckich i tu 
do konano egzekucji. Rakarz z Lublina, Stanisław Filipowicz był członkiem A.K. i wykonywał 
tu pewne po wie rzone przez organizację zadania. Był w kontakcie z nauczycielką Kramkow-
ską. Niemcy szczególnie pastwili się nad nim, śmiertelnie pobili go kijami.

Jednego aresztowanego we wsi wycofano z szeregu ustawionych do roz strzelania. Został 
on zabrany przez Niemców. Był to prawdopodobnie szpieg i denun cja tor, którego nikt nie 
znał, a który od paru tygodni kręcił się po okolicznych wioskach udając członka organizacji 
podziemnej.

Podczas egzekucji mieszkańców Nasutowa zaistniało następujące wydarzenie:

Niemcy dobijali żyjące jeszcze ofiary strzałami z pistoletu w potylicę. Taki postrzał dostał 
Jan Woźniak, członek B.Ch i blacharz z Lubartowa. Jednak kula przeszła u nich bokiem, po-
wodując utratę przytomności. Po pewnym czasie oprzytomnieli i nie wiedząc o sobie, każdy 
na własną rękę, doczołgali się do lasu, gdzie ukrywający się ludzie przyszli im z pomocą. Obaj 
przeżyli okupację.
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Bliżej znany jest tylko dalszy los Jana Woźniaka. Kula uszkodziła u niego narząd słuchu. 

Nad ranem dnia  3 września, po odejściu Niemców, odzyskał przytomność. Ranny doczoł-
gał się do najbliższych zabudowań, znajdujących się z dala od wsi, w pobliżu lasu i poprosił  
o pomoc. Członkowie miejscowej placówki B.Ch. przyszli z pomocą rannemu swojemu 
członkowi, załatwili miejsce w szpitalu Jana Bożego w Lublinie, którego personel współpraco-
wał z B.Ch. i tam umieścili rannego. Leczono go tu przez dwa tygodnie. Ponieważ w szpitalu 
pojawił się agent niemiecki, przetransportowano rannego do Nasutowa, gdzie dokończono 
leczenia. Jan Woźniak musiał się jednak ukrywać do końca okupacji hitlerowskiej.

3 września po egzekucji w Nasutowie, Niemcy zmusili chłopca służącego u Marczaka, by 
prowadził ich do rodziny Marczaka zamieszkałej w Woli Krasienińskiej. 

Tu znów zastrzelono:

1. Szymona Drozda   rolnika, lat 49

2. Helenę Drozd   żonę Szymona, lat 46

3. Tadeusza Drozda  syna, lat 18

Wyżej wymienionych zabito, ponieważ byli kuzynami Marczaków. Rozstrzelany został 
także parobek Marczaków, Urbaś Czesław lat 20.

NIEMCE
W pierwszych dniach września Niemcy przywieźli samochodami z Lublina młodą dziew-

czynę, która w lesie za wsią Niemce została rozstrzelona. Ciało zakopano.

*
Dnia 4 września miejscowi żandarmi aresztowali mieszkańca wsi Niemce – Krajewskiego. 

Trzymano go w wartowni na Mulaku. Przekazano go Niemcom przybyłym z Lublina, którzy 
wyprowadzili go za tory kolejowe i kazali mu uciekać. Podczas biegu zastrzelono go. Był on 
łącznikiem ruchu oporu na terenie gminy Niemce.

*
Partyzant A.K. Władysław Kowalik rozbroił pijanego hauptmana – dowódcę składów 

amunicji na Mulaku. Miało to miejsce przy kościele około godziny dziesiątej rano13.

Innym razem natomiast zbił niemieckiego podoficera za to, że ten po pijanemu ubliżał 
Polakom.

*
Pewnego dnia Niemcy z Wehrmachtu jadący z Lubartowa do Lublina samochodami, 

naje chali na jadących rowerami w poprzek szosy sześciu młodych chłopców. Aresztowali ich, 
przywieźli do wsi Niemce i oddali w ręce polskiej policji granatowej. Chłopców zamknięto 
w areszcie gminnym. Młoda łączniczka placówki, Stefania Piasecka-Czyżyk udała się do do-
wódcy plutonu A.K. Tadeusza Szyszki ps. „Wojciech” powiadamiając go o tym. Następnie 
udała się do budynku gminnego i zorientowawszy się, że nie ma w pobliżu Niemców poszła 
za budynek aresztu i tam przez okienko powiedziała uwięzionym, by nie zwlekając uciekali, 
podając im następujący plan: zażądać od woźnego, by wypuścił jednego z nich do ustępu, gdy 

13  Wydarzenie to mogło mieć miejsce najpóźniej w czerwcu 1943 r., gdyż w tym miesiącu  hauptman  
został zabity przez AK.



61
otworzy drzwi, obezwładnić woźnego i zamknąć w areszcie i uciekać. Rowery ich zostały już 
wcześniej wykradzione z szopy obok. 

Tym sposobem udało się chłopcom uciec. Dowiedziano się później, że byli to partyzanci 
wracający z obcego terenu i przez nieuważny przejazd szosy nastąpiła wpadka, która mogła 
skończyć się tragicznie.

*
 Żandarmi z Ciecierzyna złapali w okolicach wsi Niemce nieznanego partyzanta. Zo-

stał on w okrutny sposób zmasakrowany kijami, wykręcono mu ręce do tyłu i przycięto je 
w drzwiach piwnicy w pozycji wiszącej. Po paru godzinach partyzant zmarł. Widzieli to pol-
scy robotnicy pracujący w majątku.

KRASIENIN
Z obozu dla junaków w Lublinie uciekło 5-ciu chłopców. Powrócili do swych domów 

w oko licznych wioskach. W celu wykrycia uciekinierów przybyło dwóch agentów niemiec-
kich (pochodzenia polskiego). Mieli oni za zadanie schwytać junaków i dostarczyć do obozu 
dla junaków w Garbowie, oddając jednocześnie sprawę tamtejszej żandarmerii niemieckiej. 
Miejscowi partyzanci B.Ch., Gąska i Mazurek rozbroili agentów i po szczegółowym docho-
dzeniu rozstrzelali ich w okolicy Osówki.

*
18 września zastrzelony został Stefan Cichowski, mieszkaniec Krasienina. Sprawcy i tło 

zabójstwa nieznane.

DYS
Z wyroku Sądu Cywilnego B.Ch. zastrzelony został P. wraz z synem. Był on konfidentem 

żandarmów z Ciecierzyna.

LUBARTÓW
Pod koniec września i na początku października odbywało się przeorganizowywanie 

jednostek Batalionów Chłopskich w celu dostosowania ich do nowych zadań wynikających 
z sy tuacji. W wyniku tego na okres przejściowy powołano Oddział Interwencyjny Obwodu 
Lubartowskiego w sile 100 ludzi, pod dowództwem Piotra Białka ps. „Mały Lis”. Zastępcą jego 
został Józef Nowacki ps. „Bez”.

Zadaniem tych oddziałów była walka z wszelkiego rodzaju przestępczością, rabunkami, 
mordami i in. formami demoralizacji, bez względu na to pod jakim szyldem przestępcy dzia-
łali. Przyniosło to bardzo bolesne straty dla Batalionów Chłopskich. Ginęli w walkach z ban-
dytyzmem wartościowi partyzanci. Ludność cywilna z wielką wdzięcznością powitała jednak 
tę działalność.

LASY KOZŁOWIECKIE (STARY TARTAK)
W początkowym okresie okupacji hitlerowskiej, w osiedlu Stary Tartak, zakwaterowała 

12-osobowa grupa żołnierzy pochodzenia ukraińskiego, w służbie niemieckiej, pod dowódz-
twem starego niemieckiego wahmaistra. Mieli oni za zadanie ochronę tartaku, przecierają-
cego drzewo z Lasów  Kozłowieckich na potrzeby okupanta. Budynek w którym kwaterowali 
przekształcili w bunkier, obudowując go ścianą z piasku grubości około 50 cm z rozmieszczo-
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nymi otworami strzelniczymi. Z rozkazu niemieckiego, wieś Dąbrówka dostarczała codzien-
nie dwie furmanki, stojące w pogotowiu przed kwaterą Ukraińców. Wykorzystywano je do 
wyjazdów po zaopatrzenie i penetracji okolicznych wiosek. Były one używane także do trans-
portowania skradzionych przez Ukraińców desek, które później odsprzedawali okolicznym 
rolnikom. Podczas ich pobytu, partyzanci dwukrotnie sabotowali tartak, unieruchamiając 
maszyny.

Z początkiem 1943 roku zastąpiono oddział złożony z Ukraińców, źle pilnujący tarta-
ku,  12-osobowym oddziałem młodych żołnierzy niemieckich. Nowy dowódca oddziału był 
negatywnie nastawiony do miejscowej ludności i często wobec niej brutalny. Wieś Dąbrów-
ka została zobowiązana do dostarczania zaopatrzenia żywnościowego dla oddziału. Zdarza-
ło się, że Niemcy przejeżdżając przez Dąbrówkę strzelali do pasących się na błoniach gęsi  
i zabierali je do swojej kwatery.

Pomimo zmiany oddziału pilnującego Starego Tartaku, w maju 1943 roku partyzantom 
ponownie udało się unieruchomić maszyny tartaczne. 

Dnia 14 września do Lasów Kozłowieckich przybył z Obwodu Puławskiego 90-cio 
osobowy oddział A.K. pod dow. „Waltera” z zadaniem zlikwidowania załogi niemiec-
kiej stanowiącej ochronę Tartaku. Niemcy zostali zaatakowani przez partyzantów. Po po-
czątkowym zaskoczeniu Niemcy zabarykadowali się w bunkrze, skąd prowadzili ostrzał  
z broni maszynowej. Ponieważ zaskoczenie Niemców nie udało się, partyzanci prowadzili 
atak na otwartym terenie. Załoga niemiecka była dobrze ufortyfikowana i z bunkrów sku-
tecznie ostrzelali partyzantów. Natomiast dowództwo oddziału partyzanckiego nieumiejętnie 
przeprowadziło natarcie, w wyniku czego zabici zostali partyzanci: Jan Janik ps. „Ryś” i Jerzy 
Wierciński ps. „Kolejarz”, zaś ranny został Józef Lewtak ps. „Śmigły”. Zginął też dowódca 
niemiecki, trafiony kulą w czoło przez otwór strzelniczy bunkra. Jego żołnierze, pozbawieni 
dowódcy, opuścili bunkier, uciekając podziemnym kanałem (długości około 150 m), biegną-
cym od bunkra w stronę Nowego Stawu. Niemcom udało się zbiec, natomiast partyzanci 
zajęli bunkier. Z obawy przed nadejściem zaalarmowanych, większych sił niemieckich, nie 
starali się jednak pozostawać w Starym Tartaku dłużej. Po uszkodzeniu maszyn tartacznych  
i zabraniu sprzętu pozostawionego przez Niemców, odjechali zabierając ze sobą rannego 
„Śmigłego”, który zmarł w drodze powrotnej . Poległych na miejscu „Rysia” i „Kolejarza” za-
kopano w lesie, w miejscu niewidocznym z bunkra. Jednak natychmiast po powrocie Niemcy 
wykarczowali pas lasu o szerokości około 50 metrów, aby zwiększyć widoczność i pole ostrza-
łu. W efekcie gdy po tygodniu partyzanci, nocą próbowali zabrać ciała poległych wywiązała 
się walka. Mimo silnego ostrzału z bunkra, poległych udało się jednak zabrać bez strat wła-
snych i pochować na ich cmentarzach parafialnych.

PAŹDZIERNIK 1943

NIEMCE 
Pewnego październikowego dnia do sklepu spożywczego, mieszczącego się u Piekarczyka 

weszli Niemcy Jan i Wacław i zaczęli pić wódkę. W sklepie byli młodzi, polscy chło pcy. Nie-
miec zaczął do nich strzelać. Na miejscu zginął dwudziestoparoletni Jan Wesołowski. Był to 
Polak wysiedlony z terenów przyłączonych do Rzeszy. Niemcy poranili także Waleriana Osia-
ka z Niemiec, który jednak wyleczył się z ran. Pijanych Niemców obezwładnili inni Niemcy 
będący w sklepie.
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*
16-letni chłopcy Jan Kowalik i Stanisław Kasperek zakradli się do magazynów niemiec-

kich we wsi Niemce i zabrali z nich plandeki, uprząż konną itp. Innym razem działając  
z ra mienia organizacji podziemnej podpalili beczki z karbidem, lecz zostali zauważeni przez 
strażników niemieckich. Zdołali jednak uciec.

*
W kopalni żwiru parokrotnie wykolejano wagony, chcąc w ten sposób paraliżować dosta-

wę na budowę dróg i bunkrów wojennych.

ZALESIE
W tartaku palacz Kowalik i inni członkowie A.K. uszkodzili maszynę parową. Niemcy 

podejrzewali, że jest to sabotaż. Aresztowali Kowalika, zbili go, lecz przekupieni łapówkami 
inni Niemcy wybronili go przed rozstrzelaniem.

CIECIERZYN
Niemcy z posterunku w Ciecierzynie zabili we wsi Baszki Wojciecha Staweckiego i Jana 

Tatara.

STARY TARTAK
Wyższy oficer niemiecki nazwiskiem Langefeld z załogi niemieckiej spacerując po leśnej 

drodze zatrzymał jadącą furmanką kobietę, która wydała mu się podejrzana. Znalazł na wo-
zie rąbankę wieprzową. Przez chwilę namyślał się co z tym zrobić i postanowił mięso zarekwi-
rować a nazwisko właścicielki poda żandarmerii w Lubartowie. 

Mieszkaniec Starego Tartaku, robotnik nadleśnictwa Bronisław Cieszko podszedł do 
Lange felda i zaczął mu perswadować, by sprawę załatwić inaczej, to znaczy puścić kobietę 
z rą banką do domu a w zamian za to kobieta da mu szynkę. Langefeld bał się tak postąpić, 
lecz w końcu zgodził się pod warunkiem, że załatwi to Cieszko. Kobieta będąca wdową z troj-
giem małych dzieci ze łzami w oczach dziękowała Cieszce za wstawiennictwo. Za tydzień 
w niedzielę kobieta przywiozła Langefeldowi kiełbasę oraz inne produkty. Niemiec zawołał 
Cieszkę i poczęstował wódką, dziękując mu, że tak mądrze pokierował kłopotliwą dla niego 
sprawą. Odtąd droga przez las była dla handlarzy „bezpieczniejsza”.

LISTOPAD 1943

OSÓWKA
U rolnika Buckiego odbywało się wesele. Wydawał córkę za mąż za Stanisława Wójcika 

z Woli Krasienińskiej. W czasie przyjęcia weselnego żandarmi niemieccy z Lublina otoczyli 
dom weselny, wylegitymowali wszystkich uczestników wesela. Pana młodego, Wójcika aresz-
towali i zabrali ze sobą. Nie powrócił nigdy do domu.
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PRYSZCZOWA GÓRA
W dniu 15 listopada „Walter” z oddziałem przybył aby zabrać ciała poległych partyzantów 

i w czasie powrotu koło wsi Pryszczowa Góra zaatakowany został niespodziewanie przez 
kwaterujący tam oddział partyzantów żydowskich pod dow. Samuela Jegera ps. „Emil”. Po 
wymianie strzałów oba oddziały wycofały się bez strat w ludziach.

GRUDZIEŃ 1943

STACJA KOLEJOWA BYSTRZYCA
Oddział Specjalny B.Ch. Rej. I w dniu 16. XII. podłożył wykolejnicę pod policyjny pociąg 

niemiecki na stacji kolejowej Bystrzyca. Skutek był niewielki, gdyż wykolejnica uległa uszko-
dzeniu.

CIECIERZYN
Od strony Lublina Niemcy przywieźli samochodem czterech młodych chłopców oraz 

paru Żydów. W dołach koło torów kolejowych wszystkich rozstrzelano. Nazwiska rozstrze-
lanych nieznane.
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ROK 1944

STYCZEŃ 1944

LASY KOZŁOWIECKIE
Drużyna Oddziału Specjalnego B.Ch. pod dowództwem J. Nowackiego ps. „Bez” w ilości 

15-tu ludzi powracając z nieudanej akcji natknęła się na oddział żandarmów niemieckich 
jadących z Lublina do Lubartowa. Wywiązała się gwałtowna walka. „Bez” widząc przewagę 
wroga pośpiesznie wycofał się na zachód w Lasy Kozłowieckie. Na pomoc B.Ch. przyszedł 
oddział partyzantów radzieckich pod dowództwem Fiodora Kowalowa. Wywiązała się krótka 
walka, w której zginął jeden partyzant, inny zaś dostał się w ręce Niemców.

DYS
W okolicy Lublina Niemcy zestrzelili samolot radziecki. Lotnicy, których było czterech 

uratowali się dzięki spadochronom. Ubrani byli w białe płaszcze ochronne. Lotnicy trafili do 
rolnika nazwiskiem Syta z kolonii Nasutów, który odwiózł ich końmi do Wólki Rokickiej. Tu 
zwalniając Sytę z podwody, lotnicy oświadczyli mu, że fakt odwiezienia ich do Wólki Rokic-
kiej może zgłosić Niemcom, jednakże Syta nie skorzystał z tej propozycji.

LUTY 1944

JAKUBOWICE
Do wsi Jakubowice w dniu 1 lutego przybyli Niemcy z dwóch stron jednocześnie, tj. od 

Dysa i od Lublina. Przeczesywali teren i legitymowali mieszkańców przeprowadzając jedno-
cześnie rewizje. Część mężczyzn zabrali, prowadząc ich w stronę Marysina. Później okazało 
się, że Niemcy szli tropem lubelskiego Oddziału A.K., który po wykonaniu akcji na oddalo-
nym terenie zakwaterował tu na odpoczynek. Rozegrała się tu koło wsi Marysin dramatyczna 
walka, w której zginęło szesnastu partyzantów. Rozwścieczeni Niemcy rozstrzelali wielu za-
kładników i wziętych do niewoli partyzantów. Spalili zabudowania dwóch gospodarzy.

Podajemy nazwiska rozstrzelanych lub rannych w tej akcji:

l.p. Nazwisko i imię Miejscowość Uwagi

1 Bicz Stanisław Czechów zabity

2 Burek Jan Marysin zabity

3 Gospodarek Bolesław Jakubowice zabity

4 Gospodarek Józef Jakubowice zabity
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5 Kłyś Czechów zabity

6 Lis Józef Jakubowice ranny

7 Przychocki Czechów zabity

8 Stachyra Józef Jakubowice zabity

9 Starzyński Czechów zabity

10 Wiśniewski Czechów ranny

11 Wydra Jan Czechów ranny

STACJA KOLEJOWA BYSTRZYCA
Partyzanci przemieszczający się z lasów parczewskich wykoleili niemiecki pociąg sani tar-

ny. Wykolejona została lokomotywa i pięć wagonów.

MAJDAN KRASIENIŃSKI
Dnia 6 lutego Komendant Oddziału Specjalnego I Rejonu – Józef Nowacki ps. „Bez” 

konwojował przejeżdżającego z Obwodu Puławskiego do Lubartowskiego Komendanta 
B.Ch. Stefana Rodaka ps. „Rola”. „Rola” miał ze sobą dwóch swoich ludzi. We wsi Zofian 
nagle zostali zatrzymani przez dwóch Niemców koło zabudowań przewodniczącego „Rocha”  
w gminie Samoklęski - Józefa Świerszcza ps. „Grabek”. Jeden z Niemców uderzył karabinem 
w głowę siedzącego koło „Roli” partyzanta. „Bez” błyskawicznie jednym strzałem z le wej ręki 
zabił tego Niemca. Drugi Niemiec zaczął uciekać. „Bez” ranił i tego, lecz Niemiec zbiegł. Na 
drugi dzień Niemcy spalili zabudowania „Grabka”, który uciekł z rodziną.

*
Oddział Specjalny Rejonu I pod dow. Komendanta Nowackiego przeprowadził dwie akcje 

w majątkach Jastków i Snopków. Unieruchomił gorzelnię, rekwirując żywność dla oddziałów 
partyzanckich.. Natomiast w miejscowości Sporniak zlikwidował bandę rabunkową, zdoby-
wając przy tym broń.

MARZEC 1944

STOCZEK
W początku miesiąca aresztowano członka A.K. Piaseckiego Stanisława ps. „Wiśnia”. Peł-

nił on funkcję kolportera prasy konspiracyjnej. Był również łącznikiem tajnej radiostacji  
w Lublinie, w której utrzymywał kontakt z Zofią Mrówczyńską..

Zwolniono go z więzienia na interwencję dyrektora Przedsiębiorstwa Opałowego w Lu-
blinie, Niemca, który znał go, ponieważ Piasecki wykonywał dla jego przedsiębiorstwa różne 
prace remontowe.

*
W dniu 16 marca we wsi Stoczek dokonano bestialskiego mordu na rodzinie Gorali. Tłem 

zbrodni była zawiść.
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A oto przebieg wydarzeń:

Wieczorem na podwórze Piotra Gorala wkroczyło dwóch osobników. Tu spotkali Piotra 
Gorala, który obrządzał dobytek. Został on zamordowany strzałem z pistoletu. Następnie 
bandyci wpadli do mieszkania i zamordowali pozostałą rodzinę – brata Józefa Gorala, żonę 
Piotra Stefanię, drugiego brata Władysława Gorala, syna Tadeusza lat 8 i córkę Teresę lat 5. 

Służący Piotra Gorala, Stefan Kędzior wystąpił w obronie mordowanych. Bandyci zaczęli 
strzelać również do niego, lecz korzystając z ciemności udało mu się zbiec.

Służącą Janinę Gajos bandyci również usiłowali zabić strzelając trzykrotnie, raniono ją  
w usta. Uciekła im i skryła się nad oborą. Bandyci zaczęli poszukiwania, lecz niedostrzeżona 
uciekła na strych nad mieszkaniem i zakopała się w plewy. Bandyci wchodzili na strych, jed-
nakże nie znalazłszy jej podpalili oborę. Na widok pożaru zaczęli zbiegać się ludzie. Widząc 
to bandyci wycofali się.

Ofiary swe mordowali także nożem i drągami. Na przykład pięcioletnią Tereskę znaleźli 
za piecem, gdzie dziewczynka ukryła się przestraszona. Jeden z bandytów ugodził ją nożem  
a następnie wyciągnąwszy zza pieca dobił kijem w kuchni na podłodze.

Zbrodnia ta wstrząsnęła mieszkańcami okolic tym bardziej, iż wiedziano, że rodzina Go-
ralów już ze strony niemieckiej została boleśnie skrzywdzona. Niemcy aresztowali brata Pio-
tra, który był biskupem w Lublinie i za działalność przeciwko władzom okupacyjnym został 
zamordowany w obozie koncentracyjnym.

Dowództwo Rejonu B.Ch. wszczęło energiczne śledztwo i w krótkim czasie sprawcy 
zbrodni zostali wykryci. Sąd Podziemny w dniu 19 lipca wydał wyrok śmierci, który w tym 
samym dniu został wykonany. Sprawcami mordu byli członkowie miejscowej placówki B.Ch. 
– Henryk K. i Józef K.

SAMOKLĘSKI
W dniu 30 marca Oddział Specjalny pod dow. Komendanta Nowackiego ps. „Bez” doko-

nał konfiskaty pieniędzy w kasie majątku Samoklęski oraz spirytusu z miejscowej gorzelni.

KWIECIEŃ 1944

KRASIENIN
Pewnego dnia w połowie kwietnia do wsi przybyli Niemcy na motocyklach. Przeprowa-

dzili oni rewizję w budynkach rolnika Jana Barana, gdzie znaleźli broń palną. Jan Baran został 
przez Niemców pobity, a następnie rozstrzelany.

NIEMCE
Dnia 9 kwietnia II Kompania Armii Ludowej im. Hołoda pod dowództwem Jana Litki ps. 

„Janek” dokonała napadu na garnizon niemiecki w lasach za wsią Niemce. Zabito jednego 
wartownika. W drodze powrotnej oddział spalił most na rzece Wieprz.



68

RUDNIK
Dnia 17 kwietnia między stacją kolejową Rudnik i Bystrzyca grupa partyzantów Armii 

Ludowej pod dowództwem Sobczaka wykoleiła pociąg niemiecki jadący z frontu wschodnie-
go. Zniszczeń nie ustalono.

CIECIERZYN
Sześcioosobowy oddział B.Ch. z okolic Łęcznej pod dowództwem Wiktora Wronowskie-

go ps. „Łuka” dokonał rozkręcenia szyn kolejowych pod Ciecierzynem. Wykolejony został 
pociąg towarowy.

WANDZIN
 Oddział Specjalny B.Ch. rej. I z udziałem partyzantów z placówki w Niemcach zarekwiro-

wał na stacji kolejowej dwa aparaty telefoniczne i zdemolował urządzenia kolejowe.

PRYSZCZOWA GÓRA
12 kwietnia walkę z Niemcami stoczyły oddziały: Armii Ludowej im. Emilii Plater składa-

jący się z partyzantów żydowskich pod dowództwem Samuela Jagiera ps. „Emil” oraz oddział 
im. Jana Kozietulskiego pod dowództwem Mieczysława Grubera ps. „Mietek”, także skła-
dający się z Żydów. W drugim oddziale byli przeważnie żołnierze Wojska Polskiego, którzy 
zdołali uciec z obozu w Lublinie oraz studenci i harcerze. Oba te oddziały zakwaterowały 
we wsi Pryszczowa Góra na odpoczynek. Zupełnie niespodziewanie zostali oni zaatakowa-
ni przez przypadkowy oddział żandarmów niemieckich. Oddziały żydowskie miały dobrze 
rozstawione ubezpieczenia i nie dały się zaskoczyć odpowiadając gwałtownym ogniem. Żan-
darmi nie wiedząc z kim mają do czynienia, a sądząc po sile ognia (partyzanci stawiali silny 
opór) – wycofali się z walki. Oba partyzanckie oddziały pomaszerowały w lasy parczewskie.

MAJ 1944

STARY TARTAK
7 maja do Lasów Kozłowieckich z lasów parczewskich przybyły oddziały Armii Ludowej 

(im. Wandy Wasilewskiej) pod dowództwem Mieczysława Moczara ps. „Mietek”. Zakwatero-
wali oni we wsi Dąbrówka.

LASY KOZŁOWIECKIE
Dnia 9 maja na terenie gminy Niemce odbywała się zbiórka żywności dla partyzantów 

zgrupowania im. Wandy Wasilewskiej.

Dnia 10 maja do Lasów Kozłowieckich przybyły dalsze oddziały sierżanta Koleśniczenki 
z brygady im. N. Chruszczowa. Grupa minerów z tego oddziału pod dow. G. Makowskiego 
założyła o godz. 2.30 miny pod wiadukt kolejowy na odcinku między stacją kolejową By-
strzyca a Wandzinem, niedaleko gajówki Kopanina. Jedna z założonych min nie wybuchła 
wskutek błędu minerów i wiadukt został tylko lekko uszkodzony. Zaalarmowani Niemcy ści-
gali wycofujących się minerów, lecz gdy ci dotarli do głównych sił partyzanckich, doszło do 
gwałtownej walki i Niemcy szybko wycofali się.
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*
W lasach zawieprzyckich w bitwie stoczonej z Niemcami przez oddział B.Ch. pod dow. 

Sierżanta Gawlaka ps. „Granit”, zginął Tadeusz Dudziak z Ludwinowa ps. „Jaskółka”.

MAJDAN KRASIENIŃSKI
Do Majdanu Krasienińskiego na koncentrację przybył oddział B.Ch. z okolic wschodnich 

Rejonu I-go. Oddział spóźnił się, ponieważ skoncentrowane okoliczne oddziały odmaszero-
wały już do wsi Ciemno, gdzie była główna koncentracja.

Przybyły z opóźnieniem oddział dowodzony przez Bolesława Kołackiego ze wsi Stawek, 
zatrzymał się przy sklepie chcąc coś kupić. Niespodziewanie nadjechali samochodem Niem-
cy i wywiązała się ostra walka . W walce tej zginął B. Kołacki. Partyzanci wycofali się. Ciało 
dowódcy zostało na drodze.

Na drugi dzień partyzanci powrócili, by zabrać ciało dowódcy i udali się w drogę powrot-
ną. We wsi Dziuchów u Piotra Brzozowskiego zmieniono konie i ruszono w kierunku wsi 
Kijany, gdzie miało się odbyć pochowanie zwłok. Przejeżdżając koło wsi Bystrzyca zostali 
niespodziewanie oświetleni reflektorem i ostrzelani przez kwaterujących tu Niemców.

Bolesław Kołacki został pochowany na cmentarzu w Kijanach.

NIEMCE
Niezidentyfikowany oddział B.Ch. podłożył minę pod tory kolejowe pomiędzy st. kol. 

Bystrzyca a Wandzinem. Wykolejony został pociąg towarowy. Uszkodzenie było niewielkie. 
Z Lubartowa wysłano drezynę opancerzoną z ekipą do naprawy torów. Partyzanci ostrzelali 
ją i wycofali się.

LASY KOZŁOWIECKIE
Od dnia 7 do 10 maja do zachodnich rejonów Lasów Kozłowieckich, od strony Parczewa, 

zaczęły napływać znaczne siły AL oraz oddziały B.Ch. i A.K., wycofujące się z lasów parczew-
skich14. Całością dowodził pułkownik Mieczysław Moczar ps.” Mietek”. Przybył z nimi rów-
nież Naczelny Dowódca Armii Ludowej Michał Żymierski ps. „Rola”. Partyzanci zajęli Stary 
Tartak i zakwaterowali we wsi Dąbrówka.

Przybyły następujące oddziały:

• Batalion Armii Ludowej im. Hołoda, pod dow. Porucznika „Zbyszka”,

• Oddział A.L., 

• Kompania porucznika Stanisława Gajusia ps. „Stach”,

• Pluton Sztabowy Józefa Gruszczyka ps. „Józek”,

• Kompania porucznika Jana Białka ps. „Biały”,

• Oddział B.Ch. Zygmunta Goławskiego ps. „Niwa” z Ostrowa

• Oddział A.L. Jana Wójtowicza ps. „Maciek” wraz z plutonem gospodarczym,

• Pluton A.K. porucznika Zbigniewa Stępki ps. „Mary”,

14  Wg starszej redakcji „Kroniki”wszystkie te oddziały przybyły do Lasów Kozłowieckich 7 maja.
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• Batalion radziecki kapitana Czepegi pod dow. Jana Wowki w sile 300 ludzi - grupą 

czołową batalionu dowodził kędzierzawy lejtnant” Iwan Sulima.

W dniu 9 maja na błoniu w Dąbrówce odbył się wiec partyzancki na którym przemawiali 
gościnnie Michał Żymierski „Rola” i Władysław Gomułka „Wiesław”. Po wiecu komendant 
miejscowej placówki B.Ch., wraz z dwoma partyzantami odwieźli gości do stacji kolejowej w 
Lubartowie15.

Nocą z 9 na 10 maja 1944 roku polscy partyzanci opuścili Dąbrówkę, przenosząc się do 
lasu nieopodal Amelina i Syr. 

10 maja przed wieczorem przybył do Dąbrówki 300-osobowy batalion partyzantki ra-
dzieckiej, pod dowództwem kapitana Czepigi. W dniu 12 maja w godzinach popołudnio-
wych, w chwili gdy batalion sposobił się do opuszczenia Dąbrówki i dołączenia do zgrupo-
wania Mieczysława Moczara, został niespodziewanie zaatakowany przez Niemców, idących 
tropem partyzantów w ramach akcji „Maigewitter” (Burza Majowa)16. Wywiązała się ostra 
walka. Niemcom jednak nie udało się zająć wsi, gdyż w chwili okrążania jej nadeszła odsiecz 
oddziałów partyzanckich dowodzonych przez Mieczysława Moczara. Pułkownik Moczar 
kwaterujący wówczas we wsi Amelin wysłał na pomoc 150-osobowy batalion im. Hołoda, 
co ułatwiło partyzantom radzieckim wycofanie się.W wyniku walki poległo ośmiu Niemców 
a trzech zostało rannych. Po stronie partyzantów zginął jeden a trzech odniosło rany. Dwaj 
partyzanci radzieccy, którzy zasnęli na placówce wartowniczej przy drodze w lesie, zostali 
schwytani przez Niemców jeszcze przed rozpoczęciem walki. Wycofujący się Niemcy zabrali 
ich ze sobą. Los ich jest nieznany17. Podczas tej walki od pocisków niemieckich moździerzy 
zapaliło się i spłonęło w Dąbrówce kilka zabudowań. 

W nocy z 12 na 13 maja 1944 roku partyzanci radzieccy, po przejęciu zrzutu broni, do-
łączyli do zgrupowania Mieczysława Moczara w Amelinie, gdzie rano zostali zaatakowani 
przez podążających ich tropem Niemców. Wywiązała się walka w której obydwie strony po-
niosły znaczne traty oraz spłonęła znaczna część wsi Syry. Tu dopiero Niemcy zorientowali 
się, że siły partyzanckie są znaczne i wobec tego wycofali się z walki. W no cy z 13 na 14 maja 
oddziały partyzanckie wycofały się w kierunku Rąblowa - do lasów rąblowskich, gdzie póź-
niej rozegrała się jedna z większych bitew partyzanckich. 

Ze strony niemieckiej w walkach w dniach 11-13 maja brały udział również wojska fron-
towe dywizji „Wiking”. Całością akcji „Burza Majowa” dowodził Wyższy Dowódca SS i Policji 
na dystrykt lubelski SS-Gruppenführer Jakob Sporrenberg, odpowiedzialny za liczne zbrod-
nie wojenne (m.in. Aktion Erntefest). 

DYS
Niemcy dokonali aresztowań następujących mieszkańców: Mitrut Feliks, Mitrut Józef, 

Klępka Stanisław, Podstawka Franciszek. Zarzucano im, że jeżdżą na podwody z partyzanta-
mi. Po pewnym czasie zostali zwolnieni, lecz otrzymali nakaz pracy w majątku Ciecierzyn. 
Za Podstawkę Franciszka chodził do pracy ojciec, ponieważ bał się, by syn nie został rozpo-
znany przez Niemców, którzy w ubiegłym roku dokonali na nim egzekucji. Poza tym syn po 
postrzale nie doszedł jeszcze do zdrowia.

15  Wg starszej redakcji „Kroniki”: „Rola” pożegnał zgrupowanie i od wie  ziony przez członków B.Ch. do 
stacji kolejowej za Lubartowem wyjechał na wschód.”

16  Wg starszej redakcji „Kroniki” atak Niemców nastąpił 11 maja 1944 r.
17  Wg starszej redakcji „Kroniki” „w walkach tych zginęło kilku partyzantów. Było też kilku rannych, 

z których jeden dostał się do niewoli”.
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NASUTÓW
W dniu 18 maja oddział A.K. pod dowództwem Jana Wójtowicza ps. „Maciek” rozpę dził 

spęd bydła w Nasutowie. Urzędników wychłostano, zabrano pieniądze, przy go towane na za-
kup krów, zniszczono punkt skupu jaj. Część jaj rozdano ludności, a ponieważ niektórzy bali 
się brać jaja z obawy, że doniesie się to do Niemców, partyzanci część jaj wytłukli.

STARY TARTAK
W niedzielę 28 maja w Starym Tartaku odbyło się uroczyste zakończenie podchorążówki. 

Mszę polową odprawił kapelan Obwodu Lubelskiego Armii Krajowej ks. Władysław Pardyka 
ps. „Klemens”18. Ochronę uroczystości sprawował oddział A.K. pod dowództwem podpo-
rucznika. Bolesława Mucharskiego ps. „Lekarz”.

LASY KOZŁOWIECKIE
Koncentracja ugrupowań partyzanckich w Lasach Kozłowieckich zaniepokoiła Niemców, 

którzy zorganizowali 29 i 30 maja operację przeciwpartyzancką pod nazwą „Sauhetze”19 (po-
lowanie na świnie). Do akcji użyto oddziału żandarmerii, Schutzpolizei i 252-go batalionu 
policji litewskiej oraz oddziału SS z Trawnik. Ponadto brało w niej udział 5 czołgów, samoloty 
rozpoznawczo-łacznikowe typu „Fiesler Storch” oraz pociąg pancerny, który ostrzeliwał lasy 
ze st. kol. Bystrzyca. 

Na noc Niemcy okopali się wokół lasów i czekali sądząc, że partyzanci sami wpadną w za-
sadzkę, chcąc ujść z okrążenia w kierunku południowo-zachodnim. Tymczasem wywiad 
miejscowych placówek B.Ch. doniósł oddziałom leśnym o rozmieszczeniu wojsk wroga. Par-
tyzanci przygotowywali się do walki.

Pierwsze walki rozpoczęły się w nocy we wsi Stoczek, gdzie Niemcy zaatakowali ubez-
pieczenie majora Klima. Następnie bitwa przeniosła się w okolice Nowego Stawu i Starego 
Tartaku. Niemcy nie zdobyli żadnej pozycji partyzanckiej. W oddziale Klima walczyło kilku 
partyzantów, dezerterów z armii niemieckiej.

Rano 30 maja oddział majora Klima wycofał się na wschód, przeprowadzony przez Od-
dział Specjalny B.Ch. rejonu I pod dowództwem J. Nowackiego ps. „Bez”. Walki trwały da-
lej prowadzone przez 50 pułk A.K. i Oddział Specjalny B.Ch. Obwodu Lubartowskiego. Po 
dwudniowych walkach partyzanci gwałtownym atakiem przerwali okrążenie i wycofali się 
na północ. W czasie walk partyzanci strącili jeden samolot niemiecki. Niemcy spalili wiatrak 
w Stoczku.

Na opuszczone tereny wkroczyli Niemcy. Schwytali trzech partyzantów. Jednemu udało 
się zbiec, a jeden został zabity. Był to Eugeniusz Danielewicz ps. „Leon” (kolejarz z Lubli-
na). Od serii z samolotu niemieckiego spaliła się gajówka na Stróżku. Gajowy Antoni Podlaś 
uległ poparzeniu. Zabita też została mieszkanka Nowego Stawu, Janina Maj i robotnik leśny 
z Wielkolasu Antoni Kosior.

W czasie walk zginął również partyzant B.Ch. - Stanisław Bartosik z Charlęża.

W czasie walk z Niemcami w Lasach Kozłowieckich zawieruszył się w lesie partyzant A.K. 
– Ryszard Cybulski (mieszkał na stacji kolejowej w Wandzinie, a pracował w parowozowni 

18  Prawdopodobnie to samo wydarzenie, jednak pod datą 2 lipca 1944 r., opisane jest w spisie wyda-
rzeń z czerwca 1944 r. (patrz Lasy Kozłowieckie). 

19  Nazwa niepewna. W dostępnych źródłach nie odnleziono informacji nt. operacji o takiej nazwie.
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kolejowej w Lublinie). Zaszył się w las i sądząc, że Niemcy tu nie dotrą usiadł pod drzewem, 
by odpocząć, ponieważ przez całą ubiegłą noc nie spał. Śpiącego znaleźli Niemcy idący obła-
wą przez las.

Przywieziony został do wsi Zalesie i tu poddany okrutnym torturom. Musiał Niemcom 
demonstrować obchodzenie się z nowoczesnym, angielskim pistoletem automatycznym, któ-
rym walczył w lesie. Ryszard Cybulski nie wydał nikogo z organizacji podziemnej. Wkręcano 
mu palce w imadło w kuźni, bito czym popadło, jeżdżono po nim samochodem. W końcu 
wrzucono go do samochodu, wywieziono do lasu w kierunku Rokitna i tam dobito. Gdzie 
go zakopano nie wiadomo. Torturom tym przyglądali się pracownicy kuźni, w której męczyli 
Cybulskiego, a także inni ludzie, którzy byli w pobliżu.

W czasie obławy w lasach Niemcy schwytali chłopów z podwodami i ze sprzętem par-
tyzanckim na wozach. Wśród schwytanych byli: Jan Kubiak, Jan Skrobański, Eugeniusz 
Kucharczyk z kol. Krasienin, Jan Prażmo spod Garbowa i Nadulski z Wólki Krasienińskiej. 
Prażmę i Józefa Na dulskiego Niemcy rozstrzelali od razu w lesie, jako że pochodzili oni  
z in nych dalszych okolic i ich pobyt w lasach Niemcy łączyli z działalnością partyzancką. Po-
zostali zdołali ukryć sprzęt partyzancki w zaroślach, a Niemcom tłumaczyli, że przyjechali tu 
po drzewo. Poświadczył to ktoś z służby leśnej i Niemcy uwierzyli puszczając aresztowanych 
do domów. 

W czasie walk partyzanci strącili jeden samolot niemiecki. Niemcy spalili wiatrak  
w Stoczku.

CZERWIEC 1944

NASUTÓW
Samolot niemiecki typu „Storch” penetrujący Lasy Kozłowieckie ostrzelał rolnika Wła-

dysława Smolińskiego, jadącego do pracy w polu. Ocalał on, gdyż udało mu się ukryć w po-
bliskim lesie.

CIECIERZYN
Oddział B.Ch. placówki w Ciecierzynie zniszczył linię telefoniczną przy szosie Lublin – 

Lubartów. Pościnano słupy telefoniczne na przestrzeni jednego kilometra. Akcją dowodził 
Jan Widyński ps. „Kurek”.

RUDKA KOZŁOWIECKA
Dnia 12 czerwca 1944 roku grupa partyzantów A.K. z Lublina pod dowództwem Jerzego 

Szczerby ps. „Sęp” (był on synem dyrektora Kasy Przemysłowców w Lublinie, a pracował 
w elektrowni) wyruszyła do Rudki Kozłowieckiej z zamiarem zorganizowania zasadzki na 
pewnego oficera gestapo, który codziennie dojeżdżał samochodem z Lublina do Lubarto-
wa. W drodze partyzanci wstąpili na obiad do Piotra Kuzioły w Dysie. Podczas tego obiadu 
przybył sołtys wsi, o nazwisku C., będący denuncjatorem niemieckim. Pod groźbą pistoletu 
usiłował doprowadzić partyzantów do Ciecierzyna, gdzie kwaterowali żandarmi niemieccy. 
Partyzantom jednak udało się go obezwładnić. Następnie został wyprowadzony do pobliskie-
go wąwozu i zastrzelony. 
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13 czerwca partyzanci udali się do Rudki Kozłowieckiej, gdzie zakwaterowali u Antoniego 

Woźniaka. Stąd obserwowali szosę Lublin – Lubartów, by dokonać zamachu. Chwila taka 
nadeszła właśnie w dniu 13. VI. Party zan ci wyszli na szosę pomiędzy Leonowem a Ciecie-
rzynem i w chwili, gdy nadjechał samochód osobowy, a w nim dwóch Niemców, w tym ów 
gestapowiec, otworzyli do niego ogień. Strzały były mało skuteczne, ponieważ partyzanci 
nie posiadali dobrej broni. Samochód zjechał na pobocze. Niemcy błyskawicznie wyskoczyli  
z samochodu i kryjąc się w pobliskim rowie, otworzyli gwałtowny ogień z automatycznej bro-
ni maszynowej. Pomimo znacznej przewagi liczebnej partyzantów, Niemcom udało się utrzy-
mać aż do chwili przybycia odsieczy żandarmów z Cie cierzyna zaalarmowanych wystrzałami. 
Partyzanci zaczęli wycofać się polami w stronę Lasów Kozłowieckich. Jeden z nich ps. „Kant” 
został postrzelony i dostał się w ręce Niemców. Pozostali, tj. Mieczysław Zależyński ps. „Wi-
cek”, dowodzący akcją Ryszard Bielecki ps. „Jastrząb”, Lisek i jeszcze jeden uczestnik akcji 
oderwali się od Niemców i uszli. 

Niemcy z rannym „Kantem” odjechali do Lublina. Podczas przesłuchania „Kant” wyja-
wił miejsca zakwaterowania partyzantów. Na drugi dzień (14 czerwca) hitlerowcy otoczyli 
dom Woźniaka w Rudce Kozłowieckiej i przeprowadzili rewizję. W samochodzie, którym 
przyjechali siedział skatowany „Kant”. Widocznie nie mogąc wytrzymać bólu zadawanych 
tortur, wydał miejsce kwaterunku swego oddziału. Antoni Woźniak został aresztowany. Ty-
dzień później  Niemcy aresztowali Piotra Kuziołę. Osadzeni na Zamku w Lublinie, zginęli oni 
podczas masakry więźniów dokonanej przez Niemców w chwili wkraczania do Lublina wojsk 
polskich i radzieckich.

Całą tę akcję należy uważać za nieudaną, ponieważ nie zabito owego oficera i nie prze-
chwycono dokumentów, na zdobycie których tak bardzo liczono.

Po paru dniach nocą Niemcy aresztowali „Sępa” i trzech uczestników tej akcji – byli oni 
wszyscy pracownikami Elektrowni - zginęli w więzieniu.

LASY KOZŁOWIECKIE
Po walkach w Lasach Kozłowieckich, by utrudnić koncentrację partyzantów, Niemcy za-

łożyli miny. Od tych min zginęły dwie mieszkanki Nasutowa: młoda dziewczyna Zofia Smo-
lińska i Helena Woźniak. Pędziły one krowy na popas. Zabita została też jedna krowa.

*
Koło lasu na Bartniku samoloty radzieckie dokonały zrzutu broni. Zrzut odbierali par-

tyzanci radzieccy, którzy zostali zaatakowani przez Niemców. Wywiązała się walka, w której 
zginęło dwóch partyzantów, a trzeci ciężko ranny zmarł wkrótce po akcji.

*
W niedzielę, dnia 18 czerwca 1944 roku, rano, przybył do Lasów Kozłowieckich 50-ty 

pułk A.K. pod dowództwem majora Jana Szatowskiego ps. „Kowal”, w liczbie 50 ludzi. Pułk 
wchodził w skład 27-mej Dywizji A.K. Oddział zakwaterował we wsi Dąbrówka. 

W godzinach przedpołudniowych do tej wsi przybył także ponad dziewięćdziesięciooso-
bowy oddział żołnierzy polskich (Kościuszkowców) przerzuconych na te tereny ze wschodu, 
spoza linii frontu. Dowodził nim major Czesław  Klim, były dowódca oddziału partyzanckie-
go na Polesiu. Oddział Kościuszkowców został zrzucony z samolotów radzieckich, w okoli-
cach Włodawy.
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 Na podstawie porozumienia pomiędzy dowódcami partyzantów i Kościuszkowców, od-

dział A.K. przegrupował się do lasu pomiędzy Starym Tartakiem a Dąbrówką, a we wsi pozo-
stał oddział majora Klima. Po czterech dniach oddział ten opuścił Dąbrówkę i przegrupował 
się w sąsiedztwo oddziału AK. W dniu 22 czerwca oddział majora Klima podjął duży zrzut 
broni, amunicji i żywnośći oraz 18 żołnierzy polskich, przerzuconych ze Związku Radziec-
kiego przez samoloty radzieckie. Do oddziału wojska polskiego dołączyło także wielu mło-
dych ludzi z okolicznych wiosek, którzy po przeszkoleniu otrzymali umundurowanie i broń. 
Odział rozrósł się dwukrotnie do około 220 dobrze uzbrojonych ludzi20. 

W tym samym czasie w Lasach Kozłowieckich przebywał także Oddział specjalny B.Ch. 
Obwodu Lubartowskiego pod dowództwem Franciszka Kusyka ps. „Grot”. Prowadzono ćwi-
czenia wojskowe.

27 czerwca 1944 nastąpiła koncentracja oddziałów A.K. w Lasach Kozłowieckich. Zwią-
zane to było z planowanym uroczystym zakończeniem podchorążówki prowadzonej przez 
leśniczego Bielaka. Zakończenie to odbyło się w niedzielę 2 lipca 1944, w lesie pomiędzy 
Starym Tartakiem i Dąbrówką, gdzie ksiądz Pardyka z Lubartowa odprawił także polową 
Mszę Świętą. W uroczystości wzięły udział między innymi oddziały A.K.: Brzechwy, Uskoka 
i Sza rugi oraz oddział spadochroniarzy majora Klima21. 

Następnego dnia rano pozycje partyzanckie zostały zauważone i ostrzelane przez niemiec-
ki samolot rozpoznawczy. Od kul spłonęły budynki rybaka Antoniego Podlasia, znajdujące 
się w okolicy stawów Stróżek, wzięte omyłkowo przez Niemców za stanowisko partyzantów. 
Przez cały dzień 3 lipca pozycje partyzanckie były ostrzeliwane z dział pociągu pancernego, 
stojącego na stacji Bystrzyca (w odległości około 5,5 km w lini prostej). Z uwagi na znaczną 
odległość ostrzał niemiecki był mało skuteczny i nie spowodował żadnych strat po stronie 
partyzantów, zginął tylko jeden z robotników leśnych pracujących w Starym Tartaku. 

Tego samego dnia w godzinach popołudniowych Niemcy okrążyli Lasy Kozłowieckie  
i okopali się oczekując próby przebicia się okrążonych oddziałów partyzanckich. Do walki 
doszło dopiero w nocy z 3 na 4 lipca, kiedy to po uprzednim dokładnym rozpoznaniu sił 
niemieckich, oddziały rozłączyły się i w najsłabiej obsadzonych miejscach wyszły z okrąże-
nia bez strat w ludziach. Akcja wydostania się z okrążenia była przygotowana tak dobrze, że 
Niemcy sądzili iż wydostała się jedynie garstka partyzantów a reszta pozostała w lesie. Par-
tyzantom udało się przegrupować w inne rejony, a Niemcy rozpoczęli przeczesywanie lasu.  
W efekcie zatrzymano jedynie dwóch mieszkańców Dąbrówki – Aleksandra Bereja i Stani-
sława Sugra oraz członka B.Ch. – Józefa Nadulskiego z Wólki Krasienińskiej, który pracując  
w polu w Kawce zobaczył Niemców i próbował ukryć się w krzakach. Wszyscy pojmani zo-
stali oskarżeni o współpracę z partyzantami i osadzani na Zamku w Lublinie, gdzie zginęli 
pod czas ostatniej masakry więźniów.

W późniejszym okresie oddział dowodzony przez majora Klima rozlokowany był w lesie 
w okolicach Amelina, skąd prowadził rozpoznanie i akcje zbrojne aż do czasu wyzwolenia.

20  Wg starszej redakcji „Kroniki” odział majora Klima osiągnął liczbę 250 ludzi. 
21  Prawdopodobnie to samo wydarzenie, jednak pod datą 28 maja 1944 r., opisane jest w spisie wy-

darzeń z maja 1944 r. (patrz Stary Tartak)
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LIPIEC 1944

WOLA KRASIENIŃSKA
Niemiecki samolot śledzący ruchy oddziałów partyzanckich ostrzelał dzieci idące w nie-

dzielę do kościoła. Dzieci błyskawicznie rozbiegły się i dzięki temu ocalały.

JAKUBOWICE
W akcji partyzanckiej koło Nowej Wólki zginęli partyzanci z Jakubowic, bracia ps. „Cho-

ina” i „Brzoza”. Byli to Polacy wysiedleni przez Niemców z okolic Śremu.

ZALESIE
Pewnej nocy pluton szturmowy A.K. z okolic Mełgwi pod dow. Zygmunta Klimkiewicza 

ps. „Szczerba”, dostarczył broń zdobytą po opanowaniu lotniska niemieckiego w Świdniku. 
Dowódcą oddziału przewożącego furmankami broń był Witold Wysocki ps. „Boryna” i po-
chodził z placówki A.K. w Milejowie.

Broń czasowo złożona została u rolnika w stodole we wsi Zalesie, skąd po paru dniach 
zabrali ją partyzanci z Lasów Kozłowieckich.

LASY KOZŁOWIECKIE
W dniach 6 – 10 lipiec podczas obławy niemieckiej zatrzymano w lasach dwóch partyzan-

tów z Samoklęsk oraz dwóch partyzantów radzieckich. Powiązano ich za ręce drutem kolcza-
stym, przywiązano do wozu i odstawiono do Lubartowa, gdzie zostali rozstrzelani. Poza tym 
zabito kilka osób w lesie w czasie ucieczki. Naocznymi świadkami tych wydarzeń byli Sadura 
Władysław i Kasperek ze wsi Niemce, których Niemcy wzięli na podwody.

*
Niemcy aresztowali gajowego Antoniego Wójcika, który będąc członkiem B.Ch. opie-

kował się bunkrami partyzanckimi w lesie. Był zwiadowcą i łącznikiem oddziałów B.Ch.  
i A.L. Przewieziony został do Lubartowa i tam rozstrzelany.

Aresztowano także Władysława Woźniaka, syna Jana. Był to młody chłopiec, którego oj-
ciec, robotnik leśny był ścigany przez gestapo. Chłopiec niósł obiad dla ojca w lesie. Odsta-
wiono go do Lubartowa, gdzie został rozstrzelany.

KRASIENIN
Oddział B.Ch. z Obwodu Puławskiego pod dow. Stefana Rodaka ps. „Rola” operując 

w oko licy Krasienina zdobył kilka samochodów niemieckich z produktami żywnościowymi 
dla armii niemieckiej. Niemców rozbrojono i puszczono na wolność.

*
10 lipca w drodze z Krasienina do Samoklęsk w zasadzce niemieckiej zginął Józef Drozd 

ps. „Dolar”. Jechał on parą koni z Józefem Nowackim ps. „Bez” i kilkoma partyzantami  
z Rejonu Puławskiego na odprawę zarządzoną przez „Grota”. W miejscu zakrytym krzakami 
ostrzelani zostali przez Niemców ukrytych w zaroślach. „Dolar” został śmiertelnie ranny, 
podczas, gdy „Bez” błyskawicznym skokiem znalazł się w rowie po drugiej stronie drogi. 
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Z rowu skoczył do wody w stawie i zakryty szuwarami dopłynął następnie do lasu, gdzie 
ukrył się wraz z dwoma lekko rannymi partyzantami. Konie również zabito w czasie wymiany 
strzałów. „Bez” uciekając odpowiadał ogniem do grupy ścigających Niemców.

MAJDAN KRASIENIŃSKI
W dniu 11 lipca podczas obławy niemieckiej zabity został młody partyzant B.Ch. - Stani-

sław Błach lat 18. Uciekający wraz z nim Józef Małek dostał postrzał w nogę, lecz zdołał zbiec 
ukrywając się w stercie chrustu na podwórzu jednego rolnika. Obaj wracali z Kawki, gdzie 
była narada konspiracyjna u Stanisława Kruszyńskiego ps. „Kukułka”.

PRYSZCZOWA GÓRA
Aresztowany został przez Niemców Franciszek Gajos, zatrzymany został, gdy niósł do 

lasu żywność dla partyzantów. Przywieziony został do Lublina i tu oddany w ręce gestapo. 
Do domu nie wrócił.

DYS
Piotr Kuzioła będący więźniem Zamku Lubelskiego, został skazany przez niemiecki sąd 

doraźny na karę śmierci.

PÓLKO
W dniu 14 lipca oddział Batalionów Chłopskich pod dow. Jana Widyńskiego ps. „Ku-

rek” dokonał rekwizycji 2 sztuk koni, 3 jałówek, 1 tucznika i 300 kg owsa w majątku Pólko. 
Wszystko to dostarczono do oddziałów partyzanckich w Lasach Kozłowieckich.

MAJDAN KRASIENIŃSKI
Pewnego dnia w połowie lipca Oddział Specjalny B.Ch. pod dow. „Chłopickiego” (Jana 

Flisiaka) i „Bza” (Józefa Nowackiego) zaatakował majątek Wygoda będący w administacji SS. 
Dowódcą ochrony majątku był Unterscharfürer. Niemcy w popłochu uciekli. Partyzanci za-
rekwirowali 4 pary uprzęży, 6 koni, 3 wozy i 1 cielę. Na drugi dzień Niemcy w odwecie spalili  
w Majdanie Krasienińskim kilkanaście zabudowań oraz przetrząsnęli całą wieś w po-
szukiwaniu partyzantów. Zastrzelono małego chłopca, Edwarda Majewskiego, który prze-
straszony uciekał w pole.

KAWKA
Partyzant z placówki B.Ch. w Kawce napotkał idącego drogą „volksdeustcha”. Postanowił 

go rozbroić. Niemiec chciał użyć broni, lecz partyzant wystrzelił pierwszy. Strzał jednak nie 
był śmiertelny, mimo że kula utkwiła w głowie Niemca, który przewrócił się. Partyzant są-
dząc, że Niemiec nie żyje poszedł dalej. Tymczasem kula tylko ogłuszyła Niemca utkwiwszy 
pod skórą. Niemiec oprzytomniał i uciekł. Partyzant strzelał bowiem dorabianymi przez sie-
bie kulami, które miały mniejszą skuteczność rażenia.

NIEMCE
W lipcu 1944 roku we wsi Niemce do A.K. należało 40 członków, a dowódcą był plutono-

wy Tadeusz Szyszko ps. „Wojciech”. Zastępcą jego był podporucznik Władysław Bindulski ps. 
„Felicjan”, wysiedlony z za chodnich terenów Polski.
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W ostatnich tygodniach przed ucieczką Niemców nasiliły się ruchy oddziałów partyzanc-

kich. Sołtys wsi Niemce Józef Stachura, członek A.K. pełnił we wsi funkcję łącznika i kwa-
termistrza organizacji podziemnej, a także i wywiadu. Wyznaczał miejsca na kwatery dla 
ludzi podziemia, organizował trasy przemarszu oddziałów partyzanckich z okolic Mełgwi, 
Łęcznej w północne rejony Lasów Kozłowieckich.

*
Bujak Piotr, członek A.K., zajmował się przerzutem prasy podziemnej do Spiczyna. Pew-

nego razu jadąc z prasą rowerem koło składów amunicji na Mulaku został zatrzymany przez 
wartownika. Bujak nieznacznym ruchem przygotował już pistolet do obrony, tymczasem 
Niemiec poprosił go tylko o zapałki, bo chciał zapalić papierosa (zapałek nie wolno mu było 
mieć przy sobie). Bujak chętnie użyczył zapałek i z ulgą pojechał dalej.

*
W nocy z 15 na 16 lipca Oddział „Kedywu” A.K. z gminy Mełgiew przy pomocy miejsco-

wych partyzantów z Niemiec dokonał rozbicia obozu junaków (Baudienstu) nr 401 w Nie-
m  cach, mieszczącego się w budynku szkolnym i baraku. Zdobyto sprzęt, różne ma teriały  
i żywność. Zdobyto także broń, rozbrajając wartowników.

Junacy uciekli a część z nich wstąpiła do partyzantki. Pościg niemiecki napotkał koło 
wsi Janowice jadące w kierunku Mełgwi dwie furmanki ze zdobytym sprzętem junackim 
w  Niemcach. Wywiązała się krótka walka, ponieważ główne siły partyzantów poszły inną 
drogą, a wozami jechali tylko trzej partyzanci z Niemiec. Byli to: syn policjanta grana to we-
go nazwiskiem Filipek, drugi – Stachura z Woli Niemieckiej i trzeci nazywał się Koskow ski. 
Partyzantów odstawiono do Lublina i tam rozstrzelano. Wkrótce aresztowany został oj ciec 
jednego z nich - policjant Filipek. Poddany został badaniom w gestapo, a następnie osadzony 
na Zamku Lubelskim, skąd jakiś stary oficer niemiecki ułatwił mu ucieczkę.

*
Plutonowy Tadeusz Szyszko ps. „Wojciech” zarządził w dniu 20 lipca stan czujności swo-

jego plutonu. Zarządzenie to wydał w związku z przybliżaniem się frontu radziecko-niemiec-
kiego ze względu na zwiększone niebezpieczeństwo ze strony Niemców. Członkowie podzie-
mia bacznie śledzili zachowanie się Niemców, których cały garnizon szykował się do ucieczki. 
Obawiano się, że Niemcy w ostatniej chwili dokonają jakiegoś aktu zemsty. Niemcy także wy-
czuwali, że Polacy bacznie ich obserwują, są zorganizowani i uzbrojeni. Sytuacja była napięta.

MAJDAN KRASIENIŃSKI
W dniach 19 – 21 lipca Oddział Specjalny Rejonu I-go pod dow. „Bza” wykonywał zada-

nia zabezpieczenia wiosek przed cofającymi się Niemcami w składzie większych zgrupowań 
z innych rejonów oraz zabezpieczał naradę dowództwa Obwodu B.Ch. we wsi Wypnicha.

SAMOKLĘSKI
23 lipca trzystuosobowy oddział B.Ch. pod dow. F. Kusyka ps. „Grot” współdziałając z od-

działem A.L. Majora Klima i oddziałami 27 dywizji A.K., zaatakował wycofujące się wojska 
niemieckie w okolicach Samoklęsk, Osówki, Krasienina i Lasów Kozłowieckich. Zabito po-
nad 14 -tu Niemców, a ponad 80-ciu wzięto do niewoli. Przekazano ich do majora „Klima”. 
Jeden z Niemców ukrył się w domu pewnego rolnika, gdzie kobiety zaopiekowały się nim, 
nakarmiły, a po bitwie odszedł on na Zachód.
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W Y Z W O L E N I E

22 lipca 1944 roku – rano

NIEMCE
Od strony północnej z Lasów Kozłowieckich dał się słyszeć warkot silników. Niemcy 

przez lornetki rozpoznali czołgi radzieckie. Było ich trzy. Czołgi zbliżały się w stronę wsi 
Niemce. Jeden z nich skręcił w lewo, zajął stanowisko na cmentarzu i rozpoczął ostrzał bara-
ku, gdzie stały tabory niemieckie, wzniecając wśród Niemców panikę. Pociski padały również 
i na zabudowania rolników, ponieważ barak, w którym stały konie niemieckie znajdował się 
we wsi. Poza tym Niemcy kwaterowali także u poszczególnych gospodarzy. Spaliły się wtedy 
budynki następujących rolników: Bartosika, Piotra Kasperka, Jana Wójtowicza, Franciszka 
Wójtowicza, Józefa Kasperka, Grygla, Ludwika Kowalik i Leona Kowalskiego. Spalił się także 
barak niemiecki, przy którym zginęło 18-tu Niemców i 27 sztuk koni. 

Drugi czołg radziecki strzelał do Niemców wprost przed siebie, jadąc szosą. Zabił kilku 
Niemców. Gdy dojechał do skrzyżowania dróg koło kościoła, skręcił w lewo i skierował ogień 
na szosę, która prowadziła przez wieś i dalej do Jawidza. Na tej szosie zginął dowódca skła-
dów amunicji na Mulaku, który uciekał motorem. Zginęło też wielu żołnierzy niemieckich 
uciekających konnymi taborami.

Trzeci czołg ostrzeliwał uciekających Niemców na łąkach i polach wsi Zalesie, następnie 
wyjechał szosą poza wieś w stronę Lublina i stąd mając dobrą widoczność zaczął ostrzeliwać 
trzy pociągi stojące na stacji kolejowej Bystrzyca. Niemcy konwojujący pociągi uciekli w po-
płochu. Naraz, niespodziewanie pojawiły się samoloty niemieckie, które natychmiast ujrza-
ły czołg ostrzeliwujący pociągi, ponieważ operował on na odkrytym terenie. Trafiony celną 
bombą z samolotu, zapalił się.

Czwarty czołg nadjechał szosą do Niemiec od strony Jawidza i w lesie, niedaleko wsi 
Niemce, Niemcy z zasadzki obrzucili go granatami. Zapalił się i spłonął wraz z załogą.

Około godziny 12-tej od Jawidza i Rokitna drogami leśnymi wyjechały kolumny czołgów 
radzieckich. Niektóre zatrzymały się we wsi, natomiast większość z nich pojechała w  kie-
runku Nasutowa i Krasienina, by przeciąć Niemcom drogę odwrotu z Lublina na pół noc  
w kierunku Warszawy.

Kolumny czołgów jechały przez cały dzień. Była to 51 Brygada Pancerna pod dowódz-
twem gen. Bogdanowa. Jako czołówka II-ej Armii Pancernej jechał cały korpus pod dowódz-
twem generała Wiedeniejewa.

Poza jednostkami pancernymi szły w pościgu za Niemcami: 69-ta Armia pod dow. gen. 
Kołpakczi, 8 Armia gen. Czujkowa i 7-my Korpus Kawalerii.

Z chwilą ukazania się czołgów radzieckich partyzanci, mieszkańcy Niemiec i okolicznych 
wiosek współdziałali z wojskami radzieckimi w wyzwalaniu terenów spod władzy oku panta. 
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Partyzanci informowali żołnierzy radzieckich, gdzie są zgrupowania wroga. Og niem czołgu 
z cmentarza kierowano według wskazówek partyzantów.

Partyzant z Niemiec Stanisław Wójtowicz rozbroił Niemca, który szczególnie wyróżniał 
się nienawiścią do Polaków. Niemiec ten pracował na koparce w żwirowni. Pewnego razu 
w cza sie, gdy polscy robotnicy oczyszczali w środku wagon, zamachnął łyżką od ładowacza 
prosto w nich, pociągając wzdłuż wagonu. Robotnicy jednak znając go mieli się zawsze na 
baczności. Wyskoczyli z wagonu i uciekli do lasu, bojąc się powrócić, by ich nie zastrzelił. 
Niemiec ten w mieszkaniu u rolnika strzelał do much z karabinu lub pistoletu. Przekazano go 
dowództwu radzieckiemu.

Koło lasu w baraku kwaterował od 1943 roku oddział Ukraińców, których Niemcy uży-
wali do szczególnie ostrych akcji przeciw Polakom. Część tego oddziału dostała się w rę ce 
wojska radzieckiego.

Jeden samochód z Niemcami uciekał w stronę wsi Wola Niemiecka. Został on ostrzelany 
z czołgu radzieckiego, lecz zdołał zbiec drogą koło wiatraka. Zginęła tu jednak żona młyna-
rza, Helena Kowalik. Została ona rażona odłamkiem pocisku wystrzelonego z czołgu. Stało 
się to w chwili, gdy trzymając swe dziecko na ręku, prowadziła do schronu znajdującego się 
w jej gospodarstwie, kierownika szkoły – Górskiego. Dziecko i Górski wyszli bez szwanku.

Oddziały partyzanckie postawione zostały w stan gotowości bojowej, zabezpieczały lu d-
ność przed zemstą wycofujących się Niemców oraz przed grabieżami przestępczych elemen-
tów.

Przez kilka następnych dni szły dalsze jednostki Armii Radzieckiej, a za nimi oczekiwane 
przez mieszkańców Wojsko Polskie. Była to Pierwsza Armia Wojska Polskiego.

Partyzanci z okolic podlubelskich brali udział wspólnie z wojskami radzieckimi w wy-
zwalaniu Lublina. Junacy, którzy po rozbiciu przez partyzantów obozu w Niemcach pojawili 
się teraz z bronią jako partyzanci A.K. wykonując zadania im wyznaczone. Między innymi 
wyszukiwali ukrywających się Niemców.

W jednym z trzech rozbitych pociskami z czołgu radzieckiego pociągu od południowej 
strony stacji kolejowej Bystrzyca (był to pociąg sanitarny) małoletni chłopiec z Leonowa (na-
zwisko nie ujawnione) znalazł walizkę i przyniósł ja do domu. Matka jego znalazła w niej 
monstrancję i kielichy kościelne, które zaniosła do księdza Jędruszaka w Niemcach. Były to 
wyroby ze złota. Chłopiec ten znalazł również granat i manipulując przy nim spowodował 
wybuch, którego następstwem była rana ręki.

Do tego samego pociągu sanitarnego przybył oddział żołnierzy z 27-ej Dywizji A.K.  
z Lasów Kozłowieckich, pod dowództwem st. sierżanta Zajdlera i po załadowaniu na wozy 
leków i sprzętu sanitarnego odjechał do miejsca postoju.

*
W dniach 23 – 25 lipca ludność miejscowa z pomocą wojska radzieckiego zebrała ciała za-

bitych w walkach żołnierzy radzieckich, a także niemieckich i pochowała je w mogiłach przy 
skrzyżowaniu dróg od szosy lubelskiej do Woli Niemieckiej. Po pewnym czasie zwłoki odko-
pano i pochowano na cmentarzu parafialnym w Niemcach. Groby te są pod opieką młodzieży 
szkolnej i harcerzy oraz Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Koła Terenowego  
w Niemcach.
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DYS
22 lipca do dowódcy plutonu B.Ch. w Dysie Władysława Woźniaka ps. „Szedyt” wpadł 

zdyszany członek B.Ch. Bolesław Małyska i zawiadomił, że na kolonii u jego brata jest 80-cio 
osobowy oddział Niemców. Pluton „Szedyta” był w ostrym pogotowiu i natychmiast przy-
stąpił do akcji. Wysłano gońca Supryna Władysława na Pólko, gdzie było wojsko radzieckie. 
„Szedyt” prosił o przysłanie do pomocy jednego czołgu radzieckiego. W walce oszczędza-
no budynki i domowników, czołg zaatakował bezpośrednio Niemców, natomiast partyzanci 
ukryci w wąwozach atakowali uciekających Niemców. Zginęło dwóch Niemców a czterech 
było rannych. Niemcy widząc beznadziejność walki poddali się. Partyzanci popędzili ich do 
niewoli radzieckiej. 

Po tych zajściach „Szedyt” ze swoim oddziałem brał udział w walkach o wyzwolenie Lu-
blina.

23 lipca 1944 roku

CIECIERZYN
Rano 23 lipca pokazały się czołgi radzieckie. Załoga niemiecka z pałacu załadowała się 

pośpiesznie na samochody i odjechała. Dowódca miejscowej placówki B.Ch. kapral Jan Wi-
dyński ps. „Kurek” zorganizował pośpiesznie paru partyzantów w celu zabezpieczenia wsi 
przed ewentualnym zagrożeniem ze strony różnych grup wycofujących się wojsk niemiec-
kich. Sam natomiast udał się do pałacu opuszczonego przez Niemców i tu okazało się, że 
Niemcy w pośpiechu zostawili trochę broni, dokumentów i innego sprzętu. „Kurek” chciał 
zabezpieczyć pozostałości po Niemcach. Tymczasem Niemcy powrócili do pałacu i w parku 
wywiązała się walka, w której „Kurek” zginął.

Dnia 23 lipca w godzinach wieczornych wojska radzieckie zajęły wieś Ciecierzyn. W cza-
sie walk z uciekającymi Niemcami zginął jeden żołnierz radziecki i pochowany został na 
skarpie przy drodze do Lublina.

W pałacu zorganizowano szpital dla rannych żołnierzy radzieckich. Kilkunastu z nich 
zmarło i pochowani zostali w parku za pałacem.

ELIZÓWKA
W dniu 23 lipca „Szedyt” wysłał część oddziału pod dowództwem swojego zastępcy Wła-

dysława Łopuckiego do Elizówki, gdzie w stertach na polach majątku Elizówka ukryli się 
żołnierze niemieccy. Partyzanci zaatakowali ich lecz Niemcy zupełnie załamani poddali się 
bez walki. Odprowadzono ich także do wojsk radzieckich kwaterujących w Pólku.
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NARODZINY WŁADZY
Daj nam uprzątnąć dom ojczysty
Tak z naszych zgliszcz i ruin świętych,
Jak z grzechów naszych, win przeklętych.
Niech będzie biedny, ale czysty
Nasz dom z cmentarza podźwignięty.

       J. Tuwim

lipiec 1944 - 1945

ORGANIZOWANIE WŁADZ ADMINISTRACYJNYCH W GMINIE

W kilka dni po ucieczce Niemców przed budynek Urzędu Gminnego zajechał na wo-
zach konnych oddział partyzancki B.Ch. z Dysa pod dowództwem Władysława Woźniaka 
ps. „Szedyt” a wraz z nimi przybyli także działacze Polskiej Partii Robotniczej (PPR): Piotr 
Gromaszek z Ciecierzyna i Piotr Kręglicki z Dysa.

Piotr Gromaszek zażądał od wójta Herbuta przekazania funkcji, kluczy, kasy gminnej  
i wszelkich dokumentów. Wójt zdał swoją funkcję i dokumenty.

To samo stało się z posterunkiem policji. Piotr Kręglicki przejął funkcję Komendanta. 
Pozostałe stanowiska miały być obsadzone przez ludzi lewicy.

Władysław Woźniak „Szedyt” przeciwstawił się tym dokonaniom, uważał bowiem, że 
musi tu powstać władza z ludzi B.Ch. i zasłużonych działaczy ludowych bo stanowią oni naj-
większą część mieszkańców gminy.

Wobec tego „Szedyt” ze swoim oddziałem odjechał do Dysa, aby na drugi dzień przy-
być do Niemiec z większą liczbą partyzantów i sprawiedliwie dokonać wyboru władz. Na 
drugi dzień rano do „Szedyta” przyjechali samochodami z Lu bartowa trzej funkcjonariusze 
NKWD i ostro zaatakowali go za próbę przejęcia władzy w Niemcach przez B.Ch. „Szedyt” 
oświadczył im, że taki rozkaz otrzymał od władz wyższych tj. „Rocha” i B.Ch.

Funkcjonariusze radzieccy zażądali by „Szedyt” pojechał z nimi do Lubartowa. Rozmo-
wom tym przysłuchiwali się partyzanci „Szedyta” i chcieli rozbroić rosyjskich funkcjonariu-
szy, lecz „Szedyt” zabronił im tego. Sam zaś pojechał z funkcjonariuszami do Lubartowa. 
„Szedyt” został ostro zaatakowany za próbę organizowania władzy w gminie Niemce, wyczuł, 
że ten spór może się dla niego źle skończyć. Zażądał, by odwieziono go do wojewódzkich 
władz NKWD w Lublinie, z którymi rozmawiał już w czasie wspólnych z wojskami radziec-
kimi walk przy wyzwalaniu Lublina.

Tym żądaniem „Szedyt” zaskoczył lubartowskie władze NKWD, odwieziono do Lublina, 
skąd po rozmowach zwolniono do domu.

Władza administracyjna w gminie Niemce pozostała jednak w rękach PPR. Wójtem zo-
stał Piotr Gromaszek.
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W kwietniu 1945 roku Piotr Gromaszek przekazał funkcję wójta Piotrowi Brzo zow skie-

mu z Włók a sam przeszedł do pracy w Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni Samo-
pomoc Chłopska w Lublinie.

Urząd Gminy organizowali ludowcy: Marian Wiśniewski, Władysław Grygiel, Stefan Ko-
walik i wspomniany już Piotr Gromaszek z Polskiej Partii Robotniczej.

Funkcję Sekretarza Gminnego Polskiej Partii Robotniczej pełnił Piotr Gromaszek.

2. VIII. 1944 roku powołano w Lubartowie Powiatową Radę Narodową. W skład Rady 
wszedł m.in. Piotr Gromaszek z Ciecierzyna.

*
Komendantem wojennym z ramienia władz radzieckich został kapitan Płatnikow. Ko-

mendantem M.O. został Piotr Tkaczyk – dowódca Oddziałów Terytorialnych B.Ch.

Nowe władze polskie zarządziły pobór młodzieży męskiej do wojska. Młodzi chłopcy  
z ra dością zgłaszali się, chcąc odpłacić okupantom hitlerowskim za lata poniewierki i mor-
dów wobec narodu polskiego.

*
Nowe władze rozpoczęły przeobrażanie stosunków społecznych i politycznych. Parcelo-

wano majątki obszarnicze, bez odszkodowania, ziemię przydzielano służbie folwarcznej, bez-
rolnym i małorolnym chłopom.

W Niemcach na czele Komitetu do Spraw Reformy Rolnej stanął Stanisław Węgrzyn, lu-
dowiec a potem członek PPR. z Rudki Kozłowieckiej. Ludność z radością obejmowała przy-
dzieloną ziemię, która miała zapewnić jej lepszy byt. Niektórzy wahali się z przyjęciem ziemi, 
nieprzekonani, że tak już pozostanie na zawsze. Komitety folwarczne kontynuowały swoją 
działalność nie zważając na trudności.

*
Po zakończeniu działań wojennych na tym terenie sytuacja gospodarcza zaczęła się po-

prawiać. Chłopi ze zdwojoną energią zabrali się do pracy. Porządkowano wojenne zaniedba-
nia. Z uporem chłopskim pracowano całymi rodzinami nadrabiając siłą ludzką braki sprzętu, 
maszyn lub sił pociągowych to znaczy koni.

Spółdzielnia Spożywców „Społem” reaktywowana została po wyzwoleniu przez następu-
jących działaczy ludowych: Michała Grygla, Feliksa Stachurę, Jana Wójtowicza, Stanisława 
Wójtowicza, Władysława Stachurę i Jana Cabana.

W Zalesiu powstał Komitet Robotniczy stawiający sobie za zadanie uruchomienie tarta-
ku. Do najbardziej aktywnych zaliczyć tu trzeba członków PPR.: Józefa Sokołowskiego, Jana 
Piszczatowskiego, Jana Domina z Rudki Kozłowieckiej.

W chwili, gdy tartak był prawie gotowy do rozruchu, nastąpił pożar, który spowodował 
duże straty. Komitet postanowił naprawić szkody, by tartak uruchomić. Brak było pieniędzy, 
więc członkowie pożyczyli je od księdza Jędruszaka i wkrótce tartak ruszył ku wielkiemu 
zadowoleniu mieszkańców okolicznych wiosek.

*
Z utęsknieniem oczekiwano końca wojny, która przecież toczyła się w gigantycznych zma-

ganiach na zachód od Wisły. Rodziny oczekiwały powrotu swoich najbliższych z niewoli,  
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z przymusowych robót w Rzeszy Niemieckiej, z obozów koncentracyjnych lub oddziałów 
partyzanckich. Pytania: czy żyją?, czy wrócą?, napawały obawą. 

*

Znacznie gorzej przedstawiała się sprawa jedności politycznej, ideologicznej. Nowa wła-
dza była dla większości społeczeństwa nieznana. Jej programy, wprawdzie przychylnie prze-
kazywane, nie zdołały jednak przełamać nieufności do ustroju, który obalał dotychczasowe 
porządki gospodarcze i polityczne. Na zakrętach historii wielu ludzi uwierzyło w fałszywe 
hasła, które zaprowadziły ich na służbę przeciwko własnemu narodowi i Polsce. Wielu nie 
potrafiło zająć postawy zgodnej z sumieniem i honorem Polaka.

Współżycie ludzi o różnych poglądach zaczęło się kształtować lepiej w warunkach wy-
tężonej pracy dla dobra Ojczyzny. Szczególnie sytuacja poczęła poprawiać się, gdy do kraju 
zaczęli powracać ludzie z niewoli, gdy wygasły ostatnie ogniska wojny – w maju 1945 roku.

WYBUCH AMUNICJI NA MULAKU

NIEMCE
W październiku 1944 (lub marcu 1945 r.), około godziny 6 rano potężny wybuch wstrzą-

snął powietrzem. Był to wybuch w składach amunicji na Mulaku. O tej porze nie było jeszcze 
cywilów, którzy tu pracowali i na szczęście nikt z ludności cywilnej nie zginął. Sytuacja wy-
glądała następująco:

Na torach kolejowych tuż przy składach amunicji stało w tym czasie aż siedem pociągów 
z amunicją, czekając na rozładunek. Pierwszy wybuch spowodował pożar wagonów, a tego co 
się później tam działo nikt nie opisze, bo też nikt z żołnierzy radzieckich będących w pobliżu 
nie przeżył. Powtarzające się co chwila wybuchy trwały przez kilka godzin. Wielu miesz-
kańców wsi Niemce zostało rannych odłamkami szyb gwałtownie pękających od sprężonego 
powietrza i gruzu walących się budynków. Szczęśliwe było to, że tory kolejowe były położone 
wysoko i chroniły wieś od siły wybuchów. Pożaru nikt nie gasił, bo nie można było się zbliżyć.

Załoga radzieckich żołnierzy strzegących składów w większości zginęła. Jedynym świad-
kiem powyższych wydarzeń był żołnierz radziecki, który w dole po bombie załatwiał potrze-
bę fizjologiczną. Podmuch powietrza spowodowany eksplozją był tu słabszy.

Otóż, żołnierz ten, gdy go znaleziono był w szoku. Przez parę godzin po ustaniu wybu-
chów nie mógł mówić. Gdy odzyskał mowę powiedział, że eksplozja nastąpiła przy otwiera-
niu przez żołnierzy radzieckich wagonu z amunicją w celu rozładunku.

Dowódca garnizonu wojsk radzieckich strzegących składów, pułkownik Winogradow, był 
nieobecny. Wezwano go do dowództwa Sztabu. Pożar gasiły przybyłe na wezwanie samoloty 
radzieckie. Według relacji ówczesnego sołtysa, Józefa Stachury, zginęło wielu żołnierzy. In-
formację taką otrzymał od jednego oficera radzieckiego, z którym służbowo kontaktował się.

Na miejsce eksplozji przybył z Moskwy Minister Spraw Wewnętrznych Beria, by pokiero-
wać śledztwem. Po pewnym czasie sprawa wyjaśniła się. Amunicja, która eksplodowała jako 
pierwsza ładowana była w Związku Radzieckim przez niewolników niemieckich. Oni to za-
stosowali minę i podłączyli zapłon do drzwi wagonu tak, by przy otwieraniu nastąpił wybuch.

W czasie tej eksplozji wyrzucona z wagonu bomba przeleciała górą 150 m i spadła na 
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konia ciągnącego wóz, na którym siedział rolnik. Koń został zabity a rolnik i wóz nie doznali 
szwanku.

W jakiś czas później miała miejsce jeszcze jedna eksplozja. W dołach, po drugiej stronie 
składów z amunicją, stał pociąg, którego wagony oprócz amunicji załadowane były słomą  
i in nymi materiałami łatwopalnymi. Pociąg stał tak kilka dni, aż w końcu iskry z jadącego 
pociągu zapaliły słomę. Wybuchy te nie spowodowały większych strat, ponieważ pociąg stał 
w dole kopalni piasku na bocznicy, poza wioską.

REPRESJE NOWEJ WŁADZY I WALKI BRATOBÓJCZE

Już od września 1944 roku zaczęły się aresztowania, wyroki śmierci i wywózka na Syberię 
do obozów, żołnierzy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich oraz ludzi kierujących przez 
okres okupacji walką narodu z okupantem niemieckim.

Nowe władze polskie organizowane przez Rząd radziecki, pod ochroną NKWD, współ-
działały w tym kierunku. W tych warunkach zrodziła się samoobrona narodu. Ludzie podzie-
mia antyniemieckiego zawiązali nową organizację podziemną p.n. „Wolność i Niezawisłość” 
(WiN). Wstąpił do niej m.in. ks. W. Jędruszak. Wynikły walki bratobójcze.

Przytoczyć tu można wiersz J. Słowackiego:

„Szli krzycząc Polska, Polska w tym jednego razu
chcąc krzyczeć zapomnieli na ustach wyrazu
pewni jednak, że Bóg do synów się przyzna
szli dalej krzycząc Ojczyzna, Ojczyzna
wtem Bóg z Mojżeszowego wychylił się krzaka
spojrzał na te krzyczące i zapytał Jaka?”

W tych walkach bratobójczych, wbrew sprawie polskiej, zginęli funkcjonariusze Milicji 
Obywatelskiej (MO), Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO) i Urzędu Bezpie-
czeństwa (UB). 

Oto ich nazwiska22:

l.p. Nazwisko i imię Data urodz.  
Miejsce zam.

Zawód /  
przynależność

Data i miejsce 
śmierci

1 B. Paweł, s. Józefa 22.12.1912 r. 
Nasutów

rolnik /
członek PPR i 
ORMO

14.09.1945 r.  
Niemce

2 D. Aniela, c. Jana Niemce Niemce,
we własnym domu

22  Ze względu na ochronę dobrego imienia rodzin, ograniczono się do podania inicjałów ich na-
zwisk.
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3 D. Józef, s. Józefa 18.01.1899 r.  
Niemce

członek PPR 14.09.1945 r. 
Niemce, 
we własnym domu

4 G. Piotr Ciecierzyn pracownik WZGS 
w Lublinie / 
członek PPR, były 
członek KPP 

Zastrzelony 
we własnym domu

5 K. Bolesław, s. Szymona 17.08.1927 r.  
Stoczek

rolnik 14.04.1945 r.  
Huta Podgórze

6 K. Bronisława, c. Stani-
sława (żona Stanisława)

23.06.1900 r. 14.09.1945 r.

7 K. Stanisław, s. Jana 10.06.1906 r.  
Niemce

rolnik / członek 
PPR

14.10.1945 r.

8 M. Tadeusz, s. Wacława 13.03.1928 r. 
Krasienin

członek MO 10.07.1945 r.  
Krasienin

9 P. Jan 02.12.1923 r.
Stoczek

rolnik / 
funkcjonariusz MO

01.02.1945 r.  
Józefów k./Biłgoraja

10 Rz. Jan, s. Bolesława 15.05.1900 r. 
Owadź 
(powiat  
Wł. Wołyński)

rolnik-technik 
mierniczy / członek 
PPR i ORMO

14.09.1945 r.
Niemce,
we własnym domu

11 W. Stanisław, s. Jana 12.03.1921 r.  
Krasienin

funkcjonariusz MO 
w Samoklęskach

12 W. Stefan, s. Jana 01.05.1903 r.  
Krasienin

cieśla /  
funkcjonariusz UB

11.05.1945 r.  
Spiczyn

13 Z. Leopold Wola  
Niemiecka

funkcjonariusz MO 20.09.1945 r.

Wykazu ludzi z tzw. ówczesnego podziemia (A.K., B.Ch., N.S.Z.) zabitych, pomordowa-
nych lub zaginionych w tajemniczych okolicznościach nie podaje się z powodu zastrzeżenia 
tych danych przez rodziny ofiar23.

*
Ks. Władysław Jędruszak razem z innymi członkami podziemia, pochodzącymi z Nie-

miec i okolicznych wsi24, zostali dn. 17 marca 1946 r. aresztowani przez władze komuni-

23  Materiały do „Kroniki” były gromadzone przed upadkiem ustroju komunistycznego. Zespół re-
dakcyjny wydania „Kroniki” z 2018 r. nie dysponuje nazwiskami tych osób.  

24  Nieznana jest dokładna liczba uwięzionych ani nazwa organizacji podziemnych, do których na-
leżeli (pierwotna wersja „Kroniki” błędnie podawała, że oprócz ks. Jędruszazka aresztowano 5 członków 
podziemia).  
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styczne. Byli przetrzymywani w więzieniach: w Lubartowie, w siedzibie UB w Lublinie na ul. 
Krótkiej i Spokojnej. Byli torturowani, głodzeni, trzymani po kilkunastu w jednej małej celi 
wraz z aresztowanymi z innych miejscowości.  Ks. Jędruszak spędził w więzieniu na Zamku 
Lubelskim 10 tygodni. 

Pewne okoliczności, postawa więźniów i interwencja środowisk ludzkich spowodowały, 
że wszyscy więźniowie zostali po około półtora roku uwolnieni z więzienia. Ks. Jędruszak 
odzyskał wolność 14 marca 1947 r. 

*
Główny komendant organizacji „Wolność i Niezawisłość” na Obwód Lubartowski – po-

rucznik Zdzisław Broński, ps. „Uskok”, dn. 21 maja 1949 r. popełnił samobójstwo, rozrywając 
się granatem, osaczony przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa z Lubartowa, w bun-
krze w Dąbrówce (obecnie Nowogród), k. Łęcznej, u rolnika Lisowskiego.
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INNE WYDARZENIA POWOJENNE

W sierpniu 1946 roku odbyła się ekshumacja Żydów pomordowanych przez Niemców  
i pochowanych w lesie wiosną 1942 roku. Wydobyto ponad 1500 szkieletów ludzkich w tym 
także dziecięcych. Wywieziono i pochowano w Sobiborze po byłym Obozie Zagłady. Nie 
wydobyto jednak wszystkich szkieletów, które nienaruszone leżą w zbiorowej mogile w lesie 
koło Niemiec. 

Informacje o powyższych wydarzeniach udzielił wójt gminy Niemce Jan Włodarczyk (lu-
dowiec) z Woli Niemieckiej, pełniący urząd wójta w tamtym czasie.

*
W dniach 26 – 27 października 1946 roku w Krasieninie odbył się Zjazd byłych wycho-

wanek Szkoły dla dziewcząt założonej przez Irenę Kosmowską. Uczestniczki Zjazdu podjęły 
uchwałę o włączeniu się do działalności społecznej na rzecz wprowadzenia sprawiedliwych 
stosunków polityczno-gospodarczych i szerzeniu oświaty rolniczej. 

*  *  *
Podane wydarzenia nie wyczerpują wszystkiego, co działo się na tym terenie. Otwarta jest 

nadal sprawa uzupełniania ich, prostowania nieścisłości. Niech jednak kronika ta świadczy 
o tym, że i tutaj rozgrywały się wydarzenie istotne dla historii Polski, a mieszkańcy tych te-
renów z godnością wypełnili patriotyczny obowiązek, nie wybierali dróg łatwych i byli wszę-
dzie tam, gdzie wymagała tego potrzeba.

Te skromne wspomnienia kończymy wierszem partyzanckim, którego autorem jest Zbi-
gniew Kabata, ps.„Bobo” (Ukraina):

Gdy orzeł wreszcie odzyskał koronę,
Zastał już barki wiekiem pochylone
I siwe głowy. Gehenną przewlekłą
życie jak struga przez palce przeciekło.

Więc zejdźmy godnie, nie szukajmy względów.
Do tych co padli doszlusujmy rzędów.
Zostanie po nas, jak otwarta rana,
karta historii naszą krwią pisana.

Witalis Grochowski 
prezes Koła
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WYKAZ KOMBATANTÓW WALCZĄCYCH O WOLNOŚĆ POLSKI 

W CZASIE DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ

POWOŁANI NA WOJNĘ W 1939 ROKU
Ze wsi Niemce

l.p. Nazwisko imię Udział w walkach Uwagi

1 Janiak Witold  
ze wsi Zalesie

IX 1939, Polskie Siły Zbrojne 
na Zachodzie

powrócił do kraju

2 Matwiejczyk Mikołaj  
st. kol. Bystrzyca

1939 i 1943 od Lenino do 
Berlina

powrócił do kraju

3 Caban Józef walki 1939 r. niewola

4 Piekarczyk Władysław -”- niewola

5 Kasperek Jan -”- niewola

6 Kasperek Aleksander -”- powrócił

7 Wójtowicz Jan -”- powrócił

8 Małyska Jan -”- niewola

9 Osiak Zygmunt -”- powrócił

10 Małyska Michał s. Antoniego -”- powrócił

11 Piekarczyk Piotr -”- powrócił

12 Małek Józef -”- powrócił

13 Kręglicki Władysław -”- zginął

14 Węgrzyn Michał -”- powrócił

15 Jusiak Jan -”- powrócił

16 Kowalik Józef -”- powrócił

17 Smyk Jan -”- powrócił

Ze wsi Wola Niemiecka

l.p. Nazwisko imię Udział w walkach Uwagi

1 Włodarczyk Władysław walki w 1939 r. powrócił

2 Łucka Józef Monte Cassino oraz walki w 
1939 r.

powrócił

3 Stachura Jozef walki w 1939 r. powrócił

4 Widyński Jan -”-
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Ze wsi Jakubowice

l.p. Nazwisko imię Udział w walkach Uwagi

1 Drozd Stefan walki w 1939 r. powrócił

2 Łaper Józef -”- powrócił

3 Kozieł Feliks -”- powrócił

4 Płoński Stefan -”- powrócił

5 Ogrodnik Jan -”- zginął

6 Kozak Aleksander -”- zginął

Ze wsi Pliszczyn

l.p. Nazwisko imię Udział w walkach Uwagi

1 Wach Szczepan walki w 1939 r.

Ze wsi Majdan Krasieniński

l.p. Nazwisko imię Udział w walkach Uwagi

1 Nowak Jan walki w 1939 r.

2 Majewski Władysław -”-

3 Sugier Bronisław -”-

4 Błach Michał -”- powrócił

5 Szostakowicz Jan -”- powrócił

6 Kosowski Stanisław -”- powrócił

Ze wsi Stoczek 

l.p. Nazwisko imię Udział w walkach Uwagi

1 Godzwon Piotr walki w 1939 r. powrócił

2 Woch Władysław -”- zginął

Ze wsi Zalesie

l.p. Nazwisko imię Udział w walkach Uwagi

1 Groszek Jan walki w 1939 r. niewola

2 Kowalik Władysław -”-

3 Zwoliński Stanisław -”-
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Ze wsi Rudka Kozłowiecka

l.p. Nazwisko imię Udział w walkach Uwagi

1 Góźdź Jan walki w 1939 r.

2 Niećko Bronisław -”-

3 Berej Feliks -”-

4 Drozd Stanisław -”-

5 Włodarczyk Jan -”- powrócił

Ze wsi Elizówka

l.p. Nazwisko imię Udział w walkach Uwagi

1 Danielak Edward walki w 1939 r.

2 Pawlak Stefan -”-

3 Krasucki Wacław -”- powrócił

Ze wsi Baszki

l.p. Nazwisko imię Udział w walkach Uwagi

1 Kuśpit Jan walki w 1939 r. powrócił

2 Wysok Antoni -”- niewola

3 Bondos Stanisław -”- zmarł

4 Burnita Henryk -”- powrócił

5 Kapral Stanisław -”- powrócił

Ze wsi Dziuchów

l.p. Nazwisko imię Udział w walkach Uwagi

1 Stachal Michał walki w 1939 r.

2 Ozonek Edward walki w 1939 r.

3 Ozonek Jan -”-

Ze wsi Krasienin

l.p. Nazwisko imię Udział w walkach Uwagi

1 Prażmo Stanisław walki w 1939 r. powrócił

2 Kucharczyk Władysław -”- powrócił
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Ze wsi Wola Krasienińska

l.p. Nazwisko imię Udział w walkach Uwagi

1 Kubiak Stanisław walki w 1939 r.

2 Rutkowski Zygmunt -”- powrócił

3 Janiak Józef -”- powrócił

4 Kotowicz Aleksander -”-

5 Gąsior Jan -”- powrócił

6 Kot Franciszek -”-

7 Wójcik Aleksander -”-

8 Machowicz Józef -”-

9 Staszek Aleksander -”-

10 Maciejewski Bronisław -”-

11 Tomasiak Stanisław -”-

Kol. Krasienin

l.p. Nazwisko imię Udział w walkach Uwagi

1 Pytka Aleksander walki w 1939 r.

Ze wsi Boduszyn

l.p. Nazwisko imię Udział w walkach Uwagi

1 Dudziak Bronisław walki w 1939 r. zginął

Ze wsi Ciecierzyn

l.p. Nazwisko imię Udział w walkach Uwagi

1 Kozieł Jan walki w 1939 r.

2 Krasucki Wacław -”- powrócił

3 Plewiński Marian Polskie Siły Zbrojne u Andersa

4 Łysiak Bronisław walki w 1939 r.

5 Urbaś Franciszek -”-

6 Tomasiewicz Edward -”- zabity

7 Gawroński Antoni -”-

8 Grzesiak Józef -”-

9 Krupa Jan -”-
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Ze wsi Dys

l.p. Nazwisko imię Udział w walkach Uwagi

1 Wójcik Franciszek walki w 1939 r.

2 Gospodarek Jan -”-

3 Sołtys Stanisław -”-

4 Chemperek Jan -”-

5 Mucha Jan -”-

6 Krocz Jan -”-

7 Bukowski Jan -”-

Ze wsi Nasutów

l.p. Nazwisko imię Udział w walkach Uwagi

1 Stefaniak Michał walki w 1939 r.

2 Nowak Stanisław -”-

3 Pliwka Józef -”- niewola

4 Szczygieł Józef -”-

5 Skrzypiec Jan -”-

6 Pytka Bolesław -”- niewola

7 Pacek Józef -”-

8 Marczak Jan -”-

9 Bronisz Władysław -”-

10 Smoliński Antoni -”-

11 Woliński Jan -”-

12 Powroźnik Józef -”- powrócił

13 Woźniak Józef -”-

14 Zalewski Kazimierz -”- powrócił

15 Domański Stanisław -”- powrócił

16 Stefaniak Stefan -”-
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Ze wsi Pryszczowa Góra

l.p. Nazwisko imię Udział w walkach Uwagi

1 Kuzioła Bronisław walki w 1939 r.

2 Bogusław Franciszek -”-

3 Pytka (imię nieznane) -”-

4 Drozd (imię nieznane) -”-

5 Marciniak Jan -”- zginął

6 Marciniak St. -”- powrócił

Ze wsi Kawka

l.p. Nazwisko imię Udział w walkach Uwagi

1 Łucyn Stanisław Żołnierz I Armii Spadochro-
nowej, walczącej pod Bredą

powrócił

2 Kuzioła Bolesław walki w 1939 r.

Ze wsi Pólko

l.p. Nazwisko imię Udział w walkach Uwagi

1 Małek Ignacy walki w 1939 r. powrócił

2 Suszek Bolesław -”- powrócił
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WALCZĄCY W SZEREGACH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 

1944-1945
Wieś Pilszczyn

l.p. Nazwisko imię Uwagi

1 Kolanecki Czesław zginął

Wieś Nasutów

l.p. Nazwisko imię Uwagi

1 Krocz Ignacy

2 Sternik Stanisław

3 Zygmunt Stanisław

4 Putek Władysław

Wieś Baszki

l.p. Nazwisko imię Uwagi

1 Niewiadomski Stanisław zabity

2 Kaplar Stanisław

3 Gawroński Jerzy

4 Osiński Jan

5 Bondos Stanisław

Wieś Rudka Kozłowiecka

l.p. Nazwisko imię Uwagi

1 Dziuba Stefan

2 Kluczyński Bolesław

3 Stefaniak Bronisław

4 Góźdź Czesław

5 Stefaniak Stefan

6 Dziuba Wacław

7 Stefaniak Czesław

8 Kwiecień Józef zginął
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Wieś Swoboda

l.p. Nazwisko imię Uwagi

1 Rybka Kazimierz

Wieś Ciecierzyn

l.p. Nazwisko imię Uwagi

1 Kosowski Czesław

2 Grzesiak Władysław

3 Banach Aleksander

4 Kosowski Jan

5 Bujak Edward

6 Stachniak Stanisław

Wieś Niemce

l.p. Nazwisko imię Uwagi

1 Sagan Jan

2 Kowalik Leon

3 Stachura Jan

4 Kasperek Stanisław s. Antoniego

5 Kasperek Stanisław s. Stanisława

6 Marcinek Antoni

7 Kasperek Józef zginął

8 Włodarczyk Jan s. Piotra

9 Ćwikła zginął pod Warszawą

10 Łucka Jan

11 Kowalik Jan

12 Bartosik Jan

13 Kasperek Jan

14 Piekarczyk Henryk zginął pod Kołobrzegiem - spalony przez 
Niemców w stodole wraz z żołnierzami 
wziętymi do niewoli

15 Domownik Jan

16 Drozd Stanisław
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17 Bosacki Stanisław

18 Caban Jan

19 Bujak Tadeusz zginął

20 Tkaczyk Bolesław

21 Tkaczyk Michał

22 Żak Antoni

23 Urban Stanisław

24 Piekarczyk Jan

Wieś Majdan Krasieniński

l.p. Nazwisko imię Uwagi

1 Zgierski Stanisław ranny

2 Poradziński Jan

Wieś Krasienin

l.p. Nazwisko imię Uwagi

1 Czerwonka Jan

Wieś Wola Krasienińska

l.p. Nazwisko imię Uwagi

1 Czerwonka Tadeusz

2 Słowik Józef

Wieś Stoczek

l.p. Nazwisko imię Uwagi

1 Kozieł Bolesław

2 Szyszkowski Józef

3 Goral Józef

4 Wach Stanisław zginął

5 Kuzioła Jan -”-

6 Gałat Wacław -”-
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Wieś Osówka

l.p. Nazwisko imię Uwagi

1 Mydlarz Eugeniusz

Stary Tartak

lp Nazwisko imię Uwagi

1 Latek Marian zginął pod Budziszynem

Wieś Swoboda

l.p. Nazwisko imię Uwagi

1 Grzechnik Eugeniusz zginął

2 Steć Stanisław

3 Hunek Zygmunt

4 Bednarczyk Kazimierz

5 Gębka Stanisław ochotnik, zginął

Wieś Dys

l.p. Nazwisko imię Uwagi

1 Kamiński Jan

2 Wysocki Jan

3 Capała Czesław

4 Stawecki Stanisław

Pryszczowa Góra

l.p. Nazwisko imię Uwagi

1 Skrzypiec Franciszek

Wieś Wola Niemiecka

l.p. Nazwisko imię Uwagi

1 Włodarczyk Jan s. Stanisława

2 Włodarczyk Jan s. Feliksa
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Wieś Łagiewniki

l.p. Nazwisko imię Uwagi

1 Dudziak Jan

2 Prażewski Mieczysław

Wieś Jakubowice

l.p. Nazwisko imię Uwagi

1 Maj Jan

2 Olszewski Stefan ranny

3 Gawron Stanisław

4 Gołąb Józef

Wieś Elizówka

l.p. Nazwisko imię Uwagi

1 Żukowski Czesław

2 Michałkiewicz Franciszek

3 Bogusławski Adam

4 Pawlak Stefan

5 Zyga Czesław

6 Rydel Piotr

Wyżej podane nazwiska kombatantów, którzy walczyli jako żołnierze polscy w walkach 
obronnych 1939 roku i w walkach o wyzwolenie spod okupacji kraju na wszystkich frontach 
II wojny światowej oraz szli walcząc razem z Armią Radziecką od Lenino do Berlina.

Nie zdołano zebrać wszystkich nazwisk, lecz i te wykazy i wydarzenia niech świadczą 
przyszłym pokoleniom zamieszkałym na tym terenie o tym, że ojcowie ich wypełnili obowią-
zek wobec Ojczyzny i w spuściźnie to właśnie im przekazują.
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ZAKOŃCZENIE

Wspomnienia i relacje umieszczone w tej książce, zwanej Kroniką, pochodzą od miesz-
kańców – głównie starych wiekiem – którzy mieszkali w czasie Drugiej Wojny Światowej 
na terenie gminy Niemce i częściowo gminy Samoklęski – a obie te gminy stanowiły w tym 
okresie konspiracyjny I Rejon Batalionów Chłopskich i jednocześnie organizację polityczną 
chłopską pod nazwą: Chłostra. Powiatowa władza mieściła się w Lubartowie pod kryptoni-
mem: Obwód nr 12. 

Poza tym materiały do Kroniki wpływały od członków innych organizacji konspiracyj-
nych oraz z różnych publikowanych wydarzeń itp. Materiały te wpływały do Koła Związku 
Bojowników o Wolność i Demokrację i Prezes Koła – Witalis Grochowski rozpoczął przygo-
towywać je do druku. Był to rok 1965 i po paroletnim czasie napisał na maszynie w Urzędzie 
Gminnym w Niemcach prowizoryczny egzemplarz Kroniki, który jednak w późniejszym cza-
sie został anulowany z powodów technicznych i wad. Został napisany następny egzemplarz 
lecz i ten nie doczekał się z różnych powodów wydania jakie było zamierzane.

Prezes Koła, Witalis Grochowski – były członek A.K. Obwodu Łukowskiego – przepro-
wadził się z Niemiec do Lublina. Nastąpiła przerwa dokończenia Kroniki z różnych przyczyn 
i dopiero, gdy po reorganizacji ZBOW.i D została nadana nowa nazwa, jako: Związek Kom-
batantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Niemcach, na Prezesa 
Koła tego przemianowanego Związku został wybrany partyzant pochodzący z Dąbrówki – 
kol. Józef Meksuła, a kol. Witalis Grochowski, po podziale organizacji, wstąpił do Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Lublinie. Prezes – kol. Józef Meksuła – włączył się do 
inicjatywy wydania Kroniki i zebrał materiał uzupełniający treść niektórych wydarzeń opisa-
nych w Kronice, uzupełnień, ewidencji osobowej, a dane te dowartościowały Kronikę, a koszt 
wydania pokryty został z funduszy Koła Kombatantów w Niemcach.

Naszym życzeniem jest, ażeby młode pokolenia zapoznały się z minionymi czasami cier-
pień i grozy śmierci, które szalały nad mieszkańcami ziem polskich w tamtych czasach.

Nie jest to opracowanie fachowo wystarczające, lecz doświadczeń profesjonalnych nie po-
siadamy w tym względzie i zwracamy się z prośbą do czytających o uwagi krytyczne, za co 
będziemy wdzięczni.

Prezes Koła
Związku Kombatantów
Rzeczpospolitej Polskiej

i Byłych Więźniów Politycznych
w Niemcach

Józef Meksuła

Były Prezes
Koła Związku Bojowników

o Wolność i Demokrację
 w Niemcach,

obecnie członek 
Światowego Związku Żołnierzy 

Armii Krajowej
Koło nr 4 w Lublinie

Witalis Grochowski
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FRAGMENTY HISTORYCZNE  
Z LAT DAWNIEJSZYCH

WYDARZENIA Z LAT 1863 - 1914

W dniu 24 września 1863 roku, do wsi Nasutów i Nowy Staw, przybył, od strony Łęcznej, 
przez Kijany, oddział powstańców Polskich. Oddział ten miał nazwę „Ćwieki”, a dowodził 
nim oficer o na zwisku Kozłowski. 

Powstańcy byli zmęczeni i zajęli się przygotowywaniem posiłku. W tym czasie niespo-
dziewanie zostali zaatakowani przez wojska kozackie oraz przez dwie roty piechoty rosyjskiej, 
dysponującej trzema armatami. Powstańcy stawili zdecydowany opór i w walce wycofali się, 
przez Wolę Krasienińską, do Lasów Kozłowieckich, gdzie odpoczywały większe siły powstań-
cze pod dowództwem poruczników: Stockiego i Podolskiego. 

W walkach tych zostało zabitych 15 powstańców, rannych było 11, a 4 dostało się do nie-
woli. Zabitych pochowano na brzegu lasu, obok wsi Nowy Staw, w zbiorowym grobie oraz na 
polu, przy drodze Nasutów majątek – Nasutów wieś – około 100 m. od skrzyżowania dróg, 
prowadzących od majątku w Nasutowie do Pólka. Obecnie, miejsce tych grobów jest pod 
uprawą rolniczą i należy do rolnika Józefa Drozda. Likwidacja tych grobów miała miejsce  
w latach 1950 i 1953.

Straty, jakie poniosły wojska rosyjskie w tych walkach nie są znane. Wiadomo tylko, że 
zabito im 9 koni.

Wydarzenia te spowodowały, że wielu mieszkańców z okolicznych wsi wstąpiło do od-
działów powstańczych.

*
Wśród miejscowej ludności istniała idea radykalnego ruchu ludowego, o głębokim podło-

żu patriotycznym. Tradycje tego ruchu sięgają okresu niewoli porozbiorowej, kiedy to chłopi 
stosowali różne formy walki o polskość.

W roku 1904, we wszystkich szkołach na terenie gminy, chłopi przeciwstawiali się ru-
syfikacji dzieci. Na zebraniach żądali usunięcia ze szkoły w Niemcach nauczycielki – Ama-
lii Pietrowej i – z Nasutowa – nauczyciela Stanisława Radziewicza. Zażądali też zmiany na 
stanowisku pisarza gminnego, który próbował obciążać mieszkańców kosztami remontów 
szkół25. Chłopi kategorycznie odmówili płacenia. Największą inicjatywę w organizowaniu 
oporu wykazali mieszkańcy Rudki Kozłowieckiej.

Nad niektórymi z działaczy władze carskie ustanowiły nadzór policyjny.

Strajki organizowane były także przez działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej.

Wiosną – 10 marca 1905 roku – wybuchły strajki chłopskie i robotnicze w majątkach 
hrabiego Zamojskiego w Dysie, Pólku, Nasutowie i Stoczku. Także w Niemcach, Baszkach, 
Elizówce i Leonowie wybuchły podobne strajki. W okresie żniw, po raz drugi ruch strajkowy 
ogarnął majątki obszarników. 

25  Na przykład, w Nasutowie koszt remontu miał wynieść 6 970,4 rubli, w Dysie 1 762, 7 rubli itp.
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W ten sposób dawała znać o sobie krzywda robotników i chłopów.

W roku 1906 strajki wybuchają ze zdwojoną siłą. Dla poparcia robotników rolnych, przy-
łączają się chłopi. Zajmują oni łąki i pastwiska dworskie, kosząc na nich trawę na siano i na 
stałe zagarniając je w użytkowanie. Szczególne rozmiary ruch ten przybrał w majątkach Cie-
cierzyn, gdzie właścicielem był Niemiec – von Billow, Baszki, gdzie właścicielem był Wolski. 
Do majątku Dys, należącym do hrabiego Zamojskiego, wezwano oddział Kozaków w celu 
uśmierzenia buntu. Winnych aresztowano. Chłopi zapłacili karę w wysokości ponad 3 000 
rubli.

Jednocześnie, mieszkańcy wiosek podejmowali uchwały o wprowadzenie do szkół nauki 
w języku polskim. Za organizowanie tych zebrań władze carskie aresztowały sołtysów z Ma-
jdanu Krasienińskiego – Stanisława Majewskiego i Wawrzyńca Kruka.

Do walki z caratem wystąpiły też bojówki Polskiej Partii Socjalistycznej. Rozbiły one skle-
py monopolowe w Krasieninie, Niemcach i Spiczynie. Przy tym w Niemcach, w czasie walki, 
zabitych zostało przez bojówkę PPS 2 żandarmów carskich.

W tym czasie chłopi zaczęli zawiązywać Kółka Rolnicze, które, oprócz działalności go-
spodarczej, prowadziły także działalność polityczną. Do najaktywniejszych w tym względzie 
należały Kółka w Dysie i Stoczku. Założycielem Kółka w Dysie był lekarz – Lucjan Brand oraz 
chłopi – Tomasz Supryn, Stanisław Supryn i Szymon Hunek. We wsi Stoczek Kółko założyli 
Szymon Woźniak i Piotr Małek.

OKRES MIĘDZYWOJENNY (1920–1939)

Po Pierwszej Wojnie Światowej, na terenie gminy Niemce, polityczną dominację przejął 
ruch ludowy, prowadząc coraz bardziej zdecydowaną działalność w kierunku polepszenia 
doli chłopów w dzie dzinie ekonomicznej i kulturalno-oświatowej. W tym kierunku działały: 
Stronnictwo Ludowe, Zaranie, Wyzwolenie i Samopomoc. Działali też potajemnie pojedyn-
czy działacze Komunistycznej Partii Polski, którzy, w swojej działalności, łączyli się z dzia-
łaczami ludowymi.

Czołową postacią w ruchu ludowym na tym terenie była Irena Kosmowska, urodzona 
20 grudnia 1879 roku, w zamożnej rodzinie szlacheckiej. Ojciec – lekarz i działacz społecz-
ny, matka – postępowa publicystka i działaczka. Irena uczęszczała do różnych szkół, między 
innymi, ukończyła Wyższy Kurs Nauk Społecznych i Pedagogicznych. W szkole zetknęła się 
z wybitnymi, postępowymi działaczkami: Marią Wysłouchową i Jadwigą Dziubińską. Zna-
jomość z nimi ukształtowała w Irenie rewolucyjny charakter. Współpracowała z redakcjami 
le wicowymi pism, redagowała artykuły polityczne i oświatowe. Szczególnie prowadziła dzia-
łalność wśród młodzieży chłopskiej.

W maju 1915 roku została aresztowana przez władze carskie i osadzona w moskiewskim 
więzieniu. W czasie Rewolucji Październikowej, w 1917 roku, odzyskała wolność. Następnie 
działała w Komitecie Rewolucyjnym w Piotrogradzie.

Po powrocie do kraju obejmuje stanowisko Wiceministra Opieki Społecznej w rządzie 
Ludowej Republiki Polskiej w Lublinie, utworzonym przez premiera Ignacego Daszyńskiego.

W 1919 roku jest posłem do Sejmu i członkiem Unii Międzyparlamentarnej. W działalno-
ści tej zdobyła sobie uznanie na arenie międzynarodowej.
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Irena Kosmowska, wszędzie, gdziekolwiek działała, odznaczała się bystrością umysłu i ta-

lentem zjednywania sobie ludzi. Była też zawsze wyczulona na krzywdę społeczną. Pisarz 
Jarosław Iwaszkiewicz nazywał ją „aniołem lewym”. 

W roku 1929, w Krakowie, przystąpiła do „Centrolewu”, który zawiązany został w celu 
obalenia rządu sanacyjnego i ustanowienia w kraju władzy chłopsko-robotniczej. Występując 
na pewnym wiecu nazwała przywódcę obozu sanacyjnego – Józefa Piłsudskiego – „obłąkań-
cem”, co władze poczytały za obrazę i została skazana na 6 miesięcy więzienia. Irena Kosmow-
ska krytycznie oceniła Józefa Piłsudskiego za wywołanie wojny domowej w 1926 rokui oba-
lenie rządu Premiera Wincentego Witosa i Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Walki 
trwały 4 dni; zginęło ponad 400 osób.

W dniu 6 stycznia 1913 r. Irena Kosmowska otwarła Szkołę Rolniczą dla dziewcząt wiej-
skich. Szkoła mieściła się w jej własnym majątku – w Krasieninie, który przekazała na wła-
sność szkoły. Szkoła ta, przez 25 lat, wyszkoliła 451 dziewcząt wiejskich.

W okolicznych wioskach, Irena Kosmowska organizowała Koła Stronnictwa Ludowego  
i Koła Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici”.

Większość życia spędziła Irena Kosmowska działając w Warszawie, Lwowie, Krakowie 
itp., gdyż wszędzie była potrzebna.

W czasie okupacji niemieckiej, po zajęciu przez Niemców we wrześniu 1939 roku. War-
szawy, Irena Kosmowska działała w konspiracyjnych władzach ruchu ludowego. W tym celu, 
wykorzystując kanały znajomości z zagranicą z okresu, gdy działała w Unii Międzyparlamen-
tarnej, nawiązała łączność z przedstawicielstwem handlowym Szwecji w Generalnym Guber-
natorstwie (miało siedzibę w Warszawie). Wykorzystała te kontakty dla celów podziemnej 
walki z okupacyjnymi władzami niemieckimi. Opowiadała w  kręgu wtajemniczonych, że 
Szwedzi współczują Polakom, a Hitlera nazywają „krzyczącym kapralem”.

W nocy z 18 na 19 lipca 1942 roku, została przez Gestapo aresztowana i osadzona na 
Pawiaku, skąd następnie wywieziono ją do obozu Mahlow, w pobliżu Berlina. W obozie tym, 
podcza s bombardowania przez samoloty alianckie została ranna i znalazła się w szpitalu  
w Berlinie. Tu zastało ją wyzwolenie w maju 1945 roku. Tu też zmarła dnia 21 sierpnia 1945 
roku. Zwłoki jej sprowadzono do kraju w styczniu 1961 roku i pochowano na cmentarzu 
powązkowskim w Warszawie.

Irena Kosmowska, przez swoją działalność, przyczyniła się do ukształtowania postępowej 
myśli chłopskiej – politycznej i społecznej – wśród działaczy chłopskich w okolicy Krasieni-
na.

*
W okresie międzywojennym, na terenie gminy Niemce, prowadzona była działalność po-

lityczna przez postępowych i radykalnych działaczy skupionych w Kołach Młodzieży Wiej-
skiej – „Wici” i „Siew”, oraz spółdzielni „Społem”. Była to działalność w imię lepszej, sprawie-
dliwej Polski. Działalnością tą kierowali:

l.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Przynależność 

1 Bujak Michał Niemce „Zaranie” i KPP

2 Gospodarek Jan Jakubowice „Wici” i Stronnictwo Ludowe
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3 Gromaszek Piotr Ciecierzyn Lewica Chłopska „Samopomoc”  
i KPP

4 Grygiel Michał Niemce „Wyzwolenie” i Stronnictwo Ludowe

5 Kosowski Władysław Majdan Krasieniński „Wici” i Stronnictwo Ludowe

6 Kręglicki Piotr Dys Lewica Chłopska „Samopomoc”  
i KPP

7 Lipiński Józef Jakubowice „Wici” i Stronnictwo Ludowe

8 Maruszak Wojciech Majdan Krasieniński „Wici” i Stronnistwo Ludowe

9 Piekarz Józef St. kolejowa  
„Bystrzyca”

„Zaranie” i Stronnictwo Ludowe

10 Stachura Feliks Niemce „Wyzwolenie” i Stronnictwo Ludowe

11 Stachura Józef Niemce „Wyzwolenie” i Stronnictwo Ludowe

12 Urbaś Stanisław Dys „Zaranie” i Stronnictwo Ludowe

13 Węgrzyn Stanisław Rudka Kozłowiecka „Zaranie”

14 Woźniak Władysław Dys „Zaranie” i Stronnictwo Ludowe

15 Wójtowicz Stefan Krasienin Lewica Chłopska „Samopomoc”  
i KPP

Obok starych działaczy chłopskich wyrastali młodzi. Walczyli o prawa dla chłopów oraz 
o lepszy start młodzieży chłopskiej do szkół, pracy i kultury. Młodzież ze sztandarami brała 
udział w manifestacjach chłopskich i robotniczych, w marszach protestacyjnych i strajkach.

Do tych, wybijających się działaczy należeli: Józef Nowacki – prezes Koła „Wici” z Majda-
nu Krasienińskiego, Józef Gospodarek – prezes Koła „Wici” z Jakubowic, Jan Królik – członek 
zarządu Koła „Wici” z Jakubowic.

W każdej wsi byli działacze młodzieżowi, zdecydowanie walczący o prawa udziału wsi  
w organizacjach spółdzielczych itp. Takie programy realizował także Związek Młodzieży 
Wiejskiej „Siew”, który był najliczniejszą organizacją młodzieżową w Polsce.
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Anders Władysław 18

Bagno Janina „Mrówka” 53
Banach Aleksander 13
Baran Jan 74
Bardys (imię nieznane) 38
Bartosik Stanisław 78
Bartyś Jan 21
Bądowski (imię nieznane) 21
Berej (imię nieznane) 60
Berej Aleksander 62, 91
Białek Piotr „Mały Lis” 52
Białek Jan „Biały” 76
Bielak (imię nieznane) – leśniczy „Biały” 28, 
108
Bielecka Stanisława 14
Bielecka Janina 14
Bielecki Ryszard „Jastrząb” 79
Bieniek Józef 59
Bicz Stanisław 72
Bindulski Władysław „Felicjan” 28, 81
Bis (imię nieznane) 18
Błach Jan 44, 45
Błach Michał 44, 45
Błach Stanisław 81
Bogdanow (imię nieznane) 86
Bogusław Bolesław 44
Bogusław Józef 44
Bondos Władysław 14
Borkowski (imię nieznane) 103
Borzęcki Jan 60
Borzęcki (imię nieznane) 103
Brand Lucjan 8
Bronisz Zygmunt 48
Broński Zdzisław „Uskok” 99-100
Brzozowski Stanisław 48
Brzozowski Piotr 75, 89
Bucki (imię nieznane) 69
Bujak Michał 10
Bujak Paweł 92

Bujak Piotr 59, 83
Burlingis (imię nieznane) 103
Bukowski (imię nieznane) – ksiądz 41
Burek Jan 72
Burko-Chocyk (imię nieznane) 53

Caban Stanisław 48
Caban Aleksander 26
Caban Jan 61, 89
Capała (imię nieznane) „Karabinek” 38
Capała (imię nieznane) – sołtys 107
Chałaj Mieczysław „Sokół” 62
Chamera Wacław 57, 61
Cichowski Stefan 68
Cieszko Bronisław 69
Cybulski Ryszard 61, 78
Czepiga (imię nieznane) 106
Czerwonka Czesław 44, 45
Czerwonka Jan 26
Czerwonka Stanisław „Krzaczek” 25, 35
Czujkow (imię nieznane) 86
Czyżyk (imię nieznane) 19, 29

Danielewicz Eugeniusz 78
Daszyński Ignacy 9
Dębicki Stefan „Jaksa”, „Kmicic” 43
Dobosz (imię nieznane) 54
Dobosz Józef 70, 92
Dobosz Aniela 92
Domański Stanisław 58
Domin Jan 89
Drozd Józef  7, 21
Drozd Józef „Dolar” 82, 83
Drozd Wanda 52
Drozd Stefan 38
Drozd Andrzej 44
Drozd Franciszek 44, 51
Drozd Szymon 65
Drozd Helena 65
Drozd Tadeusz 65

Indeks nazwisk

UWAGA: ze względu na uzupełnienia tekstu Kroniki dokonane po sporządzeniu poniż-
szego indeksu, numery stron przy nazwiskach należy traktować jedynie orientacyjnie. 
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Dudziak Tadeusz „Jaskółka” 75
Dymel (imię nieznane) 18
Dyszyński Wincenty 62, 105
Dziubińska Jadwiga 9

Filipek Jan 19, 29, 82
Filipowicz Stanisław 65
Flisiak Jan „Chłopicki” 82
Frank Hans 19
Frelek Władysław 53
Fronczak Jan 44

Gałat Jan 49
Gałczyński Jan 28
Gajos Janina 73
Gajos Franciszek 81
Gajuś Stanisław „Stach” 76
Gawlak Jan „Granit” 26, 75
Gawlikowski Stanisław 17
Gawroński Piotr 59
Gawroński Jan 59, 60
Gąska Jan „Smutny” 26, 51
Gąsior Józef „Kaczor” 28, 46
Gąsior Jan 33, 34
Gerszon (imię nieznane) 49
Gierczak Antoni 33
Gliwka Józef 30
Globocnik Odillo 21
Gładysz (imię nieznane) 53
Godlewski (imię nieznane) 34, 56
Gołąb Jan 37
Goławski Zygmunt „Niwa” 76
Gomułka Władysław „Wiesław” 106
Goral Adam 65
Goral Piotr 73
Goral Józef 73
Goral Władysław 73
Goral Tadeusz 73
Goral Stefania 73
Goral Teresa 73
Gospodarek Jan „Ciemięga” 10, 25
Gospodarek Józef „Gołąb” 11, 25, 30, 72
Gospodarek Wanda 38
Górny Bolesław 57
Górski (imię nieznane) 29
Gromaszek Piotr 10, 57, 88, 89, 90, 92
Gromaszek Helena 38
Gromaszek Antoni 62
Grondek Józef 48
Goździk Władysław 38

Gruda Jan „Raczek” 26
Gruda Stefania 33
Gruda Teofila 33
Gruda Ignacy 65
Gruber Mieczysław „Mietek” 74
Grygiel Michał 10, 89
Grygiel Władysław 89
Grygiel (imię nieznane) 29, 85
Gruszczyk Józef „Józek” 76
Grzesiak Władysław 44, 59
Grzesiak Katarzyna 59
Gumieniczek Stefan 18
Guz (imię nieznane) 18
Gwiazda Wojciech 44
Grzechnik Eugeniusz „Topola” 24

Halecka Izabela 42
Herbut Antoni 19, 29, 46, 88
Hitler Adolf 10, 48, 50
Hunek Józef 55
Hunek Szymon 8

Jabłoński Stanisław „Makówka” 52
Janiak Jan „Ryś” 68
Janiak Michał 58
Janiak Robert 52
Janiak Tadeusz 44
Jasiński Franciszek 38
Jaworski Roman „Jęrzejczak” 28, 38
Jaszczak Wacław 65
Jeger Samuel „Emil” 69, 74
Jeziorkowska (imię nieznane) 14
Jędruszak Władysław „Żagiel” 23, 29, 49, 61, 
70, 86, 89, 103
Jurczyna Stanisław „Grom” 36, 37

Kamiński (imię nieznane) 34
Karasek (imię nieznane) 46
Kasperek Stanisław 57, 68
Kasperek Jan 42
Kasperek Józef 42, 85
Kasperek Piotr 85
Kędzior Stefan 73
Kitel (imię nieznane) 50
Kleberg Franciszek 103
Klim Czesław 80, 83, 107, 108
Klimkiewicz Zygmunt „Szczerba” 80
Klępka Stanisław 77
Kluczyński Ignacy 47
Kłyś (imię nieznane) 72
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Kobyłka (imię nieznane) 38
Kokoszyński (imię nieznane) 28, 103
Kolanecki Jan 58
Koleśniczenko (imię nieznane) 75
Kołacki Bolesław 75
Kołpacki (imię nieznane) 86
Kołosow (imię nieznane) 55
Korzeniowska Jadwiga „Kasia” 53
Kosmowska Irena 9, 10, 24, 92
Kosowski Józef 30
Kosowski Władysław 10
Kosowski Feliks 48
Kosowska Leokadia „Kalina” 52
Kosowski (imię nieznane) 82
Kosior Antoni 78
Ksior Bolesław 92
Kostyłówka Honorata „Borówka” 25
Kosacki Andrzej 53
Kowalik Jan 48, 51, 68
Kowalik Stanisław 33
Kowalik Władysław 57
Kowalik Ludwik 85
Kowalik Zofia 86
Kowalik Stefan 89
Kowalik Franciszek „Kowalski” 25, 36, 37, 
104, 105
Kowalczyk Bronisław 92
Kowalczyk Stanisław 92
Kowalczyk (imię nieznane) 19
Kowalski Józef 51
Kowalski Leon 85
Kowalow Fiodor 71
Kotyra Feliks 64
Kotyra Józef 64
Kotyra Zofia 64
Kozieł Jan 30, 48, 58
Kozieł Stanisław 58
Kozieł Piotr 58
Kozieł Józef 73 
Kozłowski (imię nieznane) 7
Krasucki Wacław 54
Krakowiak Stanisław 58, 59
Kramkowska Irena 64, 65
Krawczyk Gabriel 62
Kręglicki Piotr 11, 88
Królik Jan „Baca” 11, 25, 36, 37
Królik Bogdan „Stanisław” 36, 37
Królik Czesław 63
Królik Stanisław 63
Królik Władysław 63

Kruk Wawrzyniec 8
Kruszyński Władysław 50
Kruszyński Stanisław „Kukułka” 25, 43, 50, 81
Krutow Aleksy 55
Krysiński Jerzy 49, 54, 61, 62
Krzyżanowski Antoni 58
Kwiecień Bronisław 38
Kwiecień Mieczysław 38
Kwiecień Antoni 38
Kwiecień Władysław 39
Kubera Feliks 38
Kuc Stanisław 18
Kudyba Mieczysław 19, 29, 54, 58
Kubiak Józef 33
Kubiak Aleksander 33
Kubiak Antoni 34
Kubiak Jan 78
Kuchrzyk Eugeniusz 78
Kukla Jan 33
Kuklówna Sabina „Jagienka” 52
Kula Józef 59, 61
Kusyk Franciszek „Grot” 37, 56, 80, 83
Kuzioła Józef 52
Kuzioła Hieronim 52
Kuzioła Henryk 73
Kuzioła Piotr 107
Kuzioła (imię nieznane) 38

Latel Marian 104
Latek Stefan 104
Latek Zygmunt 104
Latek-Pyszkowska Zofia 104
Langefeld (imię nieznane) 20
Lipiński Józef 21
Lipski Józef 29
Lipski Antoni 48
Lis Józef 72
Lis Bolesław 38
Litka Jan „Janek” 74

Łopucki Władysław 88
Łoś Marta 15, 19, 63
Łucka Józef 13
Łucjan (imię nieznane) 46

Maciejewska Aleksandra 14
Maciejewska Janina 14
Maciejewska Stanisława 14
Majewski Stanisław 8
Majewski Edward 82



107
Maj Stanisław 56
Maj Mieczysław 44, 45
Maj Józef 44
Maj Janina 78
Makowski Grzegorz 75
Małek Piotr 8
Małek Jan 50
Małek Władysław 33
Małek Józef 81
Małyska Michał 58
Małyska Bolesław 87
Marczak Jan 29
Marczak Józef 63, 65
Marczak Władysław 58
Maruszak Wojciech „Brona” 11, 24, 25
Maruszak Stanisław 33
Martini Stanisław 28, 103
Marzec Czesław 36, 37, 104
Marzec Jan 36, 37, 104
Marzec Stanisław 104, 105
Marzec Edward 104, 105
Mazurek Barbara 14
Mazurek Julia 14
Miąc Jan 38
Michalak Tadeusz 92
Michalak (imię nieznane) 58
Miduch Aniela „Kama” 28
Mikołajczyk Czesław 65
Mikołajczyk Antoni 65
Misiurek Aleksander 45
Misiurek Franciszek 45
Misiurek Stanisław 51
Mitrut Feliks 77
Mitrut Józef 77
Mrówczyńska Zofia 72
Moczar Mieczysław „Mietek” 75, 76, 106, 107
Mróz Genowefa 38
Mucharski Bolesław 77
Mysiak (imię nieznane) „Bluszcz” 103

Nadulski Józef 78, 108
Nadulska (imię nieznane) „Wiśnia” 52
Nieczko Józef „Zgrzebniak” 24, 27
Niewiadomski Stanisław 35, 46, 47
Nowak Marian 14
Nowacki Józef „Bez” 11, 25, 52, 56, 60, 71-73, 
77, 82, 83

Olbrycht Bruno 18
Osiak Walerian 68

Pardyka Władysław,  ksiądz 21, 83
Patyra Kajetan „Młotek” 25
Piasecki (imię nieznane) 31, 104
Piasecki Stanisław „Wiśnia” 72, 73
Piasecka – Czyżyk Stefania 67
Piątek Władysław 55
Pietrowa Amalia 7
Pietrzak Stanisław 45, 60
Pietrzak Antoni 34
Pietrzak Władysław 60
Piekarczyk (imię nieznane) 68
Piekarz Józef 11
Pikuła Bogdan 14
Pikuła Aleksandra 14
Pikuła Bronisław 14
Pikuła Mirosława 14
Piszczatowski Jan 89
Piłsudski Józef 9, 10
Piotrowski (imię nieznane) 38
Plączkowski (imię nieznane) 104
Plewka Czesław 48
Płatnikow (imię nieznane) 89
Podchorski Zygmunt 18
Podolski (imię nieznane) 7
Podolski Józef 60
Podstawka Władysław 46
Podstawka Franciszek 61, 77
Podlaś Antoni 78, 108
Pokora Jadwiga „Zofia” 28
Postpowicz Ryszard „Murzyn” 47
Prażmo Edward 45
Prażmo Eugeniusz 45
Prażmo Tadeusz 45
Prażmo (imię nieznane) 67
Prokop Szczepan 47
Prokop Bolesław 48
Próchniak Franciszek 38
Przychocki (imię nieznane) 72
Przystupa (imię nieznane) 63
Putek Antoni 19, 34
Putek Jan 58
Putek Józef 58
Pyda Antoni 30
Pydyś Franciszek 49
Pydyś Weronika 49
Pytka Jan 92
Pyszkowski Zygmunt 104
Pyszkowski Stanisław 104
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Radziewicz Stanisław 7
Rarak Stanisław 70
Rodak Stefan „Rola” 72, 82
Rodzki Edward 46
Rojowski Stanisław 17
Rozgold (imię nieznane) 49
Różycki (imię nieznane) 59
Rybka Andrzej „Wicher’ 25, 28
Rybicki Józef 65
Rześniowiecki Józef 92

Sadura Władysław 81
Sadurski Jan 65 
Saganowski Stefan 103, 104
Sarkisow Aleksander „Szaruga” 64, 108
Sikora Jan „Papryka” 24
Sim Antoni 48
Schmidt Fredrich 28
Skróciński Witold 29
krobański Jan 78
Skrzypiec Jan 58
Słomka Franciszek 18
Skoczylas (imię nieznane) 43
Słowik (imię nieznane) 34
Sobczak (imię nieznane) 74
Sokołowski Józef 89
Sowa Tadeusz „Spartanin” 62, 64
Sporrenberg Jakob 21
Smoliński Jan 58
Smolińska Zifia 38, 78
Smoliński Bolesław 58, 59
Smoliński Władysław 58, 79
Stachura Feliks 11, 63, 89
Stachura Józef 11, 15, 16, 42, 72, 83, 90
Stachura Stefan 48, 49
Stachura (imię nieznane) 82
Staniszewska (imię nieznane) 53, 54
Starzyński (imię nieznane) 72
Staszek Bolesław 45
Stawecki Ignacy 26
Stawecki Wojciech 68
Stelmachówna (imię nieznane) 38
Stelmach Józef 48
Steckiewicz Olga 17, 54
Steckiewicz Olgierd 17, 54
Steć Helena 14
Stefaniak Czesław 45
Stefaniak Michał 58
Sternik Stanisław „ Ster” 52
Sternik Janina „Borówka” 52

Stępka Zbigniew „Mary” 76
Stocki (imię nieznane) 7
Sulczyński Stanisław 17
Sugier Stanisław 62, 108
Sulima Iwan 76
Supryn Tomasz 8
Supryn Władysław 87
Syta (imię nieznane) 71
Szalast Kazimierz 31
Szatowski Jan „Kowal” 80
Szczepański Antoni 21
Szewczyk Jan 17, 38
Szkodziak Józef 39
Szostakowicz Wacława 52
Szponarowicz Marian 33
Szymanek Józef 20, 31, 36
Szymański (imię nieznane) 19
Szymucha Josek 49
Szyszko Tadeusz „Wojciech” 28, 29, 67, 81, 83
Szyszkowski Czesław 63
Szyszkowski Stanisław 63
Szuszkowska Stefania 63
Szuszkowska Wiktoria 63

Śledź (imię nieznane) 19
Śliczniak (imię nieznane) 19
Świeboda Józef 15, 38
Świeboda Jan 28, 65
Świerszcz Józef 72

Tatar Jan 68
Tkaczyk Michał 42
Tkaczyk Piotr „Pomsta” 25, 26, 89
Traczyk Rozalia 23
Trzepiatowski (imię nieznane) 50
Turowska (imię nieznane) 39

Urban Michał 58
Urbaś Jan 48, 49
Urbaś Józef 59
Urbaś Czesław 65
Urbaś Marian 59
Urbaś Stanisłwa 11
Urbaś Zofia 15

Wach Józef 51
Wach Wacław 49
Wagnowski Władysław 103
Warszawski Stefan „Warcab” 5, 11, 26, 90
Wiater Tadeusz 45
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Wiater Mieczysława „Dzielna” 52
Wiater Stefan 60
Wichrowski Adam 14
Wichrowski Jan 14
Wichrowska Helena 14, 53
Wichrowska Janina 14
Wichrowski Stanisław 14
Widyński Jan „Kurek” 25, 28, 34, 62, 79, 82, 87
Widyński Józef 48
Widyński Antoni 48
Widyński Bolesław 39
Winogradow (imię nieznane) 90
Wiśniewski (imię nieznane) 47, 72
Wiśniewski Marian 89
Witos Wincenty 10
Wierciński Jerzy „Kolejarz” 68
Wiedeniejew (imię nieznane) 86
Włodarczyk Władysław 51
Włodarczyk Jan 48, 93
Woliński Bolesław 59
Woliński Piotr 30
Wolska Janina 47
Wojciechowski Stanisław 10
Wowka Jan 76
Woźniak Władysław „Szedyt” 11, 25, 87-89
Woźniak Władysław syn Jana 81
Woźniak Janina 38
Woźniak Jan 65, 105
Woźniak Helena 78
Woźniak Antoni 79, 107
Woźniak Szymon 8
Wójcik Jan 45
Wójcik Antoni 29, 81
Wójcik Władysław 39

Wójcik Stanisław 69
Wójtowicz Stefan 11, 92
Wójtowicz Stanisław 29, 60
Wójtowicz Józef 30
Wójtowicz Jan „Maciek” 76
Wójtowicz Jan 85, 89
Wójtowicz Franciszek 85
Wrona Konstanty 41
Wrona Andrzej 41
Wydra Jan 72
Wysłouchowa Maria 9
Wysocka Katarzyna 38
Wysocki Witold „Boryna” 80
Wysok Antoni 44
Wyszyński Stefan 104
Wyrzykowski Witold 53

Zając Stanisław 45
Zajdler (imię nieznane) 87
Zalewski Edmund 34
Zamoyski Adam 17
Zarębski Stanisław 57
Zbita Leopold 92
Zdziennisch (imię nieznane) 50
Zentel Bronisław „Niedźwiedź” 64
Zgierska Wanda „Smutna” 52
Zgierski (imię nieznane) 55
Zięba Stanisław 45
Zimermann (imię nieznane) 21

Żak (imię nieznane) 52
Żelazny Wacław 25
Żygiewaks (imię nieznane) 42
Żymierski Michał „Rola” 76, 106
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Indeks pseudonimów

UWAGA: ze względu na uzupełnienia tekstu Kroniki dokonane po sporządzeniu poniż-
szego indeksu, numery stron przy pseudonimach należy traktować jedynie orientacyjnie. 

„Baca” 11, 25, 36, 37
„Bez” 11, 25, 52, 56, 60, 71-73, 77, 82, 83
„Biały” 28, 76, 108
„Bluszcz” 103
„Borówka” 25, 52
„Boryna” 80
„Brona” 11, 24, 25
„Brzechwa” 108
„Brzoza” 80

„Chłopicki” 82
„Choina” 80
„Ciemięga” 10, 15
„Cięciwa” 64
„Colt” 28

„Dolar” 82, 83
„Dzielna” 52

„Emil” 69, 74

„Felicjan” 28, 81

„Gołąb” 11, 25, 30, 72
„Grom” 36, 37
„Grot” 37, 56, 80, 83

„Jagienka” 52
„Jaksa” 43
„Janek” 74
„Jaskółka” 75
„Jastrząb” 79
„Jędrzejczak” 28
„Józek” 38

„Kaczor” 28, 46
„Kalina” 52
„Kama” 28
„Kant” 79, 107
„Karabinek” 38

„Kasia” 53
„Kmicic” 43
„Kolejarz” 68
„Kowal” 80
„Kowalski” 25, 36, 37, 104, 105
„Krzaczek” 25, 35
„Kukułka” 25, 43, 50, 81
„Kurek” 25, 28, 34, 62, 79, 82, 87

„Maciek” 76
„Makówka” 52
„Mały Lis” 52
„Mary” 76
„Mietek” 74-76, 106, 107
„Młotek” 25
„Mrówka” 53
„Murzyn” 47

„Niwa” 76
„Niedźwiedź” 64

„Okoński” 104

„Papryka” 24
„Pomsta” 25, 26, 89

„Raczek” 26
„Rola” 76, 106
„Ryś” 68

„Smutna” 52
„Smutny” 26, 51
„Sokół” 62
„Spartanin” 62, 64
„Stach” 76
„Stanisław” 36, 37
„Ster” 52
„Szaruga” 64, 108
„Szczerba” 80
„Szedyt” 11, 25, 87-89
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„Topola” 24

„Uskok” 99-100

„Warcab” 25
„Wicher” 28 
„Wiesław” 106

„Wiśnia” 72, 73
„Wojciech” 28, 29, 67 81, 83
„Wolny” 5, 11, 26, 90

„Zgrzebniak” 24, 27
„Zofia” 28
„Żagiel” 23, 29, 49, 61, 70, 86, 89, 103
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Indeks miejscowości i nazw geograficznych

UWAGA: ze względu na uzupełnienia tekstu Kroniki dokonane po sporządzeniu poniż-
szego indeksu, numery stron przy nazwach miejscowości / nazwach geograficznych należy 
traktować jedynie orientacyjnie. 

Amelin 76, 106-108

Babia Góra 33
Baszki 8, 17, 38
Biadaczka 25, 104
Biała Podlaska 23
Boduszyn 17
Bratnik 46, 79, 103
Buchenwald 51
Bychawa 57, 46
Bystrzyca 18, 47

Charlęż 78
Chełm 13
Chlewiska 55
Ciecierzyn 8, 10, 15, 17, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 
34, 43, 46, 47, 49, 54, 55, 57, 59, 61-64, 67-69, 
74, 77, 79, 87, 88, 104
Ciemno 75
Czechów 30, 45, 72
Częstochowa 51

Dąbrówka 75, 76, 103-108
Dys 8, 11, 15, 17, 25, 30, 37, 38, 47, 61, 71, 77, 
81, 87, 88, 107
Dziuchów 17, 25, 75

Elizówka 8, 88

Garbów 43, 56, 78

Helenów 43

Jabłonna 36, 37, 104, 105
Janowice 82
Jastków 43, 72
Jakubowice Konińskie 10, 11, 17, 24, 25, 28, 
30, 35-38, 46, 47, 53, 61-63, 71, 80
Jawidz 17, 20, 85

Kamionka 29, 50
Katyń 16
Kolonia Krasienin 17, 33, 44, 45, 51, 78
Kolonia Stoczek 17
Kopanina 75
Kozłówka 17, 24
Kawka 17, 25, 43, 50, 52, 81, 82, 105, 108
Kozielsk 15, 16, 17
Kijany 7, 14, 75
Krasienin 10, 11, 17, 25, 33-35, 41, 44-46, 52, 
56, 60, 68, 74, 82, 84, 85, 92
Kraków 10, 16, 19
Kraśnik 16
Krychów 34
Kurów 43

Lasy Kozłowieckie 7, 17-19, 28-30, 34, 36, 37, 
41, 42, 46, 48, 52, 60, 62, 65, 67, 71, 75-85, 103, 
105, 107, 108
Leonów 8, 17, 53, 79, 86, 107
Lemszczyzna 105
Lęborg 16
Lwów 10, 16, 17, 57
Lublin 13-15, 17, 18, 21, 23, 28-31, 33, 35, 36, 
41, 43, 46-49, 51-55, 58-60, 62, 63, 65, 67, 69-
71, 73, 74, 76, 79, 85-87, 89, 104, 105, 107
Lubartów 14, 17, 21, 23, 24, 28, 31, 33, 36, 42, 
49, 52, 53, 60, 62, 65, 67, 69, 71, 76, 79, 80, 88-
90, 104, 106, 107
Ludwinów 17, 26

Łagiewniki 17
Łęczna 7, 18, 19, 74, 83
Łuków 59, 63

Majdan Krasieniński 8, 10, 11, 25, 35, 38, 41, 
44, 45, 52, 56, 60, 72, 75, 81–83
Majdan Kozłowiecki 17
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Majdanek 20, 29, 43-45, 47, 58, 59, 61
Markuszów 43
Marysin 71, 72
Mełgiew 81-83
Michów 56
Milejów 80
Mulak 13, 14, 17, 20, 47, 48, 51, 57, 70, 83, 85, 
90
Nałęczów 37
Nasutów 7, 15, 17–20, 26, 29, 30, 35, 36, 38, 
46, 47, 49, 52, 55, 56, 58, 62-65, 67, 76, 78, 79, 
85, 104, 105
Niemce 7, 9-11, 13, 14, 17-21, 23, 25, 26, 28, 
29, 33, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 46-49, 51-63, 67, 
68, 70, 74, 76, 81, 83, 85-87, 90, 93, 103
Nowystaw 7, 17, 19, 34, 62, 77, 78, 104, 105

Osówka 52, 69, 84
Ostrów Lubelski 23
Oświęcim 46
Oranienburg 51

Pólko 7, 13, 17, 21, 62, 82, 87, 88
Pryszczowa Góra 17, 53, 69, 74, 81
Przemyśl 16

Radzyń Podlaski 31, 104
Rąblów 76
Rokitno 36, 78, 85
Rudka Kozłowiecka 8, 11, 17, 18, 21, 26, 30, 
33, 38, 41, 47, 48, 79, 89, 90, 107
Rudnik 74

Samoklęski 25, 37, 50, 53, 73, 80, 82-84, 104
Serniki 57, 61
Smugi 17, 26, 44, 47, 63

Sławinek 30
Snopków 72
Spiczyn 18, 19, 83
Sporniak 72
Stacja Kolejowa Bystrzyca 11, 14, 15, 43, 59, 
69, 72, 74-77, 85, 86, 108
Stary Tartak 17, 20, 28, 49, 52, 55, 56, 58, 60, 
68, 69, 75, 77, 103, 105, 106, 108
Stoczek 8, 17, 26, 33, 43, 50-52, 73, 77, 78
Stróżek 78, 108
Swoboda 17, 18, 55
Syberia 91
Syry 76, 107
Świdnik 80

Trawniki 77

Wandzin 61, 74-76, 78
Warszawa 10, 28, 85
Włodawa 33, 80
Włóki 17, 48, 89
Wola Niemiecka 17, 13-15, 26, 39, 48, 51, 52, 
69, 86, 87, 93
Wola Krasienińska 7, 19, 26, 28, 33, 34, 46, 51, 
52, 60, 65, 80
Wólka Krasienińska 56, 62, 78, 105, 108
Wólka Rokicka 71, 104
Wygoda 41, 82
Wypnicha 83
Wzory 18

Zalesie 17, 42, 48, 68, 78, 80, 85, 89
Zamek Lubelski 21, 29-31, 33, 34, 41, 44, 46, 
48, 52, 55, 79, 81, 82, 107, 108
Zofian 25, 72
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Członkowie „Strzelca”  
w miejscowości Niemce  

w czasie przerwy w zajęciach 
(1939 rok).

Organizacja „Wici”,  
Majdan Krasieniński  

(1936 rok).

Załączniki fotograficzne



115

Szwadron lekkich czołgów  
9 Pułku w Łucku  
przed akcją bojową  
we wrześniu 1939 roku  
(służył w nim mieszkaniec 
Boduszyna Henryk Burnita).

Jan Wójtowicz i Jan Groszek 
z Zalesia wśród żołnierzy  
19 Pułku Ułanów  
przekazanych  
do niewoli niemieckiej  
przez wojska sowieckie 
(wrzesień 1939 rok).

Henryk Burnita otrzymuje  
z rąk swojego dowódcy  
list pochwalny i awans  
za wzorowe wykonanie  
zadania bojowego  
(wrzesień 1939 rok).
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Wiec w Krasieninie  
z okazji wyzwolenia  

(lipiec 1944 rok).

Wymarsz na manifestację  
z okazjii wyzwolenia,  
Majdan Krasieniński  

(1944 rok).

Sabina Kuklówna  
(druga z prawej)  

pośród sanitariuszek  
Batalionów Chłopskich  

z gminy Niemce  
na konspiracyjnej praktyce  

w Szpitalu przy ulicy Staszica 
w Lublinie (1943 rok).
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Związek Bojowników 
o Wolność i Demokrację

w Niemcach
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HYMN  KOMBATANTA

Za naszą wolność i waszą

Szliśmy z narodem na bój

Wrogów zakusy nie straszą

Wiemy, że walka to znój.

Matka straciła swe dzieci

Matce wbijano w pierś stal

Nigdy zabitych nie wskrzesi

Smutek, westchnienie, ni żal.

Dla was i dla nich żyjemy

Pracą uczcijmy ich los

Polsce dziś służyć będziemy

Serca naszego to głos.
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Witalis Grochowski

Porucznik Rejonu V Armii Krajowej Obwodu 
Łukowskiego

Urodził się 19 maja 1918 r. we wsi Zalesie (nie-
daleko Łukowa, woj. lubelskie). Był synem rolni-
ka. Dzieciństwo i młodość spędził we wsi Szczałb 
(niedaleko Łukowa). Ojciec zmarł gdy Witalis 
Grochowski miał 17 lat. W 1938 r. utracił również 
matkę. Po śmierci rodziców sprawował opiekę nad 
małoletnim rodzeństwem oraz samodzielnie pro-
wadził pozostawione przez rodziców gospodarstwo 
rolne. 

Na krótko przed wybuchem II Wojny Świa-
towej założył koło Związku Młodej Wsi „Siew”  
w Szczałbie, które szerzyło wśród młodzieży wiej-
skiej oświatę rolniczą i patriotyczną. Był członkiem 
władz powiatowych tej organizacji. Ponadto prowa-
dził działalność społeczną i kulturalną.

4 października 1939 r. w jego domu mieściła się kwatera sztabu Grupy Operacyjnej „Pole-
sie”, pod dowództwem gen. bryg. Franciszka Kleeberga. W 1940 r. W. Grochowski wstąpił do 
organizacji konspiracyjnej „Służba Zwycięstwu Polski”, która została następnie przemiano-
wana na „Związek Walki Zbrojnej”, i ostatecznie na „Armię Krajową”. Otrzymał pseudonim 
„Czesław”. Był również członkiem „Batalionów Chłopskich”. W obu tych organizacjach działał 
do końca wojny. 9 lutego 1944 r. został aresztowany i osadzony w więzieniu Gestapo w Radzy-
niu Podlaskim. Zwolniono go dzięki staraniom teścia 28 marca tegoż roku. 

Po tzw. „wyzwoleniu” przez wojska sowieckie, w latach 1944-48 był nękany wielokrotnymi 
przesłuchaniami przez Urząd Bezpieczeństwa i NKWD. Wiązało się to z jego działalnością 
konspiracyjną w czasie okupacji niemieckiej.

W 1945 r. W. Grochowski wstąpił do Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) Stanisława 
Mikołajczyka. Po zdelegalizowaniu tej organizacji w 1948 r., został członkiem Zjednoczonego 
Stronnictwa Ludowego (ZSL) i był we władzach tej organizacji na różnych stanowiskach. Po 
1989 r. działał w „odnowionym” Polskim Stronnictwie Ludowym.

W 1950 r., z powodu represji ze strony władz komunistycznych, W. Grochowski opuścił 
rodzinne strony. Zamieszkał w Niemcach (koło Lublina). Tam również udzielał się społecz-
nie. M.in. innymi był Prezesem Zarządu Gminnego Związku Bojowników o Wolność i De-
mokrację (ZBOWiD) w gminie Niemce; przez wiele lat kierował Opieką Społeczną w gminie 
Niemce; był również radnym i członkiem Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lubar-
towie. Działalność ta przyniosła mu duże uznanie wśród okolicznych mieszkańców.

Od 1981 r. mieszkał w Lublinie. Zmarł 23 listopada 2005 r.
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Witalis Grochowski  
przewodniczy zebraniu  

ZBoWiD Niemcach.  
1 kwietnia 1973 r.

ZBoWiD - Niemce  
lata siedemdziesiąte.  
Witalis Grochowski  

w pierwszym rzędzie,  
drugi od lewej.

Witalis Grochowski - drugi 
od lewej ostatnim rzędzie  

na zebraniu Rady Powiatu 
ZBoWiD w Lubartowie.  

14 listopad 1975 r.



121

ZBoWiD w Niemcach 
1998 r., od lewej stoją:  
Edward Walczyna,  
Czesław Brzozowski,  
Józef Meksuła,  
Stanisław Wójcik,  
Stanisław Gawroński.

ZBoWiD na Uroczystości 
Odpustowej w Niemcach 
1998 r.

ZBoWiD na Uroczystości 
Odpustowej w Niemcach 
1998 r.
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CZĘŚĆ  II

Okruchy historii
fragmenty historii gminy Niemce  

w czasach II wojny światowej  
zebrane w 2018 r.
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Żołnierze września 1939
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Ocalić od zapomnienia – żołnierze września 1939 roku

Wojna to okropna rzecz. Ni w dzień ni w nocy nie ma spokoju od niemieckich samolotów  
i dział. Każdego dnia spychają nas coraz bardziej na wschód a powiadają, że od wschodu napa-
dli na nas ruscy, to znaczy, że mamy już dwie wojny. 24 września zostaliśmy rozbici pod Krasno-
brodem. Oficerowie kazali nam ukryć broń i się rozproszyć, sami trafili do niewoli. Próbujemy 
w kilku dostać się do domu, idziemy nocą lasami. Jak Bóg da, może się niedługo zobaczymy. 
Całuję Wasze ręce. 

Kazik.

Fragment listu Kazimierza Zalewskiego (Nasutów) do rodziców

W latach 1938 – 1939 w całej Polsce zostało zmobilizowanych do walki z najeźdźcą około 
900 tys. żołnierzy. Wśród nich byli również nasi ojcowie i dziadkowie. Niemal w każdej ro-
dzinie możemy usłyszeć historie o przodkach walczących podczas II wojny światowej. Ludzi, 
którzy pamiętają jeszcze minione wydarzenia, pozostało bardzo mało. Nie jesteśmy w stanie 
przybliżyć wszystkiego, co działo się na terenie naszej gminy prawie osiemdziesiąt lat temu, 
jak i wymienić wszystkich zmobilizowanych do czynnej służby wojskowej. Pan Tomasz Kra-
jewski jeździł po pobliskich miejscowościach i rozmawiał z rodzinami, zbierał ocalałe listy 
oraz fotografie. Dzięki tym materiałom, jak również Kronice Witalisa Grochowskiego i uzu-
pełnieniom Józefa Meksuły dziś dysponujemy spisem 220 nazwisk żołnierzy z gminy Niemce, 
fotografiami  oraz krótkimi życiorysami niektórych z nich.   

Z poszczególnych miejscowości Naszej Gminy zmobilizowani zostali następujący męż-
czyźni:

Niemce:
Józef Caban – (niewola – powrót do Niemiec)
Władysław Piekarczyk – (niewola – powrót do Niemiec) 
Jan Kasperek – (niewola – emigracja do USA)
Aleksander Kasperek – (przeżył wojnę, los nieznany)
Jan Wójtowicz – (powrót do Niemiec)
Jan Małyska – (niewola – powrót do Niemiec)
Zygmunt Osiak – (niewola – powrót do Niemiec)
Michał Małyska – (zginął)
Piotr Piekarczyk – (niewola – powrót do Niemiec)
Józef Małek – (powrót do Niemiec)
Władysław Kręglicki – (zginął)
Michał Węgrzyn – (niewola)
Jan Jusiak – (powrót do Niemiec)
Józef Kowalik – (niewola – powrót do Niemiec)
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Stanisław Michalak – (los nieznany)
Władysław Stachura – (przeżył wojnę, los nieznany)
Jan Kasperek – (niewola)
Aleksander Kowalik – (przeżył wojnę, los nieznany)
Mikołaj Kraus – (los nieznany)
Józef Brzozowski – (przeżył wojnę, los nieznany)
Stanisław Feurest – (przeżył wojnę, los nieznany)
Jan Urbaś – (powrót do Niemiec)
Tadeusz Florek - (powrót do Niemiec)
Bolesław Kowalik – (powrót do Niemiec)
Bolesław Wyrzykowski – (powrót do Niemiec – zginął)
Aleksander Krajewski – (powrót do Niemiec – zginął)

Leonów:
Jan Smyk (niewola – powrót do Leonowa)
Feliks Duda - (niewola – powrót do kraju)
Jan Zarembski - (los nieznany)
Władysław Górny – (los nieznany)
Jan Woźniak – (los nieznany)

Zalesie:
Bronisław Janiak – (nie powrócił z wojny)
Witold Janiak – (powrót na Zalesie)
Michał Nelberczyński – (przeżył wojnę, los nieznany)
Aleksander Guz – (powrót na Zalesie)
Jan Groszek – (niewola)
Władysław Kowalik – (powrót na Zalesie)
Stanisław Zwoliński – (los nieznany)
Stanisław Kowalik – (los nieznany)

Wola Niemiecka:
Władysław Kowalczyk – (niewola – powrót do Woli Niemieckiej)
Józef Łucka – (powrót do Woli Niemieckiej)
Józef Stachura – (niewola – powrót do Woli Niemieckiej)
Stanisław Widyński – (zginął)
Jan Widyński – (powrót do Woli Niemieckiej – zginął)
Domownik (imienia brak; los nieznany)
Stanisław Karwicki – (niewola – powrót do Woli Niemieckiej)
Jan Wójtowicz – (niewola)
Jan Cybula – (niewola)
Brzozowski Czesław – (powrót do Woli Niemieckiej)
Dobosz Władysław
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Nieznany pozostaje los: Jana Bieńka, Stanisława Cabana, Władysława Cabana oraz Stani-

sława Urbasia. Po dacie śmierci wiadomo jedynie, iż większość z nich przeżyła wojnę.

Jakubowice:
Stanisław Gromek – (niewola – powrót do Jakubowic)
Władysław Podstawa – (powrót do Jakubowic – zginął)

Los pozostałych walczących pozostaje nieznany. W kilku przypadkach nie wiadomo rów-
nież, czy przeżyli wojnę. Są to kolejno: Stefan Drozd, Józef Łaper, Feliks Kozieł, Stefan Płoń-
ski, Jan Ogrodnik, Aleksander Kozak, Stanisław Kluch, Stanisław Krasucki, Krzyszak (imię 
nieznane), Jan Bat, Stanisław Ławnik, Feliks Zieliński, Stanisław Klempka.

Pliszczyn:
Szczepan Wach – (niewola – powrót do Pliszczyna)

Rudka Kozłowiecka:
Jan Góźdź – (niewola – powrót do Rudki Kozłowieckiej)
Bronisław Niećko – (niewola – powrót do Rudki Kozłowieckiej)
Jan Włodarczyk – (niewola)
Jan Bartyś – (powrót do Rudki Kozłowieckiej – zginął)
Józef Malinowski – (niewola – powrót do Rudki Kozłowieckiej)
Marciniak Józef – (zginął pod Monte Cassino))

Nieznane pozostają losy: Antoniego Mroza, Józefa Stefaniaka, Józefa Urbasia, Piotra Wę-
grzyna, Feliksa Bereja i Stanisława Drozda. 

Z miejscowości Stoczek, Elizówka i Pólko jesteśmy w stanie wymienić jedynie nazwiska 
zmobilizowanych. Nie wiemy w jakich walkach brali udział ani co działo się z nimi po wojnie. 
Po dacie śmierci wiadomo jedynie, iż zdecydowana większość ją przeżyła. 

Walczący ze Stoczka:
Piotr Godzwon
Władysław Woch
Paweł Pacek
Władysław Kowalik
Stanisław Konstantyn Zbierski

Z Elizówki:
Daniel Edward – (po wojnie powrócił do Elizówki)
Stefan Pawlak
Wacław Krasucki
Stanisław Metner
Józef Kopeć
Jan Kowalski
Stanisław Najder

Z Pólka wszyscy przeżyli wojnę:
Ignacy Małek
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Bolesław Suszek
Stefan Dziuba
Stefan Drozd
Stanisław Drozd

Baszki:
Antoni Wysocki – (niewola – powrót do Baszek)
Stanisław Bondos – (los nieznany)
Henryk Burnita – (powrót do Baszek)
Stanisław Kapral – (powrót do Baszek)
Jan Krupa – (los nieznany)

Ciecierzyn:
Rybka Andrzej – (po wojnie zamieszkał w Ciecierzynie)
Olgierd Steckiewicz – (niewola – powrót do kraju)
Edward Tomasiewicz – (zginął)
Marian Plewiński – (Dalsza walka w PSZ na zachodzie)
Jan Kozieł – (przeżył wojnę, losy nieznane)
Stanisław Szczerpakowski – (przeżył wojnę, losy nieznane)
Jan Kuśpit – (losy nieznane)
Bolesław Góźdź – (przeżył wojnę, losy nieznane)
Czesław Boguciński – (przeżył wojnę, losy nieznane)
Antoni Gawroński – (losy nieznane)
Franciszek Urbaś – (losy nieznane)
Bronisław Łysiak– (losy nieznane)

Dys:
Jan Chemperek – (niewola – powrót do Dysa)
Atanazy Góreczny – (niewola – powrót do Dysa)

Losy pozostałych zmobilizowanych pozostają nam nieznane. Wiadomo jedynie, że wszy-
scy przeżyli wojnę. Są to kolejno: Stefan Wójcik, Franciszek Wójcik, Jan Wnukowski, Szymon 
Wiechnik, Atanazy Góreczny, Bolesław Banach, Stanisław Kozieł, Ignacy Klimek, Kazimierz 
Karnafel, Michał Suszek, Tadeusz Skowronek, Jan Porzak, Jan Bukowski, Jan Krocz, Jan Mu-
cha, Stanisław Sołtys, Jan Gospodarek oraz Franciszek Wójcik.

Dziuchów:
Jan Ozonek – (powrót do Dziuchowa)
Edward Ozonek – (powrót do Dziuchowa)
Piotr Brzozowski – (powrót do Dziuchowa – zginął)
Michał Stachal – (los nieznany)

Nasutów:
Antoni Gódźdź – (powrót do Nasutowa)
Stefan Wójcik – (niewola – powrót do Nasutowa)
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Józef Szczygieł – (niewola – dalsza walka w PSZ na zachodzie – powrót do kraju)
Jan Świeboda – (powrót do Nasutowa – zginął)
Józef Gruda – (zginął)
Antoni Świeboda – (niewola, powrót do Nasutowa)
Józef Smarz – (powrót do Nasutowa)
Michał Woźniak – (powrót do Nasutowa)
Jan Klempka – (powrót do Nasutowa)
Michał Klempka – (powrót do Nasutowa)
Stanisław Pytka – (niewola – powrót do Nasutowa)
Józef Pytka – (niewola – ucieczka – powrót do Nasutowa)
Józef Pacek – (niewola – powrót do kraju)
Kazimierz Zalewski – (powrót do Nasutowa)
Michał Stefaniak – (powrót do Nasutowa)
Jan Skrzypiec – (niewola – powrót do Nasutowa)
Bolesław Pytka s. Michała – (szlak bojowy pod Berlin, osiedlił się w Bystrzycy Kłodzkiej)
Jan Pytka s. Michała – (zdemobilizowany pod Łuckiem w 1939 r. – powrót do Nasutowa)
Jan Marczak – (powrót do Nasutowa)
Władysław Bronisz – (niewola – powrót do Nasutowa)
Antoni Smoliński – (powrót – zginął)
Jan Woliński – (niewola – powrót do Nasutowa)
Jan Powroźnik – (powrót do Nasutowa)
Józef Woźniak – (niewola – powrót do Nasutowa)
Stanisław Domański – (powrót do Nasutowa)
Stefan Stefaniak – (powrót do Nasutowa)

Pryszczowa Góra:
Bronisław Kuzioła – (niewola – powrót do Pryszczowej Góry)
Franciszek Bogusław – (przeżył wojnę, los nieznany)
Jan Marciniak – (zginął)
Stanisław Marciniak – ( los nieznany)
Pytka – (imię nieznane, los nieznany)
Drozd – (imię nieznane, los nieznany)

Kawka:
Jan Łucyn – (niewola-dalsza walka w PSZ na zachodzie – powrót do Kawki) 
Bolesław Kuzioła – (przeżył wojnę, los nieznany)
Jan Kuzioła – (przeżył wojnę – los nieznany)

Boduszyn:
Bronisław Dudziak – (zginął)
Jan Michalak – (powrót do Boduszyna)
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Kolonia Bystrzyca:
Teofil Majchrzak – (powrócił do Kolonii Bystrzycy)
Aleksander Stachura – (przeżył wojnę, los nieznany)

Łagiewniki:
Jan Miącz – (przeżył wojnę, los nieznany)

Nowy Staw:
Stanisław Nowak – (przeżył wojnę, powrócił do Nowego Stawu )

Osówka:
Stefan Kosior – (przeżył wojnę, los nieznany)
Józef Kosior – (przeżył wojnę, los nieznany)
Władysław Kucharzyk – (niewola – powrót do Osówki)

Swoboda:
Jan Hunek – (przeżył wojnę, los nieznany)

Majdan Krasieniński:
Jan Nowak – (los nieznany)
Władysław Majewski – (niewola – powrót do Majdanu Krasienińskiego)
Bronisław Sugier – (los nieznany)
Michał Błach – (los nieznany)
Jan Szostakowicz – (niewola – powrót do kraju)
Stanisław Kosowski – (przeżył wojnę, los nieznany)
Józef Franczak – (przeżył wojnę, los nieznany)
Bronisław Sugier – (przeżył wojnę, los nieznany)

Z Krasienina wszyscy powołani przeżyli wojnę, lecz ich losy są nam nieznane. Byli to: 
Stanisław Prażmo, Władysław Kucharczyk, Stanisław Stefaniak, Józef Drozd, Józef Sagan, 
Władysław Stefaniak, Stefan Zgierski

Nieznane są nam losy powołanych z Woli Krasienińskiej. Wiadomo na pewno, iż spo-
śród powołanych z tej miejscowości wojnę przeżyli kolejno: Bolesław Kubiak, Zygmunt Rut-
kowski, Jan Gąsior, Aleksander Wójcik, Aleksander Staszek i Stanisław Tomasiak. Pozostali, 
którzy otrzymali mobilizację to: Stanisław Kubiak, Józef Janiak, Aleksander Kotowicz, Fran-
ciszek Kot, Józef Machowicz i Bronisław Maciejewski.  

Również z Kolonii Krasienin losy zmobilizowanych żołnierzy pozostają dla nas w więk-
szości niewyjaśnione. Dokumenty potwierdzające działalność wojskową dotyczą jedynie 
Bolesława Nowaka (trafił do niewoli, a po wojnie powrócił do domu). Po dacie śmierci wia-
domo, że okupację przeżyli:  Józef Franciszek Obrośliński, Jan Prażmo i Wacław Kujawa. 
Co do Władysława Muzyki, Tadeusza Muzyki i  Aleksandra Pytki mamy tylko pewność, że 
otrzymali mobilizację. 
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Aby upamiętnić minione wydarzenia oraz ich bohaterów w 2008 roku miał miejsce cykl 

imprez pod hasłem: 1939 – ocalić od zapomnienia. 

Wydarzenia kulturalne otworzyła wystawa poświęcona pamięci zmobilizowanych we 
wrześniu 1939 r. żołnierzy z terenu naszej gminy. „Chcemy zachęcić ludzi, aby pielęgnowali 
własną historię. O wielu faktach się nie pamięta, a my chcielibyśmy ożywić tę pamięć”. – mówił 
pomysłodawca przedsięwzięcia, ówczesny Prezes Towarzystwa Regionalnego Gminy Niemce 
Tomasz Krajewski. Fragment wystawy prezentujemy w rozdziale „Żołnierze kampanii wrze-
śniowej”.

opracowanie Monika Majewicz

Plakat z orędziem Prezydenta RP z 1 września 1939 r.
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Władysław Michalak

Henryk Burnita (z prawej)

Józef Kowalik

Feliks Duda (z lewej)

Jan Urbaś

Witold Janiak

Jan Wójtowicz

Jan Smyk
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Żołnierze kampanii wrześniowej

Jan Smyk, Leonów. Walczy w kampanii wrześniowej jako łącznościowiec w Korpusie 
Ochrony Pogranicza „Sarny”.

Henryk Burnita, Baszki. Pancerniak. Zmobilizowany do 9 Pułku, do szwadronu czołgów 
lekkich. Walczy pod Krakowem, dostaje się do niewoli. W stalagu dotkliwie pobity po nie-
udanej próbie ucieczki. W 1946 r. wraca do kraju. 

Feliks Duda, Leonów. Wcielony do kompanii łączności w 1939 r. w Równem. Walczy  
z Niemcami pod Bydgoszczą, Piotrkowem. Do niewoli dostaje się pod Janowem Lubelskim. 
W stalagu VIIA w Alpach przebywa do wyzwolenia go przez wojska alianckie. Zostaje żołnie-
rzem Narodowych Sił Zbrojnych w Anglii. W 1946 r. wraca do kraju. 

Jan Urbaś, Niemce. Ułan 24 Pułku Ułanów w Kraśniku.

Jan Wójtowicz, Wola Niemiecka. Ułan 24 Pułku Ułanów w Kraśniku. W kampanii wrze-
śniowej dostaje się do niewoli sowieckiej, a po wymianie jeńców do niewoli niemieckiej. Za-
brany na roboty w Niemczech, wraca do kraju w 1946 r. 

Józef Kowalik, Niemce. Walczy w Korpusie Ochrony Pogranicza „Sarny”, dostaje się do 
niewoli niemieckiej, po wojnie wraca do kraju.

Józef Caban, Niemce. Powołany do 23 Pułku Piechoty, 7 Kompanii we Włodzimierzu. 
Walczy u generała Kleeberga, po kapitulacji dostaje się do niewoli niemieckiej, pracuje przy-
musowo jako robotnik rolny. Po wojnie wraca do Polski.

Witold Janiak, Zalesie. W 1989 r. walczy w 12 Batalionie Pancernym. Przekracza granicę 
rumuńską. Walczy we Francji, po klęsce dostaje się do Anglii. Tam jest wcielony do I Dywizji 
Pancernej gen. Maczka. Wraz z nią bierze udział w bitwie pod Falaise – 1944 r. we Francji, 
gdzie zostaje ranny. Do Polski wraca w 1946 r.

Aleksander Guz, Zalesie. Obrońca Warszawy do końca września 1939. Dostaje się do nie-
woli, do obozu przejściowego. Następnie na mocy honorowej umowy kapitulacyjnej z Niem-
cami zostaje zwolniony i wraca do domu.

Aleksander Krajewski, Niemce. W1939 r. walczy w Armii „Kraków”. Dostaje się do nie-
woli, z której dokonuje udanej ucieczki jeszcze podczas transportu. Wraca do domu. Ginie 
zastrzelony w 1943 r. przez Niemców, jako łącznik ruchu oporu.

Jan Kasperek, Niemce. Ułan 12 Pułku Ułanów Podolskich. Dostaje się do niewoli. Skąd 
ucieka wraz z Małkiem Józefem z Niemiec. Podczas ucieczki łamie nogę, powtórnie schwy-
tany przez Niemców trafia na roboty przymusowe do Rzeszy. Poznaje Polkę, również tam 
pracującą, po wojnie obydwoje emigrują za ocean.

Stanisław Kapral, Baszki.

Władysław Kowalik, Zalesie. Ułan, brał udział w walkach pod Częstochową. Wrócił do 
Zalesia, gdzie ukrywał się do końca wojny. 

Władysław Michalak, Boduszyn. Zmobilizowany do Korpusu Ochrony Pogranicza „Sar-
ny”, potem do 7 Pułku Piechoty. Walczy pod Kielcami. Wraca do domu unikając niewoli. 
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Aleksander GuzWładysław PiekarczykWładysław Kowalik

Jan Kasperek (stoi pierwszy z lewej)

Aleksander Krajewski (z lewej)

Józef Malinowski

Jan Jusiak
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Władysław Piekarczyk, Niemce. Powołany do Korpusu Ochrony Pogranicza dostaje się 

do Niewoli Pod Pińskimi Błotami. Przebywa w stalagu IIB, pracuje w fabryce koło Lubeki, 
następnie jako robotnik rolny. Po nieudanej próbie ucieczki wraz z Ignacym Kuchciakiem  
z Rokita, trafia do obozu koncentracyjnego w Dachu. Zwolniony za wstawiennictwem rodzi-
ny Niemców u których pracował, wraca do nich i pracuje do końca wojny. Po wojnie wraca 
do Niemiec. 

Stanisław Osiak, Niemce. Zmobilizowany do 22 Pułku Artylerii Ciężkiej w Chełmie na 
stanowisko jezdnego. Dostaje się do niewoli, pracuje jako robotnik rolny w Hideshein. Po 
wojnie wraca do domu. 

Jan Włodarczyk, Wola Niemiecka. Uczestnik kampanii wrześniowej, gwiazdka oznacza, 
że żołnierz był ranny. 

Jan Włodarczyk, Rudka Kozłowiecka. Walczy w 43 Pułku Piechoty, dostaje się do niewoli, 
przebywa tam do końca wojny – stalag III B. 

Bronisław Niećko, Rudka Kozłowiecka. Powołany do 13 Dywizji Pancernej, kompanii  
CKM. Walczył pod Bydgoszczą, Piotrkowem i Tomaszowem. Dostał się do niewoli do stalagu 
XI B Później pracował jako robotnik rolny, po wyzwoleniu trafił do Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie. Po wojnie wrócił do kraju. 

Jan Groszek, Zalesie. Ułan 19 Pułku Ułanów w Ostrogu. Rozbrojony przez Armię Czer-
woną, wywieziony do ZSRR, następnie trafia do niewoli niemieckiej. Przebywał do końca 
wojny w stalagu XIIIA Nymberg. Powrócił do kraju. 

Jan Małyska, Niemce. Udział w wojnie obronnej, niewola, stalag IVB, powrócił do kraju 
po wojnie. 

Jan Jusiak, Niemce. 

Jan Widyński, Wola Niemiecka. Pułk Piechoty w Równem, po wrześniu wraca do domu, 
ginie jako partyzant w 1943 r. 

Józef Malinowski, Rudka Kozłowiecka. Wcielony do 72 Pułku Piechoty, kompanii CKM, 
celowniczy. Po walkach internowany w Rumunii, ucieka do Francji, gdzie walczy w Polskich 
Siłach Zbrojnych, wraca do Polski po wojnie. 

Bronisław Niećko Jan Małyska Jan Włodarczyk
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Zygmunt Osiak

Jan Małyska (z prawej)

Jan Widyński

Stanisław Kapral

Jan Groszek

Józef Caban (z prawej)

Feliks Duda (stoi pierwszy z prawej)
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MÓJ OJCIEC

Żołnierz wojny obronnej 1939

„Ścieżki życia nieznane jak wędrowiec przemierzasz
W różne miejsca wiedzie cię los.
Każda droga jest inna, jedna smutek uśmierza
Tu zapłaczesz, tu zaśpiewasz na głos.”

Witold Janiak, mój Ojciec, zawsze był dla mnie wzorem Ojca. Kochałam Go bezwarunko-
wo. Dorastając i poznając historię, zrozumiałam, że był również bohaterem, miał swój wkład 
w zwycięstwo Polski nad hitlerowskimi Niemcami.

Urodził się w 1917 r. w Majdanie Krasienińskim, był synem młynarza Michała Janiaka.  
W 1931 r. dziadek przeniósł się do Niemiec. Nosił się z zamiarem wybudowania nowego 
młyna. Po uzgodnieniu i porozumieniu się z hrabiną Martą Łoś młyn zlokalizowano w są-
siedztwie tartaku, co pamiętają najstarsi mieszkańcy Niemiec (dzisiaj po młynie nie ma na-
wet śladu, a działka, na której się znajdował należy do Pol-Skone). Ojciec dorastając, pomagał 
dziadkowi w pracy we młynie. Do czynnej służby został powołany jesienią 1938 r. W domu 
pozostawił ciężarną żonę, wkrótce na świat przyszedł syn. Ojciec nie spodziewał się jeszcze, 
że na skutek wojennej zawieruchy zobaczy go dopiero za kilka lat. 

Ojciec został przydzielony do 12 Batalionu Pancernego w Łucku. Jako żołnierz tego ba-
talionu walczył na wschodnich kresach Polski do 17 września 1939 r. Grubo po zakończeniu 
wojny w 1982 r. władze polskie doceniły zaangażowanie Ojca odznaczając go medalem „Za 
udział w wojnie obronnej w 1939”.

W dniu 18.09.1939 r. oddziały armii polskiej przekroczyły granicę polsko-rumuńską  
w nadziei kontynuowania walk z Niemcami. Tak się jednak nie stało. Wojsko polskie zostało 
rozbrojone, a żołnierze osadzeni w obozach dla internowanych w Dobrudży. W takim obozie 

Szkocja 1940 r.  
Witold Janiak drugi z lewej
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Legitymacje  
do odznaczeń i medali które 

otrzymał Witold Janiak.
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znalazł się również mój Ojciec. Pod koniec 1939 r. udało mu się uciec z obozu. Przez Jugosła-
wię przedostał się do Francji, do Polskich Sił Zbrojnych, tworzonych spośród Polaków, którzy 
przebywali w Belgii, Holandii, Francji i Wielkiej Brytanii. 

Po kapitulacji Francji w 1940 r. oddziały ewakuowano do Wielkiej Brytanii, głównie drogą 
morską. To zadanie miały dwa statki „Batory” i „Sobieski” zakotwiczone w Saint-Jean-de-Luz 
przy granicy hiszpańskiej. Ojciec dotarł do wybrzeży Szkocji na pokładzie statku „Batory”. 
Wojska Polskie – I Korpus Polski otrzymały zadanie obrony wybrzeża Szkocji na wypadek 
inwazji niemieckiej. Mój Ojciec brał udział w budowie fortyfikacji, zakładaniu zasieków  
z drutu kolczastego i zaminowaniu wybrzeża w celu niedopuszczenia do lądowania niemiec-
kiego desantu. 

Pod dowództwem gen. Stanisława Maczka

Choć każdy z ludzi ma swój los,
Wpisany w wielkiej księdze,
Chwytasz nadziei cienki włos,
Myśląc, że jakoś będzie.”

W 1942 r. z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie powstaje I Dywizja Pancerna, której 
dowódcą zostaje generał Stanisław Maczek. Mój Ojciec jest starszym strzelcem pancernym 
16 Brygady. Jak wszyscy żołnierze tej Brygady jest uprawniony do noszenia odznaki pamiąt-
kowej „Smok.”

Pod koniec lipca 1944 r. I Dywizja Pancerna gen. Maczka jest przerzucona do Francji do 
Normandii, gdzie w dniu 8 sierpnia 1944 r. wchodzi do działań wojennych w składzie Armii 
Kanadyjskiej. Tu rozegra się jedna z ważniejszych bitew przesądzających o wyniku II woj-
ny światowej, znana jako bitwa pod Falaise (kocioł Falaise) Pierwsze natarcie wzdłuż drogi 
Caen-Falaise w celu okrążenia wojsk niemieckich kończy się niepowodzeniem.14 sierpnia 
Dywizja bierze udział w Operacji Tractable mającej na celu okrążenie dwóch niemieckich 
armii w okolicach Falaise. Ofensywa zamiast planowanego szybkiego zwycięstwa przeciągała 
się. Po czterech dniach zaciętych walk 10 Pułk Strzelców Konnych i 1 Pułk Pancerny zdoby-

16 Brygada Pancerna  
generała Maczka.



142
ły przejście na rzece Divus. Jednym z walczących żołnierzy w 1 Pułku Pancernym jest mój 
Ojciec. Dowodem tego jest uprawnienie do noszenia Odznaki Pamiątkowej 1 Pułku Pancer-
nego.

Gen. Maczek podzielił swoje siły na dwie części i skierował je w utworzony wyłom na 
tyły Niemców. Jedna część sił I Dywizji (wspólnie z amerykańskim batalionem z 90. Dywizji 
Piechoty) zdobyła strategiczny węzeł drogowy w Chambois. Druga część ulokowała się na 
wzgórzu 262 - Mont Ormel zwanym „Maczugą”, w skład tej części sił wchodził 1 Pułk Pan-
cerny, Batalion Strzelców Podhalańskich, wzmocnionych później przez 2 Pułk Pancerny oraz  
8 i 9 Batalion Strzelców. Na skutek trwających zażartych walk o „Maczugę” i Chambois pol-
skie oddziały zostały okrążone, a ich zaopatrzenie mogło odbywać się tylko drogą powietrz-
ną. 21 sierpnia 1944r. na odsiecz wojskom polskim przyszła 4 Kanadyjska Dywizja Pancerna, 
co zmusiło Niemców do kapitulacji i odwrotu.

Walka o Maczugę była jedną z ważniejszych walk końcowego okresu Operacji Overlord 
(alianckiej inwazji we Francji). Zajęcie i utrzymanie tego strategicznego wzgórza miało klu-
czowe znaczenie w zamknięciu kotła Falaise. Stanowiło poważną przeszkodę na drodze od-
wrotu niemieckich armii, a także otworzyło aliantom drogę na Paryż.

W czasie tej krwawej walki nie obyło się bez ofiar także po stronie alianckiej i wśród 
Polaków. Generał Maczek mawiał: „Żołnierz polski bić się może o wolność wszystkich naro-
dów – umiera tylko dla Polski”. Polegli w bitwie polscy żołnierze spoczywają na cmentarzu  
1 Dywizji Pancernej w miejscowości Grainville-Langannerie leżącej przy szosie Caen–Falaise. 
W 1965 roku na szczycie północnego wzgórza 262 (Wzgórze Ormel – Maczuga) wzniesiono 
pomnik w kształcie muru i zamieszczono tablicę pamiątkową z napisem: „Ku czci walczących 
i poległych na tym wzgórzu żołnierzy polskich”. Natomiast w 50. rocznicę bitwy nieopodal 
pomnika zostało otwarte muzeum.

W dniu obrony Maczugi, tj. 21 sierpnia 1944 r., Ojciec, biorący udział w tej bitwie, zostaje 
ranny. Trafia do szpitala polowego, skąd zostaje przetransportowany samolotem do Wielkiej 
Brytanii na dalsze leczenie. Otrzymuje awans do stopnia kaprala i zostaje przydzielony do 
Ośrodka Zapasowego I Dywizji Pancernej do szwalni mundurów wojskowych. Otrzymuje 
Odznakę Honorową Za Rany – z jedną gwiazdką. 

Kilka miesięcy później, bo w grudniu 1945 r. dostaje Campaign Star (Gwiazda Kampanii) 
– brytyjskie odznaczenie wojskowe, nadawane za służbę na terenie Francji, Belgii, Holandii 
i Niemiec . 

Krzyż Czynu Bojowego 
(Falaise-Chamboise) 

wraz legitymacją
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Oprócz tych pamiątek z okresu wojny Ojciec przywiózł jeszcze inne, które towarzyszyły 

mu do końca życia – odłamki pozostające w jego ciele, uwidaczniające się na zdjęciach rent-
genowskich. W roku 1976 otrzymuje Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 r. 

Natomiast za najbardziej ofiarną walkę, w której przelał swoją krew i poniósł uszczerbek 
na zdrowiu zostaje doceniony przez władze polskie dopiero u schyłku swojego życia - w 1990 
r. otrzymuje Krzyż Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych Na Zachodzie„Falaise - Chambo-
ise”. 

Zderzenie z brutalną rzeczywistością władzy ludowej 

Inni niech wyjeżdżają daleko,
Szukając pracy i chleba,
Nie wabią mnie kraje za rzeką,
Bo tu jest mój skrawek nieba.

Po wojnie Polska została porzucona przez mocarstwa. 
Około 250 tysięcy żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Za-
chodzie stanęło przed wyborem, czy powrócić do Polski 
czy pozostać za granicą. Zmiany, jakie nastąpiły w ojczyź-
nie, nie pomagały w podjęciu takiej decyzji. Pozostanie 
na obcych ziemiach, które nie potrzebowały już byłych 
żołnierzy, nie dawało nadziei na ułożenie życia. Trwają-
ce rozmowy co do losów polskiego wojska nie przyno-
siły dobrych rezultatów. Ostatecznie dzieje Polskich Sił 
Zbrojnych zakończyły się 10.07.1947 r. złożeniem sztan-
darów. Demobilizacja zmieniała stopniowo bohaterskich 
żołnierzy na tłum wygnańców i tanią siłę roboczą. Wielu  
z nich skorzystało z możliwości osiedlenia się w Wielkiej 

Brytania lub emigracji do innych państw, takich jak Włochy, Francja, Kanada, Stany Zjedno-
czone czy Australia. Rozproszyli się po całym świecie, wielu z nich nigdy już nie odwiedziło 
ojczyzny.

Ojciec również zastanawiał się nad powrotem do kraju. Próbował przekonać Matkę do 
wyjazdu do Wielkiej Brytanii. Matka nie miała odwagi wyruszyć w wielki świat, przerażała 
ją rozłąka z rodziną, nieznajomość języka i postawienie wszystkiego na jedną kartę a także 
odpowiedzialność za kilkuletniego syna. Do powrotu do Polski nakłaniali ojca także jego 
rodzice. Stracili już na wojnie jednego syna, Bronisława, którego los był nieznany. Drugiego 
chcieli mieć blisko siebie. W takiej sytuacji ojciec zdecydował się na powrót. Trafił do obozu 
repatriacyjnego i w maju1947 r. wrócił z Wielkiej Brytanii do Polski. 

Tu spotkało go wielkie rozczarowanie, zamiast uznania za walkę z hitlerowcami doświad-
czył niechęci. Jakie panowały nastroje w komunistycznej Polsce, przekonał się już na po-
czątku, kiedy przyjechał pociągiem do Warszawy. Podróżował w mundurze wojskowym. Na 
dworcu otrzymał policzek od warszawianki ze słowami, że to przez takich jak On – przez żoł-
nierzy walczących po stronie aliantów-zginęło tyle ludzi w powstaniu warszawskim. Ojciec 
bardzo to przeżył, ale to była tylko zapowiedź tego, co jeszcze go czekało. Wszyscy powra-
cający żołnierze byli liczeni, rejestrowani i przesłuchiwani przez służby bezpieczeństwa. Cel 
przesłuchań był różny. Najczęściej chodziło o pozyskanie informacji, jakich świadomie lub 

Witold Janiak  
po powrocie z wojny
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nieświadomie mogli udzielić odnośnie swoich towarzyszy broni. Byli również sprawdzani, 
czy przypadkiem nie są szpiegami na użytek państw zachodnich. Komunistom nie mieściło 
się w głowie, ze można ot tak, z miłości do kraju, kobiety czy rodziny powrócić z wielkiego 
świata. Władza ludowa widziała w nich zagrożenie dla nowego systemu komunistycznego 
powojennej Polski. Ojciec starał się poukładać życie rodzinne, jednak był prześladowany  
i inwigilowany, uznany za wroga ludu. Wiele razy wzywano Go na przesłuchania. Wówczas 
Matka z niepokojem oczekiwała pod budynkiem siedziby SB na jego powrót.

O tym jak był traktowany przez władze polskie po powrocie może też świadczyć fakt, że 
również członkowie rodziny odczuli represje na własnej skórze. Mój brat Zbigniew po zło-
żeniu egzaminu dojrzałości ubiegał się o przyjęcie na studia na Wojskową Akademię Tech-
niczną w Warszawie, jednak z powodu pobytu Ojca w Polskich Siłach Zbrojnych za granicą 
odmówiono mu prawa do ubiegania się o indeks. Trudne i ciężkie były to lata dla całej ro-
dziny. Czasem kiedy nadchodziły gorsze dni, Ojciec z żalem wspominał, ze nie był dość sku-
teczny w namawianiu żony na wyjazd z Polski. Dopiero po śmierci Stalina i zmianie władzy  
w 1956 r. zelżał terror i życie zaczęło nabierać jaśniejszych barw.

Poszukiwanie swojego miejsca

„Nie rozpamiętuj na nowo
Chwil drzazgą w serce wbitych,
Kiedy raniło słowo
Sykiem żmij jadowitych.”

Ojciec próbuje znaleźć dla siebie miejsce w ojczyźnie i utrzymać powiększającą się ro-
dzinę. Młyn drewniany wybudowany przez dziadka spalił się w 1946 r. Z pomocą miesz-
kańców Niemiec i rodziny dziadkowi udaje się go odbudować, tym razem z cegły. Dziadek 
coraz słabszy na zdrowiu po przebytym więzieniu na Majdanku proponuje Ojcu zajęcie się 
młynem. Ten niezbyt długo cieszy się źródłem utrzymania, ponieważ młyn zostaje przejęty 
na własność państwa, a ojciec pozbawiony pracy i źródła utrzymania. Dopiero po zmianie 
systemu politycznego, po okrągłym stole, rodzina odzyskała zagrabioną prywatną własność. 
Niestety, Ojciec tego nie doczekał. Wartość odzyskanego majątku była mierna, ponieważ 
przez te wszystkie lata nie przeprowadzano w młynie remontów. Rodzina nie otrzymała żad-

Bogumiła Chwalińska  
i Witold Janiak  

witają nowego proboszcza 
ks. Romana Bolesławskiego 
w imieniu Rady Parafialnej 

1975 r.
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nego zadośćuczynienia za zagrabione bezprawnie na tyle lat mienie. Częściowo pracą na roli,  
a częściowo chwytając się różnych zajęć, ojciec zarabia na chleb. Tu okazuje się przydatna 
nabyta umiejętność szycia. Po kilku latach przerwy w pracy Ojca Gromadzka Rada decyduje 
się powierzyć mu stanowisko kierownika młyna, gdzie pracuje już do emerytury.

Ojciec był działaczem społecznym, członkiem ZSL, ZBoWiD. Udzielał się w naszej pa-
rafii. Uczestniczył w wielu pracach na rzecz miejscowej społeczności, jak budowa Ośrod-
ka Zdrowia, dróg czy chodników. Jako Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego przy SP  
w Niemcach organizował zabawy taneczne, z których dochód był skwapliwie zbierany  
i przekazany na wybudowanie sali gimnastycznej. Był również mocno zaangażowany w po-
zyskanie działki i budowę Banku Spółdzielczego, który istnieje i działa do dzisiaj, pracował  
w jego radzie nadzorczej. Otrzymał Złotą Odznakę BGŻ za zasługi dla Banków Spółdzielczych  
w 1983 r. Za działalność społeczną na terenie gminy Niemce otrzymał Medal Wojewody  
w 1984r. O tym, jakim był człowiekiem, świadczą również inne odznaczenia państwowe, 
którymi został uhonorowany: Srebrny Krzyż Zasługi, Medal 40 – Lecia Polski Ludowej oraz  
w 1989r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Pomimo tych wszystkich medali i wyróżnień pozostał skromny, niewywyższający z po-
wodu swoich zasług.

Ojciec zmarł 15 listopada 1991 r. w wieku 74 lat.

Daniela Iskierka

*Fragmenty wierszy „Dom”, „Przewrotność losu”, „Moje miejsce”, „Nadzieja”  
pochodzą ze zbioru utworów mojego autorstwa.

Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski. 
wraz legitymacją
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Generał Władysław Anders i jego żołnierze.

Bohaterowie żyli wśród nas

Przypowieść 
Generałowi Andersowi

Żołnierz, który zostawił ślady swej stopy
Na wszystkich niedostępnych drogach Europy,
szedł naprzód, gdy nie mogli najbardziej zajadli, 
I wdzierał się na szczyty, z których inni spadli, 
Zdobywszy wolność innym dłońmi skrwawionemi,
Dowiedział się nareszcie, że sam nie ma ziemi.
I wtedy ktoś rozumny, nie rozumny szałem,
Powiedział mu: „Od dawna wszystko to wiedziałem,
Wiedziałem, że nikt twoich ran ci nie odwdzięczy,
Bo czym krew, co płynie, przy złocie, które brzęczy,
I nikt nigdy nie liczył leżących w mogile,
Bo czym jest duch anielski przy szatańskiej sile?
Jak żal mi, że ci oczy nareszcie otwarto !
I powiedz mi sam teraz, czy to było warto.”
A żołnierz milczał chwilę i ujrzał w tej chwili
Tych wszystkich, którzy legli w cudzoziemskim grobie,
Co mówili : „Wrócimy”, nie myśląc o sobie .
I widzi jakichś jeźdźców w tumanach kurzawy,
I słyszy dźwięk mazurka i tłumu wołanie. 
Dąbrowski z ziemi włoskiej wraca do Warszawy.
„Czy warto…?” Odpowiedział: „Ach, śmieszne pytanie!”

      Jan Lechoń
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Józef Łucka – Żołnierz Generała Andersa

8 maja 1945 r zakończyła się II wojna światowa. Ale 
zanim do tego doszło, był maj 1944 r. i jedna z najważ-
niejszych bitew tej wojny, zwieńczona sukcesem, bitwa  
o klasztor i wzgórze Monte Cassino. Trzech mieszkańców 
naszej okolicy miało swój wkład w to zwycięstwo. Dwóch 
przypłaciło życiem: Michał Małyska z Niemiec, Józef Mar-
ciniak z Rudki Kozłowieckiej. Losy trzeciego uczestnika 
tych wydarzeń – Józefa Łucki z Woli Niemieckiej były nie-
zwykłe. 

Pochodził z zamożnej chłopskiej rodziny, od wieków 
osiadłej na Woli Niemieckiej Starej Wsi. W 1939 roku 
wszystko układało mu się wspaniale – ożenił się z upa-
trzoną dziewczyną ze wsi, wspólnie zaczęli gospodarować 
na swoim, właśnie urodziła im się córeczka Terenia. Ale 
wszystko musiał zostawić, zmobilizowany do wojska, jak 

wielu innych młodych Polaków w obliczu nadchodzącego kataklizmu wojny. Szli w nieznane, 
ale żaden z nich nie spodziewał się chyba tak dramatycznych losów. Józef Łucka we wrześniu 
znalazł się na Kresach Wschodnich, wśród wielu żołnierzy rozproszonej przez sowiecką agre-
sję polskiej armii. Józef Łucka cudem unika śmierci z rąk wrogo nastawionych Ukraińców, 
ukrywając się przez trzy dni w stogu siana. Wraz z tysiącami polskich żołnierzy zostaje wzięty 
do niewoli przez Sowietów. Droga na Syberię była straszna: szli pieszo kilka tygodni, nie po-
zwalano im robić przerw w marszu nawet na spanie. Szli wobec tego trójkami, podtrzymując 

Józef Łucka, żołnierz  
wojny obronnej 1939 r.
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się tak, aby jeden w środku mógł spać idąc. Przeżycie dwóch zim w obozie na Syberii wydaje 
się niemożliwe. Cały prowiant to zimna woda i szprotki z osypką, do tego czasem głąb po 
kapuście. Ale przeżył, pozostały tylko poodmrażane, sine palce. Lato 1941 roku, to nabór 
wśród jeńców polskich do Armii Gen. Władysława Andersa. Józef Łucka zgłasza się wiedząc, 
że nigdzie gorzej nie może być niż w niewoli sowieckiej.

Dostaje mundur, płaszcz wojskowy, beret z polskim orzełkiem i broń. Wraz z gen. An-
dersem i jego armią pokonuje szlak nadziei. Idą przez trzy kontynenty – z Rosji przez Irak 
do Palestyny – i desantem docierają do Włoch. Tam w jednym z ostatnich swoich bastionów, 
na Górze Monte Cassino bronią się Niemcy. Żołnierze polscy mają dokonać tego, czego inni 
nie zdołali. Bitwa o Monte Ciasno to tydzień piekła na ziemi. Józef Łucka jest sanitariuszem 
kompanii sanitarnej, może dzięki temu dożywa zdobycia klasztoru i szczęśliwego końca woj-
ny. Jak wszyscy polscy żołnierze walczący na zachodzie Europy dociera do Anglii i tam czeka 
na decyzje, co do swojego dalszego losu.

Tymczasem w Polsce córcia Terenia przygotowuje się już do Pierwszej Komunii Św. Lubi 
chodzić z mamą do kościoła i sypać kwiatki w czasie procesji. Gdy PCK odnajduje jej ojca, 
Terenia opisuje mu to wszystko w czułym liście. Dostaje z Anglii paczkę z jedwabiem spado-
chronowym na sukienkę komunijną, a rodzina kawę i herbatę, z którymi nie bardzo wie, co 
zrobić. W 1948 roku Józef Łucka podejmuje decyzję o powrocie do kraju. Szok i rozczarowa-

List do córki Tereni z Anglii.

Córka Terenia
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Spotkanie Kombatantów  
II wojny światowej  
z młodzieżą SP Niemce.  
Od lewej: p. Czesława Toboła – 
nauczycielka historii,  
stoją: p. Józef Łucka,  
p.Witalis Grochowski.

nia są obustronne. Rodzina jest zawiedziona, bo bohater z emigracji, po 9 latach nieobecności 
przywiózł tylko mundur wojskowy i akordeon – granie na tym instrumencie było spełnieniem 
jego marzeń, sięgających jeszcze dzieciństwa. Tymczasem propaganda komunistyczna natar-
czywie przedstawiała go jako wroga Polski. Józef Łucka porażony jest przepaścią cywilizacyj-
ną pomiędzy Europą zachodnią, a rodzinnymi stronami. Nie wystarcza mu już sił na walkę, 
tym razem z biedą i zacofaniem na jego wsi, a także z realiami i represjami komunizmu. Stara 
się pracować w gospodarstwie, ciało pomimo odmrożeń syberyjskich ma sprawne. Ale psy-
chika nie wytrzymuje zderzenia z rzeczywistością. Popada w dziwną chorobę-ciągle ucieka 
do lasu, gdzie zapada w kilkudniowe śpiączki. Objawy te z czasem łagodnieją. Żyje i pracuje 
w gospodarstwie jeszcze długie lata po wojnie. W pamięci mieszkańców Woli Niemieckiej 
pozostał jako zamknięty w sobie, milczący człowiek, chodzący zawsze w płaszczu i berecie 
wojskowym, charakterystycznym dla żołnierzy Generała Andersa. To jedyne pamiątki z wo-
jennej przeszłości bohatera, bo okazuje się, że dokumenty wojskowe zaginęły w dziwnych 
okolicznościach. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych zostaje w końcu doceniony 
przez władze polskie i uhonorowany odznaczeniami państwowymi, przyjęty do ZBOWID-u. 
Józef Łucka, bohater spod Monte Cassino, spoczywa na naszym cmentarzu parafialnym, jego 
grób nie wyróżnia się niczym, spośród wielu innych grobów. 

Wspomnienia córki Józefa Łucki, pani Teresy Widyńskiej z Woli Niemieckiej  
spisane przez Teresę Zembrzycką
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Grób Józefa Marciniaka, Monte Cassino, Włochy

Cmentarz  
w Monte Cassino, Włochy
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Życie codzienne 
podczas okupacji
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Wybrane fragmenty 
z „Dzienniczka”  

Marty z Budnych Łosiowej

Marta Łosiowa, hrabina, właścicielka mająt-
ku Niemce otrzymała staranne wykształcenie, 
była wielką miłośniczką literatury, właściciel-
ką cennej biblioteki. Sama też sięgała po pióro, 
pozostawiła dzienniczek, który dzisiaj jest do-
kumentem o realiach życia samej autorki, jak 
też naszej miejscowości. Przytaczamy wybrane 
fragmenty z notatek okresu wojennego. 

ROK 1939
1 WRZEŚNIA. Wojna już jest. Cały dzień bez poczty schodzi na siedzeniu przy radiu, 

wykańczaniu schronu, urządzaniu pokoi. W polu normalnie, tylko ludzi mało. Uchodźcy 
przybyli z Bydgoszczy.

2 WRZEŚNIA. Lublin zbombardowany. Sprawdziłam wiadomości w gminie. Wszędzie 
spokój. Po południu samoloty znów leciały. Naleliśmy wodę do zbiorników na strychu, szy-
jemy maski przeciwgazowe. 

3 WRZEŚNIA. Zebranie komitetu pomocy rodzinom rezerwistów.

4 WRZEŚNIA. Komisja odbioru koni w lesie. Wzięli nam 8 koni, 12 uprzęży i 3 wozy na 
sumę 4500 zł. Również 50q pszenicy. Pierwsze świadczenia wojenne. Nie słychać bombow-
ców, więc pojechałam do Lublina bryczką. Pod miastem samym łapie nas alarm lotniczy. Po 
pół godzinie znów alarm na targu, potem jeszcze dwa. Ruch w mieście szalony. Okropnie 
przykre wrażenie robią sznury taborów przepełnione uchodźcami. (...)

9 WRZEŚNIA. Wiadomość, że Lublin zbombardowany i że Wiktoria płonie (hotel, który 
należał do siostry autorki). Hotel spalony do cna, inne domy też. 

11 WRZEŚNIA. Przyjazd starego Wielkopolskiego, siadamy do podwieczorku. Nalot. 
Zrywam się od stołu. Straszny huk zwala mnie na kolana we drzwiach. Po chwili, z ganku 
widzę kłąb czarno-rudego dymu koło kościoła. Nowy nalot. Wezwano mnie na czworaki. 
Straszny widok, w pogruchotanych czworakach leżą trupy dziwnie szare i krwawe. Ranni: 
organiścina, z rozerwanymi nogami ryczy z bólu. Ciałka dzieci: krew i rudy pył. Po chwili 
zajeżdżają fury. Nosi się te ochłapy ludzkiego mięsa i odwozi do pociągu sanitarnego. Potem 
trupy idą pod kościół. Wieczór, wychodzimy na szosę, a tu jak widma suną bez przerwy auta 
wojskowe bez świateł, ludzie, rowerzyści.

12 WRZEŚNIA. Dalej naloty. Psychoza strachu, wieś pusta (mieszkańcy uciekli do przyle-
głego lasu).

Marta Łosiowa, lata trzydzieste XX w.
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Dwór w Niemcach, dwie 
siostry: Marta Łosiowa  

i Magdalena Łosiowa.  
Koniec lat trzydziestych 

XX w.

Hitlerowskie dekoracje  
kwatery wojskowej  

w Niemcach,1940 r.

Złote wesele Stanisława  
i Marty Łosiów,  

Lublin 1968 r.,  
jubilaci stoją w centrum.
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13 WRZEŚNIA. Czas na pogrzeb. We mgle noszą nasi ludzie trupy. We mgle, jak we śnie, 

idę za wozami na cmentarz. Składamy je do dołu. Okropny mdły, trupi zapach. Po śniadaniu 
idę na czworaki i osobiście dodaję otuchy ludziom, wyciągam siłą z dołów, gniewam się grożę, 
aż chrypnę (wiele osób lękało się bombardowania i nie uczestniczyło w pogrzebie).

14 WRZEŚNIA. Niestety wiadomości coraz gorsze. Starostwo i policja wyjeżdża. Znów 
rekwizycja koni. W takiej chwili wszystko się o nas opiera i widzi się, czym jest dwór. 

17 WRZEŚNIA. Nagły przyjazd ochronki z Wadowic. Karmienie 70 dzieci. Wieczór spo-
kojny, zabawa z dziećmi, idziemy wcześnie spać, gdy przez radio łapię druzgocącą wiado-
mość, że Sowiety wejdą na Białoruś i Ukrainę. Bolszewicy w Polsce, czy to możliwe?

18 WRZEŚNIA. Widzę kawalerię, wjeżdżającą prosto do ogrodu. Źle. Okazuje się, że cały 
sztab, rozpychają konie po ogrodzie, w płocie ustawiają 3 ckm. Ruch szalony. Mimo wiado-
mości, że będzie bitwa postanawiamy zostać. Wracam na górę, dać obiad oficerom, wśród 
nich Rudnicki i Radziwiłł. Miało być osiem osób, robi się piętnaście, ale jakoś dla każdego po 
trochu starcza. Oficerowie są bardzo zwarzeni i pomęczeni, wszyscy szalenie zaniepokojeni 
wejściem bolszewików na Kresy i rozwojem sytuacji. (...)

20 WRZEŚNIA. Kierat codziennej pracy, podwórze, ogród, wszystko wraca do normy. 
Nareszcie ruszyło kopanie kartofli. Gdy stałam z księdzem pod czworakami przejechał 
pierwszy tank niemiecki.

21 WRZEŚNIA. Rano jazda wozem mleczarskim na Lublin. Zatrzymanie przez Niem-
ców pod Lublinem. Spalone miasto, zniszczone miasto, rozbite sklepy, szalony ruch ludności, 
trudności w zdobyciu czegokolwiek.

26 WRZEŚNIA. Wracam do domu i z daleka widzę moc wojska niemieckiego, brama roz-
warta. Źle. W ogrodzie moc samochodów. Wpadam do domu, pełno ich wszędzie. Stoi sztab. 
Podwórze zapchane. Na razie zachowują się bardzo grzecznie. Wszyscy sądzą, że bolszewicy 
tu przyjdą w tych dniach. (...)

16 PAŹDZIERNIKA. W południe był niesłychany incydent. Przyprowadzili Kowalika  
z Woli skazanego za kłusownictwo z jakimś drugim (Znaleźli przy nich broń, groziła im za to 
kara śmierci). Żal mi się ich zrobiło, wstawiłam się za nimi do lejtnanta. Poddał myśl, żeby  
z gminy się wystarać o zaświadczenie. Poszłam tam zaraz i dostałam, ale ich tymczasem po-
gnali dalej. Tym niemniej udało się ich od śmierci wybawić. Nagle zjawił się Kazio Papara, 
uciekający z żoną spod bolszewików we Lwowie. Zostają u nas, mają tyko trzy walizki i nie-
wiele pieniędzy. (...)

28 PAŹDZIERNIKA. Dwa ostatnie dni upłynęły pod znakiem kwestii żydowskiej. Wszy-
scy Żydzi lubartowscy są skazani na opuszczenie miasta w ciągu trzech dni. Niemcy chcą 
żeby Lubartów był zupełnie aryjski, w Lublinie zaś ma być stworzone getto. Zjawił się delegat 
z Rady Miejskiej w Lubartowie, zapłakany, ze słowami „Panie Hrabio ratuj”. Za chwilę przy-
jechało dwu dalszych delegatów żydowskich z tym samym. Staś obiecał, że zrobi co będzie 
mógł. Staś pojechał do Lubartowa, gdzie udało mu się bardzo wiele od Landrata uzyskać 
(wysiedlenie Żydów z Lubartowa zostało odłożone). (...)

5 LISTOPADA. Wczoraj rano była rewizja za bronią. Dano znać, że Niemcy są w grobow-
cu (w podziemiach kościoła w Niemcach autorka ukryła rzeczy w obawie przed Niemcami). 
Okazało się ,że w koszu są stare naboje o których nikt nie pamiętał.

10 LISTOPADA. W niedzielę rano idziemy do kościoła. Warty stoją nie puszczają. Ko-
ściół zamknięty, ksiądz w areszcie domowym. Leutnant Lohse powiedział, że to za amunicję  
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w grobowcu i radio. W czworakach wszystkich aresztowano. Staś z trudem dostał się do mjr 
Kraula, interweniował o księdza. Dowiedział się, że za taką rzecz wszyscy powinni być roz-
strzelani. Jednocześnie w lesie obława za polskimi wojskami, których nie było ani śladu.

11 LISTOPADA. We wtorek odbyła się całym domu rewizja, zresztą bardzo łagodna. Ma-
rysia przyniosła wiadomość o wzięciu Stasia i pięciu innych zakładników. Doprawdy, że są to 
straszne rzeczy. Wszyscy się tak boją tego 11 Listopada i w Lublinie Niemcy też z tym szaleją.
(...)

11 GRUDNIA. Z powrotem zabraliśmy tu Jurka Łosia (po wojnie Profesor PAN). Opowia-
da smutne rzeczy o losie Żańci, ja jednak w to nie mogę uwierzyć (Siostra Jana Stanisława 
Łosia, żona właściciela majątku w woj. tarnopolskim, zamordowana przez chłopów ukraińskich 
28 września 39 roku).

18 GRUDNIA. Ostatnie dwa dni zeszły pod znakiem uchodźców z poznańskiego (Polacy 
wysiedleni ze swoich gospodarstw dla niemieckich chłopów). W sobotę wieczór przyjechało 
trochę, w niedzielę moc. Wyrzucono ich tak jak stali, bez rzeczy, bez pieniędzy. W bydlęcych 
zamkniętych wagonach, 2 dzieci, 2 staruszków zmarło w drodze. Jedna kobieta w dwa dni po 
porodzie przyjechała. Są rodziny z ósemką dzieci. Co z tym wszystkim będzie i jak ich chłopi 
przyjmą? Jaką pomoc z morgi ustalić? My cukier, naftę, sól i trochę drzewa.

23 GRUDNIA. Posiedzenie w gminie, po południu rozdawanie tym biedakom mąki, ka-
szy, cukru i soli w spichrzu. Wszystko zrozpaczone, bez ciepłej odzieży. Po prostu nie można 
sobie dać rady, bo chciałoby się wszystkim pomóc. Ceny za wszystko horrendalne.

31 GRUDNIA. Boże daj żeby Nowy Rok przyniósł nam wybawienie z niewoli i pokój. 
Dzięki Ci za wszystko. Chcę ufać mocno w Opatrzność. 

ROK 1940
11 STYCZNIA. Mróz niemożliwy, wczoraj było 30 stopni. Obawiam się o drzewa, a jesz-

cze więcej o kartofle. Strasznie żal uchodźców, zwłaszcza, jeśli to prawda, że jadą nowe trans-
porty. Wczoraj Staś z Kaziem pojechali na konferencję leśną. Smutne wyniki. Trzeba rąbać 
dwie poręby. Drzewo oni zabiorą, a pieniądze wpłacą na spec-konto. Słowem rabunek. Naj-
gorszy jest brak pieniędzy.

18 STYCZNIA. Przyszło zarządzenie o oddawaniu wszystkich podręczników polskich. 
Nauczycielstwo jest w rozpaczy, ani pensji, ani żadnych zarządzeń co będzie dalej. 

1 LUTEGO. Po tygodniu powracam do pisania; tyle przygód przeżyłam przez ten czas. 
W piątek byliśmy z Kaziem w Lublinie. Po powrocie dowiaduję się, że pytało o mnie Gesta-
po, a ze Stasiem nie chcieli się widzieć. W sobotę, koło 12-ej są. Młody oficer wchodzi na 
przedpokój: Sind sie grafin Łoś?, Ja. Sprechen się deutsch? Ja. Da komen się mit uns. Wo? Nach 
Lublin. Obok mnie siadł tłumacz, obaj oficerowie na przedzie. Było mi dosyć nieprzyjemnie, 
ale nie traciłam ducha. Dopiero, gdy skręciliśmy na lewo z Lubartowskiej, zrozumiałam, że 
jedziemy na Zamek (więzienie niemieckie, później sowieckie). Zrobiło mi się głupio. W kance-
larii siedział typ o twarzy Mefista i drugi. Zapisano dwukrotnie moje nazwisko (...) Na dole 
strażniczka zrobiła rewizję osobistą i zaprowadziła do celi, gdzie siedziały panie Sachsowa, 
pani Abramowicz i pół Niemka, praczka z Ursusa. Prócz nas było 59 kobiet, w tym część 
Niemek, Żydówek, prostytutek i złodziejek. Moje przybycie wzbudziło sensację, zaglądano do 
nas. Cela mała, łóżka żelazne, składane, 2 miednice i kubeł z nakrywką. (...) Jedzenie okrop-
ne, jeszcze gorsze wspólne klozety. W poniedziałek trzask klucza, stoi strażnik i gestapowiec. 
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Więc przesłuchanie. Nie. Rzeczy trzeba zabrać. Idziemy do kancelarii, o radości widzę Stasia 
i Kazia. Już idziemy, zdaje mi się, że śnię. (Przyczyną aresztowania była prawdopodobnie re-
presja za potajemne dostawy mleka do Lublina. Szybkie uwolnienie było możliwe dzięki pomocy 
niemieckiego burmistrza Lublina.)

7 KWIETNIA. W czwartek Kazio przywiózł wiadomość o brance w Jawidzu (Jedna z wie-
lu łapanek na roboty przymusowe do Reichu). Po kościele widzę z góry ruch we wsi: 2 cięża-
rówki, volksdeutsche z karabinami otaczają wieś. Ludzie uciekają przez pola. Dziewczęta na 
inspektach giną ze strachu. W podwórzu też trochę alarmu. Ja krążę uspakajając wszystkich. 
Koło południa wpadają na podwórze. Wszyscy z krzykiem uciekają na strych. Wychodzę: 
z Steffnerem trupia główka, obok czterech z karabinami. Chcą koni, aby urządzić obławę  
w lesie. Konie są. A siodła? Nie ma, weźcie od wojska. Oni nie chcą dać. Zreflektowali się, 
machnęli ręką i poszli. Koło czwartej odjechali. Wszyscy odetchnęli z ulgą. Zupełne polowa-
nie na Murzynów w Afryce.

10 KWIETNIA. We wtorek nagle koło 5-ej zjawili się łapacze i koło stacji na polach złapali 
4 chłopaków. Właśnie wybiegliśmy na wieś, gdy nadjechał nowy landwirt. Bardzo był zado-
wolony ze stanu majątku. 

1 CZERWCA. Wiadomość, że Niemcy wczoraj zajęli Jastków (majątek rodziców Mary Ło-
siowej). Z Żulinem nie będzie lepiej jak z Jastkowem. 

8 PAŹDZIERNIKA. Przyszedł nakaz na szalony podatek dla landwirta. Zupełnie nie wiem 
jak to będzie. Do tego dochodzą takie pomysły jak podniesienie kontygentów (obowiązko-
wych dostaw) o 70 %, 700q słomy do Syndykatu, młócenie przymusowe owsa i jęczmienia itd. 
Jedno wielkie urwanie głowy, a do tego ustawiczna obawa przed wywłaszczeniem.

9 PAŹDZIERNIKA. Była tu na obiedzie komisja. (...) Kontyngent na gminę został wyzna-
czony 19000q zboża, kartofli14000q, cyfry zupełnie nieosiągalne. 

31 GRUDNIA. I znowu rok wojny minął, względnie szybko. I znowu Nowy Rok przed 
nami, co nam przyniesie? Dobry Boże niech Twa Opatrzność strzeże nas od złego.

ROK 1942 
10 STYCZNIA. W czwartek, przy ładnej pogodzie wizyta w Kozłówce. Więzienie lubel-

skie zostało opróżnione, związku z tym oczekują nowych aresztowań. W Kozłówce 20 osób 
do obiadu, nastrój raczej senny, sympatyczny ksiądz Wyszyński.

22 STYCZNIA. Niestety od poniedziałku trzeba się było zabrać do komisji kontyngento-
wej. (...) Urzędowanie przy biurku, rozpacz z Rudką i Stoczkiem, gdzie nie dochodzą do 20%.
Jak ratować tych ludzi? Narady z sołtysami.

19 MARCA. Przyjście wojska niemieckiego. Wojsko prosto z Francji. (...)

29 MAJA. Wojsko wepchało się wszędzie: spichrz, rymarnia, gorzelnia. Ledwo się obro-
niło kancelarię.

30 SIERPNIA. W niedzielę odbyła się bardzo liczna procesja, po czym dzwony biły aż do 
końca nabożeństwa i wszyscy płakali. W czwartek po raz ostatni dzwoniły dzwony. Bardzo 
było smutno. Wczoraj je zdjęli z wielkim trudem (skonfiskowane przez hitlerowców w ramach 
zbiórki metali kolorowych).

20 LISTOPADA. W środę znów zebranie kontyngentowe. Wiadomości o rozstrzelanych 
chłopach w Lubartowie za niedostarczony kontyngent. Przemówienie Sadowskiego, że dzięki 
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Chylący się ku upadkowi  
dwór w Niemcach,  

lata siedemdziesiąte XX w.

Dwór w Niemcach  
lata trzydzieste XX w.

Dwór Marty Łosiowej widok 
od frontu, lata powojenne.
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interwencji i staraniu PP. Łosiów w ubiegłym roku udało się gminie Niemce ujść cało, ale 
teraz się nie uda. Nacisk ze strony wójta, zapowiedź represji.

ROK 1943
18 MARCA. W domu istny hotel. Co dzień inny urzędnik, inny kontroler (eksploatacja 

majątku odbywała się formalnie przez kontyngenty, opłaty itd. i nieformalnie przez domagają-
cych się żywności niemieckich urzędników) 

25 MARCA. W przeciągu pół godziny rozegrała się tragedia. Z niewiadomych powodów 
młody Wyrzykowski (syn gorzelnego) idąc w pole z zięciem Gładysza zwrócił na siebie uwagę 
przejeżdżających samochodem SD. Wyskoczyli z auta, zrewidowali, zabrali do lasu na Kopa-
ninę i rozstrzelali.

29 MAJA. Byliśmy na Kopaninie, na łubinach. Było cudnie, ale wracając spotkaliśmy  
2 taksówki z policją i autobus pełen młodych Żydów. Wyglądało, jakby ich wieźli na rozstrze-
lanie. 

6 CZERWCA. Straszliwy brak pieniędzy, olbrzymie wydatki płyną bez końca, nic na 
sprzedaż, po prostu rozpacz. 

1 LIPCA. Skasowano telefony prywatne, nie wolno nadawać depesz, listów, zabrali aparat 
z poczty. Mówią, że ma przyjść wojsko do gmin zwalczać bandytów. 

13 LIPCA. Zastrzelił się Hauptmann Brandy na poczcie o 8 rano. Zapanowało ogólne 
podniecenie, nawet trochę chłopów do lasu uciekło. (...)

18 LIPCA. W czwartek Ziunia obdarowała mnie małą dziewczynką z obozu, nazywa się 
Teresa Wróbel (dziecko wykradzione przez sanitariuszkę, Ziunię Borkowską z obozu przejścio-
wego dla wysiedleńców z Zamojszczyzny na ul Krochmalnej w Lublinie).

10 SIERPNIA. Wczoraj przyjechał transport 88 ludzi wypuszczonych z Majdanka. Chyba 
nigdy nie zapomnę tej chwili, gdy stałam na stacji. Patrzyłam na nadchodzący pociąg, a łzy 
dusiły w gardle i kręciły się w oczach. Z wagonów zaczęło wysypywać się coś, co wyglądało 
na bandę Cyganów: chude, sczerniałe, zarośnięte, z torbami na plecach. Po usadowieniu na 
furmankach ruszyliśmy sznurem przez wieś, a ludzie wybiegali na drogę. W barakach już 
czekały bańki gorącej zupy i kosze chleba. Na 200 osób wydali 112 żywych, z tego 24 zostało 
w szpitalu i przyjedzie później. Gotowanie 130 litrów zupy i pieczenie 50 kg chleba.

ROK 1944
19 MAJA. Przeżyliśmy dwa naloty: 11-go prawdziwy w wielkim stylu, z rakietami, bom-

bami nad Lublinem etc, 16-go mniejszy. Za pierwszym razem dosyć się bałam, za drugim nic.

16 CZERWCA. Problemy są często te same: czy wojsko wyjdzie, kiedy, i czy przyjdzie 
nowe? jeśli nie przyjdzie, wszystko trzeba chować, ewakuować, gdzie?

24 CZERWCA. W niedzielę wyszło wojsko (niemieckie) Przez parę nocy było sporo emo-
cji, chowanie rzeczy. Wczoraj zjawiła się flak-artyleria lotnicza ze szkoły i zajęła wolne pokoje. 
Drżę na myśl, że może trzeba będzie wyjechać. Tak się żyje w oczekiwaniu jakiejś grozy, która 
idzie ku nam. Lęk przed wygnaniem i tułaczką ściska serce. 

4 LIPCA. Od wczoraj mamy obławę na bandytów. Moc żandarmów, po prostu nie ma 
miejsca gdzie by nie byli. Wczoraj walili z dział w kierunku na Nowy Staw. Dziś spalili Majdan 
Krasieniński. Podobno rozstrzelali bandytów, a raczej niewinnych ludzi pod tartakiem.
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12 LIPCA. Wczoraj dzień zeszedł na bardzo męczącym pakowaniu. Dzisiaj ładuje się  

5 wagonów: 4 klacze, 2 źrebaki, ogier, 11 krów, 1 buhaj, 70 owiec, 5 świń. Serce mi ściska, aż 
coś mdli z bólu. Wysyła się rzeczy, nawet nie wiedząc czy ocaleją, a najcenniejsze poszły (au-
torka wysyła je do Brzysk, majątku rodzinnego męża, sądząc że tam nie dotrze reforma rolna).

18 LIPCA. Znów parę koni wzięli z Leonowa. W środę zabrali 9 koni, między innymi Wi-
chra (ogier zarodowy) strasznie mi go żal. Teraz mam co chciałam, zostałam tutaj i co dzień 
patrzę na upadek, rozgromienie, grabież, zniszczenie. 

22 LIPCA. Około 10 rano zaczął się nalot, przebyliśmy go w piwnicy. Wyszedłszy dowie-
dzieliśmy się, że to tanki sowieckie i już Niemców ani śladu. Teraz bez przerwy walą tanki na 
Lublin, słychać huk dział. 

25 LIPCA. Jestem w domu, w swoim pokoju, jedynym, gdzie nie byli bolszewicy. Przychodzili 
się dziwować kak charaszo żyli pomieszczyki. W ogrodzie wygląda strasznie, gałęzie wyłamane, 
brama wywalona, konie, ogniska, włóczący się tłum. Bolszewicy chodzili jak muchy, mnie jeden 
zabrał mój ukochany srebrny zegarek. Wieczór: kolacja: płk Timofiejew, 2 kapitanów, potem  
2 polskich oficerów. Przypuszczałam, że należą do armii Berlinga, a okazali się szefami AL. 
Dziś na obiedzie był płk Liebermann, dowódca sił pancernych zdobywających Lublin. Gra-
bież na całej linii, co dzień coś komuś ginie.

8 SIERPNIA. Życie zmieniło się w ciężką drogę krzyżową. W poniedziałek Berlingowcy 
zabierają 15 krów i resztę owiec. Dziś od rana przyjeżdżają lotnicy, żądają kartofli, pszenicy 
itd.

28 SIERPNIA. W poniedziałek mieliśmy ciężkie przejście: wybuch pociągu z amunicją, 
dwugodzinne siedzenie w piwnicy. 3 panów z milicji ludowej.

12 WRZEŚNIA. Wczoraj przyszła gazeta z ustawą o reformie rolnej. Byłam tak załamana, 
że przepłakałam całą noc. Co za podłość. Żeby nie zostawić człowiekowi kawałeczka ziemi  
i jeszcze każą mu się zabierać od siebie. (...) I to ma być nasza Polska. 

24 WRZEŚNIA. Byłam w Lublinie urządzać mieszkanie w stróżówce i suterenach. 

12 października W sobotę Staś przywiózł wiadomość, że do 15 wszyscy ziemianie maja 
być wywiezieni z rzeczami do najbliższej stacji kolejowej. 

22 PAŹDZIERNIKA. 18-go aresztowano Stasia (Jan Stanisław Łoś przetrzymywany był 
w komendzie UB w Lubartowie, później na Zamku w Lublinie. Oskarżony o sabotaż reformy 
rolnej) 19 ostateczne opuszczenie Niemiec na platformie.

27 PAŹDZIERNIKA. Już od poniedziałku odbywam swoje rekolekcje (w obawie przed 
aresztowaniem autorka ukrywała się w domu zakonnym).

15 LISTOPADA. Staś od niedzieli na Zamku i to na baszcie. Nie ma możliwości komuni-
kacji i do tego grozi mu sąd wojenny (W związku z kończącą się wojną władza ludowa zaczęła 
łagodzić represje, jednocześnie jej przedstawiciele starali się wymusić okup za wcześniejsze zwol-
nienie, stawka wynosiła 50 dolarów. Stanisław Łoś został wykupiony 7 maja 1945).

Na podstawie  
“Styl życia ziemiaństwa polskiego po II wojnie światowej” Anny Łoś  

opracowała Teresa Zembrzycka
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Dom na wzgórzu

Kiedy tuż przed wybuchem II wojny światowej moi rodzice Weronika i Władysław z dwój-
ką dzieci – Czesią i Ryśkiem przeprowadzili się z tzw. Starej Wsi Woli Niemieckiej do nowego 
domu, na szczycie wzgórza na Malinówce przy Ryszczowej Drodze (nazwa zwyczajowa drogi 
prowadzącej z Niemiec przez Nasutów, Krasienin do trasy z Lublina na Warszawę), zapewne 
byli szczęśliwymi, pełnymi dobrych nadziei ludźmi. Ojciec prowadził małe gospodarstwo  
i był stolarzem, którego to zawodu nauczył się we dworze w Niemcach. Ponadto po pomyśl-
nym ukończeniu w 1927r. kursu pożarnictwa w Kozłówce był Komendantem Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Niemcach.

Niestety, wkrótce ten świat stanął na głowie! Już w pierwszych dniach września 1939r. kie-
dy ojciec z „Ryszczówki” obserwował z lękiem bombardowanie Niemiec, jeden z myśliwców 
zauważył go i zaczął ostrzeliwać. Uratował go refleks i mostek na zjeździe z szosy. Bardzo dłu-
go kule świstały, uderzając w mostek, ale ojciec wyszedł z tej przygody cało. Wkrótce okazało 
się, że nowy dom z pięknym widokiem na okolicę jest usytuowany w strategicznym miejscu. 
Niemcy szybko się zorientowali, że to znakomity punkt do obserwacji Lasów Kozłowieckich 
i drogi z Lublina do Lubartowa. Zakwaterowali w nim żołnierzy, a ojcu polecili dobudowanie 
balkonu obserwacyjnego do szczytu stodoły. Z rozmów zasłyszanych w dzieciństwie dowie-
działam się, że Niemcy byli różni. Plastycznie pamiętam takie opowiadanie: Ojciec wykupił 
prawo do zbioru owoców z czereśni rosnącej przy drodze. Kiedy owoce dojrzały, przyjechał 
na motorze jakiś obcy Niemiec w towarzystwie kobiety. Zatrzymał się pod tym właśnie drze-
wem i zrywał czereśnie. Wydawało się, że ma zamiar zerwać wszystkie. Na prośbę mamy 
ojciec grzecznie po niemiecku poprosił Niemca, żeby zostawił trochę owoców dzieciom. Ten 
wielce wzburzony zszedł z drzewa, wyjął pistolet i chciał ojca zastrzelić. Na szczęście, kobie-
ta, która okazała się Polką, zaczęła usilnie prosić Niemca, aby zaniechał tego zamiaru. Ten  
w końcu zrezygnował i tylko powiedział ojcu, że miał szczęście, że kobieta ujęła się za nim, bo 
inaczej zastrzeliłby go jak psa w rowie. Zapamiętałam też historię o stacjonującym w naszym 
domu żołnierzu, który pochodził chyba z Wiednia. Otóż, on pod byle pozorem wieczorami  
w tajemnicy przed kolegami wyciągał ojca z domu i prosił, aby go uczył języka polskiego. 
Kiedy przyszedł rozkaz, że ma wyjechać na wschodni front, kupił dzieciom zabawki. Żegna-
jąc się, podobno płakał, mówiąc, że takie same dzieci zostawił w domu i że na pewno już ich 
nie zobaczy. 

Moja mama w czasie okupacji wraz z innymi kobietami z sąsiedztwa nosiła na plecach  
w „zojdach” żywność do Lublina. Wielkie bochny chleba własnego wypieku oraz nabiał 
sprzedawała m. in. Żydom z getta. Granica getta biegła przez środek ul Lubartowskiej. Prze-
kroczenie jej przez Polaków lub Żydów oraz handel żywnością był surowo zabroniony, groził 
zastrzeleniem na miejscu przez każdego przypadkowego Niemca.

Dlaczego kobiety nosiły te ciężary, idąc pieszo zarośniętymi miedzami i przez tzw. „Góry 
Ciecierskie” ? Otóż, wcześniej jeździły do Lublina pociągiem ze stacji Bystrzyca. Aż kiedyś 
uzbrojeni Niemcy otoczyli wszystkich przyjezdnych i rozkazali im ustawić się twarzami do 
ściany budynku lubelskiego dworca. Tak trzymali ich w wielkim strachu i niepewności przez 
kilka godzin. Okazało się, że w tym czasie odbywał się „rozładunek” pociągu, którym przy-
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wieziono na Majdanek ludzi, głównie żydowskiego pochodzenia. Dopiero po zakończeniu 
tej operacji puszczono wolno zatrzymanych. Od tamtej pory droga do Lublina na piechotę 
wydawała się kobietom bezpieczniejsza niż pociągiem. Ale i tu pewnego wczesnego ranka  
w okolicy Ciecierzyna zaczaili się na nie Niemcy z tamtejszego posterunku Schutzpolizei. Na 
szczęście, skończyło się na wrzaskach, groźbach z machaniem bronią i odebraniem kobietom 
chleba. 

Natomiast ojciec wspominał, jak z Lublina do Lasów Kozłowieckich zaczęli uciekać Żydzi. 
Podrzucał im ukradkiem do tymczasowych kryjówek na polu jakąś żywność i ostrzegał przed 
Niemcami we wsi. 

Niemcy stacjonowali w naszym domu do końca okupacji. Często fotografowali ludzi przy 
spotkaniach rodzinnych, przy pracach polowych, potem wysyłali te zdjęcia na Zachód. 

Około 20 lipca 1944r. na „Ryszczówce” z wielkim hałasem zjawili się Rosjanie. Na czoł-
gach, z ciężkim uzbrojeniem na lawetach jechali tak dzień i noc, chyba przez dwie doby. 
Odcinali Niemcom drogę odwrotu do Warszawy. (Powtarzali manewr wojsk napoleońskich, 
które – zdążając na Rosję – również omijały Lublin, maszerując przez Niemce i dalej Drogą 
Ryszczową. Może wtedy pomaszerował z nimi Adam, syn Wierzbickich, ówczesnych właści-
cieli Niemiec, którego pomięci poświęcony jest cenotaf w murze kościelnym?). Niebawem 
Rosjanie zajęli nie do końca jeszcze wystygły po Niemcach dom na wzgórzu. Nowi lokatorzy 
dzielili się za bimber amerykańskimi „tuszonkami”, ale zdarzały się też groźne incydenty z ich 
strony. Nie wiem, jak długo tu mieszkali, ale na pewno do końca Powstania Warszawskiego, 
którego odgłosów nasłuchiwano, przykładając ucho do ziemi. 

W czasie okupacji dzieci pobierały nauki, biegając po chłopskich chałupach, ponieważ 
szkoła była zajęta przez Niemców i junaków (Baudienst 401). Ławki szkolne powyrzucano na 
strych i do pobliskich szop. Mój ojciec przez kilka powojennych lat remontował te poniszczo-
ne ławki. Pracował na drugim piętrze „starej szkoły” w jednej z klas, zamienionej w warsztat 
stolarski. Po kilku latach ja uczyłam się w tej klasie. 

Koszmaru wojny i okupacji ludzie długo nie mogli zapomnieć. Wspomnienia bardzo 
często wracały w rozmowach, w rodzinach i wśród sąsiadów. Przejścia wojenne jak i klimat 
lat powojennych w zwykłych, nawet niezaangażowanych czynnie w walkę zbrojną ludziach 
wywoływały traumę, którą próbowali rozładować przez wielokrotne „przegadywanie” tych 
tematów, a niektórzy szukali pomocy w alkoholu lub „zapadali się w sobie” i żyli wycofani. 
Miało to wpływ zarówno na życie zawodowe, jak i na relacje rodzinne czy towarzyskie. A my, 
wtedy młodzi, wzrastaliśmy w tej atmosferze.

A tamtego drewnianego domu na wzgórzu już od dawna nie ma… 

Irena Urbaś
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Wykopki.  
Druga od lewej Weronika 
Urbaś, żona Władysława 
Urbasia.  
Zdjęcie zrobione przez 
 niemieckiego żołnierza.

Władysław Urbaś przed „domem na wzgórzu”. Szczęśliwa rodzina Urbasiów, lato 1939.

OSP Niemce  
z nowa motopompą,  
lata przedwojenne.
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Młynarz z Zalesia

Listopadowe wędrówki na cmentarz, mijany teren dawnego tartaku – dzisiaj Zakład „Pol-
skone”, przywołują mi obrazy z opowiadań rodziny Janiaków. Ich siedziba znajduje się do 
dzisiaj na górce, między tymi dwoma obiektami, a zamieszkali tam nie bez powodu. 

Ignacy Budny –fundator kościoła w 1914 roku przeznaczył i na cmentarz morgę grun-
tu. Miejsce to wydzielono na górce za Zalesiem, tuż za stojącym już tam drewnianym wia-
trakiem. (Dzisiaj to najstarsza i nieco nowsza część naszego cmentarza). Wiatrak oddawał 
bezcenne usługi, mieląc zboże dla dworu i chłopskich rodzin. Na początku lat trzydziestych 
dzierżawcą wiatraka został znakomity młynarz z Majdanu Krasienińskiego – Michał Janiak. 
Gospodarował dobrze, wkrótce za zgodą hrabiny Łosiowej na wydzielonym z tartaku placu 
wybudował własny drewniany jeszcze młyn. Były to dobre lata dla Michała Janiaka. Do mły-
na sprowadził z Poznania z Zakładów Cegielskiego silnik pracujący na gaz drzewny. Współ-
praca z żydowskimi właścicielami tartaku układała się zgodnie – oni dostarczali drzewa do 
produkcji gazu, a silnik napędzał i żarna, i traki. Wkrótce na działce między wiatrakiem przy 
cmentarzu a nowym młynem przy tartaku powstał dom dla rodziny Michała Janiaka. Syno-
wie Witek i Bronek pożenili się i powoli przejmowali młynarzenie. Rok 1939 przeciął ten 
pomyślny czas. Najpierw Witek i Bronek, zostawiwszy młode żony, poszli na wojnę i słuch 
o nich zaginął. Tartak przejęli Niemcy, co się stało z żydowskimi właścicielami nie wiado-
mo. Tartak pracował pełną parą, bo Niemcy rabowali masowo okoliczne lasy. Współpracę 
z młynarzem zachowali, słusznie sądząc, że takie sąsiedztwo jest dobrym zabezpieczeniem 
przed podpaleniem przez partyzantów. Pożar tartaku niewątpliwie objąłby jedyny w Niem-
cach młyn-wiatraki miały małą wydajność – to groziłoby głodem na wsi. Michał Janiak, już 
niemłody, zatrudniał ludzi do pomocy i we młynie, i na wiatraku przy cmentarzu. W 1944r. 
tuż przed wyzwoleniem ukrywał się wśród nich Cybulski (imię nie zostało zapamiętane) do-
wódca tzw. junaków stacjonujących w szkole, jednocześnie żołnierz AK. Był on poszukiwany 
przez gestapo. Historię tę opisujemy w następnym opowiadaniu. 

Wkrótce rozgrywa się dramat. Cybulski zostaje schwytany przez gestapo, torturowany  
w znajdującej się niedaleko w dołach koło cmentarza kuźni kowala Biskupa. Po wsi długo 
krążyła opowieść o tym, jak gestapowcy jeździli kołami samochodu po zbitym człowieku. 

Michał Janiak trafia na Majdanek. Rodzinie udaje się go wykupić, ale wraca mocno chory. 
22 lipca żołnierz wyzwoleńczej armii ze słowami – eto pamieszczika – pociąga zapalającą serią 
po wiatraku, zamieniając go w zgliszcza. Wkrótce płonie też młyn. Pozostał jeszcze sprawny 
silnik, ale nie na długo. Wielki wybuch byłego niemieckiego magazynu broni na Mulaku 
wstrząsa wsią Niemce i całą okolicą. Lecące z okien szyby oślepiają ludzi. Michał Janiak i jego 
żona również tracą po jednym oku. Podczas wstrząsu uszkodzony bezpowrotnie zostaje cen-
ny silnik na gaz drzewny. Może definitywny koniec okupacji niemieckiej, może powrót syna 
Witka z tułaczki wojennej (opisane w następnym opowiadaniu) dodaje Michałowi Janiakowi 
sił. Buduje nowy, tym razem murowany już młyn. 

Dobrze byłoby tak zakończyć opowiadanie, ale w odrodzonej Polsce nie ma miejsca dla 
mądrych, przedsiębiorczych ludzi. Młyn zostaje wkrótce upaństwowiony. Michał Janiak 
umiera na raka nerki odbitej esesmańską kolbą na Majdanku. Witek pracuje we młynie jako 
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robotnik. A Bronek? Dokładnie na miejscu drewnianego wiatraka na cmentarzu na grobie 
rodzinnym umieszczono napis:

”NIE ZNAJĄC MIEJSCA WIECZNEGO SPOCZYNKU, TU CZCIMY PAMIĘĆ TWOJĄ” 

Tablice na grobach naszego cmentarza podają zwykle imię, nazwisko, datę urodzin  
i śmierci. Milczą o życiu. Zakończę słowami naszego noblisty, Czesława Miłosza.: „Jeśli wspo-
minam moich przodków, to dlatego, że są oni dla mnie siłą. Mogę dotknąć historii. Jest to kotwi-
ca, która idzie w głąb i trzyma mnie na powierzchni”.

Teresa Zembrzycka

„Przesiedleńcy” w Niemcach 
dzieje Rodziny Kusiołków  

wysiedlonej z województwa poznańskiego

W pierwszą niedzielę lipca 1940 roku tuż przed zbliżającymi się żniwami do wsi Pępocin 
(woj. poznańskie) przybyła uzbrojona grupa niemieckich żołnierzy. Wydano rozkaz opusz-
czenia gospodarstwa. Każda osoba mogła wziąć ze sobą jedynie rzeczy na zmianę. Wysiedleni 
mieszkańcy byli transportowani bydlęcymi wagonami do Łodzi. Postój w Łodzi trwał ok.  
2 tygodnie. Tam odbywała się segregacja na zdrowych, chorych, zdolnych do pracy w Rzeszy, 
przesiedleńców. Rodzina Kusiołków uzyskała status ,,przesiedleńcy". 

Podróż do Lublina również była w bydlęcych wagonach. Na dworcu w Lublinie oczekiwali 
na przesiedleńców gospodarze, którzy byli wyznaczeni wcześniej przez wójtów do zapewnie-
nia wygnańcom dachu nad głową. Rodzina Kusiołków liczyła 7 osób: 2 osoby dorosłe (moi 
dziadkowie Weronika, Józef) oraz 5 dzieci, w tym moja mama. Gospodarz, który udzielał 
schronienia rodzinie mojej mamy to Filip Racki, mieszkaniec Baszek. Prawdopodobnie był 
on najbogatszym gospodarzem w tej miejscowości, posiadał ok. 20 mórg ziemi. Dziadkowie 
w Poznańskiem pozostawili również ok. 20 mórg ziemi wraz z zabudowaniami , bryczką, 
sprzętem rolniczym, trzodą chlewną, 2 końmi. Na gospodarstwo dziadków przybyła Niemka 
ze swoją rodziną. Przebywała tam do 1945 r. Opuszczając gospodarstwo i uciekając do Berli-
na, zabrała ze sobą cały żywy dobytek łącznie z końmi, bryczkami i parobkami. 

Na Baszkach mieszkała wysiedlona tylko rodzina Kusiołków, więcej rodzin było w Ciecie-
rzynie, w Dysie, na Woli Niemieckiej. W czasie wysiedlenia przez jeden rok rodzina dziad-
ków mieszkała u drugiego gospodarza, Stanisława Grygla. Mieszkańcy wsi byli zobowiązani 
do udzielania pomocy wygnańcom. Pomoc ta polegała na codziennym dostarczaniu przez 
różne osoby, np. mleka. Osoby dorosłe w miarę swoich możliwości chodziły do pracy do 
dworu w Ciecierzynie. Starsze siostry mojej mamy chodziły do takiej pracy, ale jedna z nich 
zachorowała i zmarła 14 lipca 1944 r., mając 22 lata. 

Moja mama przybyła tutaj w wieku 15 lat, nie miała więc szans na pracę. Pewnego razu 
przyjechał do Filipa Rackiego pan Feliks Stachura z Niemiec, właściciel małej mleczarni-
-przetwórni mleka i zaproponował pracę. Mama polubiła tę pracę i rodzinę, i tak pozostała do 
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Rodzina Kusiołków, lata wojenne.

końca wygnania tj. do Palmowej Niedzieli 1945 r. Za wykonywaną pracę nie płacono, jedynie 
dawano utrzymanie. Mama dostała jeszcze dodatkową zapłatę – syn właściciela mleczarni to 
jej przyszły mąż, a mój ojciec, Władysław Stachura. Po wojnie osiedlili się na Woli Niemiec-
kiej, mama mieszka tu do dzisiaj. 

Za pracę we dworze płacono ekwiwalentem w postaci cukru. Za tydzień pracy można 
było zarobić ok.2 bochenków chleba. Życie wygnańców było ciężkie ,smutne i ubogie. Baszki, 
gdzie mieszkali dziadkowie, należały do parafii w Bystrzycy, droga do niej była bardzo zła  
i daleka. Chodzili więc do Dysa i do Niemiec. 

Dziadek Stachura był właścicielem mleczarni, ponieważ znał język niemiecki (nauczył się 
sam podczas I wojny światowej) i Niemcy sprowadzili maszyny, aby obowiązkowo przerabiać 
mleko. Każdy z mieszkańców Niemiec musiał w ciągu roku dostarczyć ok.100 l mleka. Wyro-
by mleczarskie odwożono Niemcom pod wskazany adres do Lublina.

Barbara Czajka 
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Ruch oporu
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Ksiądz  
Władysław Jędruszak

Ksiądz Władysław Jędruszak sprawował 
funkcję proboszcza Parafii pw. św. Ignacego 
Loyoli w Niemcach przez 40 lat – od roku 1935 
do swej śmierci w 1975 r. Wpisał się w poczet 
ważnych i znaczących postaci w historii naszej 
miejscowości, jako duszpasterz, uczestnik i or-
ganizator życia społeczności lokalnej, patriota, 
żołnierz AK, więzień systemu komunistyczne-
go. Przed wojną współpracował z charyzma-
tycznym biskupem Władysławem Goralem, 
męczennikiem II wojny światowej (obecnie 
Błogosławionym). Śladem tej współpracy są 
przechowywane w kościele w Niemcach re-
likwie Drzewa Krzyża Świętego. Wtedy też 
wystarał się o zelektryfikowanie naszej miej-

scowości, co było wyjątkiem w realiach tamtego okresu. Zachował wiarę, pracując w najtrud-
niejszym okresie dwóch totalitaryzmów: niemieckiego i sowieckiego.

Podczas II wojny światowej ks. Władysław Jędruszak wielokrotnie wykazał się mądro-
ścią, poświęceniem, bohaterstwem. 17 września 1939 roku przybyli na plebanię w Niemcach 
oficerowie niemieccy. Zażądali od proboszcza otwarcia kościoła, zdjęcia z ołtarza dywanu  
i ułożenia na nim przywiezionych kilku zabitych żołnierzy niemieckich (wyznania luterań-
skiego) oraz odprawienia nabożeństwa żałobnego. Ksiądz obiecał odprawić nabożeństwo, 
ale odmówił zdjęcia dywanu. Obrażeni Niemcy zagrozili księdzu rozstrzelaniem. Egzeku-
cję miano wykonać następnego dnia. Rano wyprowadzono księdza, ustawiono do zabicia.  
W ostatnim słowie ksiądz poprosił o pozwolenie pożegnania się z matką i odprawienia ostat-
niej mszy świętej. Pod koniec mszy Niemcy opuścili kościół i plebanię, zabrali swoich pole-
głych kolegów i odjechali, nie dokonując egzekucji. 

W pierwszych miesiącach wojny okupanci zajęli plebanię. Mimo takich lokatorów, ksiądz 
Jędruszak organizował wraz z hrabiną Martą Łosiową pomoc dla przybyłych z Wielkopol-
ski wysiedleńców (Niemcy wcielili do III Rzeszy tereny Województwa Poznańskiego). Pani 
Emilia Rożkiewicz, zd. Mocydlarz wspomina: „W grudniu 1939 roku nasza rodzina została 
zmuszona do opuszczania domu i posiadłości w Kromolicach, powiat Krotoszyn. Wysadzili nas 
w Rykach. Dwa tygodnie szukaliśmy zakwaterowania. W pewnym momencie trafiliśmy na kil-
ka dni do Niemiec. Pamiętam tylko (miałam wtedy 11 lat), że gdyby nie pomoc miejscowego 
księdza, to nie przeżylibyśmy tego wygnania. Dzięki niemu trafiliśmy na plebanię do Stężycy, 
gdzie przetrwaliśmy okres okupacji, aby w 1945 roku wrócić do rodzinnych stron pociągiem 
wiozącym broń na Zachód”. 

Ksiądz Proboszcz często narażał zdrowie i życie, niosąc pomoc potrzebującym. Wiele 
osób, dzięki pomocy jego oraz hrabiny Marty Łosiowej, uniknęło wywiezienia na roboty 
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Zjazd kapłanów  
z okazji 25 lecia parafii. 

Niemce 1938 r.  
Trzeci od lewej stoi  

ks. Władysław Jędruszak,  
w środku siedzi  

bł. Biskup Władysław Goral.

Od lewej:  
Ks. M. Michalski,  
Ks. W. Jędruszak  

i organista S. Ignatowicz 
(wkrótce aresztowany  

i wywieziony  
przez Niemców)

Budynek starej plebanii  
w Niemcach będącej  

pamiątką i niemym świad-
kiem opisanej tu historii.
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przymusowe do Niemiec, np.: młodych ludzi zagrożonych wywózką wpisywali na listę za-
trudnionych w majątku. Wiele uzyskało pomoc materialną, niektórzy są wdzięczni za uwol-
nienie z więzienia na Zamku, a nawet z obozu koncentracyjnego na Majdanku. Pan Józef 
Domownik z Woli Niemieckiej: „Z przekazów rodzinnych wiem, że mój dziadek, Zefiryn Sta-
chura był więziony jako zakładnik na Majdanku. Dzięki staraniom księdza Jędruszaka, wrócił 
do domu po kilku miesiącach. Niestety zarażony tyfusem, wkrótce zmarł”.

27 lutego 1940 roku ksiądz Jędruszak był przetrzymywany jako zakładnik przez oddział 
Niemców, którzy przyjechali po kontyngent zboża, czyli przymusowe świadczenia chłopów 
polskich dla okupanta. Na szczęście mieszkańcy wsi szybko dostarczyli żądaną ilość ziarna  
i ksiądz odzyskał wolność. Ksiądz Proboszcz był jeszcze wielokrotnie więziony i szykanowany 
przez Niemców. Często narażał swoje życie, obchodząc wydane przez okupanta przepisy do-
tyczące sprawowania kultu i tradycji religijnych. Ksiądz był oficerem i kapelanem Armii Kra-
jowej. Z początkiem lat 40 nawiązał współpracę z AK. Działał pod pseudonimem „Żagiel”. 
Organizował paczki żywnościowe i ubraniowe dla więźniów Zamku Lubelskiego i Majdanka 
oraz prowiant i łączność dla leśnego oddziału AK stacjonującego w Lasach Kozłowieckich  
i w okolicach Lubartowa. Współpracował z 15 Plutonem AK w Niemcach, którym dowodził 
plutonowy Tadeusz Szyszko. Pertraktował z miejscowymi władzami niemieckimi w obronie 
ludzi, którzy jakoś im się narazili. Wspólnie z komendantem policji Kudybą i wójtem Herbu-
tem wykupywał schwytanych przez Niemców mieszkańców gminy Niemce. Na plebanii prze-
chowywał ludzi poszukiwanych przez gestapo, w tym kilkunastu księży. Dla kapłanów – ks. 
Mieczysława Michalskiego oraz ks. Jana Orła wystarał się nawet o nominację na wikariuszy, 
których dotychczas w parafii nie było. AK w Niemcach prowadziło tajne nauczanie (oficjal-
nie funkcjonowała tylko czteroklasowa szkoła dla Polaków). Nauka odbywała się w miesz-
kaniach plutonowego Tadeusza Szyszki, ps. „Wojciech”, nauczyciela Stanisława Wójtowicza 
oraz na strychu nad plebanią. Wykładowcami byli między innymi wspomniany Stanisław 
Wójtowicz z Niemiec, W. Skróciński, kierownik szkoły w Niemcach – Górski oraz profesoro-
wie Gimnazjum im. Zamoyskiego z Lublina, ukrywający się na plebanii. Ustalono nazwiska 
15 osób, które uczyły się w ten sposób. Pan Stanisław Staszek, Niemce: „Z przekazów rodzin-
nych wiem, że brat mojej mamy, Bolesław Caban kształcił się przed wojną w Gimnazjum im. 
Hetmana Zamoyskiego w Lublinie, dzisiejsze Liceum. Został tam wysłany z inspiracji ks. Jędru-
szaka. Podczas wojny szkoła była zamknięta, profesorowie znaleźli schronienie między innymi 
na plebanii w Niemcach”.

W 1942 roku po raz kolejny w historii parafii zdjęto dzwony z wieży kościelnej. Okupanci 
niemieccy przeznaczyli je na materiał na sprzęt wojskowy. (Po raz pierwszy dzwony zostały 
zabrane przez Austriaków i Rosjan podczas I wojny światowej). Uroczyste i smutne pożegna-
nie dzwonów przed wydaniem ich Niemcom uwieczniono na poniższej fotografii.

W czerwcu 1943 roku w niewyjaśnionych okolicznościach na poczcie w Niemcach zginął 
niemiecki kapitan. Był on dowódcą oddziału pilnującego składu amunicji na Mulaku. Haupt-
man – jak go nazywano (w jęz. niem. Hauptmann – kapitan) – często upijał się i pastwił nad 
Polakami. Pewnego dnia jechał pijany rowerem przez wieś. Po drodze pobił idącego rolnika-
-Stanisława Raraka za to, że się źle ukłonił. Następnie udał się na pocztę, która mieściła się 
w domu J. Dobosza. Tam został zastrzelony przez członków AK, którzy upozorowali samo-
bójstwo. Natychmiast zjechała niemiecka ekspedycja z Lublina. Niemcy z pomocą księdza 
Jędruszaka jako tłumacza przesłuchali wszystkich świadków zdarzenia. Po oświadczeniu du-
chownego, że Hauptman był jego przyjacielem i zwierzał mu się, że jest nieszczęśliwie zako-
chany w naczelniczce poczty oraz na podstawie opinii niemieckich lekarzy, ustalono, że było 
to samobójstwo. Na zakończenie śledztwa ksiądz zaprosił Niemców na obiad, dobrze ugościł. 
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Potem pijanych i śpiących kazał odwieźć do Lublina wraz z wozem produktów żywnościo-
wych. Tak nasza miejscowość uniknęła pacyfikacji. 

Po wojnie po umocnieniu się władzy ludowej Urząd Bezpieczeństwa dokonał wielu aresz-
towań w Niemcach i okolicy. Ksiądz Władysław Jędruszak został uwięziony 17 marca 1946 
r. Był przetrzymywany w Lubartowie, a następnie do 14 marca 1947 roku w więzieniu na 
Zamku Lubelskim. Spędził tam 10 tygodni. Na Zamku osadzono też hrabiego Stanisława 
Łosia oraz dowódcę AK w Niemcach Tadeusza Szyszko. Równocześnie z nimi uwięziono 
kilkunastu mężczyzn z okolicy. Pani Krystyna Piekarz z Woli Niemieckiej wspomina: „Mój 
brat Józef Kowalik był partyzantem. Po wojnie UB zabrało jego i resztę chłopaków tego samego 
dnia , co księdza Jędruszaka. Ponad rok wraz z kolegami był przetrzymywany w nieludzkich 
warunkach w celi na ul. Krótkiej, później na Spokojnej w Lublinie (byłe siedziby lubelskiego 
UB). Torturowany tak jak pozostali współwięźniowie mówił, że przycinali im palce w drzwiach, 
stracił dużo zdrowia”. Przez ten czas w Niemcach obowiązki proboszcza pełnił ks. Jan Szcze-
pański, późniejszy męczennik, zwany obecnie „lubelskim Popiełuszko”, zamordowany przez 
komunistów w Brzeźnicy Bychawskiej. 

Ksiądz Jędruszak do połowy lat pięćdziesiątych działał w podziemiu antykomunistycz-
nym, należał do WiN-u, był kapelanem, przyjmował przysięgi. Władze komunistyczne szyka-
nowały go przez długie lata po wojnie, domagając się między innymi oddania dóbr parafial-
nych na rzecz państwa. Przez 6 lat ksiądz był wielokrotnie wzywany do sądów w tej sprawie. 
Komuniści przeszkadzali w sprawowaniu kultu religijnego, rozsiewali fałszywą i oszczerczą 
propagandę o duchownym. W 1961 roku ksiądz Jędruszak został aresztowany za zbieranie 
produktów żywnościowych dla seminarium duchownego. W 1972 r. odbyło się nawiedzenie 
kopii cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, a właściwie samych ram, bo obraz 
został zatrzymany przez władze. Pomimo gróźb, zastraszania Księdza i parafian przez funk-
cjonariuszy UB uroczystość była manifestacją wiary. Ksiądz pozostał w pamięci ludzi. Jeszcze 
dzisiaj, ponad czterdzieści lat po Jego śmierci, odprawiają się msze święte w jego intencji 
zamawiane przez parafian. 

„Ksiądz dobrze odnosił się do ludzi, dbał, pomagał, żył ich życiem, interesował się każdym 
parafianinem, miał wielu przyjaciół wśród nich, spotykał się z wieloma, odwiedzał w domach. 
Dużo uwagi poświęcał młodym, czasem pomagał nawet w znalezieniu małżonka.” – wspomina 
pani Zofia Stachura z Woli Niemieckiej. 

Ksiądz Władysław Jędruszak był postacią wyjątkową. W roku stulecia niepodległości 
przypominamy jego sylwetkę.

Opr. Teresa Zembrzycka.  
Korzystałam m.in. z „Historii parafii Niemce” Mirosława Choiny,  

zamieszczonej w Albumie”Na Większą Chwałę Bożą”,  
„Kroniki” W. Grochowskiego 

oraz wspomnień przechowywanych w pamięci lokalnej społeczności.
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Tadeusz Szyszko „Wojciech”  
– żołnierz AK

Tadeusz Szyszko urodził się w 1903 roku w Łęcznej, 
gdzie upłynęły jego dzieciństwo i młodość. Tam też uzy-
skał tzw. „małą maturę”. Gdy wybuchła wojna polsko-
-bolszewicka kierowany poczuciem obowiązku patrio-
ty wobec Ojczyzny zgłosił się do komisji werbunkowej  
i został przyjęty do formacji „Strzelców” (piechota) Józefa 
Piłsudskiego. Brał udział w walkach do końca tej wojny 
i otrzymał odznaczenia wojskowe. Po wojnie polsko-bol-
szewickiej wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej.

W 1927 roku ożenił się z Heleną Grygiel ze wsi Niemce. Podjął pracę w U. G., gdzie był 
sekretarzem i przez jakiś czas zastępcą wójta. W 1933 roku zakończył budowę domu, gdzie 
szczęśliwie mieszkał do wybuchu II wojny światowej.

Czas wojny

Po wrześniu 1939 roku udzielił schronienia w swym domu uchodźcom z zachodu kra-
ju - rodzinie Formanowiczów i ze wschodu – panu Szuniewiczowi. Traktowani byli w tym 
domu zgodnie ze staropolską zasadą „Gość w dom – Bóg w dom”. Kontakty z tymi rodzinami 
utrzymywała jeszcze do końca swojego życia córka Tadeusza – Helena Żuławska. Tadeusz 
Szyszko nawiązał kontakty konspiracyjne w ramach Związku Walki Zbrojnej (późniejsza 
Armia Krajowa), gdzie działał jako komendant Niemiec i okolic. Nosił pseudonim konspi-
racyjny – „Wojciech”. Ze strony niemieckich władz okupacyjnych dostał nakaz przyjęcia na 
kwaterę niemieckich żołnierzy Wermachtu. To nie byli naziści, tylko żołnierze z poboru, któ-
rzy zachowywali się bardzo dobrze wobec Polaków. Niemiecki oficer często częstował dzie-
ci Tadeusza czekoladą. Nikt nie podejrzewał, że pod okiem okupanta istnieje komórka AK. 
Tadeusz Szyszko nie wydawał wyroków i ich nie wykonywał. Między innymi wyłapywano 
kryminalistów (złodziei) i karano ich chłostą. Poprzez łączników przekazywał informacje  
i meldunki oddziałom ukrywającym się w lesie. Pełnił rolę bardziej koordynatora i admini-
stratora oddziału. Nie zajmował się raczej bezpośrednią walką zbrojną. W AK istniały struk-
tury wojskowe i cywilne.

Te drugie zajmowały się ochroną i organizacją tajnego nauczania. W domu plutonowego 
Tadeusza Szyszko odbywała się nauka z zakresu szkoły podstawowej i średniej. (Dom ten do 
dzisiaj zachowany, znajduje się na ul. Centralnej 101 w Niemcach, jeszcze dzisiaj zwraca uwa-
gę swoją urodą – przyp. red.) Wykładowcą byli między innymi Państwo Skrócińscy, którzy 
również mieszkali w domu Szyszków. Tadeusz Szyszko cieszył się szacunkiem w środowisku, 
szukano u Niego rady i pocieszenia oraz pomocy w różnych sprawach.
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Dom Tadeusza Szyszki,  
który pamięta  

lekcje tajnego nauczania.  
Zachował się do dzisiaj.

Młodzież na tle  
domu Tadeusz Szyszki  

rok 1943.

Lubartów, lata przedwojenne. Niemce 1943, przed domem Tadeusza Szyszki.
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Lata powojenne

W 1945 roku nie złożył broni, pomimo nakazu nowych władz komunistycznych. Wie-
loletni przyjaciel Dziadka i świadek zdarzenia wydał Go do UB. Na tej podstawie Dziad-ka 
aresztowano pod zarzutem współpracy z Niemcami. Został uwięziony na zamku w Lublinie. 
Był bity i torturowany. Próbowano go zmusić do wydania swoich druhów z AK, ale tego nie 
uczynił. W czasie procesu miał szczęście być sądzonym przez przedwojennego sędziego, któ-
ry kierował się literą prawa, to przyczyniło się do uniewinnienia. Pomimo to przetrzymywany 
był jeszcze jakiś czas w więzieniu, gdzie próbowano Go zabić. Jak twierdził ratunek przy-
szedł od Boga, gdyż przed atakiem zaczął intuicyjnie się modlić i strażnik spłoszył oprawcę. 
Wyszedł z więzienia po dwóch latach i witany był przed zamkiem przez dwie swoje starsze 
córki. Z relacji córki Heleny wiadomo, że nikt nie mógł powiedzieć słowa, gdyż łzy na to nie 
pozwalały. Po wojnie, gdy podreperował nadszarpnięte zdrowie najchętniej lubił opowiadać 
o Józefie Piłsudskim. W córkach wzbudzał zachwyt i niemal uwielbienie, gdyż nie tylko je 
kochał, ale był zawsze zadbany, elegancki i pachnący wodą kolońską. Najstarszy wnuk wspo-
mina, że jak miał kilka lat, dziadek pokazywał mu przeróżne cuda natury Np. krople rosy  
w promieniach wschodzącego słońca na dojrzewającym jabłku. Jego duch nie został złamany. 
Pozostał życzliwy dla ludzi, wciąż pogodny i radosny. Zmarł przedwcześnie w wieku 60 lat  
14 maja 1963 roku.

Agnieszka Stępień, wnuczka Tadeusza Szyszki

Nauczyciele prowadzący 
tajne nauczanie w domu 
Tadeusza Szyszki: 
p. Kuklewski, p. Skróciński, 
ks. Michalski, p. Górski,  
p. Królikowska, Rok 1942. 
Zajęcia odbywały się  
jeszcze w domu  
Stanisława Wójtowicza  
i na plebanii  
ks. Władysława Jędruszaka.
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Władysław Kowalik - żołnierz „Uskoka”

Władysław Kowalik „Krępy” (4 marzec 1920r. – 20 luty 1946 r.) urodzony i zmarły  
w Niemcach, syn Jana i Antoniny. Plutonowy WiN, w ZWZ – AK od marca 1941 r., po wkro-
czeniu armii sowieckiej pozostał w konspiracji, pełnił funkcję łącznika 1 Rejonu w Obwodzie 
AK-WiN Lubartów z oddziałem Zdzisława Brońskiego „Uskoka”.

Lubiany żołnierz, sprawdzony w partyzantce, charak-
ter twardy, spiżowy. Brał udział w wielu akcjach bojowych, 
między innymi: odbiciu więźniów Zamku Lubelskiego, 
rozbrajaniu Niemców 22.07-26.07 1944 r., gdzie zdobył 1 
kb, rakietnice, rakiety, granaty i amunicję. Za nieprzecięt-
ną odwagę odebrania broni od nieprzyjaciela bez naraże-
nia siebie i oddziału Komendant Obwodu WSOP Okoń 
udzielił mu pisemnej pochwały i skierował wniosek o od-
znaczenie za akcje bojową. Oryginał wniosku znajduje się 
w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL.

Idee, czyny i życie Władysława Kowalika przerwał 
– niestety – sąsiad, który doniósł na niego do KP MO w 
Lubartowie (w IPN przechowywany jest ten tragiczny do-
kument). Grupa operacyjna MO zabiła Władysława pod-
czas próby aresztowania go w jego własnym domu. Działo 
się to na obecnej ul. Centralnej 120. „Uskok” pięknie pisze 
w swoich pamiętnikach o „Krępym” – poległym bohaterze, jednym ze swoich najdroższych 
żołnierzy. Władysław Kowalik „Krępy” wymieniony jest na Pomniku pamięci żołnierzy AK 
WiN ze zgrupowania mjr. Dekutowskiego – „Zapory” przy Placu Zamkowym w Lublinie.

Danuta Kowalik

Fragment książki „Zaporczycy – Relacje” Ewy Kurek

„Władek Kowalik był żołnierzem AK i w zimie 1944/45 brał udział w odbiciu z Zamku 
Lubelskiego skazanych na śmierć oficerów AK. Do śmierci był żołnierzem AK-WiN. Był od-
ważnym, znanym i lubianym w całej okolicy człowiekiem. W 1946 r. ubowcy okrążyli w nocy 
jego dom. Władek ratował się ucieczką. Nie udało mu się wyrwać z okrążenia. Dostał serię z 
bolszewickiego karabinu maszynowego. Zginął na własnym podwórku.”

opr. Sławomir Bogusz

Władysław Kowalik „Krępy”
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Złamany nieśmiertelnik

Junacy

Budynek szkoły w Niemcach w latach 1940-1944 zamieniono na koszary dla junaków. 
Wykonywali oni przymusową pracę na rzecz III Rzeszy Niemieckiej w ramach tzw. Służby 
Budowlanej w Generalnym Gubernatorstwie (niem. Der Baudienst im Generalgouverne-
ment, pot. Baudienst). Nakaz pracy w tym obozie obejmował młodzież z całej okolicy, np. z 
Krasienina czy Dysa. 

Chociaż w Polsce było takich obozów około sześciuset, wszelka dokumentacja zosta-
ła przez Niemców zniszczona. Służba Budowlana w Generalnym Gubernatorstwie została 
utworzona na podstawie zarządzenia Generalnego Gubernatora Hansa Franka z 1 grudnia 
1940. Wszystkimi jej placówkami kierowali Niemcy oddelegowani do tych zadań ze Służ-

by Pracy Rzeszy. Do obozów kierowano młodych ludzi w 
wieku od 18 do 23 lat. Pod karą grzywny musieli się reje-
strować do służby, która początkowo trwała od trzech do 
sześciu miesięcy, z czasem ją przedłużano. Robotnicy pra-
cowali m.in. przy budowie dróg, linii kolejowych, w fabry-
kach zbrojeniowych. Mieli jednakowe umundurowanie i 
furażerki ze znakiem Baudienstu. Otrzymywali głodowe 
racje żywnościowe, byli bici i szykanowani, pilnowani 
przez uzbrojonych Niemców. Wśród junaków szerzyły się 
choroby, m.in. gruźlica, tyfus plamisty. Baudienst stanowił 
jedną z form eksploatacji młodzieży polskiej dla potrzeb 
wojennych hitlerowskich Niemiec.

Wiadomo, że Junacy skoszarowani w szkole w Niem-
cach pracowali w magazynie broni na Mulaku. Codziennie 
maszerowali ze szkoły na Mulak główną ulicą wsi. Wszy-
scy w furażerkach, mundurach, z łopatami na ramionach. 
Miarowo stukając drewnianymi podeszwami kamaszów, 
śpiewali ułożoną przez siebie piosenkę:

Gdy idzie batalion, to drży cały świat,

a przecież my wiele szkoleni.

Dwanaście miesięcy zleci jak sen i nic się nikomu nie stanie.

W domu rodzinnym niejeden się z nas roześmieje

Jak z koszar niemieckich wyszliśmy w największa zimową zawieję

Junak z koszar w szkole  
w Niemcach,  
pan Jan Włodarczyk, 1943 r. 
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Od początku maja 1944 roku nasiliła się na Lubelszczyźnie działalność ruchu oporu. 

Działało wiele grup partyzanckich, między innymi w celu obrony ludności polskiej przed 
zemstą wycofujących się Niemców.

W ten zryw byli również zaangażowani junacy. Jeszcze na kilka dni przed wyzwoleniem 
spod okupacji hitlerowskiej rozgrywały się dramaty. Okrutny czas upominał się o ofiarę. 

Mamo, jak wrócę, to może będę generałem

Jest 10 lipca 1944 roku. U Stachurów na Woli Niemieckiej kończy się wesele ich córki – 
Heli. Weselnicy jeszcze się nie rozeszli, gdy jeden z braci Heleny – Józio, zaczyna się zbierać i 
stroić w najlepsze swoje ubranie. Matka, Marianna Stachura, zaniepokoiła się tym dziwnym 
wybiorem. Syn na wesele przyszedł na przepustkę. Jest w junakach, w szkole, a tam świą-
tecznych ubrań się nie nosi. W odpowiedzi usłyszała tylko: „Mamo, jak wrócę, to może będę 
generałem, jak nie wrócę, to nic mi już nie będzie trzeba”. 

Wkrótce przyszła wieść: Józio wraz z Edkiem Fi-
lipkiem, mieszkańcem Niemiec, wieźli wozem kon-
nym broń i złapali ich Niemcy. Obydwaj byli żoł-
nierzami AK. Zaangażowali się w ruch oporu, który 
polegał na wykradaniu broni z magazynu niemiec-
kiego na Mulaku, gdzie pracowali jako junacy i do-
starczaniu jej oddziałom partyzanckim „Uskoka”. Te 
walczyły akurat w okolicach Łęcznej, w ramach akcji 
„Burza”1. Organizatorem tego ruchu oporu wśród ju-
naków był prawdopodobnie Ryszard Cybulski (obec-
nie IPN zbiera materiały o tym zdarzeniu, poszu-
kując świadków). Józio i Edek dojechali z bronią do 
wsi Bystrzyca. Tam dopadli ich hitlerowcy. Zbitych 
przywieźli do Niemiec, zajeżdżając na posterunek 
granatowej policji2 po informacje. Policjantem gra-
natowym w Niemcach był Dominik Filipek, ojciec 
Edka. Mówił potem, że nie rozpoznał żadnego ze 
schwytanych junaków, w tym swego syna. Marianna 
Stachura szukała syna. Obie z córką Helą pojecha-
ły do Bystrzycy. Na miejscu wpadki, na ziemi leżał 
złamany nieśmiertelnik3 Józia. W poszukiwaniach 
zaginionych pomagał ksiądz proboszcz Władysław 

1 Akcja „Burza” – operacja wojskowa zorganizowana i podjęta przez oddziały Armii Krajowej prze-
ciw wojskom niemieckim w końcowej fazie okupacji niemieckiej, bezpośrednio przed wkroczeniem Armii 
Czerwonej, prowadzona w granicach II Rzeczypospolitej. Trwała od 4 stycznia 1944 (kiedy to wojska ra-
dzieckie przekroczyły na Wołyniu granicę polsko-radziecką z 1939) do stycznia 1945.

2 Granatowa policja – właściwie Policja Polska Generalnego Gubernatorstwa (niem. Polnische Poli-
zei im Generalgouvernement), policja powołana przez niemieckie władze okupacyjne w 1939 r. Składała się 
głównie z przedwojennych polskich policjantów. Była podporządkowana lokalnym komendantom niemiec-
kiej policji porządkowej – Ordnungspolizei

3 Nieśmiertelnik - nazwa używanego w wojsku elementu systemu identyfikacji żołnierzy w razie ich 
śmierci, bądź ranienia. Jest to kawałek blachy z perforacją ułatwiającą jej przełamanie na dwie części, którą 
żołnierz nosi na łańcuszku na szyi. Na blasze wytłoczone są imię i nazwisko oraz numery identyfikujące 
żołnierza. W razie śmierci żołnierza, jedna połówka zostaje przy nim, drugą zabiera dowódca.

Nieśmiertelnik Józefa Stachury zna-
leziony w Bystrzycy  

przez matkę i siostrę.
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Jędruszak. Na 2 dni przed wyzwoleniem widział się z Józiem na zamku. Co okupanci zrobili z 
więźniami w ciągu tych dwóch dni? Wiadomo tylko, że żaden z nich nigdy nie wrócił.

Ksiądz Proboszcz Władysław Jedruszak zdołał ostrzec Cybulskiego. Podobno Niemcy za-
jechali po wieści na plebanię, przyjęci nalewkami zdradzili swój cel – aresztowanie organiza-
tora kradzieży broni. Wiedząc, że Cybulski tego dnia pracuje przy szkole, ksiądz wysłał ich 
na Mulak. Sam pobiegł pod szkołę. Nie zatrzymując się nawet, krzyknął tylko do pracujących 
tam junaków: „Przyjechali po was”. 

Złamany nieśmiertelnik przechowuje syn pani Heleny, pan Józef Domownik. Nosi on 
również imię po bohaterze opisanych zdarzeń.

Baudienst nr 401 w Niemcach został rozbity w nocy z 15 na 16 lipca przez oddział „Kedy-
wu” AK gminy Mełgiew. 

To dramatyczna historia. Ale nasza, najbliższa. Może warto opowiadać o niej młodzieży 
uczącej się dzisiaj w tej samej szkole ? Może warto byłoby upamiętnić tych młodych ludzi, 
niemających grobu tablicą pamiątkową ? 

Na podstawie relacji pana Józefa Domownika z Woli Niemieckiej,  
siostrzeńca Józefa Stachury oraz pań:  

Zofii Cybuli z Woli Niemieckiej i Ireny Zembrzyckiej z Zalesia  
pamiętających te tragiczne historie i piosenkę junaków.

Teresa Zembrzycka
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Wielkie postacie  
związane z naszą okolicą
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Niecodzienny gość  
w Nasutowie  

– ksiądz Stefan Wyszyński, 
późniejszy Prymas Polski 

Prymas Polski związany był z Lubelszczyzną. 
Przed wojną kończył studia doktoranckie na KUL-u.  
W1939 r. zagrożony aresztowaniem przez gestapo jako 
profesor Seminarium Duchownego we Włocławku  
i współpracownik kardynała Augusta Hlonda ukry-
wał się w Kozłówce. Do  Kozłówki ksiądz Wyszyński 
trafił za sprawą sióstr franciszkanek z Lasek, które tam 

schroniły się z częścią swoich podopiecznych i potrzebowały duchowego opiekuna i kapela-
na. Ksiądz Wyszyński (zmienione na czas wojny nazwisko na Okoński) był duszpasterzem  
i wsparciem duchowym nie tylko dla przeczekującej wojnę w Kozłówce arystokracji i inteli-
gencji. W niedzielę i święta o godz. 8 odprawiał msze św. w kaplicy w Nasutowie. 

W publikacji „Niezwykły Gość” wydanej przez Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 
czytamy: 

O ile dobrze pamiętam, to chyba we wrześniu po swoim sierpniowym przyjeździe w 1940 
roku zaczął regularnie wyjeżdżać w niedziele i święta ze mszą św. wczesnym rankiem do Na-
sutowa, folwarku należącego do ordynacji. Wyjazdy były otoczone tajemnicą, ale każdy mniej 
lub więcej zdawał sobie sprawę, że msza św. dla pracowników folwarcznych z ordynacji była  
głównie przeznaczona dla chłopców z lasu, rozmaitych ugrupowań, przygotowujących się  
i oczekujących na wyruszenie do boju - Zofia Czacka. 

Jesienią 1941 r. niemiecka żandarmeria dokonała obławy. Mieszkańców Kamionki i pała-
cu ustawiła do rozstrzelania na łące.(…) Pani Zamoyska wystąpiła z szeregu zatrzymanych  
i podniesionym głosem zagroziła dowódcy, iż odpowie głową za ten bezprzykładny akt gwałtu. 
Niemiec zdezorientowany puścił wszystkich pojmanych wolno. Jeszcze tego samego dnia Ksiądz 
Wyszyński w towarzystwie mojego brata Krzysztofa wyruszył na piechotę, idąc przez lasy i pola, 
omijając drogi do Nasutowa – Monika Znamierowska-Kazik. 

Po pamiętnym nalocie żandarmerii na pałac kozłowiecki wyruszyłem już o pierwszym 
zmierzchu z księdzem Wyszyńskim na piechotę przez pola i lasy kozłowieckie do Nasutowa. 
Był to kawał drogi, toteż dotarliśmy do zabudowań tartacznych w kompletnych ciemnościach. 
Ze względu na bezpieczeństwo mieliśmy się nie ujawniać. Wypatrzyłem jakąś stajnię, po chwili 
wymościliśmy posłania na sianie – Krzysztof Znamierowski. 

Po wojennym rozstaniu z Kozłówką ksiądz Wyszyński powrócił znowu na lubelski szlak, 
tym razem jako biskup, by przejąć funkcję po zamęczonym w Sachsenhausen biskupie Wła-
dysławie Goralu. 

opr. Teresa Zembrzycka
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Kardynał  
Stefan Wyszyński  

z Karolem Wojtyłą

Pałacyk w Nasutowie  
z czasów II wojny, w którym 

ksiądz Okoński odprawiał 
msze święte. W latach sześć-

dziesiątych przebudowany,  
mieści się w nim obecnie 

Szkoła Podstawowa  
im. Kardynała Stefana  

Wyszyńskiego

12 kwietnia 1941,  
Wielka Sobota w Nasutowie. 

Późniejszy prymas Polski 
przy święceniu pokarmów, 

pierwsza z lewej Jadwiga 
Zamoyska, pierwszy z prawej 

Aleksander Zamoyski.
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Pani Bronisława Gospodarek 

z Nasutowa wspomina swoje spo-
tkanie z Niecodziennym Gościem:

„W ostatnim tygodniu maja 
1942 roku przed południem na na-
sza posesję przybyło troje wędrow-
ców: dwie kobiety – starsza i młod-
sza oraz wysoki, szczupły, około 
czterdziestoletni mężczyzna. Przy-
bysze zapytali, czy mogliby wyna-
jąć stancję na kilka tygodni. Po na-
radzie z mężem zgodziliśmy się, bo 
wędrowcy wyglądali na uczciwych 

ludzi. Odstąpiliśmy im izbę z osobnym wejściem bez większych wygód, mieli w niej tylko jedno 
łóżko, brakowało pieca, gdzie można byłoby ugotować posiłek. Kobiety i mężczyzna nie zrazili 
się niewygodami. Postanowili, że zdobyli łóżka polowe, a na posiłki chodzić będą do pobliskiego 
folwarku. Mężczyzna opuszczał stancję codziennie wczesnym rankiem, wracał późno. Kobiety 
wypoczywały dłużej. Spożywały śniadanie – lubiły mleko, następnie udawały się na folwark. 
Wieczorem z izby zajmowanej przez przybyszów dochodziła do nas głośna modlitwa różań-
cowa. Goście byli bardzo pobożni, szczególnie mężczyzna często modlił się przy krzyżu, znaj-
dującym się przy posesji. To pewnie ten krzyż zadecydował o wyborze naszego domu na krótki 
pobyt w Nasutowie. Po siedmiu tygodniach mężczyzna podziękował za gościnę i chciał zapłacić 
za mieszkanie. W ciężkich czasach wojennych pieniądze przydadzą się na pewno gospodarzom. 
Nie chcieliśmy przyjąć zapłaty. Mąż stwierdził, że od podróżujących pieniędzy się nie bierze,  
a ich pobyt w Nasutowie był krótki i nie krępujący w niczym. Mężczyzna serdecznie podzię-
kował, tłumaczył się kolejny raz, że nie może niczego o sobie i towarzyszących mu kobietach 
opowiedzieć. Obiecał, że dowiemy się czegoś o swoich gościach później. Podczas wizyty duszpa-
sterskiej ksiądz proboszcz z parafii w Dysie – Jan Łazicki – zapytał nas czy wiemy, kogo gościli-
śmy?  Nie wiedzieliśmy. Była wojna, mężczyzna nie mówił o sobie. Ksiądz Łazicki powiedział, 
że naszym tajemniczym gościem był ksiądz Stefan Wyszyński z towarzyszącymi mu siostrą  
i macochą. Prosił o serdeczne pozdrowienie gościnnej rodziny Gospodarków i podziękowanie za 
dyskrecję i serce”.  

opr. Grażyna Gliwka 

źródło: www.parafianasutow.pl
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Błogosławiony Biskup  
Władysław Goral  

– męczennik II wojny światowej

Błogosławiony Biskup Władysław Goral urodził 
się w Stoczku koło Krasienina w wielodzietnej rodzi-
nie chłopskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej  
w Nasutowie kształcił się w gimnazjach w Lubartowie 
i Lublinie. W 1916 wstąpił do Lubelskiego Seminarium 
Duchownego, po czym wyjechał do Rzymu, gdzie stu-
diował filozofię. Przyjął święcenia kapłańskie i powrócił 
do Lublina jako profesor w seminarium. W 1938 został 
mianowany biskupem pomocniczym lubelskim i bisku-
pem tytularnym.

 Jego pasją była praca duszpasterska oraz oświatowo-wychowawcza podejmowana na 
rzecz robotników. Tworzył lub współtworzył organizacje: Chrześcijańskie Zjednoczenie Za-
wodowe RP, Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy czy Lubelskie Towarzystwo Dobroczyn-
ności.

W południe 17 listopada 1939 w budynku kurii Gestapo aresztowało biskupa, kanclerza 
kurii i wszystkich innych duchownych w ramach niemieckiej akcji eliminacji polskiej inte-
ligencji pod nazwą Sonderaktion Lublin. Całą grupę (13 księży) przewieziono do ciężkiego 
więzienia Gestapo na zamku w Lublinie. Skazano ich na śmierć. Później wyrok zamieniono 
na dożywotnie więzienie. W 1940r znaleźli się w niemieckim obozie koncentracyjnym Sach-
senhausen (KL).

Biskup Goral po przybyciu do Sachsenhausen został osadzony w pojedynczej celi betono-
wej bunkra podobozu Zellenbau, stanowiącego w obrębie obozu sektor specjalny. Oznaczony 
numerem 5605, a od 1943 – 13981, pozostał do końca, tj. do wiosny 1945, w celi 11 skazany 
na torturę zupełnej samotności. Został prawdopodobnie rozstrzelany w lutym 1945. 

16 kwietnia 1949 na wniosek Zarządu Głównego Polskiego Związku b. Więźniów Poli-
tycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych „za zasługi położone na polu 
organizacji Ruchu Oporu w obozach i pomocy współwięźniom” został pośmiertnie odzna-
czony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

13 czerwca 1999 w Warszawie papież Jan Paweł II wyniósł do chwały ołtarzy 108 błogosła-
wionych męczenników z lat II wojny światowej. Jednym z nich był biskup Władysław Goral. 
Szczególnym miejscem kultu bł. biskupa Władysława jest archikatedra oraz parafia pod jego 
wezwaniem, erygowana w Lublinie 2004.
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Irena Kosmowska  
z uczennicami  
i nauczycielkami  
szkoły w Krasieninie

Dwór w Krasieninie, który  
w latach międzywojennych  
był siedzibą Żeńskiej Szkoły 
Rolniczej, założonej  
przez  Irenę Kosmowską 
(widok dzisiejszy)

Irena Kosmowska 

Była działaczką ruchu niepodległościowego, ludowego 
w Polsce, pierwszą kobietą w Rządzie.

 Związana z Krasieninem od 1913 roku, kiedy to zaku-
piła majątek w tej wsi i przeznaczyła go na szkołę. Szkoła 
Gospodarstwa Wiejskiego dla dziewcząt działała do 1939r. 
Irena Kosmowska często bywała tu, wykładała i opie-
kowała się szkołą i wychowankami. (więcej w Posłowiu  
W. Grochowskiego)
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Pułkownik  
Jan Józef Wróblewski

Jan Józef Wróblewski urodził się 15 maja 1884 roku 
w Nasutowie, w rodzinie Adama i Marii z Lecewiczów. 
Uczył się w rządowym Gimnazjum Męskim w Lublinie. 
W 1908 roku złożył maturę „Szkole Lubelskiej”, następnie 
zdobył tytuł lekarza wetrynarii. Brał udział w wojnie pol-
sko-bolszewickiej w szeregach w 5 pułku Ułanów Zasław-
skich, walczył w bitwie pod Komarowem.

W obliczu zagrożenia konfliktem zbrojnym został ponownie zmobilizowany latem 1939. 
17 września 1939 aresztowany przez Sowietów, został osadzony w obozie w Starobielsku. 
Wiosną 1940 został zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD w Charkowie i pogrzebany 
w Piatichatkach. Od 17 czerwca 2000 spoczywa na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w Char-
kowie.

9 listopada 2007 w Warszawie, w trakcie uroczystości „Katyń Pamiętamy – Uczcijmy Pa-
mięć Bohaterów” Minister Obrony Narodowej awansował pośmiertnie Jana Józefa Wróblew-
skiego do stopnia pułkownika.

Generał Karol Ziemski  
ps. „Wachnowski”

Karol Jan Ziemski ps. „Wachnowski”, urodzony 27 
maja 1895 we wsi Nasutów, pow. Lubartów, zm. 17 stycz-
nia 1974 w Londynie. Generał brygady Wojska Polskiego. 
Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920, uczestnik 
wojny obronnej 1939.

Od 1940 w konspiracji, oficer Komendy Głównej AK. 
Zastępca dowódcy Okręgu Warszawskiego AK. Uczestnik 
powstania warszawskiego, dowódca Grupy „Północ” bro-
niącej Starego Miasta. Zastępca dowódcy Warszawskiego Korpusu Armii krajowej. Po kapitu-
lacji Powstania Warszawskiego jeniec niemieckich oflagów, więzień obozu koncentracyjneo 
KL Neuengamme. Po wojnie na emigracji w Londynie, działacz organizacji kombatanckich.

Trzykrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych (po raz 1 i 2 w 1921, po raz trzeci 28 wrze-
śnia 1944). W 1921 oznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojskowego Virtuti Militari.  
W 1925 odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, zaś w 1937 Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski.
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Grupa żołnierzy  
z oddziału „Uskoka”  
podczas koncentracji  
w Lasach Kozłowieckich  
– Stary Tartak,  
w lipcu 1944 r.  
Na pierwszym planie 
czwarty od lewej  
por. Zdzisław Broński  
ps. „Uskok”

 

Porucznik Zdzisław Broński „Uskok” 
– żołnierz wyklęty 

Porucznik Zdzisław Broński – legendarny dowódca 
oddziałów partyzanckich na Lubelszczyźnie. W latach 
1943-44 zorganizował grupę partyzancką, która była od-
działem lotnym 8 pułku Piechoty Legionów AK. Oddział 
pod dowództwem kpt. Brońskiego brał udział w akcji 
„Burza”, stacjonował m.in. w Lasach Kozłowieckich.

Po zakończeniu wojny nie złożył broni, nie godząc się 
na polityczną zależność Polski od Związku Radzieckiego. 
Od sierpnia 1944 roku był zastępcą komendanta, a potem 
komendantem I Rejonu Obwodu AK Lubartów. 

Porucznik Broński należał do najbardziej bezkompromisowych dowódców antykomuni-
stycznego podziemia, na pograniczu powiatów lubartowskiego i lubelskiego. Zginął tragicz-
nie, osaczony pod Łęczną przez UB w 1949r. 
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Obiekty strategiczne  
na terenie gminy Niemce
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Lotnisko w Dysie

Obiektem militarnym na terenie gminy Niemce w minionym stuleciu było lotnisko po-
lowe w Dysie, nazywane także lotniskiem Dys - Pólko. Utworzono je jeszcze w roku 1938.  
W czasie kampanii wrześniowej w 1939 roku startowały stąd do nierównej walki polskie sa-
moloty rozpoznawcze i pościgowe. Po klęsce z obiektu korzystali Niemcy. Opuścili lotnisko 
na kilka tygodni przed wkroczeniem Armii Czerwonej latem 1944 roku.

3 sierpnia 1944 r. rozkazem dowódcy sił powietrznych kijowskiego okręgu wojskowego 
utworzony polski 1. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego Warszawa przekazany zostaje pod wraz  
z I Armią pod dowództwo gen. Zygmunta Berlinga i przeniesiony na lotnisko Dys-Pólko koło 
Lublina. Rozkaz nakazuje przerzut z lotniska Gostomel na Ukrainie ludzi i sprzętu do dn. 
16 sierpnia. Podlubelskie lotnisko stanie się także bazą dla 2. Pułku Nocnych Bombowców 
Kraków.

Od 5 do 16 sierpnia przekazany do dyspozycji Polaków transportowiec Li-2 wykonuje 
kilkanaście lotów, przewożąc sprzęt i personel. Niestety, nie obywa się też bez tragedii. Kata-
strofie ulega w locie nawigacyjnym szkolna maszyna UT-2 wyznaczająca trasę przelotu. Kie-
dy w dn. 16 sierpnia na lotnisku Dys-Pólko ląduje 39 samolotów myśliwskich Jak-1 M, także 
dochodzi do tragicznego w skutkach wypadku. Uderzony śmigłem samolotu ginie mechanik 
starszy szeregowy Eugeniusz Kruczek. Pochowano go na parafialnym cmentarzu w Dysie.

Miejscowa ludność, mimo końca okupacji niemieckiej, nieufnie odnosiła się do przyby-
łych do Dysa i Pólka lotników. Wielu z nich nie znało języka polskiego, oficerowie w więk-
szości byli pochodzenia rosyjskiego. Nie ocieplały na pewno wzajemnych stosunków wieści 
o działaniach NKWD wobec żołnierzy AK i zapełnione nimi więzienie na Zamku czy odla-
tujące na wschód z lotniska w Świdniku samoloty z polskimi więźniami. Zadaniem lotników 
była powietrzna osłona miasta Lublin, gdzie ulokowały się utworzone przy wsparciu Stalina 
nowe władze Polski. Samoloty utrzymywały też komunikację lotniczą na wyzwolonych te-
renach, m.in. z Przemyślem i Białymstokiem. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego przeszedł swój 
chrzest bojowy pod Warką, biorąc później udział w walkach na przyczółku czerniakowskim, 
o Jabłonnę i Legionowo, na Wale Pomorskim.

Choć lotnisko istniało krótko, pamięć o lotnikach trwa do dziś. Ich imię nosi Szkoła Pod-
stawowa w Dysie. Obok znajduje się odsłonięty w 1969 roku pomnik. Ślady dawnych dni 
sprzed 74 lat trwają do dziś.

Opr. Zbigniew Bernat



194

Tory w lesie

W 1927 roku hrabina Marta Łosiowa sprzedała Wojsku Polskiemu tereny dzisiejszych 
lasów jawidzkich i Mulaku. W latach trzydziestych w ramach Centralnego Okręgu Prze-
mysłowego zaplanowano tam usytuowanie trzech obiektów przemysłowych: Fabryki Broni  
i Amunicji nr 5 w Jawidzu, magazyny broni i amunicji na Mulaku oraz największej w Pol-
sce elektrowni wodnej na Wieprzu. Do rozpoczęcia II wojny światowej zdążono wybudo-
wać bocznice kolejowe, sieć studni, fundamenty fabryki oraz ukończono magazyny na Mu-
laku. Elektrowni nie udało się zrealizować. Fabryka broni miała w październiku 1939 roku 
produkować oprócz amunicji karabinowej różnego typu bardzo nowoczesny polski pistolet 
maszynowy „Mors” (z łac. śmierć). Konstrukcja tej broni była osiągnięciem polskich woj-
skowych na skalę światową, otaczana była ścisłą tajemnicą. Do seryjnej produkcji nie do-
szło. We wrześniu Niemcy przejęli rozpoczęte inwestycje, uruchomili własną fabrykę broni  
i amunicji, która działała do lipca 1944 roku. Wyprodukowaną broń i amunicję magazyno-
wano na Mulaku. W magazynach pracowali junacy z niemieckiego obozu pracy Baudienst 
Nr 401 zakwaterowanego w budynku szkoły w Niemcach. W lipcu 1944 roku fabrykę i maga-
zyny przejęli Rosjanie. W magazynach składowali również amunicję przywożoną pociągami 
ze Wschodu. Do pracy przy przeładunku jeździli też mieszkańcy Niemiec. Antoni Cybu-
la wspomina: „Jeździłem tam na zarobek z wozem i koniem. Przewoziliśmy pociski, wyłado-
wywane z wagonów do magazynów. Pewnego dnia rano szykowałem się jak zwykle do pra-
cy, gdy wsią wstrząsnął potężny wybuch, wyleciały szyby z okien, kawałek szkła skaleczył oko 
jednego z domowników.” Okazało się, że na Mulaku w wyniku detonacji zniszczeniu uległo  
9 wagonów rosyjskiej amunicji przeróżnego kalibru. Magazyny i pobliski las zostały zmiecio-
ne z powierzchni ziemi, zginęło ok. 60 osób z rosyjskiej obsługi, ucierpieli mieszkańcy Nie-
miec, wielu z nich potraciło wzrok od odłamków szyb. Zniszczeniu uległy też piękne witraże 
z kościoła w Niemcach. Są dwie wersje co do przyczyny wybuchu. Pierwsza – pociąg wysadzi-
li partyzanci. Druga – wagony zaminowali niemieccy jeńcy, którzy pracowali w radzieckich 
fabrykach amunicji gdzieś na Wschodzie i przy otwarciu drzwi wagonu nastąpił wybuch. Na 
miejsce eksplozji przyjechał sam Ławrientij Beria, Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych 
ZSRR, żeby nadzorować badanie przyczyn wybuchu. Na miejscu dawnej fabryki broni po-
wstała jednostka wojskowa – teraz „Skład Materiałowy Jawidz”, a magazyny odbudowano  
w latach 60. Obecnie mieści się tam Składnica Agencji Rezerw Materiałowych. 

Źródło: www.weu1918-1939.pl

opr. Teresa Zembrzycka
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Oznaczenia na mapie:

1. – tory do Fabryki Broni- obecnie Skład Materiałowy Jawidz

2. – bocznice kolejowe magazynów na Mulaku i Fabryki Broni,  
   obecnie ARM Niemce i  SM Jawidz

3. – projektowane tory do elektrowni na Wieprzu
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Kopanina  
miejscem ludobójstwa
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„Ludzie ludziom zgotowali ten los” 
– egzekucje na Kopaninie

25 marca 1943: W przeciągu pół godziny rozegrała się tragedia. Z niewiadomych przyczyn 
młody Wyrzykowski (syn gorzelnego), idąc w pole z zięciem Gładysza, zwrócił na siebie uwagę 
przejeżdżających samochodem SD. Wyskoczyli z auta, zrewidowali, zabrali do lasu na Kopani-
nę i rozstrzelali.

29 maja 1943: Byliśmy na Kopaninie, na łubinach. Było cudnie, ale wracając spotkaliśmy  
2 taksówki z policją i autobus pełen młodych Żydów. Wyglądało, jakby ich wieźli na rozstrze-
lanie.

Z „Dzienniczka” Marty Łosiowej

Na Kopaninę prowadzi droga leśna. Jadąc od Lublina, z dziewiętnastki trzeba skręcić  
w prawo, zaraz za „Ceramiką”. Ponad sto lat temu drzewa z tego leśnego klinu wyciął Ignacy 
Budny na budowę kościoła w Niemcach, później chłopi wykopali karpy - stąd nazwa Kopani-
na. Podczas wojny hitlerowscy oprawcy przez kilka lat dokonywali tu przerażających egzeku-
cji na ludności polskiej i żydowskiej. Przypadkowi świadkowie , gajowi: Szymanek, Piasecki, 
Szalast zaświadczali o kilkukrotnym mordzie Polaków przeprowadzonym już w 1940 roku. 
Byli tu przywożeni więźniowie z Zamku Lubelskiego i z Lubartowa. W 1941 r. rozstrzelano na 
Kopaninie ok. 50 więźniów z Radzynia Podlaskiego, o czym świadczyła jedna z ofiar, której 
udało się zbiec. W 1942 roku rozpoczęła się likwidacja getta lubelskiego. 

Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Lublinie prowadziła śledztwo w sprawie egze-
kucji na Kopaninie, zbierając m. in. relacje naocznych świadków. 

Zeznawał Kazimierz Szalast, emerytowany kolejarz: Przypuszczam, że mogło być wtedy 
zabitych około 1000 osób. Jak słyszałem, Niemcy zlikwidowali wtedy bogatszych Żydów z Lu-
blina, którzy chcąc przetrwać wojnę, wynajęli sobie łóżka w szpitalu. Podał, że mogiła znajduje 
się około 1,5 km na wschód od miejscowości Niemce. Prokuratura oceniła wtedy, że w kilku 
mogiłach może być nawet 1500 ciał pomordowanych, prócz Żydów również Polacy. 

Wiadomo, że na tym kawałku ziemi Niemcy rozstrzelali kilkuset pacjentów i personel ze 
szpitala żydowskiego przy ul. Lubartowskiej, szpitala epidemicznego przy ul. Ruskiej oraz 
ambulatorium przy ul. Cyruliczej. Uznali, że to szybsza droga unicestwienia niż wywózka 
do obozu w Bełżcu. Było to podczas likwidacji lubelskiego getta, a cały mord i wywózkę na-
zwano w dokumentach niemieckich „deportacją miejscową”. Wśród zabitych były obłożnie 
chore dzieci, kobiety oraz rodziny hospitalizowanych, które wykupiły sobie łóżka szpitalne, 
licząc, że tu przetrwają bezpiecznie czas wojny. Personelowi kazano przeprowadzić szybką 
selekcję. Mieli wybrać pacjentów w najgorszym stanie, do likwidacji. Sujka Erlichman-Bank, 
pielęgniarka z ul. Lubartowskiej, która przeżyła wojnę i opisała gehennę, wspomina, że wy-
boru, kto ma żyć, musiała dokonać między matką a dzieckiem. Ludzi przeznaczonych do 
zamordowania Niemcy wywozili ciężarówkami. Doły dla pochowania rozstrzelanych kopali 
wyznaczeni mieszkańcy wsi Niemce, bracia Jan i Józef Kasperkowie oraz Michał Tkaczyk. 
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W. Grochowski w swojej Kronice przytacza relację Michała Tkaczka: Zgodnie z rozkazem 
mieliśmy wykopać doły do godz. 7 rano, bo na tę godzinę przyjeżdżali Niemcy i po sprawdze-
niu, czy doły są gotowe, kazano nam szybko iść do domu. Doły były następujących rozmiarów: 
długość 10m, szerokość 2m, głębokość 3m. Irena Zembrzycka, mieszkanka Zalesia, pamięta  
26 marca 1942 r., gdy ciężarówki przywiozły do lasu chorych. Miała wtedy dziesięć lat: Byli-
śmy na cmentarzu, na pogrzebie naszej sąsiadki. Zobaczyliśmy sznur samochodów niemieckich 
na drodze od Lublina. Zniknęły w lesie, a potem słyszałam strzały z karabinów maszynowych. 
Trwało to trzy dni. Ostatniego poszłam z mamą zobaczyć, co się dzieje. Widziałam, jak zasy-
pywali stos trupów. Najpierw posypywali je wapnem… Odpowiedzialny za tę zbrodnię był 
SS-Hauptsturmführer Hermann Worthoff, który kierował likwidacją getta lubelskiego. W la-
tach 70. skazano go w Niemczech na kilkanaście lat więzienia. Za ludobójstwo z Lublina nie 
odpowiedział nigdy.

Po pewnym czasie niemieccy kaci dokonali na Kopaninie podobnego masowego mordu. 
Tym razem wśród ofiar, jak mówili kopiący doły M. Tkaczyk i bracia Kasperkowie, byli też 
Polacy. Po wojnie ekshumowano 1500 zwłok i przewieziono do Sobiboru i na Majdanek. 

Okolicznym mieszkańcy długo nazywali Kopaninę „dołami śmierci” i nikt już tam nie 
jeździł na łubiny... Przez kilkadziesiąt lat zbrodnia na Kopaninie została zapomniana, doły 
śmierci porosły drzewami. Tylko dzieci z bloku „Ceramiki” przynosiły mi kiedyś na lekcje 
biologii czaszki ludzkie z otworem w potylicy, które znalazły podczas zabawy w lesie. Było 
to w latach dziewięćdziesiątych. Na początku tego wieku, kilkadziesiąt lat po wojnie, stara-
niem ZBoWiD w lesie na Kopaninie postawiono pomnik. Upamiętnia on „los, który ludzie 
ludziom zgotowali”. 

Opr. Teresa Zembrzycka

Źródła: „Wiadomości z Lublina”, Tomasz Nieśpiał, Paweł Reszka,  
Robert Kawałek - lubelski historyk i dyrektor Muzeum w Bełżcu.  

18. 03 2006, GW, Kronika W. Grochowskiego, wspomnienia rodzinne.
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Ocalają od zapomnienia
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Ocalają od zapomnienia –  
historia II wojny światowej przez prawnuki spisana

W kronice Szkoły Podstawowej w Krasieninie widnieje zapis, że wybuch II wojny świa-
towej przerwał starania o budowę nowej szkoły, również praca wychowawcza została utrud-
niona. Zarządzeniem władz niemieckich wycofane zostały czytanki do języka polskiego oraz 
podręczniki do nauki historii i geografii. 

Nauczyciele wykorzystywali jednak wszystkie momenty, by podtrzymywać ducha naro-
dowego i wiarę w przyszłość. Szkoła w początkowym okresie działań wojennych gospodar-
czo nie ucierpiała. Ocalała biblioteka, sprzęt i pomoce szkolne. Dopiero rok 1940 przyniósł 
zmianę na gorsze. Władze okupacyjne nakazały wydanie biblioteki, obrazów historycznych, 
godeł państwowych, map, sztandarów i pieczęci. Pomoce miały być zniszczone. Część rzeczy 
kierownik szkoły Edward Gancarz ukrył, a Niemcom oddał stare, wykreślone z inwentarza 
pomoce. Dzieci nie otrzymywały świadectw na koniec roku szkolnego. 

6 maja 1943 roku po zajęciach szkolnych został zastrzelony nauczyciel Adam Godlewski. 
Podczas wojennej zawieruchy zostało aresztowanych kilku nauczycieli szkoły w Krasieninie, 
m.in. aresztowano i wywieziono do obozu w Oświęcimiu (gdzie zmarł), dawnego kierownika 
szkoły Józefa Hopkało. W łapankach ginęli również uczniowie. 

Po wielu latach uczniowie Zespołu Szkól w Krasieninie wydobyli i utrwalili przekazywa-
ną w rodzinach z pokolenia na pokolenie pamięć o przodkach – cichych bohaterach walki  
o niepodległość Polski. Uczynili to w ramach ogólnopolskich i gminnych konkursów, których 
celem było zainteresowanie młodych ludzi historią regionalną. Zadania konkursowe polega-
ły na zebraniu i opracowaniu mało znanych, niepublikowanych relacji i wspomnień doty-
czących II wojny światowej a dzięki temu ocaleniu pamięci patriotycznej przechowywanej  
w rodzinach, ocaleniu, ile się da z dziedzictwa duchowego, równie ważnego, co dziedzictwo 
materialne. 

Publikowane poniżej fragmenty pochodzą z prac nadesłanych na Gminny Konkurs „Oca-
lić od zapomnienia” zorganizowany w 2005 roku. Powstały one pod kierunkiem Pani Ewy 
Kołtunik – nauczyciela historii w Szkole Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie.

„Z pamiętnika Kruszyńskich”

Mój wujek Stanisław Kruszyński urodził się 23 kwietnia 1908 roku w Stoczku. (…) W ro-
dzinnej miejscowości zaczął pobierać naukę; skończył tutaj cztery klasy szkoły podstawowej  
i uczęszczał do gimnazjum, które prowadził biskup Władysław Goral. (…) 

Po wybuchu II wojny światowej wstąpił do Armii Krajowej. Działał w Lubelskim Okręgu 
AK. W tym czasie w Pałacu w Kozłówce mieszkała hrabina Zamoyska wspierająca oddziały 
zbrojne z Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich walczące na tym terenie z Niemcami . Wśród 
nich znalazła się grupa żołnierzy AK, w której walczył wujek Stanisław. (…) Wstąpił on także 
do Batalionów Chłopskich, składając uroczystą przysięgę w pałacu kozłowieckim. W tej uroczy-
stości wziął również udział ksiądz Stefan Wyszyński, późniejszy kardynał Polski. 
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Stanisław Kruszyński walczył z niemieckim okupantem w oddziale, do którego zgłosili się 

mężczyźni z Kawki, Dąbrówki, Stoczka i Starego Tartaku. Dowódcą był mieszkaniec Zofianu 
o pseudonimie Bez. Za swoją działalność został dwa razy aresztowany przez Niemców w 1943 
roku. Osadzono go w więzieniu w Kamionce, a następnie w Lubartowie. (…)

W czasie wojny i okupacji pomagał także ludziom innej niż polska narodowości. Za tę dzia-
łalność otrzymał 21 września 1982 roku medal „ Sprawiedliwy wśród świata narodów świata”. 
To jedno z najwyższych odznaczeń przyznawanych przez Izrael dla ludzi ratujących Żydów 
podczas II wojny światowej. Najwięcej tych odznaczeń otrzymali Polacy, a wśród nich mój wu-
jek Stanisław. Wyróżnieni tytułem „Sprawiedliwy wśród narodów świata” otrzymują medal ze 
swoim imieniem i nazwiskiem oraz sentencją z Talmudu: „Kto ratuje jedno życie, ratuje cały 
świat”. Wujek otrzymał również dyplom honorowy, ale, niestety, nie zasadził drzewka w Alei 
Sprawiedliwych w Jerozolimie, gdyż przedwcześnie zmarł.

W okresie powojennym Stanisław Kruszyński ukrywał się przed Urzędem Bezpieczeństwa 
oraz Komisją Bezpieczeństwa Wewnętrznego powołanymi przez rząd, który uznał Armię Kra-
jową i Bataliony Chłopskie za wrogów PRL-u. 11 kwietnia 1951 roku został aresztowany (po-
stanowienie nr KO/76/51).

Oprócz medalu „Sprawiedliwy wśród narodów świata” Stanisław Kruszyński został odzna-
czony Krzyżem Grunwaldu, Krzyżem Partyzanckim oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski. Jego prochy zostały złożone na cmentarzu parafialnym w Krasieninie.

(fragmenty pracy Patrycji Gąsior, wówczas uczennicy klasy V Szkoły Podstawowej  
w Krasieninie, napisanej na podstawie informacji pozyskanych od Romana Kruszyńskiego – 

syna Stanisława).

Medal „Sprawiedliwy wśród świata narodów świata” 
oraz dokument potwierdzający  

jego nadanie Stanisławowi Kruszyńskiemu
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„Wspomnienie”

Mój pradziadek Stanisław Łucyn żył w latach 1917-1979. Urodził się w miejscowości Kaw-
ka. (…) 22 marca 1939 roku otrzymał zawiadomienie o powołaniu go do wojska – do 43 Pułku 
Piechoty Kompanii C.K.M., gdzie został celowniczym.

W czasie, gdy odbywał służbę, wybuchła II wojna światowa. Pradziadek wziął czynny 
udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. Z zachowanych dokumentów nie wynika, gdzie 
walczył ani kiedy dostał się do sowieckiej niewoli, gdzie przebywał w obozie pracy znajdującym 
się na terenie Związku Radzieckiego. Razem z tysiącami innych polskich żołnierzy przybył tam 
pieszo. Więźniowie podczas tej przymusowej wędrówki byli wyczerpani do tego stopnia, że część 
nie mogła iść. Wtedy członkowie eskorty dobijali ich strzałem w głowę. W obozie panowały 
trudne warunki – tęgi mróz, głód, bród i wszy. To powodowało choroby, od których umiera-
ło wielu polskich jeńców. Pradziadek był zmuszany do wykonywania prac ponad siły. Razem  
z innymi jeńcami budował m. in. kamienną drogę. Więźniowie pracowali od świtu do nocy pod 
stałym nadzorem sowieckich żołnierzy.

Pradziadek podczas swojego pobytu w niewoli próbował trzy razy z niej uciekać, jednak za 
każdym razem został schwytany. (…)

W sierpniu 1941 roku został zwolniony z obozu pracy a już we wrześniu tego samego roku 
wstąpił do II Korpusu Polskiego tworzącego się w ZSRR pod dowództwem generała Władysława 
Andersa. Wojsko polskie było tworzone z jeńców, którzy byli przetrzymywani na terenie całego 
Związku Radzieckiego. 26 sierpnia 1942 roku nowoutworzone wojsko polskie opuściło Związek 
Radziecki, tego dnia miał też miejsce awans mojego pradziadka do stopnia starszego strzelca.

We wrześniu 1942 roku nastąpił wyjazd pradziadka do Iraku a następnie do Anglii. W 1943 
roku Stanisław Łucyn wstąpił do brytyjskich sił zbrojnych, do I Brygady Spadochronowej jako 
celowniczy ręcznego karabinu maszynowego.

Mój pradziadek Stanisław w 1945 roku wziął udział w akcji spadochronowej nad Holandią. 
Następnego roku w kwietniu otrzymał awans na stopień kaprala, natomiast we wrześniu 1946 
roku został zdemobilizowany w Anglii.

Fragment 
angielskiej 
książeczki 
wojskowej, 
którą otrzymał 
Stanisław Łucyn 
po wstąpieniu  
do brytyjskich  
sił zbrojnych
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Po ośmioletniej tułaczce powrócił do Polski. W wigilię świąt Bożego Narodzenia przyjechał 

dorożką pod rodzinny dom w Kawce.

(fragmenty pracy Sabiny Lucyn, wówczas uczennicy klasy V Szkoły Podstawowej w Krasieninie, 
napisanej na podstawie informacji pozyskanych od Mariana Lucyna  

– wnuka Stanisława Łucyna).

„Mój pradziadek i II wojna światowa”

Moi pradziadkowie mieszkali we wsi Osówka w pobliżu Krasienina.

Z opowiadań babci Marianny Kosik z domu Kaźmierczak dowiedziałam się, jakie ciężkie 
życie wiedli podczas wybuchu i trwania II wojny światowej.

Tuż przed wybuchem wojny , tj. w nocy z 28 na 29 sierpnia 1939 roku pradziadek Wacław 
Kaźmierczak został wcielony do wojska polskiego. Był to nadzwyczajny pobór wszystkich męż-
czyzn zdolnych do służby. Miał wtedy 27 lat i posiadał stopień kaprala, który uzyskał podczas 
pełnienia zasadnicze służby wojskowej. (…)

Armia Poznań, do której należał pododdział pradziadka Wacława, walczyła w okoli-
cach Borów Tucholskich. Wkrótce wojsko polskie rozgromiła artyleria niemiecka. Część żoł-
nierzy, dostała się do niewoli. Wśród nich znalazł się także mój pradziadek. Miało to miejsce 
pod koniec września 1939 roku. Jeńcy byli przewożeni pociągiem towarowym przez trzy dni,  
z długimi w szczerym polu, bez jedzenia i picia. Następnie więźniowie zostali umieszcze-
ni na dużym obszarze ogrodzonym drutem kolczastym. Był to stalag-obóz jeniecki dla pod-
oficerów i szeregowców kolo Piły, w którym panowały okropne warunki. Jeńcy dostawa-
li jedzenie w ograniczonej ilości – jedynie suchy chleb, wody natomiast nie dostawali wcale.  
W tym miejscu zginęło wielu żołnierzy z wycieńczenia i panujących tam chorób, a dużo zostało 
zastrzelonych za nieprzestrzeganie dyscypliny. Tych, którzy przeżyli, po dwutygodniowym poby-
cie w stalagu odesłano do dużych niemieckich majątków jako siłę roboczą. Pradziadek Wacław 
wykonywał w majątku prace polowe. Pobudka była o godzinie 4 rano. (…) Pradziadzio spędził 
tam święta Bożego Narodzenia 1940 roku. Zarządca majątku pozwolił przymusowym robotni-
kom ubrać choinkę, dostali nawet w czasie tych świąt mięsne dania. (…)

Oprócz zdjęć nie posiadamy żadnych innych dokumentów potwierdzających pobyt pradzia-
dzia w niewoli. Z opowiadań znamy nazwę miejscowości – Schneidomil. W pobliżu mająt-
ku znajdowało się biuro przepustek i rejestracji jeńców – Arbeizent. Niektórzy starali się tam  
o specjalne przepustki, pozwalające na kilkudniowy wyjazd do Polski. Pradziadek mimo usil-
nych starań (miało urodzić się jego dziecko) takiej przepustki nie dostał. (…)

W sumie w niewoli przebywał około dwóch lat. Początkowo bał się powrotu do domu, 
gdyż nie posiadał dokumentów. Pomyślnym zbiegiem okoliczności akurat wtedy we wsi 
był przymus wyrabiania nowych dowodów. W ten sposób dostał dokument tożsamości (…)  
i mógł w miarę normalnie żyć z rodziną.

(fragmenty pracy Pauliny Kosik, wówczas uczennicy klasy IV Szkoły Podstawowej  
w Krasieninie, napisanej na podstawie informacji pozyskanych od Marianny Kosik  

– córki Wacława Kaźmierczaka). 
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Wspomnienia współdzielone przez rodzinę, lokalną społeczność czy naród składają się 

na pamięć zbiorową, która kształtuje tożsamość zarówno indywidualną, jak też grupową. Hi-
storia, czyli pamięć zbiorowa, pamięć przodków, daje nam świadomość tego, kim jesteśmy, 
skąd przyszliśmy, jaką drogą idziemy. Ludziom, którzy walczyli o wolność Polski winniśmy 
pamięć. Przypominają o tym słowa Józefa Piłsudskiego: Naród, który traci pamięć, przestaje 
być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium. 

Fragmenty prac wybrał i komentarzem opatrzył  
Stanisław Zgierski – były nauczyciel  

i dyrektor Zespołu Szkół w Krasieninie.

„Listy z wojny”

Teatr z Nasutowa to grupa teatralna, która działa od 2014 w ramach Towarzystwa Eduka-
cji Patriotycznej im. gen. Karola Ziemskiego w Nasutowie. Patronat sprawuje parafia pw. Naj-
świętszej Maryi Panny Królowej Polski w Nasutowie i Dom Nasutów. Teatr skupia miejscowe 
rodziny. W spektaklach występuje nawet ponad 50 osób -  dzieci, młodzież aż po osoby star-
sze. Grupa przygotowuje i wystawia przedstawienia o różnej tematyce, najczęściej osadzone 
w realiach swojej miejscowości. Dużym  powodzeniem cieszy się spektakl pt.” Listy z woj-
ny”. Scenariusz tego widowiska oparty jest na autentycznych listach mieszkańców Nasutowa 
i okolicy, pisanych z różnych frontów II wojny światowej. Aktorzy-amatorzy bardzo mocno 
wczuwają się w swoje role, ich ekspresyjna gra aktorska i wyrażane emocje silnie oddziałują 
na widzów. Teatr wystawiał swoje spektakle w wielu miejscowościach Lubelszczyzny, obejrza-
ło je kilkanaście tysięcy osób. 

 Grażyna Gliwka 
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Okruchy historii 
w fotografii 
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Wesele Heli Stachurównej  
Wola Niemiecka,   

lipiec 1944 rok.

Rodzina Brzozowskich  
z Woli Niemieckiej. 
Lata przedwojenne.

Młodzież na tle  
chmielnika w Niemcach.
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Przed szkołą w Niemcach, 
1939 rok.  
W pierwszym rzędzie 
nauczyciele, w środku   
ks. Władysław Jędruszak  
i kierownik szkoły p. Górski.

Szkoła Podstawowa  
w Niemcach 1934rok.

Budynek szkoły  
w Niemcach, 
lata przedwojenne.
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Orkiestra, 
Niemce 1955 rok.

Żniwa, Rudka Kozłowiecka  
lata pięćdziesiąte,  

daleko w tle wiatrak.

Straż pożarna na tle  
Urzędu Gminy w Niemcach 

przed wojną.
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Zagroda chłopska z Niemiec  
- chałupa z bali o konstrukcji 
zrębowej, kryta strzechą. 
Zabudowa dominująca  
w  naszej okolicy  
podczas wojny.

Domy szalowane, kryte 
blachą, nawiązujące do stylu 
podlaskiego zastępowały 
chałupy, jak ten zachowany 
na Woli Niemieckiej.

Wola Niemiecka,  
lata okupacji, na pierwszym 
planie żołnierz niemiecki.
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Helena Kowalik  
zginęła 22 lipca 1944 roku 

 od pocisku czołgowego  
wyzwoleńczej armii.

Odpust w Niemcach 1939 rok. Na Woli Niemieckiej.

Młynarz z Woli Niemieckiej,  
Józef Kowalik z żoną  

na tle wiatraka.
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Piotr Brzozowski z Woli  
Niemieckiej - uczestnik  
I wojny światowej (w środku).

Straż Pożarna na tle kościoła  
w Niemcach, przed wojną.

Ksiądz Władysław Jedruszak  
podczas odprawiania Mszy.

Władysław Dobosz z Woli,  
zięć Piotra Brzozowskiego  
- uczestnik kampanii wrześniowej 
1939 roku (w środku).
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W Nasutowie na łące,  
lata dwudzieste.

Nasutów - folwark  
i gorzelnia,  

lata dwudzieste.

Brama-karczma  
w Nasutowie.
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Akt zgonu  
Witolda Wyrzykowskiego.

Pogrzeb  
Witolda Wyrzykowskiego.

Witold Wyrzykowski – ułan II Pułku Ułanów  
z Suwałk, uczestnik kampanii wrześniowej, żołnierz 
AK. Był synem kierownika gorzelni w Niemcach. 
Został zamordowany wraz z nauczycielem Włady-
sławem Frelkiem  przez Gestapo 23 marca 1943 r. na 
skutek donosu – opis zdarzenia w „Kronice” Witalisa 
Grochowskiego.

Witold Wyrzykowski i Władysław Frelek w trum-
nach zbitych z desek. Niemcy nie pozwolili odprawić 
pogrzebu, ofiary miały być zakopane pod murem 
cmentarnym jako bandyci. Pochowano ich jednak w 
grobach,  na cmentarzu w Niemcach, wykorzystując 
inny pogrzeb cywilnej osoby.
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PODZIĘKOWANIE 

Inspiracją do wydania książki „Ocalić od zapomnienia” był obchodzony w Polsce Rok 
Jubileuszu Stulecia Odzyskania Niepodległości. Książka nie jest publikacją naukową. Dramat 
wojny dotknął prawie każdą rodzinę, wiele zdarzeń odeszło w niepamięć, wiele pozostanie 
już nigdy niewyjaśnionych.

Książka „Ocalić od zapomnienia” powstała dzięki wsparciu społeczności lokalnej Nie-
miec, tj.: osób prywatnych, organizacji, instytucji i władz Gminy Niemce. Podajemy darczyń-
ców w kolejności alfabetycznej:

Akcja Katolicka przy parafii św. Ignacego z Loyoli w Niemcach

Bank Spółdzielczy w Niemcach

Bernat Zbigniew

Czajka Barbara

Domownik Józef

Domownik Lucyna

Greenapps – Karol Zembrzycki

Grochowska Jadwiga i Bogdan 

Iskierka Daniela Barbara

Rodzina Kasperków i Grochowskich

Kotelba Elżbieta

Kowalik Danuta 

Łoś Marek (Lublin)

Michalski Aleksander (Lublin)

Michalska-Algouhari Joanna 

Mroczek Sławomir i Beata

Nowak Małgorzata 

Ogonowska Anna 

Piasecki Michał 

Piekarz Alina 

Rarak Kamil

Stępień Agnieszka 
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Urbaś Irena

Widyńscy Teresa i Mieczysław

Wójt Gminy Niemce

Wójtowicz Krystyna 

Wyrzykowski Witold (Kłodzko)

Vis-Bud GJTR Pełkowscy

Zadurowie Halina i Władysław

Zembrzycki Mirosław (Lublin)

Związek Kombatantów RP i BWP Koło Gminne w Niemcach 

Żuławski Krzysztof 

Wdzięczni jesteśmy za udostępnienie archiwalnych zdjęć ze zbiorów rodzinnych i Związ-
ku Kombatantów RP i BWP w Niemcach. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek spo-
sób pomogli w realizacji tego przedsięwzięcia. 

Redakcja 
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Książka telefoniczna Niemiec z 1938 roku.

Informacja dotycząca Niemiec z 1929 roku


