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Od początku istnienia wsi do czasów odzyskania niepodległości
Miejscowość Stary Zamość, od której powstała gmina Stary Zamościu wywodzi się od czasów XV wieku tj,od
momentu – jak pisze A. A. Witusik w swojej pracy p, t. "O Zamoyskich, Zamościu i Akademii Zamojskiej" –
kiedy jeden z Jelitczyków, Tomasz z Łaźnina, protoplasta rodu Zamoyskich migrował ze staropolskiego
województwa łęczyckiego na tutejsze tereny. Tomasz z Łaźnina w roku 1443 nabył dwie wsie: Wierzbę i
Zamoście. Odtąd wieś Zamość miała stać się rodowym gniazdem Zamoyskich. Z czasem, kiedy kanclerz
wielki korony Jan Zamoyski założył w 1580 roku miasto Zamość, wioska została nazwana Starym Zamościem.
Michał Pieszko w swoim przewodniku po Zamościu i okolicy tak pisze o starym Zamościu: Tomasz
przesiedlił się z województwa sieradzkiego do Ziemi Chełmskiej woj. Ruskiego. Wioska w której zamieszkał
położona nad rzeką łączyła się z innymi osadami za pomocą mostu, dzięki czemu jego osiedle otrzymało
nazwę Zamościa – dziś zwie się Starym Zamościem.
Zygmunt Wierzchowiak w swoim artykule opublikowanym w czasopiśmie "Kultura i społeczeństwo ( 1977),
tak pisze o Starym Zamościu. Wieś Stary Zamość leży przy szosie prowadzącej z Lublina do Zamościa na
strumykiem bez nazwy, stanowiącym dopływ Topornicy. Istniała już w 1429 roku. Wieś ta w II połowie XIX
wieku miała dwie nazwy "Zamość Ordynacki" i "Stary Zamość Kościelny"; wynikało to stąd, że część
mieszkańców była zmuszona odrabiać pańszczyznę w folwarku ordynackim, cześć zaś w folwarku
kościelnym.
Jak podają źródła we wsi Stary Zamość Ordynacki i Kościelny władze carskie zniosły pańszczyznę 15 maja
1863 roku. Zniesienie pańszczyzny nastąpiło w związku z rozwijającym się wówczas w Polsce powstaniem
styczniowym. Władze carskie chcąc uspokoić wrzenie chłopów wprowadziły tzw. "ukaz" carski, aby chłopi nie
włączyli się do powstania. Po uwłaszczeniu ze względu na bardzo dobre położenie ekonomiczne we wsi Stary
Zamość została utworzona gmina gmina stary Zamość jako ośrodek władz administracyjnych, gdzie
utworzono również pocztę i szkołę rosyjską. Władze carskie po uwłaszczeniu w 1863 roku powołały do życia
gminę Stary Zamość, do której włączono 15 wsi z przyległymi do nich folwarkami w następującej kolejności:
1.
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Stary Zamość Ordynacki i Kościelny
Wierzba
Krasne
Wisłowiec
Majdan Sitaniecki
Zabytów
Wiszenki
Sulmice
Kalinówka
Huszczka Mała
Huszczka Duża
Chomęciska duże
Udrycze
Dękowice
Chomęciska Małe.

Na czele gminy stał wówczas wójt z wyboru i jego zastępca, sekretarz gminy i jego pomocnik. Wójt musiał być
pochodzenia rosyjskiego i nosił na piesi medal na którym widniało godło Rosji i napis w języku rosyjskim "Wójt
gminy Stary Zamość". Medal ten gwarantował osobie wójta nietykalność. Wraz z utworzeniem gminy
utworzono - 3 osobowy posterunek policji dla nadzoru i utrzymania porządku w zasięgu gminy.
Z okresu powstania styczniowego brak brak źródłowych wiadomości o walkach w gminie Stary Zamość.
Wg. relacji ustnej kol. Bączka Stanisława z Krasnego na podstawie opowiadań jego rodziców,
prawdopodobnie we wsi Krasne w czasie powstania Kozacy przeprowadzali rewizję szukając ukrytych
powstańców z bronią. Broń w postaci pistoletów przechowywana była w starej lipie. Kol[ega] Pieczykolan
Czesław pamięta jak ojciec powiadał, że powstańcy z 1863 roku stoczyli potyczkę w Poduchownym Zamościu
i Wierzbie. Kol. Mazurek Jan z Krasnego słyszał również od ojca, że kasa powstańców została zabrana przez

Kozaków. Kasa była ukryta na tzw. "wapieku" W Krasnem. Jak wynika z powyższego nie było w gminie
większych walk powstańczych jak to miało miejsce na Roztoczu w rejonie Zwierzyńca, Krasnobrodu,
Tomaszowa Lubelskiego i Biłgoraja.
Po upadku powstania styczniowego i wprowadzanej rusyfikacji, mieszkańcy gminy Stary Zamość dążyli do
podniesienia oświaty wśród młodzieży. W tym celu w pobliżu kościoła parafialnego przy Kmiecicowym
Gościńcu1 utworzono szkolę. Uczono w niej na j. rosyjskim. Frekwencja szkolna była bardzo mała, ponieważ
powszechne nauczanie nie obowiązywało. Władze carskie nie troszczyły się o szerzenie oświaty, a o
nauczaniu historii Polski nie było w ogóle mowy. Właśnie w tym okresie pojawili się na wsi tzw. "wędrowni
polscy nauczyciele najczęściej pochodzący z Galicji zaboru austriackiego, którzy uczyli przy drzwiach
zamkniętych" i uczyli czytania i pisania w języku polskim. O takim nauczycielu jest wzmianka w Kronice Szkoły
w Krasnem.
Wielkim wydarzeniem dla gminy było utworzenie w 1881 roku Orkiestry Włościańskiej założonej przez
Karola Namysłowskiego. Orkiestra ta odegrała wielką rolę "dla pokrzepienia serc" w dziejach tutejszej gminy, a
głęboka treść patriotyczna granych melodii ludowych ugruntowywała patriotyzm mieszkańców tych okolic.
Około roku 1898 do poszczególnych wsi gminy Stary Zamość docierały gazety polskie jak: "Zorza", później
"Zaranie", "Gazeta Świąteczna", "Posiew", "Polak" i "Głos Ludu". Największa popularnością cieszyło się
"Zaranie".
W roku 1904 kiedy wybuchła wojna rosyjsko – japońska wielu mieszkańców gminy zostało
zmobilizowanych do wojska i skierowanych na front japoński, Duża część nie powróciła dostając się do
niewoli, lub poniosła śmierć w walkach. Po zakończonej wojnie w 1905 roku w której Rosjanie ponieśli
klęskę, władze carskie ogłosiły w Polsce tolerancję wyznań. W związku z tym w Starym Zamościu zakończono
budowę kościoła parafialnego. W roku 1908 przy szosie Krasnystaw - Zamość zbudowano murowaną szkołę
czteroklasową wraz z mieszkaniem dla nauczyciela (obecnie budynek gminy). Uczono w tej szkole tylko w jęz.
rosyjskim. Podobną szkołę wybudowano również w Krasnem, którą oddano do użytku tuż przed wybuchem I
wojny światowej. Budowa i organizacja tych szkół była przeciwdziałaniem władz carskich na organizowanie
szkół tajnych polskich, organizowanych przez polskich nauczycieli i mieszkańców walczących o zachowanie
polskości na tych terenach
W roku 1914 po wybuchu I wojny światowej władze carskie ogłosiły powszechną mobilizację powołując do
wojska mężczyzn do lat 42. W połowie lata 1915, kiedy ofensywa austriacka nabrała dużego rozmachu, a
Rosjanie byli pędzeni na wschód, do Starego Zamościa przybył oddział Dońskich Kozaków w celu
ewakuowania ludności. W wyniku tego wiele rodzin wyjechało w głąb Rosji z całym dobytkiem, cześć ukryła
się w okolicznych lasach. Rosjanie po ewakuacji ludności palili poszczególne wsie, zostawiając Austriakom
spaloną ziemię.
Na terenie gminy Stary Zamość toczyły się ciężkie walki między nacierającymi wojskami austriackimi a
cofającymi się Rosjanami. Pozostałością tych walk są cmentarze poległych żołnierzy austriackich w
Chomęciskach Małych i w Krasnem. Polacy, którzy pozostali już pod zaborem austriackim wrócili do swoich
wsi, by w trudnych warunkach przystąpić do odbudowy swoich wsi i pracy na roli.
W roku 1916 mieszkańcy wsi Stary Zamość i Wierzba utworzyli Polską Organizację Wojskowa (POW) w
konspiracji przed władzami austriackimi. Organizatorami byli: Tadeusz Paszkowski, Jan Jachorek, Jan
Maziarczyk jako dowódca. Prezesem tej organizacji został Jan Jachorek. Zadaniem POW była rekrutacja
lokalnych szeregów marszowych oraz utrzymywania kontaktu z Legionami Polskimi, celem walki o niepodległą
Polskę w najbliższej przyszłości. Był to piękny zryw patriotyczny i "Peowiacy" wierzyli, że swoją działalnością i
walką przyczynią się do odzyskania niepodległości Polski.
W roku 1927 z inicjatywy POW rozpoczęto nauczanie dzieci z zakresu szkoły powszechnej, oczywiście już
w języku polskim. Poczałkowo szkoła ta mieściła się w siedzibie Karola Namysłowskiego, a nauczanie dzieci
rozpoczęła Namysłowska, żona syna Karola Namysłowskiego Stanisława. Władze austriackie nie
przeszkadzały w zakładaniu i rozwoju szkół polskich na terenie gminy. Prowadząc jednak wojnę z Rosją
carską ściągali od ludności wysokie kontyngenty w postaci zboża, mięsa, roślin okopowych, warzyw, siana,
1Pozostałości starego traktu królewskiego, który oznakowany przydrożnymi kapliczkami przebiegał z Warszawy przez
Stary Zamość w kierunku Lwowa. Według sporządzonego przez Henryka Sienkiewicza zapisu w "Potopie" przejeżdżał
tędy sam Andrzej Kmicic, stąd przyjęta przez miejscowa ludność nazwa, która funkcjonuje do dziś. Relacja Marii
Kiszka (Chomęciska Małe)

słomy. Było to bardzo uciążliwe dla ludności całej gminy.
W roku 1928 Polska po długoletniej niewoli odzyskała niepodległość. Warto tu wspomnieć o pierwszych
wójtach gminy Stary Zamość w odrodzonej Polsce. Byli to kolejno: Michał Maziarczyk, Józef Józef Królikowski,
Jan Denkiewicz, Andrzej Kardasz Karol Pawlasiuk, który był ostatnim wójtem do wybuchu II wojny światowej.
Do ważniejszych wydarzeń okresu międzywojennego należny zaliczyć:
−
−
−

−
−

−

−

w roku 1921 Rada Gminna postanowiła rozdzielić grunta księże [leżące] odłogiem w Borowinie
później dokonano dalszego podziału folwarku w Borowinie. Ziemię otrzymali początkowo bezrolni, a później
wszyscy ci, którzy brali czynny udział w POW i Legionach Piłsudskiego
przy końcu 1922 roku powołano w gminie Komitet Budowy Szkół, dzięki któremu rozpoczęto budowę
szkoły w Wierzbie, następnie w Chomęciskach Dużych i Wisłowcu. Dla szkoły w Udryczach wykupiono
posiadłości Zawadzkich. Później w następnych latach wybudowano szkoły w Wisłowcu i Majdanie
Sitanieckim. Warto tu podkreślić, że inicjatywa budowy szkół wyłoniła się z haseł głoszonych przez
"Zaranie", " Ziemia, oświata i władza dla Ludu". Budowa szkół na terenie gminy była wspaniałym zrywem
społecznym , bowiem w tym okresie rzadko kto umiał czytać i pisać po polsku, wielu było analfabetów , lub
umiało się tylko podpisać słabo czytając.
Na terenie gminy Stary Zamość w pierwszej połowie lat 30 – tych powstała wieś Podkrasne z likwidacji
serwitutów. Były to grunty poleśne i początkowo prawo na zagospodarowanie tej ziemi otrzymało 40 rodzin.
W okresie międzywojennym na terenie gminy istniały następujące ugrupowania polityczne: Polskie
Stronnictwo Ludowe "Wyzwolenie", Blok Bezpartyjny, (Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem; BBWR),
Polska Partia Socjalistyczna, narodowa Demokracja, Stronnictwo Chłopskie i Stronnictwo ludowe "Piast".
BBWR i Narodowa Demokracja popierały rządy sanacyjne. Stronnictwo Ludowe "Piast
stało na stanowisku tolerancji , natomiast inne ugrupowania utworzyły "Centrolew" będący w opozycji do
rządów sanacji. Ugrupowanie "Centrolewu" było dość silne, organizowało wyjazdy na wiece i manifestacje
do Zamościa i Szczebrzeszyna, szczególnie w latach 1936/37. ZSL "Wyzwolenie" miało swego posła na
Sejm, był nim rolnik z Kol. Borowina Stanisław Kostrubała.
W gminie dość silna i liczną była organizacja młodzieżowa "Wici". W tej organizacji wyrosło wielu działaczy
ludowych jak: Tront, Adolf Skowyra z Chomęcisk Dużych.

Okres poprzedzający wybuch II wojny światowej, to przejaw patriotyzmu i działań społecznych mieszkańców
gminy Stary Zamość. Działają tu aktywnie Kółka Rolnicze, Kasa Stefczyka, Ochotnicza Straż Pożarna, Koła
Gospodyń Wiejskich.
Okres wojny i okupacji
Nadszedł wrzesień 1939 roku – rozpoczęła się mobilizacja ludzi, koni dla obrony kraju. Pierwsze walki między
wojskami polskimi i niemieckimi miały miejsce w dniu 19 września w Majdanie Sitanieckim. W wyniku tych
walk zginął kpt. Zdzisław Rychlik i 13 nieznanych żołnierzy. W dniu 15 września na łąkach wsi Stary Zamość
spadł samolot Polskich Sił Powietrznych. Zginął tragicznie jego pilot nazwiskiem Zając, mieszkaniec
Warszawy. Zwłoki później ekshumowano i przewieziono do Warszawy. W okresie działań wojny obronnej na
polach wsi Stary Zamość (koło Denkiewicza) zginęło czterech nieznanych żołnierzy wojska polskiego.
Wszyscy polegli żołnierze z majdanu Sitanieckiego i Starego Zamościa pochowani zostali na cmentarzu w
Starym Zamościu.
Na teren gminy wojska niemieckie wkroczyły przy końcu września 1939 roku. Po zajęciu gminy Stary
Zamość, hitlerowcy zaczęli wywozić ludzi na roboty do Niemiec, pobierać kontyngenty, zabierać zakładników,
wysiedlać, rozstrzeliwać, i. t. p. Jest to okres największej gehenny dla mieszkańców gminy przez blisko sześć
lat. Mieszkańcy nie mogą pogodzić się z okupacyjną niewolą i prześladowaniami. Już w październiku tworzą
się pierwsze komórki organizacyjne Ruchu Oporu. Organizatorami i przywódcami są:
−
−

działacze polityczni: Denkiewicz Jan s. Jana ps.. "Powolny", Pawlasinka Karol, Waśko Adam –
nauczyciel.
przywódcy wojskowi: Walenty Jaskalecki ps.. "Jurand" – dowódca placówki wsi Wierzba w latach 1939 –

1944, Roman Szczur ps.. "Uurszula – dowódca plutonu szturmowego w latach 1940 – 1941 2, Henryk
Kapłon ps.. "Żuraw" – dowódca plutonu szturmowego w latach 1942 – 1944.
Wyżej wymienieni skupiają następnie najbardziej patriotycznie nastawionych obywateli, a szczególnie oficerów
i podoficerów. Gdzieś w grudniu 1939 roku posiadają już pierwsze placówki ruchu Oporu pod nazwą Związek
Walki Zbrojnej (ZWZ) we wszystkich wsiach gminy Stary Zamość:
we wsi Wierzba na czele placówki stał Walenty Jaskalecki ps.. "Jurand"
Stary Zamość - Stanisław Zderkiewicz ps.. " (?)
Krasne – Michał Mazurek ps.. "Liść"
Wisłowiec - Bronisław Biskupskips.. (...)
Chomęciska Małe – Jan Szymalaps.. (...)
Borowina – Walerian Baran ps.. "Marczyński"
Kolonia (?) - Franciszek Pawelec ps.. (...)
Majdan Sitaniecki- Lucjan Zderkiewicz ps. "Mucha".
Placówka w Majdanie Sitanieckim powstała nieco później pod nazwą BCh. Dowódcą nad całością był
początkowo komendant ZWZ Roman Szczur ps. "Urszula", następnie Jan Denkiewicz ps. "Pobór", który był
komendantem nad gminą Stary Zamość i gm. Nielisz.
13 stycznia 1940 roku powstaje na terenie gminy Stary Zamość trójka polityczna organizowana przez
ruch ludowy pod kryptonimem "Roch". Centralne kierownictwo "Rochu" powołało własną silę zbrojną zwaną "
"Strażą Chłopską" - "Chłastrą" przekształcona później w Bataliony Chłopskie, które na Zamojszczyźnie i w
gminie Stary Zamość powstały w 1941 roku. Bataliony Chłopskie była to dość prężna organizacja zbrojna i
warto tu podkreślić, że wielu członków ZWZ przechodziło później na stronę BCh, aż do zjednoczenia.
Dowództwo wojskowe nad BCh pełnili kolejno w gminie: Władysław Kostrubała ps. "Gryf", z – ca Władysław
Sidor ps. "Kos", Michał Mazurek ps. "Liść" i Stanisław Nizioł ps. "Śmiech".
Jesienią 1939 roku po rozwiązaniu na terenach wschodniej Polski związków taktycznych czterech Armii
Wojska Polskiego – ludność miejscowa odczuwająca potrzebę dalszej walki gromadziła pozostawioną broń.
Okupant po zajęciu terenów wschodniej Polski wezwał ludność polską do składania broni, za posiadanie
której groziła kara śmierci. Tylko cześć ludności polskiej dostosowała do wezwań władz okupacyjnych.
Na terenie gminy Stary Zamość ówczesny wójt – działacz społeczny Karol Pawlasiuk wbrew wezwaniom i
groźbom okupanta nie oddał zebranych karabinów. Wspólnie z Bolesławem Molasem i Tadeuszem Śmigą,
broń ( 32 karabiny) zakopali na miedzy graniczącej pola Molasa B. I Pawlusiaka Karola. Bron ta później była
wykorzystywana dla Ruchu Oporu. Duża ilość broni przechował w stodole Pieczykolan (...), ojciec Czesława.
Było tego około 250 karabinów i znaczna ilość amunicji. Do gromadzenia broni w stodole Pieczykolana
najbardziej przyczynił się Władek Sidor ps. " Kos". Cała bron po rozbrojeniu się dwóch plutonów W. P w
cegielni u (J...) przenieśli obaj z Jaśkiem Mazurem ps. (...). Z uwagi na fakt zgromadzenia dużej ilości broni w
zabudowaniach Pieczykolana syn Czesław zawiadomił komendanta placówki Walentego Jaskaleckiego ps.
"Jurand" aby tę broń zabrał i odpowiednio przechował. Walenty Jaskalecki postanowił bron oczyścić i
zamagazynować w magazynach ziemnych w lesie na Piszczonce, czyszczenie broni trwało dość długo od
grudnia 1942 do marca 1943. Broń czyścili i budowali podziemne magazyny niżej podani:
Walenty Jaskalecki ps. "Jurand", komendant placówki Wierzba
Czesław Pieczykolan ps. "Topola" z Wierzby"
Franciszek bochniak ps. "Tygrys" z Wierzby
Jan Złomańczuk ps (...) ze Starego Zamościa
Broń w magazynach na Piszczonce pozostała od marca 1943 r. do września 1943. od października 1943
roku zmieniono magazyny, a w nowych magazynach wiedzieli już tylko Walenty Jaskalecki – komendant
2 8 maja 1946 roku grupa żołnierzy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość pod dowództwem "Urszuli"zaatakowała
więzienie w Zamościu i uwolniła więźniów. Po zakończeniu działań II wojny światowej Roman Szczur nie ujawnił
się, lecz dalej walczył ale juz z tzw. "władza ludową . Niestety spotkał go tragiczny los, jak wielu jemu podobnych.
W roku 1994 jego prochy spoczęły na cmentarzu w Sitańcu (Kronika Gminy Stary Zamość, s. 56)

placówki, Roman Szczur ps. "Urszula", Stanisław Molas ps. Ścigły" i Ryszard Jaskalecki ps. "Rut". 3
W roku 1940 Niemcy rozpoczęli aresztowania inteligencji polskiej. Pierwsza ofiarą aresztowania był ksiądz
kanonik dr Leon Chruścicki, l. 53 proboszcz parafii Stary Zamość. Został on aresztowany 15. 06. 1940 r. przez
Gestapo podczas odprawiania nabożeństwa w kościele i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau,
gdzie zginął. Następnie aresztowani byli bracia nauczyciele, którzy pracowali do wybuchu wojny na Wołyniu.
W czasie aresztowania mieszkali w Podkrasnem u swego ojca, który pochodził z Zarudzia. Nauczyciele ci to:
Zarudzki Tadeusz i Kazimierz. Gestapowcy podczas aresztowania znaleźli przy nich gazetki z Ruchu Oporu,
ponieważ sami byli członkami. Obaj aresztowani zginęli w Oświęcimiu. Aresztowany był również dyrektor
szkoły w Chomęciskach Dużych Franciszek Wolski. W czasie łapanek do Niemiec zdołał zbiec z pociągu i
wrócił do Chomęcisk Dużych, ale przez cały okres okupacji ukrywał się. Po wyzwoleniu Franciszek Wolski był
jeszcze przez wiele lat dyrektorem szkoły. Był aresztowany również Adam Waśko nauczyciel szkoły w
Wierzbie , wywieziony do Oświęcimia z którego wrócił, lecz po kilku miesiącach zmarł.
Niemcy chcieli aresztować pozostałych na parafii dwóch księży Bogusława Efnera i Henryka
Pawłowskiego, lecz w porę zbiegli i Henryk Pawłowski był później kapelanem w Ruchu Oporu. W dniu 20. V.
1941 r. aresztowano Berlina Edwarda, wywieziony do Oświęcimia i tam zginął 28 . 10. 1942 r.
Wiosna 1941 r. doborowa 3 osobowa grupa wypadowa pod dowództwem por. Jana (?) "Marbut"
przeprowadziła akcję pieniężną w gminie Stary Zamość. Oprócz pieniędzy zabrane zostały również
dokumenty podatkowe i listy kontyngentowe. Akcję przeprowadzono obok obok szkoły podstawowej w
Wierzbie, w której wówczas mieściły się koszary wojsk niemieckich. Wójt gminy Karol Pawlasiak i sekretarz
Abramowicz będąc poinformowani nie utrudniali akcji. Akcję przeprowadzili: Jan Turowski "Norbert", sierż.
Roman Szczur "Urszula", szeregowy (...) (...) "Kropka" i kilkunastu w obstawie.
Na terenie gminy Stary Zamość było wielu mieszkańców pochodzenia niemieckiego. Na przykład we wsi
Huszczka Duża (obecnie gmina Skierbieszów) trzy czwarte włościan była pochodzenia niemieckiego, mimo,
że mieszkali tu już od wielu lat i byli obywatelami polskimi. Jesienią 1941 roku ludność polska z Huszczki
Dużej została wysiedlona, a jej gospodarstwa objęli w posiadanie Volksdeutsche. W miarę posuwania się
wojsk niemieckich na wschód Niemcy zaczęli organizować coraz większy terror urządzając łapanki młodzieży,
podwyższali kontyngenty, a za niewykonanie zarządzeń wywozili do obozów śmierci. W czasie swoich akcji
dokonywali również rozstrzeliwań.
W odwet za te akcje niemieckie w nocy z 28 na 29 kwietnia 1942 roku Ruch Oporu o sile dwu plutonów
dywersyjnych ZWZ dowodzonych przez Romana Szczura ps. "Urszula" u którego w plutonie znajdowali się
ludzie z placówki Krasne oraz Edwarda Lachowca ps. "Konrad" 4pod ogólnym dowództwem por. Jana
Turowskiego ps. "Norbert", została wykonana akcja na wieś Huszczka Duża. W czasie akcji zostało zabitych
28 Niemców, a wielu zostało rannych. Wieś uległa całkowitemu spaleniu. Akcja została wykonana bez strat
własnych. Z placówki w Krasnem w akcji wzięli udział żołnierze:
(...) Mazurek ps. "Liść"
Bęcal Stanisław ps. "Górnik"
Sidor Bogusław ps. "Żywy"
Pałka Stanisław ps (...)
Mazurek Edward ps (...)
Pawlak Wacław ps. (...)
Smyk Wacław ps. (...) i wielu innych
Ruch Oporu stosował rożne formy walki na Volksdeutschów i sympatyków niemieckich. Nakładano
kontrybucje w formie pieniężnej lub materialnej. Uzyskane fundusze zasilały kasy organizacyjne, natomiast źle
prowadzącym się paniom, które zadawały się z żołnierzami niemieckimi obcinano włosy "na...." Do
kolaborantów wszelkiego autoramentu wysyłano pisma anonimowe do wyroków śmierci włącznie. Szeroko
3 Relacja: Bolesława Pieczykolana, Eugeniusza Molasa, Zygmunta Denkiewicza
4 Dowódca I plutonu szturmowego AK w Łabuniach ps. "Fruwak", "Konrad". Pluton "Konrada" liczył ok. 15 osób.
Edward Lachawiec zginął wraz z grupą dziewięciu osób w nocy 18 kwietnia 1945 roku w podpalonych przez
enkawudzistów i ubeków zabudowaniach: Józefa Bilskiego, Stanisława Adamczuka i Leokadii Pieli w w Kolonii
Łabunki – Tuczapy. wg. J. Grygiel ZWZ i AK w Obwodzie Zamojskim 1939 - 44 . Warszawa 1975, s.

stosowaną formą walki było przekładanie kolczyków u trzody chlewnej z większych sztuk na mniejsze. 5
***
24 października 1942 roku zostałam aresztowana przez Gestapo i odstawiona do Zamościa ul. Żeromskiego ,
gdzie w piwnicach siedziałam kilka dni. Siedziało w tej celi kilka Żydówek. Stamtąd przewieziono mnie do
więzienia na u. Okrzei w Zamościu (dawna Więzienna). Dnia 4 stycznia 1943 roku byłam w Gestapo na
badaniu, na którym zostałam bardzo pobita – całe plecy, do kolan nogi były czarne. W czasie badania byli
gestapowcy znani nam więźniom w większości tzn. Bernard Margoński, Mazurek. W czasie przesłuchania i
bicia nie wydalam nikogo. Margoński odwiózł mnie z powrotem do więzienia. Na poobijanych częściach ciała
porobiły się ropnie – lekarz Rychter ściągał najpierw ropę strzykawką, ale nie było skutecznie i musiał robić
później cięcia na dwu ropniakach.
Wczesną wiosna 1943 roku Ruch Oporu przygotowywał odbicie z więzienia więźniów politycznych, ale z
powodu z powodu zagrożenia nie doszło do skutku. Łączniczka pomiędzy więźniami politycznymi a wolnością
była ukraińska więźniarka na oddziale kobiecym - Halina Białowna bardzo uczynna – miała kontaktyna
zewnątrz, dokąd przekazywała wiadomości od badanych więźniów. Ona była też w kontakcie z moim mężem
– a że jej groziło aresztowanie zdecydowała się wyprowadzić mnie z więzienia, a samej pójść do oddziału
partyzanckiego.
Z więzienia wyszłyśmy we dwie w Wielką Sobotę 24 kwietnia 1943 roku po apelu wieczornym po 18 – tej.
Wytłumaczyłyśmy na bramie, że idziemy po bieliznę na strych w domu inspektora więzienia. Po paru
perypetiach (spotkałyśmy innych strażników) udało nam się wyjść poza zasięg więzienia i bocznymi uliczkami
doszłyśmy na ulice Szwedzką, gdzie miałam kuzynów. Tam przesiedziałyśmy do nocy w piwnicy. Przyszli tu
powiadomieni mąż Leonard i brat Stefan Bakuniak. W nocy przeszłyśmy poza Sitańcem i między Kolonią
Wisłowiec i Borowina Starozamojską przez las do Wierzby. Resztę tej nocy i Święta Wielkanocne spędziliśmy
serdecznie przyjęci całą czwórka w domu Jana Denkiewicza ps. "Powolny". Następnych kilka dni
przebywaliśmy z Haliną Białowną na Majdanie Sitanieckim u Chomy A. przy lesie. Nie mogliśmy jednak tu
długo zostawać wśród swoich. Szukaliśmy schronienia w Kieleckiem, ale i tam były aresztowania. Wróciliśmy
więc bliżej swoich a Halina Białowna została w oddziale Kapłonia "Żurawia" na terenie gminy Stary Zamość.
Ja, brat z mężem pod zmienionymi nazwiskami zamieszkaliśmy w Kol. (?) gmina Gorzków, pow. Krasnystaw
do końca wojny. 21 lipca 1944 roku wrodziliśmy do Udrycz do stron rodzinnych. ( Relacja Adeli Bakuniak ps.
"Adis – Abeba", po mężu Ostowicz z Udrycz )

W dniu 4 grudnia 1942 roku o godz. 3 – ej nad ranem hitlerowska ekspedycja rozpoczęła wysiedlanie wsi:
Stary Zamość, Chomęciska Duże i Małe, Borowina, Wisłowiec, Udrycze, Kol. Udrycze i Poduchowny Zamość.
Część wsi w gminie jak Huszczka, Krasne, Majdan Sitaniecki nie zostały wysiedlone, a ludność tych wsi miała
stanowić sile roboczą dla wsi nasiedlanych przez Volksdeutschów.
Ludność ze wsi wysiedlanych w większości uciekła udając się do wsi niewysiedlonych. Młodzież i
mężczyźni dołączyli się do Ruchu Oporu prowadząc teraz na śmierć i życie walkę z okupantem. W czasie
wysiedlania Ignaciuk Walerian lat 33 został zamordowany, zakłuty bagnetami na własnym podwórku 6 grudnia
przez kolonistów niemieckich. Wcześniej jeszcze przed wysiedlaniem 12 października 1942 roku zostali
zastrzeleni w przytułku przy kościele Burlita Maria lat 45, Zańko Zofia lat 60 i Bednarska Rozalia lat 71.
Zabójstwa dokonał agent SS Tyldz wspólnie z miejscowym Volksdeutschem Królem Stanisławem synem
Walerego.
W noc sylwestrową 1942/1943 roku dokonano skoordynowanej akcji dywersyjnej przez kilka oddziałów AK
"Norberta", "Podkowy" i "Wira", m. in. wysadzono most kolejowy na rzece Wieprz w Ruskich Piaskach. I
chociaż ten fakt bezpośrednio nie dotyczy gminy Stary Zamość i jej mieszkańców, to masakra jaka miała
miejsce 4. I. 1943 roku, w której zginęło 30 osób ściśle z tym faktem się łączy Niemcy po akcji na podstawie
śladów, stwierdzili ze kierunek marszu partyzantów wskazywał, że sprawcami akcji dywersyjnej musieli być
mieszkańcy wsi Wierzba, lub dali schronienie dywersantom. Wśród zamordowanych 30 osób w Wierzbie były
dzieci, kobiety i starcy. Mord został upamiętniony tablicą pamiątkową na budynku szkoły w Starym Zamościu.
(Relacja J. Czugały, po rozmowie jeszcze w okresie okupacji z Volksdeutschem. )
5 Relacja Zygmunta Dankiewicza.

W noc sylwestrową 1942/1943 roku grupa grupa konspiratorów w składzie czterech członków z Ruchu Oporu
przeprowadziła akcję dywersyjną mającą na celu przerwanie kabla strategicznego w lesie sitanieckim
łączącego Zamość z III Rzeszą. W akcji brali udział:
Władysław Sidor ps. "Kos", dowódca grupy
Ryszard Jaskalecki ps. "Rut"
Czesław Pieczykolan ps. "Topola"
Tadeusz Goch ps. "Podhorodecki". (Relacja Sidora Bogusława)

Rok 1943
W odwet za przeprowadzoną akcję sabotażowo – dywersyjną w noc sylwestrową 1942/1943 dokonaną przez
Ruch Oporu w Ruskich Piaskach, w dniu 4 stycznia 1943 roku Niemcy dokonali pacyfikacji wsi Wierzba. Nie
szczędzili nikogo. Mordowali dzieci i starców, mężczyzn i kobiety – oto ofiary pacyfikacji:
Imię i nazwisko

Wiek / urodzony

Maziarczyk Jan s. Jana

lat 75

Domina Władysław s. Michała

ur. w 1924 roku

Pieczykolan Bogusław s. Pawła

ur. w 1927 roku

Malinga Alojzy s. Józefa

ur. w 1907 roku

Malinga Stanisław s. Alojzego

ur. w 1925 roku

Malinga Józef s. Piotra

lat 56

Malinga Stanisław s. Józefa

ur. w 1928 roku

Molas Antoni s. Tomasza

ur. w 1901 roku

Molas Walerian s. Franciszka

ur. w 19 [..] roku

Staroń Jan s. Stanisława

ur. w 1904 roku

Denkiewicz Andrzej s. Mateusza

lat 70

Dusznik Jan s. Józefa

ur. w 1898 roku

Dusznik Piotr s. Józefa

ur. w 1900 roku

Chojda Jan s. Pawła

ur. w 1899 roku

Bur[c?]on Michał s. Michała

ur. w 1909 roku

Burcon Bogdan s. Michała

ur. w 1916 roku

Maziarczyk Józef s. Jana

ur. w 1898 roku

Mazurek Stanisław s. Pawła

ur. w 1910 roku

Denkiewicz Eugeniusz s. Wojciecha

ur. w 1919 roku

Czugała Józef s. Józefa

ur. w 1917 roku

Czugała Jan s. Józefa

ur. w 1919 roku

Denkiewicz Jan s. Jana

ur. w 1909 roku

Ulanowski Zdzisław s. Tadeusza

ur. w 1935 roku

Ulanowski Adolf s. Tadeusza

ur. w 1926 roku

Ulanowski Jan s. Antoniego

ur. w 1896 roku

Ulanowska Katarzyna ze Smyków

lat 41

Ulanowski Władysław s. Jana

ur. w 1927 roku

Ulanowski Bogusław s. Jana

ur. w 1928 roku

Ulanowski Czesław s. Jana

ur. w 1930 roku

Ulanowska Katarzyna z Amrożych

lat 51

W marcu 1943 roku siedmioosobowa grupa członków ruchu Oporu ZWZ z Wierzby uzbrojona w 2 rkm, 5 kbk,
granaty i częściowo broń krótką pod dowództwem plutonowego Waleriana Barana ps. "Marczyński" z oddziału
szturmowego dowodzonego przez ppor. Henryka Kapłona ps. "Żuraw", wspólnie z oddziałem z placówki
Zamość zamierzali rozbić więzienie w Zamościu i uwolnić osadzonych w nim członków Ruchu Oporu, m. in.
Adelę Bakuniak z Udrycz. Niemcy niestety rozpoznali zamiary konspiratorów zamojskich, dowódca oddziału
szturmowego zmuszony został do opuszczenia Zamościa. Do akcji niestety nie doszło. Partyzanci z placówki
Wierzba w drodze powrotnej z Zamościa o świcie zostali zauważeni przez Niemców w Kol. Wisłowiec.
Partyzanci szybko oddalili się w kierunku lasu stryjowskiego. Niemcy natychmiast zorganizowali pościg.
Przewaga była co najmniej pięciokrotna na niekorzyść partyzantów. Odległość pościgu za siedmioosobową
grupą dywersantów wynosiła około 500 metrów. Nieco śmielszych Niemców podjeżdżających na koniach
partyzanci hamowali strzałami z broni pojedynczej. Kiedy partyzanci skryli się za wierzchołkiem góry we wsi
Wierzba, Niemcy jakby zwolnili tempo natarcia (chyba dla złapania oddechu). Niemcy wchodząc do wsi
Wierzba widzieli już za wsią swoje niedoszłe ofiary. Wówczas przyspieszyli kroku wykrzykując "polnisze
bandit", "polnisze bandit". Kiedy skryliśmy się za szczytem góry, "leśna droga" stracili nas z oczu.
Przechodząc Niemcy przez zarośla obok Kol. Wierzba zakłuli bagnetami mieszkańca tej Kolonii Władysława
Antaszczaka członka Ruchu Oporu. W pościgu za partyzantami Niemcy użyli moździerzy do ostrzału lasu. W
akcji niemieckiej brały udział jednostki Wermachtu ( Relacja Denkiewicza Zygmunta – członka oddziału
partyzanckiego.)

W miesiącu marcu 1943 roku trzyosobowa grupa członków Ruchu Oporu z gminnej bazy wypadowej Stary
Zamość pod dowództwem ppor. Henryka Kapłona ps. "Żuraw" w porozumieniu z dowództwem bazy
wypadowej gm. Suchowola, podjęła akcję przetransportowania broni maszynowej z konspiracyjnych
magazynów w biały dzień przed bramą koszarową zamojskiego Wermachtu do placówki wsi Wierzba.
Przetransportowane zostało 2 ckm, 6 rkm, taśmy, magazynki, granaty i wiele innego sprzętu bojowego. Broń
ta została tymczasowo zmagazynowana w pomieszczeniach komendanta placówki wsi Wierzba Walentego
Jaskaleckiego ps. "Jurand" . Przetransportowania dokonali:
ppor. Henryk kapłon ps. "Żuraw"
sierż. Roman Szczur ps. "Urszula"
szer. Denkiewicz Zygmunt ps. "Wąż Boa" (później "Lampart") . Relacja Zygmunta Denkiewicza
W kwietniu 1943 roku grupa z ruchu Oporu ZWZ pod dowództwem Mazurka Michała ps. "Liść"
przeprowadziła akcję sabotażowa na klinkiernię w Izbicy. W wyniku akcji zostały zniszczone urządzenia
produkcyjne, zdobyto pasy pociągowe. Akcję przeprowadzili:
Michał Mazurek ps. "Liść" dowódca akcji
Mazurek Edward ps. " Żywy"
Sidor Bogdan
Raczyński Florian
Denkiewicz Zygmunt ps. "Wąż Boa"
Pałka Stanisław
Bęcal Stanisław ps. "Górnik"
Pawlak Wacław

Smyk Wacław
Warszawiak (nazwisko nieznane)
W czerwcu 1943 roku grupa członków z Ruchu Oporu BCh składająca się z czterech osób przeprowadziła
udana akcję na szpiega niemieckiego Kwiatonia z Izbicy.
W dniu 27 października 1943 roku został zamordowany mieszkaniec wsi Stary Zamość we własnym domu
Efner Piotr. Mordu dokonał żandarm niemiecki Sering. W dniu 4 listopada 1943 roku został zastrzelony w
Krasnem przez Volksdeutscha Kamińskiego Zdzisława z Wierzby i Hanysa z Wiszenek – Pakoń Stanisław s.
Wojciecha lat 23 zamieszkały w Krasnem.
W czerwcu 1943 roku oddział Gwardii Ludowej dowodzony przez Konstantego Mastalerza ps. "Stary" z
terenu powiatu Krasnystaw przeprowadziła akcję na majątek niemiecki w Borowinie Starozamojskiej. W skład
oddziału wchodzili Polacy i Rosjanie zbiegli z obozów niemieckich. Oddział liczył około 30 partyzantów. Z
Wierzby do Borowiny Starozamojskiej oddział był prowadzony przez Zygmunta Denkiewicza ps. Lampart".
Celem przerwania połączenia telefonicznego z folwarku do Zamościa oddział Mastalerza przerwał linię
telefoniczną przez ścięcie słupa telefonicznego. W wyniku akcji zdobyto bron, amunicję, żywność i mundury
niemieckie. W akcji tej z terenu gminy Stary Zamość brał udział jako przewodnik Zygmunt Denkiewicz ps.
"Wąż Boa" z Wierzby, późniejszy "Lampart" ( relacja Denkiewicza Zygmunta).
W październiku 1943 roku czteroosobowa grupa z Ruchu Oporu BCh przeprowadziła akcję na Volksdeutscha
Piroga i jego synów w Borowinie Starozamojskiej. W wyniku tej akcji zdobyto 2 kbk i amunicje. W akcji udział
wzięli:
Bęcal Stanisław ps. "Górnik" z Krasnego
Denkiewicz Zygmunt ps. "Lampart z Wierzby
Pałka Stanisław ps. "Owca" z Krasnego
Sidor Bogusław ps. "Żywy" z Krasnego
W dniu 29 listopada 1943 roku z kompanii AK por. Józefa Śmiecha ps. "Ciąg"w którego skład wchodził pluton
Bolesława Sobieszczańskiego ps. "Pingwin" i pluton ppor. Henryka Kapłona ps. "Żuraw" łącznie 28
partyzantów z gminy Stary Zamość jako oddział dywersyjny brało udział w akcji na posterunek żandarmerii
niemieckiej w Grabowcu oraz na plebanię, gdzie kwaterowali jako wartownicy nacjonaliści ukraińscy. W wyniku
akcji zostali zlikwidowani i zarekwirowano z magazynów wojskowych mundury, żywność. Został również
zlikwidowany Urząd Pocztowy, skąd zabrano sporą ilość gotówki. W Urzędzie Gminy w Grabowcu zostały
spalone wszystkie dokumenty kontyngentowe na zboże, żywiec, mleko itp. W czasie akcji zabrano 4 pistolety
parabellum, 4 pistolety pm, 12 kbk, spora ilość amunicji. Akcja została wykonana bez strat własnych. Całością
akcji dowodził por. Józef Śmiech ps. "Ciąg", a oddziałem ze starego Zamościa dowodził Henryk Kapłon ps.
"Żuraw". Po czterdziestu latach ustalono niżej podane nazwiska osób biorących udział w/w akcji:
stopień

nazwisko i imię

pseudonim

miejscowość

podporucznik

Kapłon Henryk

"Żuraw"

Sitaniec

sierżant

Szczur Roman

"Urszula"

Udrycze

plutonowy

Baran Walerian

"Marczyński"

Udrycze

kapral

Bochniak Franciszek

"Tygrys"

Wierzba

kapral

Molas Eugeniusz

"Igiełka"

Stary Zamość

kapral

Białacz Władysław

"Szerszeń"

Skierbieszow

kapral

Wodyk Marian

"Szabelka"

Skierbieszów

kapral

Smyk Józef

"Waligóra"

Tarzymiechy

kapral

Bochniak Lucjan

"Żbik"

Wierzba

sierżant

Zderkiewicz (?) Stanisław

"Kabut"

Stary Zamość

kapral

Kruk Zbigniew

"Witek"

Zamość

kapral

Baran Wacław

"Bączek"

Majdan Sitaniecki

szeregowy

Biskupski Adolf

Udrycze

szeregowy

Biskupski Bronisław

Udrycze

szeregowy

Siemko Michał

"Krzemień"

Podkrasne

szeregowy

Budzyński Leon

"Hetman"

Podkrasne

kapral

Krzyszczuk Franciszek

"Ryszard"

Majdan Sitaniecki

szeregowy

Petlik Michał

"Olszewski"

Podkrasne

szeregowy

Kapeć Edward

"Wołoszyn"

Wiszenki

(Relacja Molas Eugeniusz, Kruk Zbigniew)

Jesienią 1943 roku grupa członków z Ruchu Oporu przeprowadziła udana akcje na niemieckiego konfidenta –
leśniczego z Pańskiej Doliny Jankowskiego. W akcji tej brali udział: Sidor Bogusław ps. "Żywy", Bęcal
Stanisław ps. "Górnik", Szypuła Edward ps. "Korkiewicz", Sidor Józef (furman). Relacja Sidora Bogusława.
Jesienią 1943 roku powstała szkoła podoficerska przy plutonie dywersyjnym pod dowództwem ppor. Kapłona
Henryka ps. "Żuraw" w Kolonii Wierzba w domu Denkiewicza Stanisława oraz Pawlasiuka Karola. Szkolenie
przeprowadzali: Kruk Józef ps. "Olszyna", Jaskulecki Walenty ps. "Jurand", Kapłon Henryk ps. "Żuraw", Baran
Walerian ps. " Marczyński". W kursie uczestniczyli:
Bochniak Franciszek ps. "Tygrys" – Wierzba
Molas Eugeniusz ps. "Igielska" - Stary Zamość
Goch Tadeusz ps. "Podhorodecki" – Wierzba
Kłonica Bronisław ps. "Jachra" – Zamszany
Baran Jan ps. "Lewkonik" – Zamszany
Białosz Władysław ps. "Szerszeń" – Skierbieszów
Wodyk Marian ps. "Szabelka" – Skierbieszów
Krzyszczuk Franciszek ps. "Ryszard" – Majdan Skierbieszowski
Smyk Józef ps. "Waligóra" – Tarzymiechy
Baran Jan ps. "Wicher" – Majdan Sitaniecki
Baran Władysław ps. "Bączek" - Majdan Sitaniecki
Biskupski Adolf
- Wisłowiec
Kopeć Edward ps. "Wołoszyn" - Wiszenki
Denkiewicz Tadeusz ps. "Kościuszko" – Wierzba
Bochniak Lucjan ps. "Żbik" – Wierzba
Nowakowski Kazimierz
- z Poznania
Jaskulecki Ryszard "Rut" – Wierzba
Molas Stanisław ps. "Ścigły" – Wierzba
Siemko Michał ps. "Krzemień" – Podkrasne
Bochniak Franciszek
- Wierzba
Kruk Zbigniew ps. "Witek" – Zamość6
Jesienią 1943 roku odbyła się wielka uroczystość połączenia organizacji podziemnych tj. ZWZ i BCh w jedną
pod nazwa Armia Krajowa (A K ). Uroczystość połączenia – zjednoczenia odbyła się na leśnej polanie między
wsiami Wierzbą, Majdanem Sitanieckim i Krasnem. Polanę tę traktowano jako plac alarmowy zwany
6 Relacja Eugeniusza Molasa

"placówka przedwiośnie" czyli miejsce, skąd rozpoczynały się zbrojne akcje partyzantów tzw. "marszówki" na
Niemców i Volksdeutschów. W dniu zjednoczenia przybyło na plac alarmowy około 400 partyzantów z ZWZ i
BCh. Wszyscy obecni złożyli przysięgę, że będą walczyć w obronie Ojczyzny pod dowództwem Armii
Krajowej. Przysięgę przyjmował komendant Placówki gm. Stary Zamość i gm. Nielisz ppor. Jan Denkiewicz ps.
"Pobór". Oto treść przysięgi:
W obliczu Boga i Najświętszej Marii Panny Królowej korony Polskiej kładę swe palce na ten Krzyż znak męki i
zbawienia. Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej Rzeczpospolitej Polskiej, stać wiernie na straży jej honoru i o
wyzwolenie jej z niewoli walczyć z całych sil, aż do ofiary mego życia. Prezydentowi Rzeczpospolitej i
naczelnemu wodzowi oraz oraz wyznaczonemu przez niego dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie
posłuszny, a a tajemnicy niezłomnie dochowam.

Po złożeniu przysięgi dowódcy polityczni i wojskowi wygłosili przemówienia skierowane do zebranych
żołnierzy. Na zakończenie odśpiewano hymn narodowy Jeszcze Polska nie zginęła.(Spisano wg. relacji Jana
Denkiewicza ps. "Przybór", który dostarczył treść przysięgi).

Rok 1944
W dniu 2 lutego 1944 roku trzyosobowa grupa z oddziału specjalnego BCh – AK Aleksandra Sobonia ps.
"Wicher" dokonała w Izbicy udanego zamachu na członka NSDAP niebezpiecznego gestapowca i
miejscowego burmistrza Johana Schultza. Akcja została przeprowadzona nadzwyczaj sprawnie, co było
zasługą miejscowego wywiadu, a w szczególności Janiny Winiarskiej. Zamachu dokonali: Aleksander Soboń
ps. "Wicher" – dowódca oddziału specjalnego oraz Zbigniew Góracha (?) ps. "Czarny" i (....) ps. "Wilk"
(nazwiska nie ustalono). Przy zabitym Schultzu znaleziono listę osób przeznaczonych na deportację do
obozów koncentracyjnych i na rozstrzelanie. Listę tę niósł gestapowiec do komendy Gestapo do
Krasnegostawu.
O świcie dnia 16 marca 1944 roku zgrupowanie oddziałów AK dowodzone przez Józefa Śmiecha ps. "Ciąg"
oraz ppor. Henryka Kapłona ps. "Żuraw" d- cę oddziału szturmowego i kilka drużyn z placówki Wierzba
zniszczyło siedzibę załogi UPA i SS w Bereściu. Należy przyznać, że główny ciężar tej akcji spoczywał na
ppor. "Żurawiu" oraz jego zastępcy Sobieszańskim ps. " Pingwin". W akcji brali udział następujący dowódcy i
żołnierze:

stopień, nazwisko i imię

pseudonim

miejscowość

por. Śmiech Józef

"Ciąg"

Skierbieszów

ppor. Kapłon Henryk

"Żuraw"

Udrycze

ppor. Szczur Roman

"Urszula"

Udrycze

dowódcy

żołnierze
Pieczykolan Celina (sanitariuszka) "Jaskółka"

Stary Zamość

Wadyk Stanisława (sanitariuszka) "Chinka"

Sulmice

Baran Walerian

"Marczyński"

Udrycze

Bochniak Franciszek

"Tygrys"

Wierzba

Bochniak Lucjan

"Żbik"

Wierzba

Molas Eugeniusz

"Igiełka"

Stary Zamość

Goch Tadeusz

"Podhorodecki"

Wierzba

Kłonica Bronisław

"Jadzia"

Zamszany

Kwieciński Edward

"Emes"?

Zamszany

Krzyszczuk Franciszek

"Ryszard"

Majdan Skierbieszowski

Kruk Zbigniew

"Witek"

Zamość

Zalewski Stanisław

"Kiełbasa"

Wierzba

Denkiewicz Tadeusz

"Kościuszko"

Wierzba

Białas Władysław

"Szerszeń"

Skierbieszów

Kamiński (...)

Skierbieszów

Wadyk Marian

"Szabelka"

Skierbieszów

Budzyński Leon

"Hetman"

Podkrasne

Siemko Michał

"Strzemię"

Podkrasne

Piróg Franciszek

"Król"

Wierzba

Czugała Józef

Udrycze

Skowron Mieczysław

Udrycze

Biskupski Bronisław

"Mroczyński"

Udrycze

Bakuniak Stefan

"Strzała"

Udrycze

Biskupski Adolf

Udrycze

Rusztyń Jan

Stary Zamość

Gil Tadeusz

"Wiśnia"

Dawid Stanisław

Wierzba
Wierzba

Mazurek Jan

"Jerzy Baro"

Wierzba

Bakuniak Apoloniusz

"Puszczyk"

Udrycze

Bakuniak Wacław

"Beczka"

Udrycze

Ziemiński Stanisław

Udrycze

Luchowski Adolf

"Kasztan"

Wierzba

Kamiński Tadeusz

"Czarny"

Z Warszawy

Policha Stefan
Kusy Tadeusz

Stary Zamość
"Dym"

Goch Tadeusz

Kolonia Podstary Zamość
Wierzba

Bochniak Franciszek

"Bzowski"

Wierzba

Mazurek Wacław

"Zagłoba"

Tarzymiechy

Damielak Bronisław
Jaskulecki Ryszard

Tarzymiechy
"Rut"

Wierzba

Wieś Bereśc zniszczono- partyzanci wrócili bez strat własnych. ( Zebrał Jan Molas)
W nocy 2 kwietnia 1944 roku w Majdanie Sitanieckim zatrzymały się oddziały partyzantki radzieckiej
maszerujące z pow. chełmskiego do Puszczy Solskiej i lasów janowskich. Były to oddziały Nadalina Sankowa,
Wasilenki (oddziały radzieckie) oraz polski oddział partyzancki Gronczewskiego ps. "Przepiórka". Oddziały te
zostały okrążone w dniu 3 kwietnia przez wojska i żandarmerie niemiecką i w godzinach rannych rozpoczął

się wielogodzinny boj mający na celu zniszczenie tych oddziałów przez Niemców. Partyzanci postanowili w
walce wyrwać się z okrążenia. Atak niemiecki na partyzantów rozpoczęty został nalotem bombowców. Na
skutek nalotów na wsi spłonęło wiele zabudowań, zginęło też 13 osób, w tym 3 partyzantów radzieckich. Po
nalotach i bombardowaniu wsi piechota niemiecka ruszyła do natarcia celem zniszczenia oddziałów
partyzanckich. Partyzanci skryli się do lasu przylegającego do wsi, przypuścili nieprzyjaciela na odległość
około 100 metrów i otworzyli huraganowy ogień. Natarcie wroga załamało się. Niemcy kilkakrotnie,
bezskutecznie ponawiali ataki na pozycje partyzanckie. Po zapadnięciu zmroku oddziały partyzanckie
przerwały okrążenie i rozpoczęły marsz w kierunku zachodnim, chcąc oderwać się jak najdalej od
nieprzyjaciela i zmylić pościg. Rano 4 kwietnia partyzanci dostali się do szosy Zamość – Lublin w rejonie wsi
Krasne. Niestety oddziały niemieckie już zdążyły obsadzić szosę i to w miejscu zalesionym. Grupy
partyzanckie dostały się pod silny ogień karabinów maszynowych. Partyzanci zmienili decyzje przejścia przez
szosę w miejscu zalesionym i przesunęli się w kierunku Izbicy i postanowił przejść szosę w otwartym terenie.
Niemcy zorientowali się w planie partyzantów, natychmiast skierowali tam samochody chcąc obsadzić
stanowiska i zamknąć tamtędy drogę przebicia się partyzantów.
Rozpoczęła się zaciekła bitwa, w wyniku której partyzanci zniszczyli 16 samochodów ciężarowych, przy
czym śmierć poniosło wielu Niemców. Po walce partyzanci szybko sforsowali szosę Zamość – Lublin i szybkim
marszem dotarli do lasów wirkowickich zabierając z pola walki zabitych i rannych partyzantów. Po drodze
partyzanci musieli stoczyć bitwę z Niemcami w Tarzymiechach przy torach kolejowych, skąd Niemcy strzelali
z wagonów. Z lasów wirkowickich partyzanci dopiero 20 kwietnia dotarli do Puszczy Solskiej i Lasów
Janowskich. Łącznie oddziały w/w liczyły około 2000 ludzi. W czasie walk w Majdanie Sitanieckim zginęli:
Niscior Edward, Maziarczyk Bolesław, Chudzik Jan, Pogorzelski Władysław, Gumowski Czesław, Kłapouchy
Władysław, Mazur Jan, Siwiec Leonia, Majkut Feliksa, Niścior Lucjan oraz trzech partyzantów radzieckich.
(Relacje z przebiegu bitwy zebrał i opisał Stanisław Szwal)
W kwietniu 1944 roku grupa partyzantów z Armii Krajowej z placówek Tarzymiechy, Wirkowice, Bobliwo
przeprowadziła akcję na majątek niemiecki w Starym Zamościu. W wyniku tej akcji zdobyto żywność , zboże i
kilka koni z wozami. Wydzielona grupa partyzantów z karabinami maszynowymi (rkm) pod dowództwem
Feliksa Hetmana ps. " Górka" była w zasadzce przy kościele w Starym Zamościu. W czasie zasadzki doszło
do potyczki z kolonistami niemieckimi dowodzonymi przez dorfführera Szajbla. Został on zabity, zabrano kbk,
amunicje, 2 granaty i pistolet 10 – tkę. Koloniści zwani "czarniuki" wycofali się do szkoły w Wierzbie. Udział w
akcji brali: Feliks Hetman ps. "Górka", Wacław Mazurek ps. "Zagłoba", Jan Molas ps. "Pociąg" i wielu innych.
(Relacja Jana Molasa, prezesa)
W kwietniu 1944 roku Odział Specjalny "BCh" pod dowództwem Aleksandra Sobonia ps. " Wicher"
przeprowadził udaną akcję na majątek niemiecki w miejscowości Kol. Różki Udryckie. Zdobyto broń, amunicję
oraz żywność. Uwolniono od niewolniczej pracy agronoma byłego majątku, członka Ruchu Oporu Janusza
Klaudela ps. "Mściciel". Udział w akcji brali mieszkańcy gminy Stary Zamość wchodzący w skład oddziału
"Wichra":
nazwisko i imię

pseudonim

miejscowość

Denkiewicz Zygmunt

"Lampart"

Wierzba

Furmanek Bogdan

Wisłowce

Piróg Jan

"Mucha"

Wierzba

Stasiuk Stanisław

"Jesion"

Chomęciska Małe

Szypuła Edward

"Korkiewicz"

Krasne

Sidor Bogusław
(Relacja Zygmunta Denkiewicza)

"Żywy"

Krasne

W kwietniu 1944 roku patrol z AK z placówki Tarzymiechy przeprowadził akcję na Volksdeutschów ze Starego
Zamościa, skąd zabrano z pola parę koni na potrzeby organizacji. W akcji brali udział: Jan Molas ps. "Pociąg" i
Wacław Mazurek ps. "Zagłoba". Tego samego dnia patrol w/w skaldzie dołączył do komendanta placówki ps.
"Wilga" w Wirkowicach, gdzie kwaterowała wydzielona grupa oddziału por. "Podkowy" i drużyna "Wilgi".
Łącznie wszystkie grupy wzięły udział w akcji aprowizacyjnej w majtku niemieckim w Ruskich Piaskach
rozbrajając administratora niemieckiego. Zabrano wówczas automat maszynowy, pistolet i 2 granaty. ( Relację
ułożył Jan Molas)
W trzeciej dekadzie kwietnia 1944 roku pięcioosobowy patrol z AK dowodzony przez kaprala Feliksa Hetmana
ps. "Górka" oraz strzelców: Wacława Mazurka, (Stary Strzelec) ps. "Zagłoba", Józefa Bieleckiego, Jana
Molasa ps. "Pociąg" i Waleriana Mazurka ujął Volksdeutscha z Huszczki, który przyjechał do kuzyna
zamieszkałego we wsi Zamszany. Ujętemu Volksdeutschowi zabrano pistolet (sztajer), 40 sztuk amunicji, 2
granaty niemieckie. Volksdeutsch ten został również pobity za wysługiwanie się Niemcom. ( Relacja Jana
Molasa).
Rankiem 30 kwietnia 1944 roku w miejscowości Wierzba w jarze Pańskiej Doliny grupa partyzantów z
oddziału Henryka Kapłona ps. "Żuraw" i z niej wydzielona drużyną pod dowództwem Henryka Kasprzaka ps.
"Eryk" z AK przygotowała zasadzkę na oprawcę okolicznej ludności Mantaja na którego Ruch Oporu wydal
wyrok śmierci. Mantaj okupacyjny samowładca dziedzic majątku Pańskiej Doliny otoczonej lasami poruszał
się stale w asyście ukraińskich siepaczy. W wyniku zasadzki Mantaj został został na miejscu zabity, natomiast
sześciu Ukraińców z ochrony zaczęło uciekać. Dostali się pod ogień naszych automatów w wyniku czego
wszyscy zostali zabici. W czasie przeprowadzonej akcji ciężko ranny kapitan SS znajdujący się na bryczce
został przewieziony przez spłoszone konie w kierunku Pańskiej Doliny. Kapitan SS w wyniku odniesionych ran
zmarł. Akcja odbyła się bez własnych strat ponieważ było zaskoczenie całkowite dla pokonanych. Akcje
przeprowadzili:
dowódca akcji – Henryk Kasprzak ps. "Eryk" z Zamościa
szeregowiec – Zbigniew Kruk ps. 'Witek" z Zamościa
szeregowiec – Lucjan Bochniak ps. "Żbik" z Wierzby
szeregowiec – Stanisław Molas ps. "Ścigły" z Wierzby
szeregowiec – Zbigniew Czernicki ps. "Kaktus" ze Zwierzyńca
szeregowiec – Piotr Żołyniak ps. "Dębek" z Zarudzia
woźnica – Franciszek Bochniak z Wierzby
(relację złożyli Lucjan Bochniak i Zbigniew Kruk)
W maju 1944 roku Stanisław Bęcal z Krasnego przeprowadził grupę partyzantów radzieckich, która dokonała
wykolejenia pociągu w tzw. "Choinach" pomiędzy miejscowościami Tarzymiechy a Izbicą. Pociąg został
wykolejony za pomocą rozkręcenia szyn kolejowych. ( Relację złożył Stanisław Bęcal)
W maju 1944 roku został zorganizowany Kurs Szkoleniowy Podoficerski Męski oraz Dziewcząt Sanitariuszek.
Dowódcą całości był Jan Denkiewicz ps. " Polar", a dowódca szkolenia Roman Szczur ps. " Urszula",
natomiast wykładowcą sanitariuszek był lek. Bielecki. W czasie Kursu miała miejsce potyczka z żandarmerią
niemiecką z Sułowa. W czasie tej potyczki postrzelony został jeden z żandarmów i wzięty do niewoli, którego
po przesłuchaniu rozstrzelano.
Uczestnikami Kursu Podoficerskiego byli:
Imię i nazwisko
Pseudonim

Miejscowość/pełniona funkcja w
oddziale

Stanisław Mazurek

"Sokół"

Stary Zamość

Stanisław Kalman

"Pług"

Stary Zamość

Eugeniusz Choma

"Kociołek"

Stary Zamość

Stanisław Molas

"Ścigły"

Wierzba

Józef Stadnicki

"Rubin"

Podkrasne

Marian Jaworski

"Walter"

Krasne

Stanisław Sarkal

"Portfel"

Krasne

Bronisław Domina
Wacław Sidor

Krasne
"Drewno"

Krasne

Edward Hałas

Krasne

Czesław Kołodziej

Wiszenki

(...) Dołgan

Zabytów

Jan Kiecana

"Lanca"

Zabytów

Zdzisław Żytkowski

"Karp"

Zręb

(...) Mazurek

Udrycze

Tadeusz Kusy

"Kusy"

Podstary Zamość

Adam Michalak

'Kula"

Nowa Wieś

Stanisław Dudek

"Puszczyk'

Nowa Wieś

Stanisława Wadyk

"Choinka"

sanitariuszka

Bronisława Denkewicz

sanitariuszka

Kazimiera Król

"Krysia"

sanitariuszka

Alicja Kruk

"Ola"

sanitariuszka

Zofia Węcławik

sanitariuszka

Wanda Dołgan

sanitariuszka

Na zakończenie Kursu została odprawiona Msza Święta, którą celebrował kapelan Henryk Pawłowski, a
usługiwali księdzu partyzanci Jan Molas ps. "Pociąg" i Józef Zając ps. "Pogoń".
W maju 1944 roku oddział specjalny BCh pod dowództwem Aleksandra Sobonia ps. "Wicher" stacjonujący w
Gruszce Zaporskiej k/Radecznicy zaalarmowany został przez łącznika z Mokregolipia o aresztowaniu przez
żandarmów z posterunku w Sułowie z- cy dowódcy podokręgu zamojskiego BCh por. Tomasza Madeja ps.
"Głaz" wraz z małżonką w Mokrymlipiu. Natychmiast dowódca oddziału specjalnego urządziła zasadzkę w
Sąsiadce w biały dzień z sześcioosobową grupą ochotników, która natychmiast wyruszyła do miejscowości
Sąsiadka, aby odciąć żandarmom drogę powrotną.
W wyniku udanej zasadzki pięciu żandarmów po półgodzinnej walce zostało zlikwidowanych i uwolniony
został aresztowany zastępca dowódcy "Głaz" wraz z małżonką. Zdobyto broń i mundury. Ze strony
partyzantów było dwóch rannych. W zasiadce z terenu gminy Stary Zamość brał udział Zygmunt Denkiewicz
ps. "Lampart" wchodzący w skład oddziału "Wichra".
W maju 1844 roku dwunastoosobowy patrol oddziału specjalnego BCh pod dowództwem Franciszka
Fronaszczak ps. "Iskra" wykonujący zadanie patrolowe w Gruszce Zaporskiej k/Radecznicy wpadł na trop
niemieckiego szpiega. Szpieg o nieznanym nazwisku podając się za partyzanta o pseudonimie " Wiewiórka"
wędrował od oddziału do oddziału, zbierając materiały o sile i ruchach oddziałów polskich i niemieckich.
Osobnik ten już poszukiwany przez oddziały Ruchu Oporu tymczasem usiłował przedostać się do oddziału
'Wichra". Przy zetknięciu z patrolem pozbawiony wcześniej broni krótkiej usiłował zbiec przekonany, ze został
rozpoznany. W czasie pościgu został zlikwidowany. W patrolu z terenu gminy Stary Zamość brał udział

Zygmunt Denkiewicz ps. "Lampart". (Relacja Zygmunta Denkiewicza)
W dniu 15 maja 1944 roku d -ca por. Józef Śmiech ps. "Ciąg" i por. Henryk Kapłon ps. "Żuraw" z grupą
partyzantów w lasach Puszczy Solskiej przyjęli zrzuty broni z Anglii. Po przyjęciu zrzutów w drodze powrotnej
cały oddział na szosie Biłgoraj - Zamość kolo Hedwiżyna dokonał zasadzki na samochód niemiecki z
żywnością. W samochodzie był tylko kierowca i Niemiec cywil. W wyniku śledztwa okazało się, że cywil był
gestapowcem i konfidentem. Został on rozstrzelany. W całym zgrupowaniu w Puszczy Solskiej byli:
por. Józef Śmiech ps. "Ciąg", por. Henryk Kapłon "Żuraw", sierż. Walerian Baran "Marczyński", Franciszek
Bochniak "Tygrys", Eugeniusz Molas "Igiełka", Tadeusz Gach "Podhorodecki", Bronisław Kłonica "Jadzia",
Jan Baran "Lewkonik", Władysław Białosz "Szerszeń", Marian Wadyk "Szabelka", Franciszek Krzyszczuk
"Ryszard", Józef Smyk " Waligora", Jan Baran "Wicher", Wacław Baran "Bączek", Adolf Biskupski, Edward
Kapeć "Wołoszyn", Tadeusz Denkiewicz "Kościuszko", Lucjan Bochniak " Żbik", Kazimierz Nowakowski,
Ryszard Jasulecki "Rut", Michał Siemko "Krzemien", Wacław ...., Michał Petlik "Olszewski", Józef Pawlasiuk "
"Sawa" i wielu innych. (Relację ułożył Eugeniusz Molas "Igiełka")
W dniu 20 maja 1944 roku Oddział Specjalny BCh pod dowództwem Aleksandra Sobonia ps. "Wicher"
przeprowadził akcję pogromową na nasiedloną ludność niemiecką we wsi Wisłowice i wartownię niemiecką
uzbrojoną w tej wsi. W akcji wzięło udział około 70 ludzi z rożnych wsi. Wieś Wisłowiec została ostrzelana
huraganowym ogniem i błyskawicznie opanowana. Rozbito wartownie. Koloniści nie stawiali żadnego oporu i
zbiegli do sąsiedniej wsi Udrycze. W wyniku akcji zdobyto broń, amunicje, granaty, żywność i tabor konny.
Przed świtem oddział wycofał się nie ponosząc żadnych strat. Udział w akcji brali mieszkańcy gminy Stary
Zamość wchodzący w skład tego oddziału:
Zygmunt Denkiewicz ps. "Lampart"
Bogdan Furmanek ps. (...) z Wisłowic
Boleslaw Iwanicki ps. "Walter" z Podkrasnego
Jan Pirog ps. " Mucha" z Wierzby
Stanisław Stanuk ps. "Jesion " z Chomęcisk Małych
Edward Szypuła ps. "Korkiewicz" z Krasnego i wielu innych, nazwiska których trudno po latach ustalić.
(Relacja Zygmunta Denkiewicza)
W czerwcu 1944 roku dwuosobowy patrol z oddziału AK "Żurawia", strzelec Michał Petlik ps. Olszewski" i
Henryk Siemko ps. "Mucha" na szosie Podkrasne rozbroił żołnierza niemieckiego zabierając automat
maszynowy. (Relacja Michała Petlika ps. "Olszewski")
W dniach od 15 do 25 czerwca 1944 roku Bolesław Gach s. Michała walczył w Puszczy Solskiej w
zgrupowaniu majora "Kaliny" i zginął pod Osuchami pełniąc służbę telegrafisty. Ponieważ był mieszkańcem
Wierzby wpisuje się [ta] informację do Kroniki dla upamiętnienia jego nazwiska.
W dniu 12 maja 1944 roku poległ pod Monte Cassino kapral Jan Kycko, ur. we wrześniu 1915 roku w
Chomęciskach Dużych. Walczył w II Korpusie Polskim pod dowództwem gen. Andersa. Brat Jana Kycko
Bronisław poległ pod Berlinem w roku 1945 służąc w ludowym Wojsku Polskim, walcząc na froncie
wschodnim. W dniu 2 maja 1945 roku zginął jako żołnierz Ludowego Wojska Polskiego w Oranienburgu
mieszkaniec gminy stary Zamość Czesław Seroka s. Pawła, ur. 8 listopada 1921 roku. ( Relacja Jana Molasa).
Działalność polityczna mieszkańców wsi Krasne
Pierwsza komórka Polskiej Partii Robotniczej, a jednocześnie placówka Gwardii Ludowej na terenie gminy
Stary Zamość powstała wiosna 1943 roku we wsi Krasne. Sekretarzem jej był były członek Komunistycznej
Partii Polski Stanisław Dudek ps. "Orzeł', zaś członkami byli:

Marian Tchorz ps. "Oset"
Henryk Sidor ps. "Czarny"
Mieczysław Sidor ps. "Jastrząb"
Stanisław Seroka ps. "Biały"
Józef Bojar ps. "Czarny Sęp"
Stanisław Garbal ps. "Orzeł'
Edward Pałka ps. "Szybki"
Jan Pałka, Bolesław Dudek ps. "Osa"
Bolesław Sidor ps. "Brzoza"
Paweł Siemko ps. "Twardy".
Placówka w Krasnem utrzymywała ścisły kontakt z Okręgiem V PPR w pow. Kraśnik. Przekazywała ona
meldunki do Okręgu V o ruchach wojsk na terenie Krasnystaw – Zamość , była pośrednikiem i punktem oporu
i punktem przerzutowym dla ruchu grup partyzanckich GL z rejonu kraśnickiego przez Piaski Szlacheckie,
Ostrzyce, Wirkowice, Tarzymiechy do rejonu Skierbieszów, Grabowiec i dalej Chełm oraz Hrubieszów. Trasą tą
poruszały się również oddziały radzieckie. Późną jesienią 1943 roku w Krasnem zorganizowano komitet
Powiatowy PPR powiatu zamojskiego. Komitet ten nawiązał ścisły kontakt z grupą BCh z rejonu Chomęcisk,
a zwłaszcza z przedstawicielem radykalnie lewicowego skrzydła – Józefem Trontem. W skład nowo
powstałego Komitetu Powiatowego PPR weszli:
Stanisław Dudek ps. "Żuk" jako I Sekretarz
Edward Dubiel ps. (?) jako II Sekretarz oraz członkowie:
Marian Tchórz ps. "Oset"
Henryk Sidor ps. "Czarny"
Józef Tront ps. "Baryka"
Pawel Siemko ps. "Twardy"
Stanisław Seroka ps. "Biały" i inni.
W kwietniu 1944 roku we wsi Krasne powstała również konspiracyjna Powiatowa Rada Narodowa. Jej
pierwszym przewodniczącym został Stanisław Dudek pełniący równocześnie funkcję I Sekretarza Komitetu
Powiatowego PPR. Zastępcą przewodniczącego zostaje wybrany Edward Dubel, sekretarzem Józef Tront.
W skład Plenum rady weszli: Jan Szałata, Henryk Sidor, Jan Gorzkowski, Katarzyna Nizioł i inni. Mimo terroru
okupanta, akcji wysiedleńczej, pacyfikacji wsi Zamojszczyzny, butności nasiedleńców, tuz obok wsi tzw.
niemieckich organizowała się władza uciśnionych, władza tych, którzy po przepędzeniu hitlerowskiego
okupanta przejęli władzę w swoje ręce, by dźwigać kraj z ruin i zniszczeń. Były one olbrzymie.
Straty wojenne gminy Stary Zamość
Według obliczeń powojennych straty wojenne dla jednego tylko powiatu zamojskiego wyniosły 150 milionów
złotych. Po wyzwoleniu które nastąpiło 25. VII. 1944 roku ludność wracała a do swoich domów. Rozpoczęła
się twórcza praca nad odbudowa poszczególnych wsi gminy Stary Zamość. A oto jak przedstawiają się
zniszczone gospodarstwa rolne w wyniku przeprowadzonego wysiedlenia:

Nazwa wsi

Ilość i stopień zniszczeń Ilość i stopień zniszczeń Ilość i stopień zniszczeń
gospodarstw ogółem
gospodarstw całkowicie gospodarstw częściowo

Stary Zamość

31

8

23

Zalesie

3

1

2

Udrycze

58

53

5

Chomęciska Małe

23

2

21

Wisłowice

48

8

40

Huszczka Mała

26

14

12

Huszczka Duża

32

8

24

Kolonia Udrycze

9

4

5

Borowina

21

21

-

Razem

251

119

132

Na terenie całej gminy zostało zniszczonych 194 budynków w poszczególnych wsiach. Koloniści niemieccy
budowali jedno większe gospodarstwo rozbierając poszczególne budynki jeszcze w dobrym stanie, resztę
przeznaczano na opał. Ogromne straty poniosła gmina w inwentarzu żywym. Przed wysiedleniem w całej
gminie stan liczebny przedstawiał się następująco:
stan inwentarza przed wysiedleniem:
konie – 1946
krowy – 3318
świnie – 3826
drób – 21005
stan inwentarza w dniu 10. VI. 1945
konie - 807
krowy - 1247
świnie - 936
drób - 6537
Niemcy w poszukiwaniu złomu rozbierali żelazne ploty, zdejmowali dzwony, nie oszczędzając również i
kościołów. W kościele w Starym Zamościu Niemcy zrabowali złote przedmioty kultu m. in. monstrancję i
kielich. Zrabowane przedmioty wywieziono do Niemiec. Wartość wyżej wymienionych przedmiotów oceniona
była na sumę 29 tys. złotych w relacji z 1938 roku.
Poważnemu zniszczeniu uległy budynki i sprzęt szkolny. W klasach szkolnych stacjonowali żandarmi i
policja niemiecka. Np. W Wierzbie na piętrach stacjonowali Niemcy, a na parterze w klasach były magazyny.
Po wojnie budynki szkolne poniszczone, podłogi w wielu wypadkach powyrywane, nawet pozrywane sufity,
zniszczone piece, brak było okien z ramami włącznie. W sumie szkody powstałe w budynkach szkolnych
obliczono na sumę 118. 687 zł. W relacji z 1945 roku. Bilans strat jednej malej jednostki terytorialnej jaka
tworzyła gmina był duży, około 300 osób zabitych i zamordowanych. Rozgrabiono inwentarz żywy i martwy.
Szkody wyrządzone rolnikom w latach 1939 – 1944 zostały oszacowane następująco:
a) w ruchomościach na 2541 024 zł
b) w nieruchomościach na 1 234 931 zł
łącznie razem na sumę 3 775 945 złotych przedwojennych.
Praca wielu pokoleń została zniszczona. Nie załamał się jednak chłop zamojski. Doczekał wolności. Ziemia
Zamojska wyzwolona przez armię radziecką i Wojsko Polskie zaczęła żyć od nowa, ludność polska
intensywnie przystąpiła do pracy. Już 20 sierpnia 1944 roku na posiedzeniu Gminnej Rady Narodowej w
Starym Zamościu jej przewodniczący w zagajeniu tak oto powiedział: Moment dzisiejszego zebrania jest
doniosły. Wyraźnie stawia nam różnice między tym, jak było wczoraj, a jak jest dzisiaj. Wczoraj jeszcze pędziły
tędy auta niemieckie wioząc śmierć i zniszczenie, dziś biegną auta radzieckie i polskie niosąc wyzwolenie,
radość i życie. Wczoraj zezwierzęcały Prusak strzelał z auta do bardzo rzadkiego wędrowca polskiego, dzisiaj
setki ludzi pracy jedzie za darmo na samochodach korzystając z usług i dobroczynności szlachetnego

słowiańskiego pobratymcy. [...] [...] z tego zwycięstwa nasza gmina już korzysta i swobodnie oddycha. Byliśmy
bardzo bliscy zagłady.. Moc jednak wytrwania była u nas duża [...] [...], dużo zawdzięczamy naszemu
wschodniemu bratu, dzięki jego sile, jak również innym sojuszniczym narodom.
Przewodniczący Gminnej rady wraz z cala Radą powoływał wójta. Pierwszym wójtem został Andrzej
Kardasz, znany działacz ludowy z okresu międzywojennego. Wójt sprawował władzę wykonawcza i stąd
rozpoczęły się wybory nowych sołtysów, powoływano również nowych urzędników do pracy w gminie.
Pookupacyjna rzeczywistość
Nowa władza w gminie – to władza ludowa jak ją wówczas nazywano. Nie wszyscy byli jednak zadowoleni z
tej władzy. Tworzyły się ośrodki Podziemia, organizowane przed byłych przywódców Armii Krajowej. Należy tu
nadmienić, że przywódcy AK byli aresztowani przez nowe władze na szczeblu powiatu i województwa. 7 Wielu
dowódców AK zostało aresztowanych, na wielu wydano wyroki śmierci lub zesłano do obozów w głębi ZSRR. 8
Stąd wielu przywódców Armii Krajowej ukrywało się i prowadziło cichą walkę z legalnymi władzami lub
popierającymi tę władzę .na terenie gminy tak zginął mieszkaniec wsi Majdan Sitaniecki, który
prawdopodobnie należał do Polskiej Partii Robotniczej. Był nim Kozak (...), który został przez nieznanych
sprawców wyprowadzony nocą z domu, a następnie zamordowany.
Podobnie zginęła wdowa Sidor (...) z Krasnego, której synowie współpracowali z władza ludowa. Jeden z
synów służył w milicji w Zamościu. W dniu pogrzebu, syn milicjant został z ukrycia zastrzelony na cmentarzu w
Starym Zamościu. Młodszy syn wyjechał do warszawy gdzie ukończył szkolę średnią i wyższa. Studiował
również w Moskwie i po ukończeniu tych studiów wrócił do Warszawy, gdzie pracował w Ministerstwie
Rolnictwa.
Został również zamordowany sołtys wsi Wierzba II, który został nocą przewieziony do domu w Krasnem i
tam zastrzelony. Prawdopodobnie zarzucano mu nadmierną służalczość w stosunku do władzy ludowej.
W Udryczach został postrzelony Dziuba Józef, który był przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej w
Starym Zamościu. Wracając z sesji Rady ze Starego Zamościa w pobliżu domu w Udryczach dojechał do
niego rowerem nieznajomy mężczyzna i strzelił z pistoletu, raniąc go w szyję. W wyniku strzału i rany Dziuba
upadł a rowerzysta zbiegł, uważając go za zabitego. Tymczasem Dziuba ocknął się, wstał, a ponieważ był
blisko domu doszedł jeszcze do niego. Opatrzono mu ranę i natychmiast został dowieziony do szpitala, gdzie
okazało się, że rana nie była groźna. Po kilku dniach wrócił do domu i żyje do chwili obecnej.
Przez kilka lat Dziuba Józef był aktywnym działaczem Kółek Rolniczych, samorządu Banku Spółdzielczego
i "Samopomoc Chłopska". Kółko Rolnicze w Udryczach pod kierownictwem Dziuby było przodujące w skali
powiatu, osiągając wysokie zyski.
Gospodarczy rozwój gminy
Pod względem gospodarczym zachodziły w gminie pozytywne zmiany. Rolnicy przystąpili do intensywnej
pracy na roli mimo, że początkowo rolnicy musieli na rzecz państwa oddawać tzw. obowiązkowe dostawy,
podobnie jak za czasów okupacji. Obowiązkowe dostawy zniesiono w 1956 roku. Ponieważ gm. Stary Zamość
nie była zelektryfikowana, stąd przystąpiono do masowej elektryfikacji poszczególnych wsi gminy przy pomocy
władz powiatowych. Najwcześniej zelektryfikowano wieś Stary Zamość, Wierzba, Krasne, a następnie
pozostałe miejscowości. Najpóźniej zelektryfikowano wieś Majdan Sitaniecki.
Dużym osiągnięciem były pozytywne zmiany na odcinku oświaty. Szkoły wszelkiego typu od szkoły
7 Powołano w tym celu (na szczeblu powiatów i województwa) Urząd Bezpieczeństwa Publicznego potocznie zwany
Urzędem Bezpieczeństwa, formalnie powołany został do ochrony bezpieczeństwa państwa, faktycznie służył
likwidacji wszelkich form oporu w okresie powstawania i utrwalania władzy komunistycznej w Polsce;
pracowników Urzędu nazywano: ubowcami lub ubekami.
8 Jednym z zesłanych w głąb Związku Radzieckiego był pochodzący z Zawady porucznik Bartłomiej Czerwieniec;
uczestniczył w kampanii wrześniowej, po jej upadku powrócił do rodzinnej Zawady, gdzie w porozumieniu z
ukrywającymi się we wsi zawodowymi oficerami i podoficerami zorganizował placówkę AK i za ich zgodą został
jej dowódcą; początkowo nosił ps. "Jerzyk", późnej "Rolicz". Aresztowany 28 września 1944 roku podczas narady
w Zamościu, wywieziony został na Zamek w Lublinie, a stąd za Ural. Po powrocie zachorował na płuca, wyjechał
do Wrocławia, poddał się kuracji w Kowarach Śląskich. Zmarł w listopadzie 1947 roku – symboliczna mogiła
"Rolicza" znajduje się na cmentarzu w Wielączy).

podstawowej do wyższej były bezpłatne. Dla młodzieży wiejskiej były odpowiednie preferencje w dostaniu się
na wyższą uczelnię nie licząc szkół średnich i zawodowych. Po szkole podstawowej młodzież chcąca się
uczyć mogła bez problemu dostać się do szkoły średniej następnie na wyższe studia. Młodzież biedna i
osiągająca wysokie wyniki w nauce otrzymywała stypendia. Warto tu podkreślić, że w okresie
międzywojennym (1919 – 1939) w środowiskach wiejskich istniały szkoły III stopniowe. Szkoły I stopnia z
najwyższa klasą VII były przy gminach w osadach i miastach. Szkoły II stopniowe istniały przy gminach
wiejskich z najwyższą klasa VI i III stopniowe w środowiskach wiejskich oddalonych od gmin z najwyższa
klasa IV. Ze szkół I i II stopnia młodzież mogla jeszcze dostać się do szkół zawodowych i średnich w
ośrodkach miejskich. Natomiast młodzież po szkole III stopnia nie miała takiej możliwości i zmuszona była do
pozostania na wsi. Wszystkie dzieci rozpoczynały naukę w szkole podstawowej od 7 lat i kończyły szkolę w
wieku 14 lat – był to obowiązek. Dzieci uczęszczające do szkoły III stopnia uczęszczały 1 rok do klasy I, 1 rok
do klasy II, 2 lata do klasy Iii i 3 lata do klasy IV. Po szkole III stopnia młodzież miała zamknięty dostęp do
awansu społecznego poprzez dalsze kształcenie się. W starym Zamościu szkoła była II stopniowa z
najwyższą klasa IV, później VII.
Po wyzwoleniu pod względem oświaty zniesiono dyskryminację niższych warstw społecznych, umożliwiono
awans społeczny klasom nieposiadającym, biednym, ułatwiono dostęp do szkół. Zlikwidowano w ciągu kilku
lat analfabetyzm. Opleciono środowiska gminne i wiejskie siecią bibliotek. Kraj zelektryfikowano dzięki czemu
znikło oświetlenie, nawet w najbardziej odległych wioskach lampami naftowymi.
Po zakończeniu elektryfikacji w gminie rozpoczęto starania o doprowadzenie dróg bitych do
poszczególnych wsi. Z czasów przed II wojną światowa drogi bite miały tylko wieś Stary Zamość (część) orz
Wierzba do połowy wsi, od szosy głównej biegnącej od Zamościa do lublina. Celem budowy dróg
utwardzanych powstawały społeczne Komitety Budowy dróg, które zajęły się przygotowaniem dokumentacji,
organizacją czynów społecznych. Zwózka materiałów itp. Budowa dróg była prowadzona pod kierunkiem i
przy pomocy władz powiatowych. Warto tu podkreślić, że budowa dróg utwardzanych trwała przez wiele lat. A
w latach 1960 - tych organizowane były tzw. czyny społeczne partyjne pod kierunkiem PZPR i ZSL. Czyny te
organizowane były najczęściej w niedzielę. Mieszkańcy poszczególnych wsi wychodzili z łopatami, kilofami,
wyjeżdżali tez furmankami do przewożenia i równania ziemi, aby następnie drogowcy mogli zalewać
nawierzchnię cementem z piaskiem. Przy pracach bardzo aktywnie włączali się członkowie ZBoWiD.
Reorganizacja administracji na szczeblu gminnym
Od stycznia 1955 roku dokonano w całym kraju reorganizacji administracyjnej. Zostały zlikwidowane gminy, a
powołano Gromadzkie Rady Narodowe. Na terenie gminy Stary Zamość powstały gromady: Stary Zamość,
Chomęciska Małe i Udrycze. Wieś Krasne została przyłączona do gromady izbica. Jednak po czterech latach
mieszkańcy wsi Krasne na własną prośbę odłączyli się od gromady Izbica, i powrócili administracyjnie do
starego Zamościa, z którym byli bardziej związani społecznie przez dziesiątki lat.
Wielkim przełomem [w życiu] społecznym, gospodarczym i kulturalnym mieszkańców gromady jak i całego
narodu był rok 1956. W październiku tegoż roku miały miejsce ważkie wydarzenia polityczne, kiedy na I
Sekretarza KC PZPR wybrano tow. Wiesława Gomółkę. Tow. Gomułka cieszył się wówczas wielkim uznaniem,
był wprost uwielbiany przez cały naród. Być może i z tego powodu, że przez kilka lat siedział w więzieniu Za
rzekome odstępstwa ludowego socjalizmu w Polsce. po 1956 roku dla rolników bardzo ważną decyzją władzy
ludowej za Gomułki było zniesienie obowiązkowych dostaw na rzecz państwa. Decyzje te przyczyniły się do
rozwoju gospodarstw wiejskich. Zaniechano organizacji spółdzielni produkcyjnych na rzecz kołchozów
radzieckich. Bogatszych rolników przestano nazywać pogardliwie "kułakami" jako wrogów ludu. W
poprzednich latach wielu bogatszych rolników nie mogąc wywiązać się ze swoich nałożonych obowiązków w
dostawie zboża, żywca na rzecz państwa, było [wielu] aresztowanych. To takich rolników należał Józef
Świrgoń z Podkrasnego, który siedział w więzieniu ponad rok. Ogólnie nastąpiła odwilż polityczna i w związku
z tym zmienił się stosunek mieszkańców do istniejących już organizacji politycznych jak: PZPR i ZSL. W
każdej wsi powstawały podstawowe organizacje PZPR i ZSL, większość jednak zapisywała się do ZSL, gdyż
była tu duża tradycja ruchu ludowego jeszcze z okresu międzywojennego. Wśród członków PZPR i ZSL wielu
z nich wyrastało na aktywnych działaczy społecznych w swoich środowiskach i całej gromadzie. Wśród tych
działaczy byli dawni partyzanci AK i BCh, żołnierze, podoficerowie i oficerowie Wojska Polskiego, którzy brali

udział w walkach frontowych 1939 roku oraz żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, którzy walczyli dalej w
wojnie wyzwoleńczej lat 1944, 1945.
Wszyscy walczący o niepodległość w latach 1939 – 1945 utworzyli Koło Gromadzkie Związku Bojowników
o Wolność i Demokrację – skrót ZBoWiD Był to rok 1956. Pierwszym organizatorem Kola był Jan Denkiewicz,
oficer Wojska Polskiego, uczestnik walk frontowych 1939 roku oraz organizator Ruchu Oporu w okresie
okupacji, z zawodu nauczyciel. Jan Denkiewicz był również organizatorem Zarządu Powiatowego i był przez
dwa lata jego prezesem. Jednak najdłużej, bo przez wiele lat był prezesem Koła Gromadzkiego ZBoWiD.
Następni prezesi to: Władysław Sidor, Stanisław Zderkiewicz i Jan Molas od 1970 roku, Jan Denkiewicz był
dalej prezesem honorowym.
Działalność Koła ZBoWiD to opieka nad dawnymi żołnierzami walczącymi na frontach, członkami Ruchu
Oporu, oczywiście jeśli tego potrzebowali. Ta pomoc przejawia się w udzielaniu zapomóg, w miarę możliwości.
Zarzną przygotowuje też wnioski na odznaczenie swych członków. Członkowie Zarządu organizują akademie
rocznicowe, spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną, porządkują groby [z czasów] I i II wojny światowej. Na
wniosek Zarządu koła została wmurowana tablica pamiątkowa na ścianie frontowej szkoły ku czci
[pomordowanych przez Niemców mieszkańców wsi Wierzba w dniu 4 stycznia 1943 roku. Zamordowanych
wówczas zostało ponad 30 mieszkańców wsi. Tablicę wmurowano w 1962 roku.
Należy podkreślić, że na każdym odcinku działalności życia mieszkańców rejonu Starego Zamościa
wszędzie są widoczni działacze ZBoWiD. Warto tu odnotować działalność oświatową wśród dorosłej
młodzieży wiejskiej, w podnoszeniu wiedzy rolniczej. W tym celu zaczęto organizować przy szkołach
wiejskich tzw. Szkoły przysposobienia Rolniczego i władze oświatowe finansowały je. Były to najczęściej
szkoły wieczorowe, później dzienne mp. W szkole w starym Zamościu.
Pierwszą taką szkolę zorganizowano w Krasnem w 1957 roku. W roku 1958 zorganizowana została taka
szkoła w starym Zamościu. Organizatorami tych szkół byli kierownicy szkół, też działacze ZBoWiD.
Prowadzono w nich zajęcia teoretyczne i praktyczne z rolnictwa. Przedmioty ogólnokształcące wykładali
nauczyciele ze szkół podstawowych, natomiast zajęcia teoretyczne i praktyczne z rolnictwa prowadzili
nauczyciele z Technikum Rolniczego w Janowicach. Byli to nauczyciele, działacze ZBoWiD – u na szczeblu
powiatowym jak: mgr. Leon Jasielski, Henryk Selech, (...) Hamerski. Do zajęć praktycznych w tych szkołach
należało prowadzenie poletek doświadczalnych w uprawie zbóż, warzyw, roślin przemysłowych, opieki nad
drzewami owocowymi, zakładaniem i uprawa warzyw w cieplarniach i. t. p. Prowadzono też doświadczalnie
hodowlę zwierząt jak: króliki, nutrie i inne. Uczono również prowadzenia księgowości rolniczej w
gospodarstwie rolnym.
Szkoły te odegrały bardzo pozytywna role w przygotowaniu młodzieży starszej do prowadzenia dobrych,
wydajnych gospodarstw rolnych. Dziś można wymienić dziesiątki bardzo dobrych i dobrych rolników w rejonie
Starego Zamościa, którzy ukończyli te szkoły. Wielu absolwentów tych szkół uaktywniło się w życiu
społecznym przy organizowaniu rożnych czynów społecznych na rzecz własnych środowisk. Byli i tacy
absolwenci, którzy postanowili kształcić się dalej w Technikum Rolniczym zaocznie, a byli tacy, którzy nawet
ukończyli wyższe studia jak np. Janusz Molas ze starego Zamościa, który ukończył studia weterynaryjne w
lublinie, obecnie pracuje jako lekarz weterynarii w rejonie Suwałk.
Po wydarzeniach politycznych 1956 roku stworzono możliwość budowy szkół w kraju. Ogłoszono wówczas
hasło budowy 1000 szkół na szkół na tysiąclecie państwa polskiego; tysiąclecie państwa polskiego
przypadało na rok 1966. w rejonie mieszkańcy byli Starego Zamościa byli mniej zainteresowani ta akcja
ponieważ we wszystkich większych miejscowościach były wybudowane szkoły w okresie międzywojennym.
Wybudowano wtedy szkoły w Starym Zamościu, Chomęciskach Dużych, Wisłowcu i Majdanie Sitanieckim. W
najgorszej sytuacji była wieś Krasne, która miała budynek szkolny jeszcze z czasów carskich z jedną salą
lekcyjną i mieszkaniem nauczycielskim. Dzieci uczyły się w wynajętych salach, w mieszkaniach wiejskich.
Budynek szkoły carskiej nie odpowiadał warunkom szkoły współczesnej do której uczęszczało ponad 100
dzieci i w 1957 roku powstała Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Zgodnie z zarządzeniem państwowym na
szkoły tysiąclecia gromadzono fundusze pieniężne przez opodatkowanie wszystkich pracujących w kraju. Na
rolników nałożono obowiązkowy podatek od 1 ha. Apelowano również do społeczeństwa [by brało udział w]
organizacji czynów społecznych przy budowie szkół. Stąd w Krasnem powołany został
Społeczny Komitet
Budowy szkoły, który podjął akcję dodatkowego opodatkowania się rolników od 1 ha. W wyniku tego
opodatkowania zebrano spore środki pieniężne za które zakupiono część materiałów budowlanych jak:

pustaki, cegłę, kamień na fundamenty i. t p. Dzięki istnieniu Szkoły Rolniczej można było uzyskać plan szkoły
o większej powierzchni użytkowej z salą gimnastyczną. Plan taki został zatwierdzony przez Inspektorat
Oświaty w Zamościu i Kuratorium w Lublinie.
Budowę szkoły rozpoczęto od fundamentów późną wiosną 1960 roku. Panował wówczas zwyczaj
wmurowywania w fundamenty szkół i innych publicznych budynków kamienia węgielnego z aktem
erekcyjnym. Stąd 3 lipca (niedziela) 1960 roku odbyła się uroczystość z [udziałem] władz powiatowych i
gminnych podczas której dokonano wmurowania takiego aktu. Przy budowie szkoły pracowali społecznie
członkowie ZBoWiD- u i byli oni głównymi organizatorami czynów społecznych. Byli to:
− Bęcal Stanisław
− Tchórz Marian
− Złotnik Adam
− Zalewski Jan
− Czuba Wacław (sołtys)
− Tchórz Jan i Stanisław
− Konstanty Jan
Akt Erekcyjny
Działo się w roku 1960 dn. 3 lipca o godz. 14. 00 za czasów Przywódcy Ruchu Robotniczego w Polsce Ludowej
I sekretarza PZPR Władysława Gomółki, Prezesa NK ZSL Stefana Ignara, Prezesa Rady Ministrów Józefa
Cyrankiewicza, Ministra Oświaty Wacława Tułodzieckiego, I sekretarza KW PZPR Władysława Kozdry,
przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej Pawła Dąbka, Prezesa WK ZSL Władysława Gawlika, Kuratora
Okręgu Szkolnego Edwarda Zachajkiewicza, I sekretarza PK PZPR Józefa Staromłyńskiego, Prezesa PK ZSL
Józefa Trąta, Przewodniczącego PPRN Zygmunta Seroczyńskiego, Inspektora Szkolnego, Stanisława
Nowosada, Kierownika Szkoły Podstawowej w Krasnem Stanisława Szwala, Przewodniczącego PGRN
Hieronima Molasa, Przewodniczącego Komitetu Budowy Szkoły Mariana Tchórza, w obecności 7 osób Grona
Nauczycielskiego, Komitetu Budowy Szkoły, 148 dzieci szkolnych i zaproszonych gości podpisano na wieczną
czasów pamiątkę, ku chwale i pożytkowi Ojczyzny Ukochanej założyli kamień węgielny pod budowę szkoły w
Krasnem pow. Zamość. Budowa kierował Inspektor nadzoru inż. Roman Dolecki, morował murarz – majster
Marian Kulik.

Drugim, ważnym wydarzeniem w Starym Zamościu w latach 1960 – tych była inicjatywa budowy Domu
Kultury. W akcję tą najwięcej pracy społecznej włożyli działacze ZBoWiD – u . Budowa Domu Kultury miała
być poświęcona pamięci Karola Namysłowskiego, który jeszcze w czasach carskich w 1881 roku założył
orkiestrę z mieszkańców gminy, rolników uzdolnionych muzycznie. Konkretną pracę na tym odcinku
rozpoczęto w 1966 roku . Władze gromadzkie z przewodniczącym Hieronimem Molasem i sekretarzem Haliną
Orzechowską załatwiały sprawy związane z wykończeniem i zatwierdzeniem planu budynku Domu kultury.
Władze powiatowe wyraziły zgodę na budowę parterowa, choć były starania o dom piętrowy. Po załatwieniu
wszystkich formalności przystąpiono do zakupu i zwózki materiałów budowlanych. Aby wykorzystać budżet na
ten cel za rok 1966 i szybciej zakupić materiał budowlany pod fundamenty, wyjechali w tym celu do Józefowa
Halina Orzechowska , Stanisław Szwal razem z Tadeuszem Jasicą, który zakupił w/w materiał na rozbudowę
szkoły w Chomęciskach Dużych. Tadeusz Jasica był wówczas kierownikiem szkoły w tej miejscowości.
W październiku 1966 roku rozpoczęto wykopy pod fundamenty w czynie społecznym. Robotami
budowlanymi kierował Jan Molas – kwalifikowany murarz zatrudniony wówczas w Urzędzie Gromady na
stanowisku pracownika do spraw budowlanych. Był to aktywny działacz ZBoWiD – u, później wieloletni prezes
Koła Gromadzkiego i Gminnego.
Ponieważ planowano w przyszłości wybudować piętro Domu Kultury, stąd przygotowano pod taki dom
fundamenty. Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego z Aktem Erekcyjnym odbyła się 17 grudnia
1966 roku. Przybyły władze wojewódzkie i powiatowe, miejscowa ludność im młodzież szkolna starszych klas.
Spotkanie miało bardzo uroczysty charakter. Cały plac budowlany był udekorowany dużymi flagami biało –
czerwonymi i czerwonymi. Otwarcia uroczystości dokonał Stanisław Szwal – kierownik szkoły i społ[eczny?]
sekretarz KG PZPR. Otwierając uroczystość powitał przybyłych gości:
−

Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej posła Ziemi Zamojskiej i zastępcę członka KC PZPR

−
−
−
−

Pawła Dąbka
Przewodniczącego Powiatowej rady Narodowej Władysława Kowala
Kierownika Wojewódzkiego Domu Kultury Trąca
Prezesa Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni – Trusa
Kierownika Wydziału Kultury P PR Ni oficerów Ludowego Wojska Polskiego; w krótkich słowach Stanisław
Szwal powiedział:

dzisiejsza uroczystość ma szczególnie doniosłe znaczenie dla społeczeństwa starozamojskiego. Tu na tym
terenie w Chomęciskach Małych urodził się i pracował pionier kultury ludowej Karol Namysłowski. Zorganizował
on orkiestrę skradająca się z synów chłopskich, i był jej dyrygentem kompozytorem utworów ludowo –
muzycznych. Orkiestra Włościańska Karola Namysłowskiego rozsławiła swoje utwory w całym kraju i poza jego
granicami. Włościańska Orkiestra jest duma mieszkańców rejonu Starego Zamościa i stąd wszyscy cieszymy
się , że tradycja orkiestry zostanie dziś upamiętniona wmurowaniem kamienia węgielnego z aktem erekcyjnym
pod Dom Kultury, w którym dalej będzie się rozwijać życie kulturalne tutejszego środowiska już w Polsce
Ludowej. Z okazji dzisiejszej uroczystości chciałem w imieniu mieszkańców Starego Zamościa podziękować
władzom wojewódzkim i powiatowym za poparcie i pomoc w budowie wielkiego czynu Wiejskiego Domu Kultury
poświęconego pamięci Karola namysłowskiego i Jego Orkiestrze.

Następnie został odczytany i wmurowany akt erekcyjny.
Akt Erekcyjny
Działo się to w starym Zamościu w roku 1966 miesiącu grudniu dnia 17 – tego z okazji zakończenia obchodów
1000 – lecia Państwa Polskiego, kiedy to sekretarzem KC PZPR był tow. Władysław Gomułka, Przewodniczącym
Rady Państwa tow. Edward Ochab, sekretarzem KP PZPR tow. Józef Staromłyński, przewodniczącym
Wojewódzkiej rady narodowej w Lublinie tow. Paweł Dąbek, sekretarzem KW PZPR Władysław Kozdra,
przewodniczącym PRN Władysław Kowal, przewodniczącym GRN Hieronim Molas, sekretarzem KG PZPR
Stanisław Szwal. Społeczeństwo Gromady Stary Zamość dla uczczenia 1000 – lecia państwa Polskiego i
pamięci Karola Namysłowskiego założyciela Włościańskiej Orkiestry i wybitnego kompozytora postanawia
stworzyć wspólnym wysiłkiem przy pomocy Powiatowej i Wojewódzkiej Rady Narodowej "Dom kultury" im. K.
Namysłowskiego, by piękne tradycje tego regonu kultywować i dalej rozwijać.
Dla upamiętnienia tego dnia niniejszy akt erekcyjny wmurowany zostaje w kamień węgielny. Podpisali:
przewodniczący WRN Paweł Dąbek, przewodniczący PRN Władysław Kowal, przewodniczący Gromadzkiego
Komitetu Frontu Jedności narodu i sekretarz KG PZPR Stanisław Szwal, przewodniczący GRN Hieronim Molas i
dyrektor Orkiestry Włościańskiej Kęstowicz.

Po odczytaniu i podpisaniu akt erekcyjny wmurowano w fundament. Następnie zabrał głos przewodniczący
Wojewódzkiej Rady Narodowej Paweł Dąbek, który mówił o doniosłym historycznym znaczeniu Orkiestry
Włościańskiej założonej przez K. Namysłowskiego. Podkreślił również, że państwo Ludowe będzie popierać i
rozwijać działalność tej orkiestry. Na tym uroczystość została zakończona.
Następnym wydarzenia w regionie przyniósł rok 1969. Rok ten zapisał się w historii ceną inicjatywą
przystąpienia wsi Stary Zamość do aktywizacji pod hasłem: "Zmieniamy oblicze wsi lubelskiej". Hasło to ogłosił
I sekretarz KW PZPR tow. Władysław Kozdra, i było ono realizowane już przez kilka lat. Akcja ta najgłośniej
rozwijała się w powiecie puławskim. W powiecie zamojskim zaczęła nabierać rozmachu po przyjeździe z
Puław do powiatu Zamość I sekretarza KP PZPR tow. Zygmunta Zarychty. On to zainicjował tę akcję w Starym
Zamościu, gdyż były tu najlepsze warunki do budowy takiej wsi.
Mieszkańcy wsi Stary Zamość w roku 1969 postanowili uporządkować swoje obejścia, wybudować w
czynie społecznym chodniki, założyć kwietniki, ogródki kwiatowe i zainstalować metalowe dekoracyjne płoty.
Wcześniej, kilka lat temu takie chodniki, kwietniki i płoty zostały wykonane przy Szkole Podstawowej , Gminnej
Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" i Urzędzie Gromady. Mieszkańcy wsi mieli już gotowe wzory. Dzięki tej
akcji wieś stary Zamość jest jedna z najpiękniejszych wsi w regionie, gdyż na odcinku 2 km od głównej szosy
do kościoła jest chodnik, kwietniki, ogródki kwiatowe i przy obejściach płoty metalowe. Chodniki te to
jednocześnie bezpieczeństwo dla pieszych przy dość ruchliwej jezdni. Brak takich chodników np. Na wsi
Podkrasne powoduje częste tam wypadki przez potrącenie lub najechanie przez samochody. Na przestrzeni

wielu lat zginęło tam kilkanaście osób.
Za duży wkład mieszkańców wsi Stary Zamość w upiększeniu swojej wsi zostały zorganizowane w
pierwszą niedzielę września 1969 roku dożynki powiatowe. Starostą tych dożynek został I sekretarz KP PZPR
tow. Zarychta Zygmunt, gospodynią mieszkanka wsi Udrycze. Bochen chleba wręczał gospodarzowi
przodujący rolnik Pieczykolan Bolesław. Najokazalszy wieniec dożynkowy w korowodzie dożynkowym nieśli:
Lucyna Gil i Jan Król. W części artystycznej dożynek wystąpiły zespoły gospodyń wiejskich i Orkiestra
Włościańska im. Karola Namysłowskiego.
26 kwietnia 1970 roku (niedziela) Zarząd kola ZBoWiD witał Sztafetę Zwycięstwa składająca się z żołnierzy
Ludowego Wojska Polskiego na czele z pułkownikiem oraz organizacji młodzieżowych. Sztafeta ta
wyjechała z Chełma i przejeżdżając szlak zwycięstwa oraz odwiedzając miejsca pamięci narodowej udała się
do do Wrocławia na centralne uroczystości poświęcone 25 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem i powrotu
Ziem Zachodnich i północnych do macierzy. Sztafeta zatrzymała się przed szkoła przy tablicy upamiętniającej
pomordowanych mieszkańców wsi Wierzba w dniu 4 stycznia 1943 roku przez żandarmerię niemiecką. Przy
tablicy przedstawiciele sztafety z płk. L W P złożyli wieńce i kwiaty oraz uczcili minuta ciszy pamięć
pomordowanych.
Prezes koła ZBoWiD Jan Denkiewicz opowiedział członkom Sztafety w jakich okolicznościach dokonano
mordu mieszkańców wsi Wierzba. Po tym spotkaniu z prezesem, młodzieżą szkolna, która pełniła wartę
honorowa przy tablicy [z nazwiskami] pomordowanych, sztafeta odjechała w dalsza drogę w kierunku
Zamościa.
W grudniu 1970 roku miały miejsce przykre wydarzenia polityczne w stoczni gdańskiej, które otrzymały
miano "grudniowych". 17 grudnia doszło do starcia strajkujących robotników z milicją i wojskiem. Strajki te
wybuchły w związku z podwyżką cen na artykuły żywnościowe. Milicja i wojsko strzelało do robotników, w
wyniku czego kilkunastu robotników zostało zabitych. Podobnie było w Szczecinie. Śmierć kilkunastu
robotników wywołała wzburzenia społeczne w całym kraju i w związku z tym zaszły zmiany w w kierownictwie
biura politycznego KC PZPR. Z I Sekretarza Komitetu Centralnego został usunięty tow. Gomułka, a wybrano
na to stanowisko tow. Edwarda Gierka dotychczasowego I sekretarza KW PZPR w Katowicach. Tow. Gierek
zapowiedział zmiany w rządzeniu krajem i podniesienie stopy życiowej ludzi pracy. W latach 70 - tych
zaciągnięto spore pożyczki w krajach zachodnich na rozwój gospodarczy kraju i wzrost wynagrodzeń
pracujących.
Odnośnie minionego okresu lat 1944 - 1970 krążyły w kraju humorystyczne anegdoty. Mówiono, że polskiej
historii przybyło trzech królów "Bolesław Okrutny", "Konstanty Wygnaniec" i "Władysław Kłamliwy". Bolesław
to był Bierut, który zmarł w Moskwie w czasie obrad zjazdu partii, na którym potępiono rządy "kultu jednostki",
Stalina. Konstanty, to marszałek Wojska Polskiego Rokossowski, który był Rosjaninem i w roku 1956 został
wydalony z kraju w wyniku masowych manifestacji narodu, który się tego domagał. "Władysław Kłamliwy", to
Gomółka, który w 1956 roku zyskał uznanie w kraju za zapowiedź zmian rządów w stosunku do
społeczeństwa i poprawy jego bytu, i tego nie dotrzymał. Warto jednak nadmienić, że wiele się jednak zmieniło
w kraju w porównaniu z latami 1944 - 1955, ale społeczeństwo już zapomniało.
lata 70 - te to dalsze pozytywne zmiany na wsi. Rolnicy zostali objęci opieka socjalna w postaci
ubezpieczeń społecznych . W wyniku tej decyzji rolnicy w starszym wieku i chorzy mogli otrzymać renty i
emerytury . Mieli tylko obowiązek przekazać swoje gospodarstwo następcom lub przekazać na rzecz gminy.
Miało to ogromny wpływ na na poprawę życia starszych wiekiem rolników, w większości byli to kombatanci II
wojny światowej, członkowie ZBoWiD - u, dla których przewidziano również specjalne dodatki do renty lub
emerytury. wszyscy rolnicy płacili wprawdzie dodatkowe podatki od 1 ha na ubezpieczenie, ale mieli również
bezpłatne leczenie i bezpłatne leki dla rencistów i emerytów. Pracujący rolnicy do lekarstw dopłacali 30% , lub
jak wszyscy pracownicy w państwowych i spółdzielczych zakładach pracy. W związku z poprawą [warunków
materialnych] mieszkańców wsi rozwija się na szeroka skalę budownictwo. [Wznoszone są murowane
budynki zarówno mieszkalne jak i inwentarskie]. Stąd [powstało określenie], że w latach 70 - tych i nieco
wcześniejszych zmieniła się wieś z drewnianej krytej słoma , na murowana z pokryciem blachą lub eternitem .
Rozwój przemysłu wpłynął na to, że wielu mieszkańców wsi znalazło pracę w przemyśle, w administracji
przemysłowej, państwowych urzędach i zakładach spółdzielczych. Np. tylko w Starym Zamościu w Gminnej
Spółdzielni, Banku Spółdzielczym, Służbie Zdrowia, Urzędzie Gminnym, szkole, SKR, znalazło pracę ponad

200 osób. Do pracy w Zamościu był łatwy dojazd przez wprowadzenie komunikacji podmiejskiej, która również
dojeżdżała młodzież do szkół. Oblicza się, że do pracy w Zamościu dojeżdża z całego regionu również
powyżej 200 osób.
Przy zmianie ekipy rządzącej na szczeblu najwyższych władz w kraju nastąpiły dalsze zmiany. W 1972 roku
zapowiedziani likwidację rad gromadzkich, a wprowadzenie od 1973 roku gmin na wzór z okresu
przedwojennego i powojennego do 1955 roku. Władzą wykonawczą na szczeblu gminy miał by Urząd Gminy
na czele z naczelnikiem. Zlikwidowano stanowisko wójta. W roku 1972 odbyły się w Lublinie kursy
przygotowujące przewidzianych naczelników do poszczególnych gmin w woj. lubelskim.
Od stycznia 1973 roku naczelnikiem gminy w Starym Zamościu został powołany Bogdan Kościk. Na
wybór naczelnika gminy miejscowa społeczność nie miała żadnego wpływu. Naczelnik był powoływany przez
władze powiatowe. Rada Gminna wybrana w powszechnych wyborach zatwierdziła naczelnika.
Zaszły też zmiany administracyjne w oświacie. Wszyscy dotychczasowi kierownicy szkół podstawowych
zostali mianowani na dyrektorów szkół, podobnie jak w szkołach średnich. W siedzibie gminy w największej
szkole podstawowej powołano gminnego dyrektora szkół. Gminny dyrektor szkół był odpowiedzialny za
wszystkie sprawy związane z oświatą na szczeblu gminy. Powoływany był przez Kuratora na wniosek
Inspektora Oświaty w powiecie.
13 maja 1973 roku w starym Zamościu odbyła się uroczystość oddania do użytku Domu Kultury im. Karola
Namysłowskiego. W Domu Kultury utworzono Izbę Pamięci poświęconą Namysłowskiemu. Zebrano ciekawe
historyczne pamiątki z życia i działalności kompozytora oraz całej Orkiestry. Na uroczystość przybyli: z władz
centralnych minister Kultury i Sztuki Wroński, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Wójcik, I
sekretarz KP PZPR Zdzisław Konopski, przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej Zbylut i przewodniczący
Miejskiej Rady Narodowej w Zamościu Garbiec. Przybyła również licznie miejscowa ludność i młodzież
szkolna klas starszych. W izbie pamięci wszyscy goście pierwsi wpisali się do Księgi Pamiątkowej, do której
będą mogli wpisywać się wszyscy zwiedzający w następnych latach.
Po uroczystości przecięcia wstęgi i oddania do użytku Domu wszyscy uczestnicy wyjechali na występ
galowy Orkiestry do Domu Kultury w Zamościu. Mieszkańców Starego Zamościa dowoził do Zamościa
specjalny autobus. Występ galowy odbył się w Zamościu, ponieważ tam więcej uczestników uroczystości
mogło wziąć udział. Była tam większa sala widowiskowa.
Dom Kultury w Starym Zamościu stanowi miejsce całego życia społeczno - kulturalnego w środowisku.
Poprzednio wszystkie zebrania wiejskie, narady spółdzielcze, sesje radnych, wybory do sejmu, rad
narodowych, występy artystyczne, filmy objazdowe odbywały się w szkole, co co często zakłócało pracę
uczniów.
Od 1 stycznia 1975 roku dokonano w kraju nowego podziału administracyjnego. Zlikwidowano powiaty, a
powołano 49 województw; dotychczas było ich 17. Miasto Zamość zostało województwem, do którego
włączono byłe powiaty jak: biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski oraz kilka gmin z byłego powiatu
krasnostawskiego.
Przy końcu lat 70 - tych znowu wzrasta w kraju fala społecznego niezadowolenia z rządów ekipy Gierka. W
roku 1980 powstaje nowa organizacja społeczna zwana "Solidarność", która jest niezależna organizacją od
partii PZPR i władzy . "Solidarność" jest w opozycji do sprawowanych rządów w kraju . Do tej organizacji w
1980 roku zapisało się 10 milionów ludzi pracy. Głównym hasłem "Solidarności" w początkowym okresie jest
"socjalizm tak, wypaczenia, nie". Później jak się okazało organizacja, organizacja ta walczy o władzę w kraju.
W sierpniu 1980 doszl0 znowu do zmian w aparacie centralnym władzy. Z I sekretarza KC PZPR usunięto
Edwarda gierka i powołano Stanisława Kanię, a w 1981 roku Wojciecha Jaruzelskiego. W związku z
nasileniem się w 1981 roku antyrządowej i antypartyjnej działalności 'Solidarności" 13 grudnia 1981 roku
wprowadzono stan wojenny. wojsko obejmuje władze, zakazuje działalności wszystkich organizacji
społecznych. Przywódców i aktywnych działaczy "Solidarności' internowano.
W gminie Stary Zamość również powstała "Solidarność", najpierw w szkole a później rozwinęła się wśród
rolników i stąd w dniu 14 grudnia w nocy został internowany przywódca tej organizacji Tadeusz Świrgoń. w

skali województwa internowanych było dziesiątki działaczy. Ponieważ hasło "Solidarności" pierwsze w gminie
powstało w szkole (5 osób) stąd po wprowadzeniu stanu wojennego odwołano w dniu 7 stycznia 1982 roku
ze stanowiska gminnego dyrektora szkół Stanisława Szwala. Później nieco odwołano naczelnika gminy Marię
Stefańczyk i I sekretarza Komitetu gminnego PZPR Bogdana Mogielnickiego mimo ze wcześniej zatwierdzał
odwołanie ze stanowiska gminnego dyrektora szkół i naczelnika gminy. W całym województwie odwołano z
rożnych stanowisk około 80 osób, w tym wojewodę i wicewojewodów, odwołano też wielu dyrektorów szkół
średnich i podstawowych. Na terenie gminy Stary Zamość na gminnego dyrektora szkół powołano Jana
Kostrubca dotychczasowego zastępce dyrektora, na naczelnika gminy Jerzego babiarza z Izbicy, który pełnił
tę funkcje w gminie Wysokie, a na I sekretarza KG PZPR Romualda Potockiego, dotychczasowego dyrektora
szkoły w Chomęciskach Dużych. Stan wojenny trwał do 22 lipca 1983 roku.
W roku 1976 i 1978 miały miejsce ważne wydarzenia w gminie związane z tradycja Orkiestry Włościańskiej
Karola Namysłowskiego. Mimo, że opisałem już początek roku 1980 i 1981 należny jednak wrócić do lat 70 tych i co działo się w tych latach ważnego, gdyż działalność członków ZBoWiD - u j jego zarządu jest
ogromna. Członkowie zarządu jak i szeregowi działacze ZBoWiD - u to rodzice, lub już dziadkowie posyłający
dzieci do szkoły. Wydarzenie, które warto opisać dzieje się w szkole, w której uczniowie zaangażowani w
harcerstwie postanowili nadać hufcowi gminnemu imię Karola Namysłowskiego i zdobyć sztandar. Ta
uroczystość odbyła się 15 maja 1976 roku i dzień ten zapisał się na trwałe w pamięci wszystkich uczniów,
nauczycieli i społeczeństwa. Drużyna harcerska pracowała cały rok pod hasłem "zdobywamy sztandar hufca i
bohatera". na uroczystość wręczenia sztandaru i nadania imienia przybyli: kurator szkolny - Dycha i
przedstawiciele władz wojewódzkich oraz gminnych. Fundatorem sztandaru był Bank Spółdzielczy, Kółko
Rolnicze z Kolonii Udrycze oraz Komitet Rodzicielski. dyrektorem Banku był Roman Stańczyk, Kółka
rolniczego w Kolonii Udrycze Adolf Budzyński, przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego Lucjan Bochniak.
uroczystość 15 maja 1976 roku w szkole odbiła się głośnym echem w całym województwie i wysoko została
oceniona przez nadrzędne władze polityczne oświatowe. na temat tej uroczystości ukazały się notatki w prasie
wojewódzkiej.
15 maja 1978 roku odbyła się podobna uroczystość szkolna związana z nadaniem szkole w Wierzbie
imienia Karola Namysłowskiego i wręczenia sztandaru . uzasadnienie wyboru patrona brzmiało: Zawsze i
wszędzie Orkiestra włościańska Namysłowskiego zgodnie z myślą jej założyciela służyła krzewieniu
sztuki polskiej wsi, budziła dla niej powszechne uznanie i szacunek, często podziw i miłość, bawiła i
uczyła. Postać Karola Namysłowskiego, jest niezwykle interesująca. Sprzeniewierzył się po raz
pierwszy szlacheckiej tradycji rodowej poświęcając się muzyce wśród prostego ludu wydobywając
nutę zrodzona spod serc i chłopskiej siermięgi. Urząd wojewódzki, Kuratorium Oświaty i wychowania
zaakceptowały wniosek środowiska o nadanie szkole imienia K. Namysłowskiego. na uroczystość 15 maja
opracowano hymn szkoły w/g słów, muzyki i aranżacji Ryszarda Banacha, nauczyciela szkoły muzycznej w
Zamościu. na uroczystość 15 maja przybyły władze wojewódzkie: Wojewoda Marian Ozimek, kurator oświaty i
wychowania Andrzej Tokarski, miejscowe władze, społeczeństwo, młodzież szkolna i Orkiestra Włościańska
pod dyrekcją Adama Kowalczyka. na uroczystości przemawiali: dyr. szkoły Stanisław Szwal, z - ca dyrektora
szkoły Teresa Hereta, kurator Andrzej Tokarski, naczelnik gminy Maria Stefańczyk, przewodniczący Komitetu
Rodzicielskiego Lucjan Bochniak, najstarszy wiekiem mieszkaniec starego Zamościa, działacz ludowy i
kronikarz historii regiony Starego Zamościa Andrzej Kardasz, który był jednym z pierwszych wójtów gminy tuz
po II wojnie światowej. Warto tu podkreślić, że kroniki spisane przez Andrzeja Kardasza były ważnym
dokumentem dla publicystów, historyków piszących w prasie regionalnej o historii Starego Zamościa jeszcze z
czasów przed I wojna światową oraz w okresie międzywojennym i okupacji. Między innymi wykorzystywał te
kroniki pisząc prace magisterska na UMCS Stanisław Zgrzywa, temat "Gmina Stary Zamość 1939 - 1944".
praca ta została opublikowana przez Wydawnictwo Lubelskie (Lublin 1964).
W dniu uroczystości 15 maja 1978 Namysłowiacy wręczyli szkole portret K. Namysłowskiego pędzla artysty
Antoniego Fałata. Portret ten został umieszczony w honorowym miejscu w szkole, przy którym zawsze leżą
żywe kwiaty. kuratorium Oświaty przydzieliło dodatkowe 30 tys. złotych na zakup pomocy naukowych. teraz
prawie każdego roku dzień 15 maja jest dniem wolnym od pracy i przyjeżdża Orkiestra z galowym koncertem.
W roku 1982 podjęto ważną decyzję w Gminnym Zarządzie ZBoWiD w sprawie budowy pomnika ku czci
poległych na polach bitew i pomordowanym przez hitlerowców w obozach zagłady oraz wysiedleń i pacyfikacji

w latach wojny i okupacji. Od wielu lat mówiono o konieczności budowy takiego pomnika, lecz sprawę
odraczano ze względu na brak środków finansowych, wykonawcy oraz wielu innych spraw pilnych do
załatwienia. Pierwsi, którzy mówili o konieczności budowy pomnika byli m. in. były kierownik szkoły Antoni
Bartosiewicz (zmarł w 1963 roku), Jan Denkiewicz, Jan Molas, Zygmunt Denkiewicz.
Wreszcie w maju 1982 roku członkowie Zarządu kola postanowili tę sprawę załatwić. wyjechali wiec do
Józefowa k/ Biłgoraja do ob. Grochowicza, który jest artystą rzeźbiarzem, samoukiem. Wyjechali do
Grochowicza prezes kola Jan Molas, członek zarządu Jan Denkiewicz, Jan Olchowski, Adam Ulanicki i
Stanisław Szwal, który zawiózł wszystkim własnym samochodem oraz znal Grochowicza, jego projektowanie i
wybudowane pomniki w Miejscach Pamięci Narodowej na Zamojszczyźnie. na spotkaniu ob. Grochowicz
wyjaśnił, że podejmie się wykonania pomnika i zrobi to w czynie społecznym, ze względu na szlachetny czyn
jakiemu pomnik będzie służył. chciał tylko aby zapłacono mu diety i koszty podróżny do Starego Zamościa
związane z rzeźbą i ustawieniem pomnika. Pieniądze należny przeznaczyć tylko na zakup i zwózkę skal z
józefowskiego piaskowca oraz przygotowaniem fundamentów, otoczenia pomnika oraz wypisaniem i
wmurowaniem odpowiedniej tablicy.
Powołano teraz Komitet Budowy Pomnika do którego weszli wszyscy członkowie Zarządu oraz naczelnik
gminy. Przystąpiono więc do zbiorki darów pieniężnych od osób prywatnych i instytucji. Odsłonięcie pomnika
ustalono na początek maja 1983 r.
8 grudnia 1982 roku odbyła się konferencja sprawozdawcza wszystkich członków ZBoWiD - u za okres od
18 maja 1980 roku do grudnia 1982 roku. W sprawozdaniu wiceprezes Zygmunt Denkiewicz odczytał
odnośnie budowy pomnika następujące zdanie: "Fundamenty pod pomnik zostały usytuowane obok gminnego
Domu Kultury, zebrano od społeczeństwa i członków związku 47 tys. złotych. bank Spółdzielczy przekazał 82
tys. złotych - razem jest już w kasie 129 tys. złotych". Stwierdzono również w tym sprawozdaniu, że dużej
pomocy w pracach udzielił naczelnik gminy Jerzy Babiarz.
Wczesną wiosna przystąpiono do prac związanych z budowa pomnika i w pierwszych dniach maja był już
gotowy. Uroczystość odsłonięcia obelisku - pomnika odbyła się 8 maja (niedziela) 1983 roku, w przeddzień
rocznicy Zwycięstwa nad faszyzmem hitlerowskim. Na uroczystość powyższą przybyło około 300 osób w tym
młodzieży i dzieci klas starszych. Z władz wojewódzkich przybyli: I sekretarz KW PZPR tow. Władysław Kowal,
z -ca prezesa Wojewódzkiego Zarządu ZBoWiD Adolf Skowyra, przedstawiciel KW PZPR tow. Janusz Wołoch,
prezes Wojewódzkiego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych Jan Skiba. Władze gminne reprezentowali: I
sekretarz KG PZPR Romuald Potocki, nauczyciel gminny Jerzy Babiarz, przewodniczący Gminnej Rady
Narodowej Władysław Mazurkiewicz, sekretarz Gminnego Komitetu ZSL Franciszek Mazurek.
Uroczystość zagaił naczelnik gminy Jerzy babiarz witając gości i przybyłe społeczeństwo gminy. Prezes
ZBoWiD Jan Molas odczytał Apel Poległych, wiceprezes Jan Denkiewicz podał nazwiska zasłużonych
weteranów Ruchu Oporu odznaczonych medalami i krzyżami partyzanckimi i poprosił o wystąpienie do
odznaczenia. Odznaczenia wręczali: wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZBoWiD Adolf Skowyra,
przewodniczący Gminnej rady narodowej Władysław Mazurkiewicz i naczelnik gminy Jerzy Babiarz. W
imieniu odznaczonych podziękował władzom wojewódzkim i gminnym Stanisław Szwal. Następnie
przystąpiono do odsłonięcia pomnika, którego dokonał I sekretarz KW PZPR Władysław Kowal wraz z
naczelnikiem [gminy] i członkami Zarządu Gminnego ZBoWiD. Po odsłonięciu wszyscy obecni zobaczyli w
całej okazałości pomnik z napisami:
"Ku czci Poległym na polach bitew i pomordowanym przez hitlerowców w obozach zagłady oraz w czasie
wysiedleń i pacyfikacji wsi w latach 1939 - 1945". 8 maja 1983. Społeczeństwo

Następnie wmurowano w pomnik symboliczna ziemię pobrana z miejsc pochowku pomordowanych. Po tych
okolicznościowych czynnościach referat na temat tragicznych wydarzeń [w rejonie] Stary Zamość i walki z
okupantem wygłosił wiceprezes ZBoWiD Zygmunt Denkiewicz. Warto tu podkreślić, że Z. Denkiewicz
przygotowywał wystąpienia na wszystkie uroczystości związane z uczczeniem pamięci narodowej na terenie
gminy. Po wygłoszeniu referatu przedstawiciele organizacji społecznych i instytucji oraz zakładów pracy złożyli
wieńce przy pomniku. Na zakończenie w części artystycznej wystąpiła Orkiestra im. K. Namysłowskiego pod
dyrekcją Adama Kowalczyka. Po części artystycznej odbyło się spotkanie władz gminnych z zasłużonymi

weteranami Ruchu Oporu, które upłynęło w serdecznej i przyjemnej atmosferze. 9
W roku 1982 oddano do użytku w gminie nowy budynek Ośrodka Zdrowia. W nowo wybudowanym
Ośrodku Zdrowia na parterze znalazło się pomieszczenie dla trzech lekarzy i około 10 osób pielęgniarek i
obsługi. Na piętrze zamieszkały dwie rodziny lekarskie i jedna rodzina pielęgniarska.
Do 1982 roku Ośrodek Zdrowia mieścił się w drewnianym, małym budynku w którym były dwa małe pokoiki
dla lekarza i pielęgniarek i trzeci nieco większy dla służby pielęgniarskiej wraz ze stomatologiem. W budynku
tym nie było centralnego ogrzewania i kanalizacji wodnej.
Warto tu podkreślić, że w okresie przed II wojną światową punktu służby zdrowia na terenie gminy Stary
Zamość nie było, powstał dopiero w latach pięćdziesiątych po II wojnie światowej. Przez wiele lat był to punkt
felczerski, później lekarze dojeżdżali z Zamościa raz lub dwa razy w tygodniu. Przy budowie Ośrodka Zdrowia
pracowano w czynie społecznym, szczególnie przy wykopach fundamentów, zwózce materiałów budowlanych
oraz przy porządkowaniu i ogrodzeniu działki otaczającej budynek ośrodka. w pracach społecznych wyróżnili
się działacze i członkowie ZBoWiD, organizacji społecznych, szczególnie OSP. Z członków ZBoWiD najwięcej
pracy włożyli sąsiedzi ośrodka jak: Bolesław Jędruszczak z Wierzby, z Majdanu Sitanieckiego Władysław
Mazurek, który dowoził materiały budowlane i wielu, wielu innych.
Budynek Ośrodka Zdrowia wzniesiony został z funduszy Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia w Zamościu.
Fundusze te, to środki finansowe ze zbiorki od całego społeczeństwa w kraju; po zakończeniu zakończeniu
akcji zbiórkowej w 1966 roku na budowę 1000 szkół na 1000 - lecie państwa polskiego po 1966 roku zbiórka
[środków finansowych] prowadzona [była] dalej lecz na rzecz rozwoju służby zdrowia i budowy odpowiednich
do tego celu obiektów. Nowy Ośrodek Zdrowia w 1983 roku otrzymał samochód pogotowia ratunkowego, etat
kierowcy, co znacznie się do podniesienia stanu zdrowia mieszkańców gminy. Jest to wielkie osiągnięcie lat
powojennych na wsi.
Na początku 1983 roku uruchomiono centralne ogrzewanie w budynku Urzędu Gminy i Domu Kultury.
Prace związane z instalacją c. o rozpoczęto w 1982 roku po zatwierdzeniu w gminie naczelnika gminy Jerzego
babiarza z izbicy. Nowy naczelnik wykazał wiele inicjatywy na odcinku stworzenia lepszych warunków pracy
dla administracji w gminie i działalności kulturalno - oświatowej w Domu Kultury. W budynku gminy i Domu
Kultury zainstalowano również kanalizację wodną i sanitarną.
Wczesna wiosną 1984 roku naczelnik gminy Jerzy Babiarz podjął nową inicjatywę budowy nowego,
większego budynku administracyjnego gminy. Dotychczasowy budynek był wzniesiony jeszcze w czasach
carskich przed I wojna światową i był wówczas przewidziany na szkołę. Po wybudowaniu nowej szkoły po I
wojnie światowej i oddaniu jej do użytku w 1928 roku stary budynek szkolny został przekazany na Urząd
Gminy. Obecnie w związku z rozbudową administracji gminy budynek ten jest za ciasny i niewygodny, mieści
się w nim również posterunek MO. Budowę nowego obiektu rozpoczęto od przygotowania działki budowlanej,
która już wcześniej została zakupiona przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych - Piekarnia. W tej Spółdzielni
działali aktywnie członkowie ZBoWiD - u jak: Józef Świrgoń - prezes, Zygmunt Denkiewicz - księgowy i prawie
wszyscy członkowie Zarządu oraz pozostali udziałowcy. Tę działkę budowlaną przewidziano najpierw na
budowę pomnika poświęconego ofiarom wojny, później na Ośrodek Zdrowia. Ponieważ Ośrodek Zdrowia
został wybudowany w Wierzbie, stąd plac przy gminie przekazano naczelnikowi gminy. Już wczesną wiosna
naczelnik gminy rozpoczął zwózkę materiału budowlanego pod fundamenty. Nowy budynek miał być złożony z
odpowiednich elementów i miał być oddany do użytku w latach 1986 - 1987.
Dnia 22 czerwca 1984 roku przybyła do starego Zamościa wycieczka z Kudowy Zdroju celem spotkania się z
członkami ZBoWiD - u i obejrzenia wybudowanego pomnika ku czci pomordowanych mieszkańców gminy w
okresie okupacji. Członkowie wycieczki w większości to byli mieszkańcy Zamojszczyzny i gminy stary
Zamość, którzy przyjechali na Zamojszczyznę z rodzinami aby poznać tragedię Zamojszczyzny w okresie
okupacji oraz spotkać się ze swoimi starymi znajomymi, członkami Ruchu Oporu. Z gminy Stary Zamość
przyjechał Jakubczak Bogusław.10

9 W Kronice przechowywanej w Urzędzie Gminy w Starym Zamościu, będącej własnością Związku Kombatantów
Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gminne w Starym Zamościu znajdują się fotografie
z tejże uroczystości
10 zaznaczony jest na zdjęciu znajdującym się w Kronice

W dniu 6 maja 1984 roku (niedziela) odbyła się w Majdanie Sitanieckim uroczystość odsłonięcia pomnika dla
upamiętnienia ofiar pacyfikacji wsi przez okupanta w dniu 3 kwietnia 1944 roku. W tym dniu zbombardowana
została wieś przez niemieckie samoloty, wyniku czego zginęło kilku partyzantów radzieckich, 3 osoby cywilne
mieszkańców wsi, wielu było rannych i ¾ wsi spalone. Zostało zabitych dużo zwierząt gospodarskich,
spalonych wiele domów mieszkalnych i zabudowań gospodarczych. W dniu 3 kwietnia 1944 roku stacjonował
we wsi oddział partyzancki radziecki pod dowództwem Sankowa. Niemcy postanowili ten oddział zniszczyć.
Oddział partyzancki zdołał się wycofać i ujść w lasy Puszczy Solskiej, lecz ucierpiała wieś i jej mieszkańcy.
Inicjatorami budowy pomnika byli członkowie ZBoWiD - uobecni i dawni mieszkańcy wsi Majdan Sitaniecki
jak: Władysław Mazurek, Marian Szubtarski, Niedźwiedź, Stanisław Smyk. Pomnik został wybudowany z
dobrowolnych składek mieszkańców wsi. Na uroczystość odsłonięcia pomnika przybyli: wojewoda zamojski
Didyk, vice wojewoda Stanisław Majewski, vice prezes Wojewódzkiego Zarządu ZBoWiD Nowogrodzki, prezes
Wojewódzkiego Zarządu OSP Mieczysław Skiba, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady PRON Marian
Szubtarski i władze gminne w osobach: I sekretarz KG PZPR Romuald Potocki, naczelnik gminy Jerzy
Babiarz, sekretarz GK ZSL Franciszek Mazurek. na uroczystość przybyli również mieszkańcy i młodzież wsi
Majdan Sitaniecki oraz okolicznych miejscowości. Otwarcie uroczystości i powitania gości dokonał v - ce
prezes Gminnego Zarządu ZBoWiD Zygmunt Denkiewicz wygłaszając jednocześnie odpowiedni referat
poświęcony wydarzeniom sprzed 40 lat.11
W dniu 22 września 1985 roku (niedziela) odbyła się w gminie doniosła uroczystość odznaczenia Krzyżem
Grunwaldu III Klasy gminy Stary Zamość i wsi Majdan Sitaniecki za cierpienia i walkę z okupantem. Całą
uroczystość zaplanowano odbyć w Majdanie Sitanieckim i połączono ją z dożynkami gminnymi. Na
uroczystość wręczenia Krzyży Grunwaldu miały zjechać władze centralne z generałem na czele oraz władze
wojewódzkie. Stad władze gminne, a szczególnie naczelnik gminy miał w związku z tym wiele kłopotów. trzeba
było przygotować miejsce uroczystości i dlatego wybrano miejsce przed pomnikiem w majdanie Sitanieckim.
przygotowaniem do uroczystości kierował z ramienia KW PZPR kierownik Wydziału Propagandy i Agitacji tow.
J. Kapuśniak. Otwarcie uroczystości powierzono I sekretarzowi KG PZPR tow. Stanisławowi Szwalowi, gdyż
naczelnik gminy w uroczystościach dożynkowych miał zostać gospodarzem. referat historyczny na temat walk
partyzanckich na terenie gminy w okresie okupacji miał przygotować vice prezes Gminnego Koła ZBoWiD
Zygmunt Denkiewicz. Na uroczystość w dniu 22 września 1985 roku przybyli:
 generał brygady Jan Socha z Warszawy
 z władz wojewódzkich I sekretarz KW PZPR Władysław Kowal, wojewoda zamojski Marian Wysocki,
vice prezes Wojewódzkiego Zarządu ZBoWiD Adolf Skowyra, prezes Wojewódzkiego Zarządu PAX Marian Szubtarski
 młodzież i mieszkańcy gminy Stary Zamość
 przybyła również kompania Ludowego wojska Polskiego, która przeprowadziła Apel Poległych i oddała
salwę honorową za poległych i pomordowanych
Otwierając uroczystość Stanisław Szwal na wstępie powiedział:
Szanowni Zebrani, Dostojni Goście, Droga Młodzieży. Przypadł mi w udziale zaszczyt otwarcia dzisiejszej
uroczystości poświęconej tym, którzy w mrokach hitlerowskiej okupacji stojąc na krawędzi życia i śmierci nieśli
światło nadziei, wolności i niepodległości Polski. Poświęcamy dzień dzisiejszy tym, którzy nie bacząc na
grożące niebezpieczeństwo podjęli walkę na śmierć i życie niosąc uciśnionemu narodowi polskiemu wizje
nowej, wolnej i sprawiedliwej ojczyzny. Uroczystość dzisiejsza poświęcamy również tym, którzy są wśród nas,
którzy przetrwali zwycięsko wszystkie cierpienia i po nadludzkich poświęceniach stanęli do tworzenia historii
najnowszych czasów. Oni ta[k] pracują już 41 lat dla Polski Ludowej i tworzą następna dekadę dziejów naszej
socjalistycznej ojczyzny. Dziś właśnie wręczone będą mieszkańcom gminy Stary Zamość i wsi Majdan
Sitaniecki krzyże Grunwaldu III Klasy za cierpienia i poświęcenie w walce o przetrwanie ciężkich lat okupacji. Te
wręczone ordery niech przypominają jednocześnie następnym pokoleniom jak cenna jest wolność, czym za nią
trzeba płacić, jak trzeba jej bronic i jak trzeba dziś walczyć o pokój, by więcej krew Polaków nie wsiąkała w tę
polską ziemię.
Dzisiejszą uroczystość poświęconą naszej historii łączymy z dniem dzisiejszym, z aktualnymi zadaniami i
przeżyciami mieszkańców gminy. Dziś spotykając się razem chcemy podkreślić ciężki trud rolnictwa w
11 Zdjęcia z uroczystości znajdują się w oryginalnym zapisie Kroniki

dożynkowych tradycyjnych obrzędach. Dożynki są radosnym przeżyciem wieńczącym codzienny trud rolników
i pracowników rolnictwa po zakończeniu prac żniwnych. Gospodarz dożynek w imieniu władz podziękuje
wszystkim rolnikom za ich trud i mozolna pracę przy sprzęcie zbożna.
Dzisiejsze wspólne uroczystości odbywamy w przeddzień doniosłego wydarzenia w kraju jakim są wybory
do Sejmu PRL. Mieszkańcy naszej gminy rozumiejąc znaczenie wyborów do sejmu pójdą do urn wyborczych
wypełniając swój obywatelski i patriotyczny obowiązek. Jest on dziś nie mniej ważny jak kiedyś w niewoli
walcząc na śmierć i życie ze znienawidzonym wrogiem i ciemiężcą. Pójdziemy więc glosować aby dziś i w
przyszłości Polska była wolna i bezpieczna. Otwierając dzisiejsze uroczystości mam zaszczyt w Waszym
imieniu szanowni zebrani, władz gminnych oraz własnym serdecznie powitać Dostojnych Gości:
generała broni Jana Sochę,
I sekretarza KW PZPR tow. Władysława Kowala,
wojewodę zamojskiego Mariana Wysockiego
vice prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZBoWiD Adolfa Skowyrę
prezesa Wojewódzkiego Zarządu PAX Mariana Szubtarskiego
Kompanię Ludowego Wojska Polskiego wraz z kapitanem
oraz kombatantów i mieszkańców rolników gminy Stary Zamość i gmin sąsiedzkich
Witam serdecznie młodzież szkół podstawowych i średnich przybyła na nasza uroczystość. Udzielam głosu
generałowi brygady celem wręczenia odznaczeń gminie Stary Zamość i wsi Majdan Sitaniecki

Generał Jan Socha zabrał głos i w krótkim przemówieniu mówił o bohaterstwie Polaków w II wojnie światowej,
a następnie udekorował gminę Stary Zamość Krzyżem Grunwaldu III klasy przypinając odznaczenie do
Sztandaru ZBoWiD, a Krzyż dla Majdanu Sitanieckiego przypiął do odpowiedniej poduszeczki trzymanej przez
sołtysa wsi.
Po tej uroczystości jeszcze przemawiali marian Szubtarski, Józef Majkut i ostatni wygłosił referat vice
prezes ZBoWiD Zygmunt Denkiewicz, następnie odbył się apel poległych i salwa honorowa, po jej
zakończeniu odbyły się dożynki oraz cześć artystyczna i zabawa ludowa. goście udali się na towarzyskie
spotkanie, które upłynęło w przyjacielskiej i serdecznej atmosferze. 12
Jednym z ważnych wydarzeń 1985 roku w gminie było rozpoczęcie prac przy wodociągach
rozprowadzających wodę do poszczególnych gospodarstw rolnych. Wcześniej wybudowano studnię
głębinową na jednym ze wzniesień we wsi Wierzba. Przy pracach związanych z rozprowadzeniem
wodociągów pracowano w czynie społecznym. każdy rolnik na swojej posesji miał obowiązek wykopać rowy,
po których miały być prowadzone rury kanalizacyjne. Najwcześniej otrzymały wodę z z wodociągów
miejscowości: Wierzba i Stary Zamość. w pracach społecznych przy kanalizacji wodnej wyróżnili się
członkowie ZBoWiD. Warto odkreślić, że kilka lat wcześniej kanalizacja wodna została uruchomiona we wsi
Krasne. Tam już w latach [...] wybudowano studnię głębinowa, dzięki której rozprowadzano wodę do
poszczególnych gospodarstw rolnych i mieszkań. Mieszkańcy wsi Krasne byli wówczas najbardziej aktywni w
rozwijaniu aktywizacji wsi, najpierw przy budowie szkoły, drogi bitej a następnie budowy kanalizacji wodnej.
kanalizację wodną planowano rozprowadzić w całej gminie w okresie pięciu lat, tj. do 1990 roku.
Rok 1986
W dniu 6 lipca 1986 roku zmarł nagle prezes Koła Związku Bojowników o Wolność i Demokrację gm. Stary
Zamość Jan Molas. Pełnił on funkcję prezesa od 1970 roku. Okres ten zapisał się w organizacji zbowidowskiej
aktywna działalnością. Z inicjatywy prezes Molasa założono kronikę, zostały upamiętnione Miejsca Pamięci
Narodowej. Na cmentarzu w starym Zamościu wybudowano pomnik dla uczczenia pamięci żołnierzy września
1939 roku, którzy zginęli w walkach w majdanie Sitanieckim. Podobny pomnik wybudowano na cmentarzu w
Krasnem. Wmurowano tablice pamiątkowe ku czci pomordowanych na szkole w Wierzbie i Wisłowcu.
Wybudowano pomniki przy Urzędzie Gminy w Starym Zamościu i w Majdanie Sitanieckim. Za kadencji
prezesa Molasa odbywały się systematyczne spotkania kombatantów z młodzieżą szkolna. Utworzono Izbę
pamięci II wojny światowej. Organizowane były systematycznie każdego roku uroczystości związane z
napaścią Niemiec hitlerowskich na Polskę oraz zakończeniem II wojny światowej. Składano wówczas wieńce i
kwiaty delegacji kombatanckich i rożnych organizacji politycznych, społecznych, zakładów pracy w Miejscach
12 Uroczystość odznaczenia gminy Stary Zamość oraz Majdanu Sitanieckiego została opisana na łamach Tygodnika
Zamojskiego; art. znajduje się w Kronice przechowywanej w Urzędzie Gminy stary Zamość

Pamięci Narodowej zlokalizowanych na terenie gminy. Uroczystości te obchodzono razem z młodzieżą
szkolną i poza szkolna. Przygotowywano na te uroczystości okolicznościowe przemówienia.
Na pogrzebie była wszystka brać kombatancka z gminy stary Zamość i wielu z sąsiedniej gminy
Skierbieszów. Byli również przedstawiciele z Zarządu Wojewódzkiego ZBoWiD w Zamościu. nad trumna
zmarłego przemawiał sekretarz Gminnego Komitetu Zjednoczonego stronnictwa ludowego Franciszek
mazurek, gdyż zmarły był aktywnym członkiem tej organizacji. Śmierć Jana Molasa - prezesa Koła ZBoWiD
była bardzo ciężką stratą dla gminnej organizacji
W dniu 22 lipca 1986 roku w Święto Odrodzenia PRL odbyło się uroczyste oddanie do użytku budynku
administracyjnego gminy. W tym dniu przed wejściem do budynku założono wstęgę do przecięcia przez
przybyłe władze wojewódzkie i gminne. Z ramienia władz wojewódzkich przyjechał na uroczystość wojewoda
Didyk. Po krótkim przemówieniu wstęgę przeciął wojewoda wraz z przewodniczącym Gminnej Rady
Narodowej Lucjanem Bochniakiem i naczelnikiem gminy Jerzym babiarzem. na uroczystości byli obecni radni,
pracownicy urzędu i cześć mieszkańców gminy. Wojewoda, który zwiedził cały budynek stwierdził, że jest on
bardzo dobrze wykończony, że gabinet naczelnika gminy jest równy gabinetowi wojewody.
Warunki pracy dla pracowników gminy radykalnie się zmieniły. W związku z wystawieniem nowego
budynku , sprzedano i rozebrano stary budynek drewniany jeszcze z czasów carskich, który szpecił
środowisko gminne przy piętrowym budynku szkoły, Domu Kultury i budynku handlowym Gminnej Spółdzielni.
natomiast w starym budynku murowanym gminy jeszcze z czasów carskich, gdzie mieściły się gabinety
naczelnika i sekretarza gminy utworzono aptekę, która była niezbędna dla środowiska.
Rok 1987
W roku 1987 zimą Zarząd ZBoWiD podjął cenną inicjatywę organizacji na terenie szkół podstawowych w
gminie Kół Przyjaciół ZBoWiD koła te powstawały we wszystkich szkołach [na terenie] gminy, lecz
najważniejszym Kołem było Kolo przy Zbiorczej Gminnej szkole w starym Zamościu. Opiekunem tego Koła
była nauczycielka Bogumiła Kostrubiec. Kolo liczyło 25 osób, działało przez okres 5 lat. Członkowie Koła
opiekowali się Miejscami pamięci na terenie gminy, pełnili warty honorowe, palili znicze, składali kwiaty,
przygotowywali z okazji świąt [państwowych] i rocznic części artystyczne, wystawili z okazji 40 rocznicy
zwycięstwa [nad faszyzmem] sztukę "Ośmioletni partyzant", która później pokazywali także w Majdanie
Sopockim z okazji nadania [miejscowości] Krzyża Grunwaldu.
Członkowie Kola brali czynny udział w I Sejmiku Opiekunów Miejsc pamięci narodowej (później w II i III),
przygotowali I część Sejmiku. Program I Sejmiku przygotował Eugeniusz Molas z opiekunką Kola Bogumiła
Kostrubiec; członkowie Koła przygotowywali uroczystości na wszystkie spotkania i rocznice ZBoWiD,wykonali
również mapę - planszę gminy Stary Zamość z zaznaczeniem Miejsc Pamięci na terenie gminy. O Sejmiku
Opiekunów Miejsc Pamięci Narodowej pisał "Tygodnik Zamojski". Koło Przyjaciół ZBoWiD wraz z członkami
Koła wyjeżdżało na uroczystości do Osuch, Zwierzyńca i Bondyrza.
Każdego roku w dniu 4 stycznia odbywały się uroczyste spotkania z naocznymi świadkami pacyfikacji wsi
Wierzba, składano wieńce pod pomnikiem pomordowanych. Koło organizowało spotkania z kombatantami na
lekcjach historii i wieczorkach [poświęconych] tragedii II wojny światowej. W szkole w Wierzbie znajduje się
album poświęcony tragedii "Dzieci Zamojszczyzny w okresie wysiedleń w latach 1942 - 1943".
(Relacje złożyła opiekun Koła Bogumiła Kostrubiec)
W roku 1987 rozpoczęto budowę na terenie gminy domu mieszkalnego, piętrowego dla ponad 20 rodzin. Była
to inicjatywa naczelnika gminy Jerzego Babiarza. W budynku zamieszkać mieli nauczyciele (6 rodzin),
pracownicy Spółdzielni Kółek Rolniczych (około 5 rodzin) oraz pracownicy Urzędu Gminy, służby Zdrowia i
Gminnej Spółdzielni. Ponieważ budowę obiektu zaplanowano na boisku szkolnym, stąd pojawiły się protesty
mieszkańców gminy, że zabiera się i tak niewielki plac szkolny. Ukazały się nawet krytyczne artykuły w prasie
regionalnej. Jednak decyzja naczelnika była silniejsza i ostateczna. Zakończenie budowy i oddanie budynku
do użytku planowano rok 1990.
Rok 1988. W roku 1988 rozpoczęto instalację nowej centrali telefonicznej w nowym budynku
administracyjnym gminy. Nowa centrala umożliwiała lepsze połączenie gminy z województwem i całym
krajem. Umożliwiło to również rozwój telefonizacji poszczególnych wsi gminy. Jak grzyby po deszczu
powstawały nowe łącza telefoniczne we wsiach gminy.

Rok 1989. W dniu 4 czerwca tegoż roku odbyły się wybory do Sejmu i Senatu. Wybory te radykalnie zmieniły
system polityczny kraju. Ponieważ były wolne niekorzystnie wpłynęły na rządzące dotychczas partie
polityczne, jak PZPR przy współudziale ZSL i SD. Po wyborach doszła do głosu tzw. opozycja
solidarnościowa. Powstał nowy rząd składający się z dawnej opozycji. Premierem Rządu został Tadeusz
Mazowiecki, dawny działacz opozycyjny do systemu panującego w Polsce od 1944 roku.
Nowy Sejm wybrany 4 czerwca 1989 roku opracował i zatwierdził tzw. mała konstytucję, w myśl
postanowień której w następnym roku 1990 miały się odbyć wolne wybory do Rad Narodowych, tzw.
Samorządów Terytorialnych i wybory prezydenta RP.
Rok 1989 był rokiem przełomowym dla Polski. W naszym kraju jako pierwszym państwie tzw. bloku
socjalistycznego dokonały się zmiany społeczno - polityczne i gospodarcze. Za przykładem Polski dokonały
się podobne przemiany we wszystkich krajach środkowo - wschodniej Europy. Warto tu podkreślić, że nie było
tak w historii aby radykalne zmiany ustroju państwa następowały bez krwawych walk lub bez pomocy sil
zewnętrznych. W Polsce, jak i w innych krajach przemiany ustrojowe odbyły się spokojnie bez wstrząsów
społeczno - politycznych. Czyja to zasługa i jak do tego doszło historia to oceni.
9 grudnia 10989 roku odbył się Wojewódzki Zjazd ZBoWiD na którym potępiono w dyskusji byłych
pracowników Urzędu Bezpieczeństwa 13, członków ZBoWiD (Tyrka), Milicje Obywatelską i tych, którzy gorliwie
wysługiwali się władzom PRL. na Zjeździe krytykowano dotychczasowy Zarząd Wojewódzki ZBoWiD, i
okazało się, że wielu członków rezygnuje z przynależności do tej organizacji tworząc nowe organizacje
kombatanckie jak: Światowy Związek Żołnierzy AK, Związek Sybiraków, Związek Rodzin Katyńskich,
Komitet Ofiar Stalinizmu i inne.
Rok 1990. W styczniu została rozwiązana partia polityczna PZPR, a powstała Socjal - demokracja RP (stąd
skrót SDRP, również ZSL przekształciło się na PSL a PSL Porozumienie Ludowe. 27 maja 1990 roku odbyły
się wolne wybory do samorządów gmin, miast i województw. W wyborach do gminy Stary Zamość wybrano
nowych radnych na okres 4 lat. Do Rady Samorządu zostali wybrani:
Waldemar Raczyński - Krasne
Antoni Bojar - Krasne
Stanisław Tkaczyk - Nowa Wieś
Wiesław Biały - Podstary Zamość
Józef Majdan - Majdan Sitaniecki
Tadeusz Świrgoń - Podkrasne
Henryk Ru[?] - Majdan Sitaniecki
Irena Dołgan - Chomęciska Małe
Tadeusz Słodki - Wierzba
Marek Pieczykolan - Wierzba Kolonia
Zygmunt Proć - Kolonia Wisłowiec
Jan Buryś - Chomęciska Duże
Leszek Kycka - Udrycze
Krzysztof Rusztyn - Chomęciska - Małe
Marek Śliwiński - Udrycze
Tadeusz Tałanda - Udrycze
Andrzej Krzyszczak - U[drycze?]

Spośród radnych nikt nie jest członkiem ZBoWiD. Nowy samorząd gminy odwołał ze stanowiska naczelnika
gminy Jerzego babiarza, a powołał na miejsce naczelnik wójta - członka wybranego samorządu. Został nim
Zygmunt Proć z Kolonii Wisłowiec, działacz opozycji PRL, członek Stowarzyszenia Inteligencji Katolickiej.
W dniach 30, 31 marca i 1 kwietnia 1990 roku obradował w Warszawie Kongres ZBoWiD i wówczas
rozwiązano ZBoWiD nadając organizacji nowa nazwę: Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i
Byłych Więźniów Politycznych, skrót ZKRPiBWP. Na zjeździe wybrano nowy Zarząd Główny, ogłoszono i
zatwierdzono nowy statut.
13 Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, potocznie Urząd Bezpieczeństwa, formalnie powołany został do ochrony
bezpieczeństwa państwa, faktycznie służący likwidacji wszelkich form oporu w okresie powstawania i utrwalania
władzy komunistycznej w Polsce; pracowników Urzędu nazywano: ubowcami lub ubekami.

25 kwietnia 1990 roku zmarł nagle nowo wybrany wójt gminy Zygmunt Proc. wywołało to wielka sensację
w środowisku gminy, gdyż wójt był w wieku 30 lat, cieszył się dobrym zdrowiem. jak stwierdzono załamał się
psychicznie z powodu ogromnych trudności w sprawowaniu swej funkcji, szczególnie przy podejmowaniu
trudnych decyzji. Do tych decyzji należało odwoływanie z pracy w gminie w związku ze zmniejszeniem etatów
w administracji. Odwoływani byli wieloletni pracownicy umysłowi, szczególnie dawni działacze PZPR czy ZSL.
Pracownicy ci czuli sobie bardzo pokrzywdzeni, wielu z nich znalazło się w trudnych warunkach materialnych.
Wójt zdawał sobie sprawę z tego, że wielu ludzi ma do niego żali pretensję, a tego chciał uniknąć. Po śmierci
wójta Procia, samorząd gminy powołał członka Rady Waldemara Raczyńskiego z Krasnego.
W dniu 25 listopada 1990 roku odbyły się w kraju wolne wybory prezydenta RP. Do I tury wyborów
wystartowało 5 kandydatów. byli to: Lech Wałęsa, Roman Bartoszcze, Stanisław Tymiński, Włodzimierz
Cimoszewicz, Tadeusz Mazowiecki, Leszek Moczulski. do drugiej tury wyborów zakwalifikowali silę Lech
Wałęsa i Stanisław Tyminski. Druga tura wyborów odbyła się 9 grudnia, w której zwycięstwo odniósł Lech
Wałęsa.
W grudniu 1990 roku obchodzono w Zamościu 110 rocznicę powstania Orkiestry Włościańskiej im. Karola
Namysłowskiego. Ponieważ Orkiestra ta powstała na terenie gminy Stary Zamość w 1880 roku stąd wielu
mieszkańców z naszej gminy wzięło udział w tej uroczystości. Z okazji rocznicy ukazał się obszerny artykuł w
"Tygodniku Zamojskim" (który wklejony został do Kroniki...).
Rok 1991. W styczniu 1991 roku złożył swoje wspomnienia z aresztowania i wywiezienia do obozu w
ZSRR kol. Stanisław Bęcal. Wpisuje się je do "Kroniki...":
"W nocy z 5 na 6 listopada 1944 roku wieś Krasne została otoczona przez NKWD i nastąpiły aresztowania.
Aresztowania dokonywano na podstawie listy. Za przewodników byli milicjanci z posterunku MO w Starym
Zamościu w osobach Dudek Bolesław i Garbal Stanisław. W pierwszej grupie aresztowani zostali:
nazwisko i imię

miejscowość

wyrok

Bęcal Stanisław

Krasne

kara śmierci przez rozstrzelanie

Szypuła Franciszek

Krasne

kara śmierci przez rozstrzelanie

Bojar Wacław s. Andrzeja

Krasne

10 lat zsyłki na Sybir

Mazurek Władysław

Krasne

internowanie i wywiezienie do
kopalni w Workucie

Pałka Stanisław

Krasne

internowanie i wywiezienie do
kopalni w Workucie

Mazurek Albin

Krasne

zwolniony

Skazanych wywieziono w dniu 11 grudnia 1944 roku do Lwowa. We Lwowie Bęcalowi Stanisławowi i Szypule
Franciszkowie zamieniono wyroki śmierci na 10 lat zsyłki. Do Lwowa razem Bęcalem i Szypułą przewiezieni
zostali: Chwiejczak Bolesław z Sitna, Droździel z Łabuń i jeszcze jeden więzień lecz nazwiska nie pamiętam.
Następne aresztowanie w Krasnem miało miejsce 20 stycznia 1945 roku. Pierwszego aresztowało NKWD
Mazurka Michała ps. "Liść" i zapytano go czy był komendantem placówki BCh w Krasnem. Po otrzymaniu
odpowiedzi twierdzącej usłyszał odpowiedź, że jest wolny i może wrodzić do domu. Po zrobieniu kilku kroków
został zastrzelony z pepeszy od tyłu.
Tej nocy w dniu 20 stycznia 1945 roku aresztowano: Smyka Wacława s. Jana, Smyka Józefa, Smyka
Stanisława s. Jakuba, Bojara Mieczysława, Dominę Józefa s. Marcina, Smyka Bronisława, Smyka
Franciszka s. Jana i Zofii, Smyka Franciszka s. Jana, Domine Władysława, Rusztyna Adolfa, Siwczuka
Bronisław, Szałachę Franciszka, Mazurka Jana, Serokę Mieczysława, Serokę Henryka. Wszyscy wyżej
wymienieni do 22 stycznia 1945 roku siedzieli we Lwowie na ulicy Zamorsztynowska z wyrokiem kary śmierci.
W dniu 22 stycznia 1945 roku karę śmierci zamieniono im na 10 lat zsyłki do obozu.
Na przełomie 1943/44 r. we wsi Krasne powstała komórka PPR na czele której stał Dudek Stanisław. W

okresie okupacji hitlerowskiej pomiędzy komórką PPR a placówką BCh nie było żadnych nieporozumień.
Zarówno PPR jak i BCh było zainteresowane walka z okupantem. W okresie przed przyjściem Sowietów na
tereny polskie powoli następowała dekonspiracja. O komórce PPR bechowcy wiedzieli wiele, PPR o placówce
BCh nie wiedziało wiele. Głównym inicjatorem zsyłki na Sybir był przywódca komórki PPR Dudek Stanisław
ps. "Żuk". (relacja Stanisława Bęcala)






W tym samym czasie i w podobny sposób aresztowano we wsi Wierzba:
komendanta placówki BCh - Władysława Kostrubałę ps. "Gryf"
jego zastępcę Władysława Sidora ps. "Kos"
Stanisława Dawida - członka Ruchu Oporu Armii Krajowej
Stanisława Molasa ps. "Ścigły", członka Ruchu Oporu AK
Wszyscy zostali wywiezieni na północ od Moskwy do wyrębu lasów. Ze wsi Majdan Sitaniecki został
internowany Mazur Tadeusz, członek Ruchu Oporu "BCh". Wszyscy za wyjątkiem Bojara Wacława (który po
ucieczce ze Lwowa napotkawszy obławę zorganizowana przez NKWD na banderowców zginął) wrócili po
kilku latach do domu z bardzo znacznymi schorzeniami i kalectwem.
Przed rozprawa sadowa śledztwo odbywało się z udziałem tłumacza Polaka i kiedy w czasie śledztwa
enkawudzista śledczy oddalił się na chwilę tłumacz powiedział Bęcalowi, że wszystko o nim wiedzą i wyrok
jest już na niego wydany, a śledztwo odbywa się tylko dla formy. ( relacja Zygmunta Denkiewicza)
Rok 1992
15 sierpnia 1992 roku wrócono w Polsce do odchodów Święta Wojska Polskiego jak przed wojna w II
Rzeczpospolitej Polskiej. W Warszawie odbyła się wielka uroczystość kombatantów z kraju i zagranicy, byłych
żołnierzy wszystkich frontów. Blisko 10. 000 kombatantów przemaszerowało w paradzie zwycięstwa przed
Grobem Nieznanego Żołnierza. Defiladę odbierali: prezydent Lech Wałęsa i premier Hanna Suchocka.
W dniu 25 października 1992 roku odbyła się uroczystość nadania i poświęcenia w kościele w Starym
Zamościu sztandaru Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
Organizacja znana w PRL - u jako ZBoWiD została rozwiązana na Kongresie ZBoWiD w Warszawie , który
odbył się w dniach od 30 marca do 1 kwietnia 1990 roku. Powołano wówczas nową organizację kombatancka
pod nazwą: Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych - skrót:
ZKRPiBWP.14
Wraz z powołaniem nowej organizacji kombatanckiej na szczeblu centralnym powstawały organizacje
wojewódzkie, a następnie gminne. W gminie Stary Zamość utworzona [została] również organizacja o nowej
nazwie, [która] rozpoczęła zbiórkę [ funduszy] na nowy sztandar. Kiedy sztandar był już gotowy przygotowano
uroczystość wręczenia i poświęcenia w/w sztandaru. Te uroczystość przygotowano na 23 . X. (niedziela) na
którą przybyli z Wojewódzkiego Zarządu ZKRPiBWP prezes Stefan Tor i jego zastępca oraz duża część
kombatantów z całej gminy Stary Zamość. Były tez delegacje z sąsiednich gmin z pocztami sztandarowymi.
Należy podkreślić, że na szczeblu centralnym powstały również nowe organizacje kombatanckie jak:
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - skrót: ŚZŻAK i inne, następnie powstawały organizacje woje wódzkie i gminne. na terenie gminy Stary Zamość Koło Gminne ŚZŻAK wyłoniło się z dawnego Koła ZBoWiD.
W skład tego koła weszło okolu 20 członków. Pierwszym jego prezesem został Eugeniusz Molas, a po jego
rezygnacji z tej funkcji wybrano Stanisława Mazurka. Nadanie i poświęcenie sztandaru odbyło się w czerwcu
1992 roku.
29 .XI. 1992 roku Społeczny Komitet Obchodów 50 rocznicy wysiedlenia
i
pacyfikacji
Zamojszczyzny zorganizował w wielu miejscowościach uroczystości dotyczące tej rocznicy. Między
innymi uroczystość w/w odbyły się w Skierbieszowie, gdzie wysiedleniem objęto ludność najwcześniej
w listopadzie 1942 roku. od listopada 1942 roku rozpoczęto wysiedlanie innych gmin na terenie
Zamojszczyzny. Wysiedlenia trwały do sierpnia 1943 roku. Ogółem na całej Zamojszczyźnie
14 Pierwszym prezesem Gminnego Koła ZKRPiBWP w Starym Zamościu został Eugeniusz Molasa ps. "Igiełka",
który zmarł 26 lipca 1993 roku.

wysiedlono około 110. 000 ludności z 297 wsi. Wśród wysiedlonej ludności oddzielono od rodziców
około 30. 000 dzieci. Część tych dzieci wywieziono do Niemiec celem zgermanizowania, pozostała
część nie odpowiadająca rasie germańskiej skierowano do obozów koncentracyjnych celem
zlikwidowania. Spośród 30. 000 dzieci około 10.000 udało się Polakom w rożny sposób uratować. Dziś
te dzieci jako dorosłe maja prawa kombatanckie. 15

15 4 lipca 1993 roku na cmentarzu parafialnym przy ul. Peowiakow w Zamościu odsłonięty został pomnik poświęcony
pamięci dzieci, których dotknęła tragedia pacyfikacji.

