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amojszczyzna to region położony w południowo-wschodniej
części województwa lubelskiego. Swoim zasięgiem obejmuje
powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski i zamojski.
W czasie II wojny światowej obszar ten miał znaczenie nie tylko
militarne. Został on włączony przez okupantów niemieckich do planu germanizacji i kolonizacji Europy Środkowej i Wschodniej, który
przewidywał między innymi wysiedlenie Polaków oraz sprowadzenie
w ich miejsce niemieckich osadników z różnych części Europy.
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Rozpoczęte jesienią 1942 r. masowe wysiedlenia wsi zamojskich
zaktywizowały polskie podziemie zbrojne. Zorganizowany opór
mieszkańców został nazwany powstaniem zamojskim. W tym okresie nasilił się też konflikt polsko-ukraiński, który trwał jeszcze po
zakończeniu okupacji niemieckiej.
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terytorium II Rzeczypospolitej z 1938 r.
obszar Zamojszczyzny

Zamojszczyzna odegrała również tragiczną rolę w dokonanej przez
niemieckich nazistów zagładzie Żydów. W Bełżcu zlokalizowano
jeden z obozów śmierci w ramach planu eksterminacji ludności
żydowskiej realizowanego po kryptonimem „Aktion Reinhardt” na
terenach przedwojennej Polski niewcielonych do III Rzeszy.

stolice jednostek administracyjnych
niemieckie obozy koncentracyjne
niemieckie obozy zagłady

Ludność Zamojszczyzny
przed wojną:

517 500
osób

66%
Polacy

Okres niemieckiej okupacji Zamojszczyzny zakończył się wraz z zajęciem regionu przez Armię Czerwoną w lipcu 1944 r. Prezentowana
wystawa stanowi ilustrację wydarzeń będących efektem zbrodniczej
polityki ludnościowej okupantów hitlerowskich, której mieszkańcy
tej części Polski doświadczyli w latach 1939–1944.

24%
Ukraińcy

10%
Żydzi

Wykaz skrótów:

Okupacja niemiecka
Zamojszczyzny 1939–1944
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Ratusz miejski w Zamościu z rozpostartą
swastyką – w okresie okupacji siedziba
władz niemieckich / MZ
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Rozbity działon 23. Pułku Artylerii
Lekkiej, uczestniczącego w pierwszej
bitwie pod Tomaszowem / MRTL

7.09

bombardowanie Tomaszowa
Lubelskiego

8.09

bombardowanie Biłgoraja

13.09

bombardowanie Frampola.
Wehrmacht wkracza na
Zamojszczyznę

17.09

pierwsza bitwa pod
Tomaszowem Lubelskim

2.

22.09

Wrzesień
1939 r.

druga bitwa pod
Tomaszowem Lubelskim

24.09

Mieszkańcy Zamojszczyzny szybko odczuli grozę wojny: 7 wrześ
nia Luftwaffe zbombardowała Tomaszów Lubelski, całkowicie
niszcząc żydowską dzielnicę. Następnego dnia samoloty niemiec
kie dokonały nalotu na Biłgoraj, a 13 września – na Frampol. Tu
bomby zrównały z ziemią niemal 90% zabudowy miasteczka.
W rejonie Tomaszowa Lubelskiego doszło do największej, po bitwie
nad Bzurą, batalii kampanii wrześniowej. W dniach 17–20 wrześ
nia armie „Kraków” i „Lublin”, dowodzone przez gen. Tadeusza
Piskora stoczyły z Wehrmachtem pierwszą bitwę. Zakończyła
się ona kapitulacją 20 tysięcy polskich żołnierzy. Dwa dni póź
niej rozegrało się drugie starcie z Niemcami, tym razem „Fron
tu Północnego” gen. Stefana Dąb-Biernackiego. Po kapitulacji
27 września do niewoli niemieckiej trafiło 500 oficerów i 6 tysięcy
żołnierzy.

bitwa pod Husynnem
z Armią Czerwoną

27.09

kapitulacja wojsk polskich

W połowie września południowe tereny Zamojszczyzny zostały
zajęte przez Armię Czerwoną, wkraczającą w granice Rzeczy
pospolitej na mocy paktu Ribbentrop–Mołotow. Na początku paź
dziernika, po wycofaniu się wojsk radzieckich, cały region znalazł
się pod okupacją niemiecką.
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Widok na rynek i kościół Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny w Biłgoraju.
Biłgoraj to jedno z najbardziej zniszczonych
we wrześniu 1939 r. miast powiatowych
w województwie lubelskim / APZ

Zniszczone w czasie kampanii wrześniowej
uzbrojenie zgromadzone w Bełżcu przy drodze
Lublin – Lwów. Po prawej stronie widoczny
budynek dworca kolejowego / CVdT
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Zarządzenia dotyczące kar za
niedostarczanie kontyngentów
skierowane do rolników dystryktu
lubelskiego, 1944 r. / APZ

3.

Niemieckie
władze
okupacyjne
W październiku 1939 r. na podstawie dekretu przywódcy III Rzeszy
niemieckiej Adolfa Hitlera z okupowanych centralnych i wschodnich ziem polskich utworzono Generalne Gubernatorstwo (GG).
Zostało ono podzielone na dystrykty: krakowski, lubelski, radomski i warszawski, 1 sierpnia 1941 r. utworzono dystrykt Galicja.
Funkcję generalnego gubernatora pełnił Hans Frank.
Na czele władz cywilnych dystryktu lubelskiego stał lokalny gubernator, odpowiedzialny za całokształt spraw administracyjnych
dotyczących tego terenu. Stanowisko to zajmowali kolejno: Friedrich Schmidt (październik 1939 – marzec 1940), Ernst Zörner
(marzec 1940 – kwiecień 1943), Richard Wendler (maj 1943 –
lipiec 1944). Dystrykt lubelski zamieszkały przez około 2,5 miliona ludzi, został podzielony na 11 powiatów. Na Zamojszczyźnie
powstały trzy powiaty: w Zamościu, Biłgoraju i Hrubieszowie.
Zamojszczyzna stała się miejscem realizacji polityki wynikającej
z planów kolonizacyjnych i germanizacyjnych, jakie III Rzesza
miała wobec ludności Europy Środkowej i Wschodniej. Śmierć
groziła za wiele różnych wykroczeń przeciwko obowiązującemu
prawu, na przykład za posiadanie odbiornika radiowego, sprzętu
wojskowego czy niezgłoszenie się do ewidencji byłych oficerów.
Surowo karano także za sabotaż godzący w interesy gospodarcze niemieckiego okupanta, takie jak na przykład uchylanie się
chłopów od dostarczania kontyngentów z żywnością.

Budynek sejmiku powiatowego w Tomaszowie Lubelskim,
w trakcie okupacji niemieckiej siedziba starosty powiatowego,
Waltera Panzera / CW

Siedziba Gestapo (Geheime Staatspolizei – Tajnej Policji
Państwowej) przy Kassinostrasse, obecnej ul. Żeromskiego 13
w Zamościu. Aparat represji funkcjonujący w III Rzeszy
rozszerzono na teren GG / MZ

Zarządzenie dotyczące godziny
policyjnej w dystrykcie lubelskim / MZ

Generalny Gubernator Hans Frank
na zamojskim Rynku, lipiec 1940 r. / MZ
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Więźniowie z obozu pracy w Wólce Złojeckiej.
Na pierwszym planie nadzorujący pracę
funkcjonariusz Sonderdienst – Niemieckiej
Policji Pomocniczej / APZ

Więźniowie z obozu pracy
w Bełżcu, 1940 r. / CVdT

Romowie w obozie pracy
w Bełżcu / MRTL

4.

Praca
przymusowa
Na terenie GG Niemcy wprowadzili obowiązek pracy dla Polaków
i przymus pracy dla Żydów, rozpoczynając tym samym stosowanie
polityki represji i eksploatacji siły roboczej miejscowej ludności.
Jedną z jej szczególnie dotkliwych form były obozy pracy przymusowej, w których więźniów wykorzystywano na przykład przy
robotach budowlanych, rolnych i fortyfikacyjnych.
Od maja do listopada 1940 r. w Bełżcu oraz kilku innych miejscowościach (Lipsko, Płazów, Cieszanów, Dzików Stary) funkcjonowały obozy pracy założone przez dowództwo SS i policji
w Lublinie. Osadzano w nich głównie Żydów, ale też Romów
i Sinti (potocznie Cyganów) oraz Polaków. Więźniowie pracowali w bardzo ciężkich warunkach przy budowie wału granicznego,
oddzielającego GG od ziem polskich okupowanych przez Związek
Radziecki. Obóz pracy w Bełżcu, w porównaniu do pozostałych,
pełnił funkcję nadrzędną. Jego komendantem był bezwzględny
i znany z okrucieństwa Hermann Dolp. Łącznie w tych obozach
uwięziono kilkanaście tysięcy osób. Trudno oszacować liczbę
zmarłych i zamordowanych.
Do 1944 r. na terenie dystryktu lubelskiego okupacyjne władze
niemieckie utworzyły około 200 obozów pracy przymusowej.

„Miałam sąsiada, 17 letniego chłopca,
którego tam zabrano. Był w okropnym
stanie. Ważył 32 kilogramy, miał gruźlicę,
był zawszawiony w okropny sposób
mimo, że przebywał w obozie niespełna
sześć tygodni. Opowiadał, że strasznie ich
katowano i nie dawano jeść. Wszyscy zaczęli
chorować, lecz trzeba to było ukrywać,
gdyż Niemcy każdego, który był chory
natychmiast zgłaszali”.
Zofia Zysman
z Zawichostu o pobycie
w obozie pracy w Bełżcu
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Ostatnia grupa dzieci z ochronki prowadzonej przez
Różę i Jana Zamoyskich, uratowanych z obozu
przejściowego w Zwierzyńcu, wraz z opiekunką
Stefanią Olchową, 1944 lub 1945 r. / MZ

Budowa wału granicznego między GG
a Związkiem Radzieckim, 1940 r. / MRTL
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Niemiecki antysemicki
plakat propagandowy
skierowany do Polaków
/ MZ

Żydzi przy pracy na ul. 29 listopada
w Tomaszowie Lubelskim / MRTL

5.

Prześladowanie
i zagłada Żydów
Na terenie okupowanej Polski Niemcy wprowadzili ustawodaw-
stwo antyżydowskie. Ludność żydowską wykluczono z życia gos
podarczego i społecznego, przeprowadzono wywłaszczenia, ograniczono możliwość poruszania się oraz wprowadzono obowiązek
noszenia opasek z gwiazdą Dawida. Wszystkim tym antysemickim działaniom towarzyszyła zakrojona na szeroką skalę akcja
propagandowa.
Według danych niemieckich w czerwcu 1941 r. na Zamojszczyźnie mieszkało 39 tysięcy Żydów. W miastach tworzono dzielnice, które z czasem przekształcano w coraz bardziej izolowane od
otoczenia getta.
Wiosną 1942 r. Niemcy rozpoczęli masowe deportacje Żydów do
obozu zagłady w Bełżcu. W kilku miejscowościach, jak na przykład
Szczebrzeszyn czy Tyszowce, deportacjom towarzyszyło uśmiercanie ludzi na miejscu. Niemcy dokonywali także masowych egzekucji Żydów. Jedna z największych miała miejsce 13 lipca 1942 r.
w Józefowie, gdzie niemiecka policja z Hamburga rozstrzelała
około 1,5 tysiąca osób. W listopadzie na kirkucie we Frampolu
zamordowano około tysiąca osób.
Do końca 1942 r. w obozach zagłady w Bełżcu i Sobiborze,
w obozie koncentracyjnym na Majdanku w Lublinie oraz w egzekucjach, Niemcy wymordowali większość ludności żydowskiej
Zamojszczyzny.

Pochówek Żydów rozstrzelanych na kirkucie
w Tomaszowie Lubelskim / MRTL

„Wkrótce potem poprowadzono,
a właściwie popędzono, wszystkich
Żydów w kierunku stacji kolejowej, trochę
kobiet i niedołężnych starców jechało na
końcu, na kilku furmankach. Ociągających
się bito pałkami, batem. Widziałem
wszystko na własne oczy – stałem na
murze szpitalnym przy samej szosie.
Było to tak wstrząsające, tak straszliwie
nieludzkie, że trudno opisać. Z Biłgoraja
i okolicznych miasteczek wyprowadzono
koło tysiąca Żydów. Pognano ich na stację
w Zwierzyńcu. Nikt nie wierzy w to, że
wywożą ich na Ukrainę, wszyscy są pewni,
że na wymordowanie”.
ZYGMUNT KLUKOWSKI
ze Szczebrzeszyna

Wysiedlenie Żydów
z Biłgoraja / MZB
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Żołnierze niemieccy szykanują żydowskich
mieszkańców Zamojszczyzny / MZ
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Obóz zagłady
w Bełżcu
SS-Sonderkommando Bełżec – to oficjalna nazwa pierwszego
obozu zagłady „Aktion Reinhardt”, w którym od marca do grudnia
1942 r. naziści zamordowali około 450 tysięcy Żydów. Ofiarami
byli głównie Żydzi polscy, a oprócz nich także czescy, słowaccy,
niemieccy i austriaccy. Ludzi uśmiercano w stacjonarnych komorach gazowych przy zastosowaniu tlenku węgla (spaliny z silnika czołgu). Załogę tworzyło jednorazowo około 20 SS-manów
(przez cały okres działania obozu służyło ich w Bełżcu 37), na
czele z komendantem. Funkcję tę pełnili kolejno Christian Wirth
i Gottlieb Hering.
Formację pomocniczą stanowiło ponad 100 strażników szkolonych
w Trawnikach (około 30 km od Lublina), rekrutowanych spośród
jeńców – byłych żołnierzy Armii Czerwonej, głównie Ukraińców.

Wartownicy ukraińscy z obozu
zagłady w Bełżcu / MRTL

Na terenie obozu wykorzystywano do pracy około 500 wyselekcjonowanych więźniów. Do ich zadań należało przyjmowanie
transportów, segregowanie mienia oraz grzebanie zwłok zamordowanych. Była to jedyna, przynajmniej chwilowa, możliwość
zachowania życia. Pozostałych zabijano w komorach gazowych
w ciągu kilku godzin od momentu przybycia do obozu.
Przeżyło jedynie dwóch więźniów żydowskich, Rudolf Reder
i Chaim Hirszman, którzy po wojnie złożyli relacje na temat pobytu w obozie zagłady.

„Mieliśmy skórzane paski ze sprzączką,
które zakładaliśmy na ręce trupa,
głowa często wrzynała się w piasek
i ciągnęliśmy… Zwłoki małych dzieci
kazano nam zarzucać po dwoje na barki
i tak przenosić. Kiedy ciągnęliśmy
trupy, przerywaliśmy kopanie grobów.
Gdy kopaliśmy groby, wiedzieliśmy, że
w komorach dusi się tysiące naszych braci.
Tak musieliśmy pracować od wczesnego
ranka do zmroku”.
Rudolf Reder
Ocalony z obozu
zagłady w Bełżcu

Gottlieb Hering (1887–1945) – drugi
komendant obozu zagłady w Bełżcu / MRTL
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Rudolf Kamm na tle baraków obozu zagłady
w Bełżcu, 1942 r. Kamm jako SS-Oberscharführer
zajmował się przyjmowaniem transportów
oraz nadzorowaniem więźniarskiego komanda
sortującego rzeczy pozostawione przez ofiary.
Jego losy powojenne nie są znane / MRTL

Rudolf Reder (1881–1968) – właściciel fabryki chemicznej we Lwowie.
Deportowany do obozu w Bełżcu w sierpniu 1942 r., wyselekcjonowany
do pracy. Po czterech miesiącach pojechał z wartownikami do Lwowa po
zakup blachy, tam udało mu się uciec. Po wojnie mieszkał w Krakowie,
następnie w Izraelu i Kanadzie, gdzie zmarł / ŻIH

Ostatnia grupa dzieci z ochronki prowadzonej przez
Różę i Jana Zamoyskich, uratowanych z obozu
przejściowego w Zwierzyńcu, wraz z opiekunką
Stefanią Olchową, 1944 lub 1945 r. / MZ
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7.

Generalplan
Ost
Zdobycie przez Niemców tak zwanego lebensraumu, czyli przestrzeni życiowej na wschodzie Europy wytyczało jeden z głównych
celów polityki Adolfa Hitlera. Według ideologów nazistowskich
można go było osiągnąć przez zajęcie obszarów pozwalających
wyżywić naród niemiecki, zapewnić mu bezpieczeństwo, a także
dać perspektywę rozwoju. W praktyce oznaczało to terytorialną
ekspansję oraz podbicie i podporządkowanie III Rzeszy terenów
sięgających aż po Ural.

Koperta z adresem Himmlerstadt
(miasto Himmlera) – Zamość / MZ

Na rozkaz Komisarza Rzeszy do Spraw Umacniania Niemczyzny,
Reichsführera SS Heinricha Himmlera, rozpoczęto opracowanie
planów przesiedleńczych w Europie Środkowej i Wschodniej. Pracami kierował profesor Konrad Meyer z Uniwersytetu w Berlinie,
który w połowie 1941 r. przedstawił koncepcję znaną jako Generalplan Ost (Generalny Plan Wschodni). Zakładała ona przesiedlenie
blisko 30 milionów ludzi, z których część miała być wykorzystana
w charakterze robotników przymusowych, a reszta wymordowana.
Generalplan Ost miał zostać wprowadzony w życie dopiero po
ostatecznym zwycięstwie III Rzeszy nad ZSRR. Jednak plan ten
zaczęto wdrażać już w czasie wojny. Pierwsze próby masowych
wysiedleń podjęto na Zamojszczyźnie, która w kontekście niemieckiej polityki kolonizacyjnej i germanizacyjnej stała się swoistym laboratorium SS, gdzie testowano brutalne metody traktowania ludności cywilnej.
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W lipcu 1941 r. Heinrich Himmler
wizytował Zamość, który został
uznany za centralny punkt tak
zwanego Niemieckiego Okręgu
Osiedleńczego. Argumentem za
„niemieckością” miasta miał być akt
lokacji na prawie magdeburskim
oraz istnienie w tym rejonie
potomków kolonizacji niemieckiej.
Nidy oficjalnie nie zmieniono nazwy
miasta, chociaż w korespondencji
często można spotkać nazwę
„Himmlerstadt”.

Makiety wzorcowych gospodarstw
rolnych mających powstać na
kolonizowanych obszarach
zaprezentowane na wystawie
pt. „Planowanie i przebudowa
Wschodu”, otwartej w marcu
1941 r. w Berlinie. Założenia
planu przybyłym dygnitarzom
nazistowskim prezentują Heinrich
Himmler oraz Konrad Meyer / BA

Odilo Globocnik i Heinrich Himmler. Globocnik, dowódca SS
i policji w dystrykcie lubelskim GG, na zebraniu partii nazistowskiej
(NSDAP) w Zamościu, w kwietniu 1941 r., zapowiedział rychłe
przekształcenie Zamojszczyzny w pierwszy, czysto niemiecki teren
osadniczy / PMM
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WYSIEDLENIA ZAMOJSZCZYZNY
LISTOPAD 1942 – LIPIEC 1943
obszar wysiedleń całkowitych
obszar wysiedleń częściowych
granice powiatów

„– Komm her! – krzyknął gestapowiec.
Ale, albo baba nie dosłyszała, albo
była zupełnie głucha, bo nawet nie
odwróciła się, gdy na nią wołał jeszcze
kilka razy. Rozsierdzony Niemiec
podszedł ku niej i wyrwawszy jej
motykę z ręki, począł ją drążkiem
walić po głowie i po plecach. Kobieta
zbryzgana krwią wyglądała strasznie”.

ważniejsze miejscowości
drogi
Uchanie

koleje

Bu

Grabowiec
JANÓW
LUBELSKI

HRUBIESZÓW

ZAMOŚĆ
Szczebrzeszyn

Zwierzyniec

FILIp REMBISZ
żołnierz Batalionów Chłopskich,
w 1943 r. wywieziony
na roboty przymusowe

BIŁGORAJ
Krasnobród

Józefów
Łaszczów

TOMASZÓW
LUBELSKI
Tarnogród

Bełżec

300
prawie

wysiedlonych
wsi

100
tys.
prawie

Wysiedlenia
Zamojszczyzny
przeprowadzały:

8.

policja i żandarmeria niemiecka,
SS,
Wehrmacht,
Sonderdienst,
volksdeutsche,
Ukraińska Policja Pomocnicza.

Polaków dotkniętych
wysiedleniami, z tego
ponad

50 tys.

zostało ujętych
i deportowanych

Wysiedlenia
i pacyfikacje
Pierwszego próbnego wysiedlenia cywilów na Zamojszczyźnie
Niemcy dokonali w listopadzie 1941 r. Masowe wysiedlenia pod
kryptonimem „Aktion Zamość” zostały przeprowadzone w trzech
fazach: listopad-grudzień 1942 r. o charakterze wysiedleńczo-eksterminacyjnym, styczeń-marzec 1943 r. z wykorzystaniem
konfliktów polsko-ukraińskich oraz czerwiec-sierpień 1943 r. jako
operacja pacyfikacyjno-wysiedleńcza „Werwolf” (Wilkołak). Formacje odpowiedzialne za wysiedlenia zabijały uciekających, stawiających opór i niedołężnych.
Akcję „Werwolf”, pod pretekstem walk z bandami (tak Niemcy
określali oddziały partyzanckie), rozpoczęto w powiecie biłgorajskim wysiedleniem wsi w gminie Aleksandrów oraz pacyfikacją
Majdanu Nowego, paląc budynki i mordując 36 osób. W działaniach przeciwko ludności cywilnej brały udział znaczne siły z różnych formacji, w tym 10 tysięcy żołnierzy Wehrmachtu.

Cmentarz w Sochach, gdzie
pochowano ofiary pacyfikacji
przeprowadzonej przez Niemców
1 czerwca 1943 r. /PMM

Na Zamojszczyźnie Niemcy spacyfikowali dziesiątki wsi, posługując się egzekucjami jako elementem masowego terroru. W kilkunastu przypadkach jako powód podano współpracę mieszkańców
z partyzantami. Największy dramat rozegrał się we wsi Sochy,
w której 1 czerwca 1943 r. Schutzpolizei z Zamościa wymordowała około 200 osób, a płonące zabudowania zbombardowały
samoloty.
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Wysiedlona ludność z powiatu biłgorajskiego na
terenie więzienia w Biłgoraju, lato 1943 r. / APZ

Akcja wysiedleńcza
w powiecie biłgorajskim,
lato 1943 r. / IPN
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Maria Kulanin (ur. 1920 r.) –
wysiedlona z powiatu biłgorajskiego
na przymusowe roboty do Rzeszy
w sierpniu 1943 r. / PMM

9.

Los wysiedleńców
z Zamojszczyzny

Teofila Mazurek (ur. 1915 r.) – wysiedlona
ze wsi Wola Duża (powiat Biłgoraj) z mężem
Józefem i synem Julianem. Cała rodzina
z Majdanka została wywieziona na przymusowe
roboty do Niemiec / PMM

Mieszkańców polskich wsi Niemcy wywozili do obozów przejściowych
w Zamościu, Zwierzyńcu i Budzyniu, gdzie dokonywano selekcji pod
względem rasowym i decydowano o ich dalszym losie. Hermann Krumey z niemieckiej Centrali Przesiedleńczej w Łodzi podał wytyczne,
według których dzielono ludzi na następujące kategorie:
I.

WE (niem. Wiedereindeutschungsfähig) – osoby o odpowiednich cechach rasowych, zostaną skierowanie do Rzeszy celem
„ponownego zniemczenia”,

Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu
Oddział Państwowego Muzeum na Majdanku
www.belzec.eu | www.majdanek.eu

II. AA (niem. Arbeitseinsatz Altreich) – osoby uznane za zdolne do
pracy przymusowej i kierowane w tym celu do Rzeszy,
III. RD (niem. Rentendörfer) – osoby niezdolne do pracy, ludzie
w wieku powyżej 60 lat oraz dzieci do lat 14, przeznaczone do
umieszczenia w tak zwanych wioskach rentowych,
IV. KI (niem. Kinderaktion) – dzieci, w zależności od cech rasowych
decydowano o dalszym losie dziecka,
V. AG (niem. Arbeitseinsatz Generalgouvernement) – osoby przeznaczone do pracy na terenie GG,
VI. KL – osoby przeznaczone do eksterminacji w obozach koncentracyjnych, głównie w Auschwitz-Birkenau i KL Lublin (Majdanek).
Szacowano, że do natychmiastowej likwidacji przeznaczonych
zostanie 21% wszystkich wysiedlonych. Plany te nie zostały jednak zrealizowane w całości i na przykład deportowani na Majdanek nie byli masowo uśmiercani.

W miejsce wysiedlonych
Polaków sprowadzano
kolonistów, głównie
z terenów Besarabii,
Bukowiny i Bałkanów.
Ogółem sprowadzono na
Zamojszczyznę

13 tys.

kolonistów.

Wśród nich byli rodzice
Horsta Köhlera,
prezydenta Republiki
Federalnej Niemiec
w latach 2004–2010,
który urodził się
w Skierbieszowie w 1943 r.

Koloniści niemieccy w Komarowie w powiecie zamojskim
(ojciec – pierwszy z lewej i syn – w okularach) osiedleni
w gospodarstwie należącym uprzednio do Polaków. Pozostałe
osoby widoczne na zdjęciu to Polacy przydzieleni do pomocy
w gospodarstwie / MRTL

Józef Mazurek
z synem Julianem /
PMM
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Józef Kulanin (ur. 1932 r.)
/ PMM

10.

„Jako najmłodszy wyniosłem z domu
swoje zabawki. W jednej ręce trzymałem
dziecięcy wózek, w drugiej garść
metalowych żołnierzyków. Przechodzący
koło nas żandarm wytrącił mi »moje
wojsko« i butem zaczął wdeptywać
w ziemię. Z płaczem rzuciłem się mu
pod nogi, aby choć jednego uratować
i schować głęboko pod koszulę. Podkuty
but żandarma odtrącił mnie, nakazując
zaniechanie poszukiwań. W gęstych
zaroślach, okalających rozłożystą
i pachnącą lipę, schowałem osierocony
wózek. Mokrymi od łez oczami wodziłem
za oddalającym się zbirem. Zatrzymał
się przed staruszką, która mdlejąc od
zmęczenia, usiadła na swoim tobołku.
Ten sam but, który miażdżył moich
żołnierzyków, walił teraz na ziemię kobietę.
Kolba karabinu rytmicznie uderzała w jej
skuloną, wijącą się z bólu postać”.

Dzieci
Zamojszczyzny
Podczas wysiedleń wsi na Zamojszczyźnie szczególnie potrakto‑
wano grupę najbardziej bezbronną – dzieci. Ich los w dużej mierze
zależał od wyników badań rasowych przeprowadzonych w obo‑
zach przejściowych w Zamościu i Zwierzyńcu. Tylko niemowlęta
do szóstego miesiąca życia mogły zostać z matkami, pozostałe
były oddzielane natychmiast po przybyciu do obozu.
Dzieci uznane za „czyste rasowo” wysyłano do III Rzeszy w celu
ich germanizacji w specjalnych ośrodkach wychowawczych, a naj‑
młodsze oddawano niemieckim rodzinom do adopcji. Szacuje się,
że los ten spotkał około 4,5 tysiąca dzieci.
W dużo gorszej sytuacji były dzieci, które nie spełniły nazistow‑
skich norm rasowych. Na przełomie 1942 i 1943 r. w wagonach
towarowych wysyłano je do specjalnych osad w dystrykcie war‑
szawskim (tak zwanych wsi rentowych) i do KL Auschwitz, a latem
1943 r. – wraz z rodzicami na Majdanek.
Dramatyczne warunki bytowe panujące w obozach oraz w wago‑
nach towarowych, którymi transportowano dzieci, choroby i głód
były główną przyczyną bardzo wysokiej śmiertelności.
Szacuje się, że z 30 tysięcy dzieci objętych wysiedleniami z Za‑
mojszczyzny około 1/3 poniosła śmierć.

PIOTR GOCH
Wysiedlony ze wsi
Łukowa w 1943 r.

Wysiedleńcy z resztkami dobytku
po wyrzuceniu z gospodarstw /PMM

Lista z nazwiskami dzieci wywiezionych
z Zamojszczyzny przygotowana przez
Polski Czerwony Krzyż / APZ
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Obóz przejściowy dla wysiedleńców
w Zamościu / MZ

Ostatnia grupa dzieci z ochronki prowadzonej przez
Różę i Jana Zamoyskich, uratowanych z obozu
przejściowego w Zwierzyńcu, wraz z opiekunką
Stefanią Olchową, 1944 lub 1945 r. / MZ
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Wydawanie posiłku w kuchni ludowej prowadzonej
przez RGO w Tomaszowie Lubelskim / APZ

Jan Tomasz Zamoyski (1912–2002) –
ostatni, XVI ordynat Ordynacji Zamojskiej.
Razem z żoną Różą, uratowali z obozu
przesiedleńczego w Zwierzyńcu kilkaset dzieci.
/ TZ

11.

Pomoc
wysiedlonym
Już od pierwszych chwil trwania akcji wysiedleńczych ich ofiary
mogły liczyć na pomoc polskich organizacji humanitarnych: Rady
Głównej Opiekuńczej (RGO) i Polskiego Czerwonego Krzyża
(PCK). Działająca za zgodą i wiedzą władz niemieckich. RGO prowadziła tak zwane kuchnie ludowe, organizowała zbiórkę odzieży,
dożywianie i opiekę medyczną.
Do 1942 r. Niemcy oficjalnie zabraniali pomocy osobom wysiedlonym, które przebywały w obozach i więzieniach. Mimo to organizowano dla nich doraźne wsparcie (leki, odzież i żywność), cały czas
starając się u władz okupacyjnych o możliwość legalizacji tych
działań. Hrabia Jan Zamoyski, przewodniczący RGO w powiecie
biłgorajskim, osobiście wynegocjował u Globocnika zwolnienie
z obozu w Zwierzyńcu dzieci do lat sześciu. Trafiły one następnie
do sierocińca prowadzonego przez jego żonę Różę.

Wanda Cebrykow, nauczycielka
i opiekunka dzieci w ochronce
Zamoyskich w Zwierzyńcu / APZ

Szczególną odwagą wykazywali się także zwykli mieszkańcy Warszawy, Siedlec, Garwolina i okolic. Wykradali oni bądź kupowali
od niemieckich kolejarzy i konwojentów polskie dzieci kierowane do tak zwanych wsi rentowych i do germanizacji w III Rzeszy.
Również mieszkańcy mazowieckich powiatów, do których trafiali
wysiedleni, ofiarnie angażowali się w pomoc dzieciom.

„Główną opiekę nad nimi objęła młoda
ordynatowa. Bardzo dużo pań i panien
zwierzynieckich po kilka godzin
dziennie pełni tu dyżury, gorliwie
zajmując się tymi nieszczęsnymi
ofiarami niemieckiego barbarzyństwa.
Karmią je, myją, noszą na rękach.
Chciałem parę dzieci wziąć do siebie,
lecz Niemcy nie zgadzają się na
wywożenie ich poza Zwierzyniec”.
dr ZYGMUNT KLUKOWSKI
ze szczebrzeszyna
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Ostatnia grupa dzieci z ochronki prowadzonej przez Różę
i Jana Zamoyskich, które zostały uratowane z obozu
przejściowego w Zwierzyńcu, wraz z opiekunką Stefanią
Olchową, 1944 lub 1945 r. / MZ
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Zbiórka kompanii BCh pod
dowództwem por. Franciszka
Samulaka ps. „Młot”
w Pienianach, 1943 r. / MRTL

Oddział partyzancki Stanisława Basaja
ps. „Ryś” po akcji wysadzenia pociągu
amunicyjnego pod Krasnobrodem /
MHPRL

12.

Organizacje
konspiracyjne
i powstanie
zamojskie
Na terenie Zamojszczyzny działały różne organizacje konspiracyjne: głównie Związek Walki Zbrojnej, przekształcony w lutym 1942 r.
w Armię Krajową (AK) i Bataliony Chłopskie (BCh), które jako pierwsze podjęły działania w obronie mieszkańców wsi.
27 grudnia 1942 r. w okolicach wsi Wojda stoczono pierwszą partyzancką bitwę II wojny światowej. Oddziały BCh i AK dowodzone przez
Franciszka Bartłomowicza pseudonim „Grzmot”, komendanta tomaszowskiego obwodu BCh, zadały klęskę niemieckiej żandarmerii pod
Zaborecznem 1 lutego 1943 r., a dzień później pod Różą. Okupantom
przeciwstawili się również sami mieszkańcy wsi, którzy w obliczu wysiedleń niejednokrotnie woleli zniszczyć i porzucić swoje gospodarstwa.
Ze względu na masowy charakter wystąpień zbrojnych oraz oddolnego
oporu wydarzenia te nazwano powstaniem zamojskim.
W 1944 r. Niemcy przeprowadzili przeciw partyzantom akcje o kryptonimach Sturmwind I (10–15 czerwca) i Sturmwind II (18–28 czerwca).
W bitwie pod Osuchami (25–26 czerwca 1944 r.) skoncentrowane
oddziały polskie zostały pokonane przez przeważające siły niemieckie.
Poległo blisko 500 partyzantów, w tym dowódca obwodu AK Biłgoraj – Józef Stegliński pseudonim „Cord” oraz inspektor zamojski AK –
Edward Markiewicz pseudonim „Kalina”.

Do zadań partyzantów należało
paraliżowanie transportu wroga,
likwidacja kolaborantów
i konfidentów, organizowanie
wiejskich oddziałów samoobrony,
pomoc przy ewakuacji ludności
z zagrożonych miejscowości,
przeprowadzanie akcji
dywersyjnych na obiekty
administracyjne, gospodarcze.
Prowadzono też działania
odwetowe we wsiach zasiedlonych
przez kolonistów niemieckich
oraz staczano walki z partyzantką
ukraińską.
Armia Krajowa
na Zamojszczyźnie
wiosną 1943 r. liczyła około

3 tysięcy
żołnierzy.
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Szkolenie partyzanckie w powiecie biłgorajskim.
W lesie Trzepietniak na północ od Aleksandrowa
znajdował się obóz Kursu Młodszych Dowódców
Piechoty AK dowodzony przez Konrada
Bartoszewskiego ps. „Wir” / MZB

Zenon Jachymek ps. „Wiktor” (oparty
o drzewo), dowódca Rejonu VII Obwodu
AK w Tomaszowie Lubelskim w otoczeniu
żołnierzy swojego oddziału / MRTL
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Tomaszów Lubelski, pogrzeb Polaków, pasażerów
pociągu relacji Bełżec – Lwów, zamordowanych
przez UPA 16 czerwca 1944 r. w miejscowości
Zatyle / MRTL

Oddział Ukraińskiej Policji
Pomocniczej w Tarnogrodzie.
Policjanci ukraińscy z tamtejszego
posterunku brali udział
w pacyfikacjach wsi oraz obławach
na Żydów na terenie powiatu
biłgorajskiego / MZ
Wydawanie posiłku w kuchni ludowej prowadzonej
przez RGO w Tomaszowie Lubelskim / APZ

13.
„W czasie natarcia znaleźliśmy niemało
zmasakrowanych ciał bezbronnych ludzi,
w różnym wieku i różnej płci, w tym bardzo
wiele dzieci, które zamordowano we śnie lub
po schwytaniu podczas ucieczki. Chłopcy
z oburzeniem oglądali zwłoki mieszkańca
Dębin, u którego naliczyli 32 rany na
głowie, szyi, kończynach i tułowiu, zadane
bagnetem. Jeden z ocalałych wieśniaków
opowiadał, iż bulbowcy wrzucali do
płonących chałup rannych Polaków”.

Zagrożenie ze strony ukraińskiej spowodowało mobilizację hrubieszowskiego i tomaszowskiego obwodu Armii Krajowej. 2 czerwca 1944 r. doszło w rejonie Ulhówka i Rzeczycy do największej
w regionie operacji partyzanckiej przeciwko UPA. Pomimo braku
wyraźnego zwycięstwa, ekspansja oddziałów UPA została zahamowana do końca okupacji niemieckiej.
W latach 1943–1944 po obu stronach konfliktu zginęło po kilka
tysięcy ludzi, głównie polskich i ukraińskich mieszkańców wsi.

Widok na północno-wschodnią stronę
Cieszanowa spalonego przez UPA w maju 1944 r.
Zdjęcie wykonane na przełomie 1944 i 1945 r.
/ SSz/TR

Płonąca wieś Podlodów k. Pienian podczas
ataków UPA wiosną 1944 r. / MRTL

Do zaostrzenia antagonizmów na Zamojszczyźnie doszło w związku z udziałem Ukraińskiej Policji Pomocniczej w wysiedlaniu
Polaków oraz przeprowadzeniem przez władze niemieckie tak
zwanej „Ukraineraktion”. Był to kryptonim akcji wysiedleńczo-
-osiedleńczej przeprowadzonej od 13 stycznia do 6 marca 1943 r.
w kilkudziesięciu wsiach regionu, w ramach której w miejsce Polaków sprowadzano Ukraińców.
Intensyfikacja działań policji ukraińskiej i bojówek OUN (Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów) nasiliły się jesienią 1943 r. Kilka
miesięcy później na Zamojszczyźnie powstały pierwsze oddziały
UPA (Ukraińska Powstańcza Armia) oraz napłynęły sotnie UPA
z Galicji Wschodniej i Wołynia.

Karol Kostecki „Kostek”
dowódca kompanii podczas
obrony Narola przed
atakiem UPA w maju 1944 r.
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Janusz Peter,
fotografia z 1935 r.
/ MRTL

„Aresztowania trwały dalej – szczególnie
tych, którzy ukrywali się przed
wywożeniem na przymusowe roboty.
W czasie tych aresztowań były ofiary,
zabici i ranni. [W ukrywaniu chorych]
chodziło nam przede wszystkim o starszą
młodzież szkolną, a szczególnie żeńską.
U kobiet wykorzystywano sprawy kobiece
włącznie z podejrzeniem raka, ciąży
guzów macicy. Wykorzystywano mizerny
wygląd, mimo, że był zdrów, robił się
chory i leżał w szpitalu, a potem zwiewał”.
dr STANISŁAW POJASEK
z Biłgoraja

Zygmunt Klukowski
po aresztowaniu przez władze
komunistyczne w 1950 r.
Za kontakty z konspiracją
antykomunistyczną oraz
w związku z działalnością
syna Tadeusza w nielegalnej
organizacji „Kraj” był
przesłuchiwany i dwukrotnie
skazany na więzienie / IPN

14.

Kronikarze lat
okupacji
Zygmunt Klukowski (1885–1959) – doktor medycyny, przez
kilkadziesiąt lat dyrektor szpitala w Szczebrzeszynie, społecznik,
regionalista, bibliofil, historyk, oficer Wojska Polskiego, w Armii
Krajowej pseudonim „Podwiński”. Dokumentował niemieckie
zbrodnie na Zamojszczyźnie. W 1947 r. został powoływany na
świadka oskarżenia w Norymberdze. Jest autorem licznych opracowań dotyczących II wojny światowej, a przede wszystkim słynnego Dziennika z lat okupacji Zamojszczyzny.
Janusz Peter (1891–1963) – doktor medycyny, od 1927 r. dyrektor szpitala w Tomaszowie Lubelskim, społecznik, malarz, twórca
muzeum regionalnego. Jest autorem prac z historii medycyny oraz
dziejów regionu tomaszowskiego. W okresie okupacji niemieckiej
w BCh nosił pseudonim „Kordian”. Spisywał i gromadził stanowiące cenne źródło historyczne wspomnienia swoich współpracowników, wydane pod tytułem Tomaszowskie za okupacji.
Stanisław Pojasek (1898–1967) – pochodził z ziemi halickiej,
doktorat z medycyny uzyskał we Lwowie. Dyrektor szpitala w Biłgoraju od 1934 do 1966 r., społecznik, organizator, oficer Wojska Polskiego, w konspiracji w AK pseudonim „Adam”. Na krótko
przed śmiercią spisał pamiętnik, który został wydany w 1997 r.
pod tytułem Okupacja. Konspiracja. Medycyna.
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Stanisław Pojasek w mundurze
oficera Wojska Polskiego z dziećmi
znajomych / JB

Ostatnia grupa dzieci z ochronki prowadzonej przez
Różę i Jana Zamoyskich, uratowanych z obozu
przejściowego w Zwierzyńcu, wraz z opiekunką
Stefanią Olchową, 1944 lub 1945 r. / MZ

Okupacja niemiecka
Zamojszczyzny 1939–1944

Wystawa Muzeum –
Miejsca Pamięci w Bełżcu

Drewniana
brama wejściowa
do zamojskiej
Rotundy z napisem:
„Jeniecki Obóz
Przejściowy Policji
Bezpieczeństwa”
/ MZ

„W następstwie osadzono mnie
w Zamościu w Rotundzie, gdzie
bezskutecznie byłam poddawana
torturom celem wyjawienia konspiracji
partyzanckiej. Celem wymuszenia
zeznań przyłożono mi kilkukrotnie,
bezskutecznie, rozpalone żelazo
do stóp. Poza tym byłam bita do
nieprzytomności, miałam powykręcane
nogi i ręce na śledztwie. Na śledztwo
noszono mnie na kijach, ponieważ sama
już chodzić nie mogłam”.

Dziedziniec Rotundy z tablicą
upamiętniającą ofiary, lata 60. / APZ

15.

Rotunda
zamojska
Rotunda wybudowana w latach 20.–30. XIX w. to część fortyfikacji twierdzy zamojskiej. W latach 1940–1944 pełniła funkcję
niemieckiego więzienia śledczego, podlegającego lokalnej placówce policji bezpieczeństwa. W latach 1942–1943 była obozem
przejściowym dla wysiedlanej ludności Zamojszczyzny.
Już w październiku 1939 r. Niemcy dokonywali w Rotundzie pojedynczych egzekucji. Jako więzienie wykorzystano ją po raz pierwszy w 1940 r. w ramach tak zwanej akcji AB, skierowanej przeciwko polskiej inteligencji. W Rotundzie przetrzymywano więźniów
czekających na rozstrzelanie lub transport do obozu koncentracyjnego bądź innego więzienia.

FELIKSA RUCIŃSKA
Więźniarka Rotundy

W latach 1943–1944 przeprowadzano tu masowe egzekucje,
a dla zatarcia śladów zbrodni zwłoki zabitych palono. Obok Polaków ginęli tu również Żydzi oraz jeńcy sowieccy. Łączną liczbę
zamordowanych szacuje się na 6–8 tysięcy osób. Dla upamiętnienia ofiar tego nazistowskiego więzienia i miejsca terroru w 1947 r.
powołano Muzeum Martyrologii Zamojszczyzny – Rotunda. Wokół
murów Rotundy utworzono cmentarz.
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Afisz Komitetu Budowy
Pomnika-Mauzoleum
„Rotunda” w Zamościu
skierowany do społeczeństwa
Zamojszczyzny z apelem
o udzielenie pomocy
w utworzeniu miejsca pamięci
/ MZ

Ekshumacja zwłok ofiar
Rotundy, 1944 r. / PMM

Akcja AB – tak zwana Nadzwyczajna Akcja
Pacyfikacyjna (niem. Ausserordentliche
Befriedungsaktion) przeprowadzona przez SS
i policję niemiecką w GG od maja do lipca 1940 r.,
w ramach której zamordowano ponad 3,5 tysiąca
przedstawicieli polskich elit intelektualnych.

