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1942-1943 WYSIEDLENIA 
ZAMOJSZCZYZNY 

U pod staw nie miec kiej po li ty ki ra -
sy i eks pan sji le ża ła te o ria Le ben -
sra um – nie zbęd nej prze strze ni ży -
cio wej, „wy zna czo nej przez krew
i zie mię, na któ rej for mu je się pań -
stwo”, któ ra za pew ni na ro do wi nie -
miec kie mu nie o gra ni czo ny roz wój. 
Hit ler za mie rzał zdo być tę prze -
strzeń, pod po rząd ko wu jąc te re ny
po zo sta ją ce po za Rze szą, za miesz -
ki wa ne przez „Niem ców et nicz -
nych” i nie tyl ko. Re a li za cję tych
pla nów po wie rzył ko mi sa rzo wi
Rze szy ds. Umac nia nia Niem czyz -
ny, Re ichsführe ro wi SS He in ri cho -
wi Him mle ro wi. 

W 1940 ro ku roz po czę to pra ce
nad pla na mi wy sie dleń czo-osad -
ni czy mi Eu ro py Środ ko wo-
-Wschod niej. Pra ce te kie ro wa ne
by ły przez prof. Kon ra da Me y e ra,
sze fa Głów ne go Wy dzia łu Pla no -
wa nia i Zie mi w Biu rze Ko mi sa rza

Rze szy ds. Umac nia nia Niem czyz ny.
La tem 1942 ro ku Me y er prze ka zał Him -
mle ro wi kon cep cję pod na zwą Ge ne -
ral plan Ost. Za kła da ła ona wy sie dle -
nie w cią gu 25 lat oko ło 30 mln miesz -
kań ców ziem pol skich oraz za chod -
nich te re nów ZSRS po za Ural i osie -
dle nie w ich miej sce oko ło 5 mln Niem -
ców. Część wy sie dlo nych za mie rza no
pod dać nie wol ni czej, wy nisz cza ją cej
pra cy, in nych wy mor do wać. 

Ge ne ral plan Ost za kła dał ho mo ge -
nicz ny, pod wzglę dem ra so wym, mo -
del spo łe czeń stwa w Eu ro pie Wschod -
niej i miał być wcie lo ny w ży cie po za -
koń cze niu woj ny z ZSRS. 

Wy ha mo wa nie nie miec kiej ofen -
sy wy na wscho dzie spra wi ło, że pew -
ne je go ele men ty za czę to wdra żać
w wa run kach wo jen nych. Jed no cześ -
nie dzia ła nia w tym za kre sie pro wa -
dzo no wła ści wie do koń ca woj ny.�

AGJ

Jak Niem cy re a li zo wa li te o rię 
nie zbęd nej prze strze ni ży cio wej

Agniesz ka Ja czyń ska*

„Oczysz czo ną” zPo la ków Za moj szczyz -
nę pla no wa no sko lo ni zo wać m.in. przez
Niem ców z Be sa ra bii, Ukra i ny, Boś ni,
Ser bii, Sło we nii oraz ich po tom ków. Wra -
mach przy go to wań Him mler po le cił przy -
go to wać plan re ger ma ni za cji osad ni ków
nie miec kich ulo ko wa nych w po dza moj -
skich wsiach na prze ło mie XVIII i XIX w.
WZa mo ściu zor ga ni zo wa no Za miej sco -
wy Od dział Cen tra li Prze sie dleń czej
(UWZ) w Ło dzi, z SS-Stur mbannführe -
rem Gu sta vem Hut te na cze le. 
Po mię dzy 6 a 25 li sto pa da 1941 r. na
roz kaz SS-Grup penführe ra Od i lo Glo -
boc ni ka, do wód cy SS i po li cji w dy -
stryk cie lu bel skim, Niem cy prze pro -
wa dzi li son da żo we wy sie dle nia, wy -
sie dla jąc po nad 2 tys. miesz kań ców
po dza moj skich wsi: Husz czki Ma łej,
Husz czki Du żej, Wy so kie go, Dul nik,
Bia ło brze gów, Bor ta tycz i Za wa dy.
Zo sta li oni umiesz cze ni w tzw. Ka wa -
le rze (czę ści for ty fi ka cji daw nej twier -
dzy za moj skiej), a na stęp nie roz pro -
sze ni na te re nie po wia tu hru bie szow -
skie go. Po tych do świad cze niach za -
moj ska fi lia UWZ w Ło dzi i sztab Glo -
boc ni ka opra co wa ły szcze gó ły wła -
ści wych wy sie dleń. Po wo ła no tak że
Od dział do Spe cjal nych Za dań (500
żoł nie rzy z 25. Puł ku Po li cji w Lub li -
nie do wo dzo nych przez kpt. Schut -
zpo li zei Wil hel ma Me u ri na). 

Po czą tek wła ści wej, zma so wa nej
ak cji wy sie dleń czej na Za moj szczyź -
nie przy padł na 27 li sto pa da 1942 r.,
wy sie dlo na zo sta ła wów czas wieś
Skier bie szów. Pier wsza fa za wy sie -
dleń trwa ła do koń ca 1942 r. i ob ję ła
wsie po wia tu za moj skie go i to ma -
szow skie go. Dru ga, zna na pod na zwą

Ukra i ne rak tion roz po czę ła się 
13 stycz nia 1943 r. W jej to ku do 6 mar -
ca 1943 r. wy sie dlo no wsie z po wia -
tu hru bie szow skie go. Osta t nia fa za
wy sie dleń, obej mu ją ca prze de
wszyst kim po wiat bił go raj ski, zo sta -
ła prze pro wa dzo na la tem 1943 r. 

Do prze pro wa dze nia ak cji wy sie -
dleń czej wła dze oku pa cyj ne uży ły

spraw ne go apa ra tu ad mi ni stra cyj ne -
go oraz od dzia łów SS i po li cji. W to -
ku wy sie dleń Za moj szczyz ny Niem -
cy sto so wa li ter ror, wy ko ny wa li eg -
ze ku cje i pa cy fi ko wa li wsie. Wy sie -
dla na lud ność tra fia ła do obo zów
przej ścio wych w Za mo ściu, Zwie -
rzyń cu i Bił go ra ju. Po se lek cji kie ro -
wa na by ła na ro bo ty do Rze szy, obo -
zów kon cen tra cyj nych Ausc hwitz
(oko ło 1300), Maj da nek (oko ło 9 tys.)
lub do tzw. wsi ren to wych na te re nie
dy stryk tu war szaw skie go. 

Szcze gól ny los spot kał dzie ci z za -
moj skich wsi. Z 30 tys., do tknię tych
wy sie dle nia mi, część zo sta ła prze -
zna czo na do zniem cze nia i skie ro -
wa na do spe cjal nych oś rod ków,
z któ rych tra fia ły do nie miec kich ro -
dzin adop cyj nych, a oko ło 10 tys. stra -
ci ło ży cie. 

Od wios ny 1943 r. Niem cy zna le -
źli się w od wro cie na fron cie wschod -
nim. By ło to z pew no ścią, obok sku -
tecz nych dzia łań par ty zan ckich, jed -
ną z przy czyn re zy gna cji z kon ty nu -
o wa nia ak cji wy sie dleń czej, tym bar -
dziej że nie przy nio sła ona ocze ki wa -
nych re zul ta tów. Do sierp nia 1943 r.
wy sie dle nia ob ję ły 294 wsie i 110 tys.
Po la ków. W to ku tej ak cji prze sie dlo -
no tak że ok. 18 tys. Ukra iń ców.
W miej sce wy sie dlo nych Po la ków
Niem cy spro wa dzi li oko ło 13 tys. osad -
ni ków nie miec kich. Za moj szczyz na
by ła pier wszą i je dy ną pró bą wpro -
wa dze nia w ży cie Ge ne ral plan Ost
– nie miec kie go pla nu ger ma ni za cji
Eu ro py Środ ko wo-Wschod niej.�

*Agnieszka Jaczyńska jest historykiem
w lubelskim oddziale IPN, kierownikiem
Referatu Edukacji Historycznej Oddziało-
wego Biura Edukacji Publicznej IPN

Nie miec ki plan ger ma ni za cji
Eu ro py Środ ko wo-Wschod niej
W lip cu 1941 r. Him mler wy dał za rzą dze nie wska zu ją ce Za moj szczyz nę ja ko „pier wszy ob szar osie dleń czy wGe ne ral nym
Gu ber na tor stwie” – „ba stion nie miec ko ści” zor ga ni zo wa ny w tzw. pun kty opar cia, z któ rych na stę po wa ła by dal sza 
ko lo ni za cja Wscho du. Pun ktem od nie sie nia dla pla no wa nych wy sie dleń Za moj szczyz ny był Ge ne ral plan Ost

Nie zwy kły kli mat bę dą mia ły ob cho dy
70. rocz ni cy po cząt ku ak cji wy sie dleń
na Za moj szczyź nie. Oprócz ofi cjal nych
uro czy sto ści In sty tut Pa mię ci Na ro -
do wej za pre zen tu je wy sta wę, któ ra
w nie spo ty ka ny wcześ niej spo sób zbie -
ra to, co wie my o tych tra gicz nych wy -
da rze niach.
Hi sto ry kom z lu bel skie go od dzia łu
IPN uda ło się ze brać ogrom ną ilość
ma te ria łów. Nie tyl ko do ku men ty
do ty czą ce ak cji wy sie dleń Po la ków
z Za moj szczyz ny, ale tak że wspom -
nie nia, re la cje świad ków, zdję cia.

Nim wy sta wa zo sta nie otwar ta, od -
bę dą się ofi cjal ne uro czy sto ści ob cho -
dów 70. rocz ni cy po cząt ku ak cji wy -
sie dleń czej. 27 li sto pa da o godz. 11 w za -
moj skim koś cie le pw. św. Mi cha ła Ar -
cha nio ła za cznie się msza świę ta, a po
niej, o godz. 12.30 uro czy stość przy po -
mni ku Ofiar Fa szyz mu przy ul. Pił sud -
skie go. 

Wy sta wa, o któ rej wspom nie liś -
my, zo sta nie otwar ta o godz. 14 na

Ryn ku Sol nym w Za mo ściu. To nie -
zwy kle in te re su ją ce przed sięw zię -
cie edu ka cyj ne IPN-u, bo pie czo ło -
wi cie opra co wa ne plan sze o cie ka -
wej sza cie gra ficz nej w przy stęp ny
spo sób przy bli ża ją dra ma tycz ne wy -
da rze nia na Za moj szczyź nie, któ re
ro ze gra ły się przed 70 la ty. Au tor ką
kon cep cji pla stycz nej wy sta wy jest
Ma gda le na Śla dec ka.

Agniesz ka Ja czyń ska z Biu ra
Edu ka cji Pu blicz nej lu bel skie go od -
dzia łu IPN, któ ra od po wia da za za -
war tość me ry to rycz ną wy sta wy, być
mo że po raz pier wszy w pol skiej na -
u ce i edu ka cji hi sto rycz nej uka za ła
nie zna ną stro nę wy da rzeń na Za -
moj szczyź nie. Zwró ci ła m.in. uwa -
gę na los nie miec kich osad ni ków
spro wa dzo nych na Za moj szczyz nę
w ra mach bu do wa nia „ba stio nu nie -
miec ko ści”.

Z wy sta wy do wie my się nie tyl ko
te go. Oprócz opi su nie miec kich przy -
go to wań do „Ak tion Za mość” wraz

z przy bli że niem ca łej ide o lo gii, ja ką
na zi ści zbu do wa li dla tej ak cji, au tor -
ki wy sta wy po ka zu ją, ja ką la wi nę zda -
rzeń wy wo ła ła noc z 27 na 28 li sto pa -
da 1942 ro ku, gdy Niem cy wy sie dli li
pier wszą wieś, Skier bie szów. 

To re ak cje pol skie, ja kich oku pan -
ci nie prze wi dzie li: or ga ni zo wa nie po -
mo cy dla wy sie dla nej lud no ści Za moj -
szczyz ny, cy wil ny i zbroj ny opór w jej
ob ro nie pod ję ty przez struk tu ry Pol -
skie go Pań stwa Pod ziem ne go.

Iden tycz ny ty tuł jak wy sta wa
– „Son der la bo ra to rium SS. Za moj -
szczyz na »pier wszy ob szar osie dleń -
czy w Ge ne ral nym Gu ber na tor stwie«”
– no si al bum przy go to wa ny przez 
dr Agniesz kę Ja czyń ską. Pro mo cja te -
go wy daw nic twa od bę dzie się 27 li sto -
pa da w Mu ze um Za moj skim w Za mo -
ściu o godz. 14.30.� MAR CIN BIE LESZ

O ob cho dach 70. rocz ni cy po cząt ku 
ak cji wy sie dleń lud no ści Za moj szczyz ny 

tak że na s. 4

Son der la bo ra to rium 70 lat póź niej

Nie miec ka ma pa ob ra zu ją ca za sięg eks pan sji III Rze szy w 1941 r.
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Ra tusz za moj ski w czasie okupacji
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W to ku wy sie dleń 
Za moj szczyz ny Niem cy
sto so wa li ter ror, 
wy ko ny wa li eg ze ku cje
i pa cy fi ko wa li wsie

32214592
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ROZMOWA Z 
Ma riuszem 
Za ją czkow skim

MAR CIN BIE LESZ: Wy da rze nia z lat 1942-
-43 na Za moj szczyź nie zwy kle po strze -
ga my ze ro je dyn ko wo: pol skie ofia ry
– nie miec cy opraw cy. Tym cza sem nie -
wie le wie my o trze cim ży wio le, ja ki po -
ja wił się w tym za mę cie. 
MA RIUSZ ZA JĄ CZKOW SKI: To Ukra iń cy.
Po la ków po wy pę dze niu osa dza no
w obo zach przej ścio wych dla wy sie -
dleń ców. Stam tąd, po se lek cji, tra fia -
li oni m.in. na ro bo ty przy mu so we do
Rze szy, do obo zów kon cen tra cyj nych
lub, jak część pol skich dzie ci, by li prze -
zna cze ni do zniem cze nia. Ukra iń ców
zaś prze sie dla no do opusz czo nych
przez Po la ków gos po darstw.
Dla cze go sta li się czę ścią nie miec kie -
go pla nu ger ma ni za cji te go re gio nu?
Ofi cjal nie prze cież Za moj szczyz na mia -
ła stać się czy sto nie miec kim ob sza -
rem, a Ukra iń cy to wszak ży wioł sło -
wiań ski. 
– Niem cy spo dzie wa li się pol skie go
opo ru wo bec re a li za cji „Ge ne ral Plan
Ost”. W trak cie prze pro wa dza nej ope -
ra cji pro pa gan da na zi stow ska uku ła
na wet ter min „po wsta nia za moj skie -
go”, aby pod pre tek stem je go tłu mie -
nia prze pro wa dzać krwa we ak cje pa -
cy fi ka cyj ne w sto sun ku do opor nej
lud no ści pol skiej. Nato miast ukra iń -
scy prze sie dleń cy mie li peł nić ro lę
„bu fo ra” - osła nia ją ce go te re ny prze -
zna czo ne pod osad nic two nie miec kie
przed ak cja mi od dzia łów pol skie go
pod zie mia.
Pod tym wzglę dem oce ni li sy tu a cję
ce lu ją co. 
– Do daj my, że Niem cy re a li zo wa li swój
za mysł z cy niz mem i pro wo ka cją. Ce -
lo wo osie dla no Ukra iń ców w do mach,
z któ rych do pie ro co wy gna no Po la -
ków. We wsiach, z ja kich za mie rza no
wy sie dlić Po la ków, pol ską po li cję „gra -
na to wą” za stę po wa no po li cją ukra iń -
ską (np. w Sah ry niu). Zda rza ło się, że
w miej sco wo ściach, z któ rych prze no -
szo no ukra iń skich po li cjan tów na te -
re ny ob ję te w da nej chwi li nie miec ką
ak cją, two rzo no po ste run ki po li cji „gra -
na to wej” (np. w Cie sza no wie). Na do -
da tek po li cją ukra iń ską po słu żo no się
do wy sie dla nia Po la ków, a na stęp nie
prze śla do wa nia osób, któ re dzię ki
uciecz ce uni k nę ły te go lo su. Nato miast
po li cjan tów „gra na to wych” wy ko rzy -
sty wa no do prze sie dleń lud no ści ukra -
iń skiej. Wszyst ko to z roz my słem, by
pod sy cać wro gość mię dzy obo ma na -
ro da mi.
Kim by li ukra iń scy osad ni cy? 
– Prze sie dla no ich z miej sco wo ści po -
ło żo nych w po wia tach za moj skim
i hru bie szow skim dy stryk tu lu bel skie -
go. Pa mię taj my, że Ukra iń cy by li obec -
ni na Lu bel szczyź nie od za wsze. Przed
woj ną od se tek lud no ści nie pol skiej
w wo je wódz twie lu bel skim był wy so -
ki. Z ów czes nych da nych (1931 r.) wy -
ni ka ło, że za miesz ki wa ło go oko ło 210
ty się cy lud no ści ukra iń skiej (pra wo -
sław nej), a za pew ne to da ne nie peł ne. 

Prze sie dla no Ukra iń ców, któ rzy
stąd po cho dzi li, przy czym oczy wi -
ście nikt ich nie py tał o zda nie, czy ży -
czą so bie ta kie go lo su. Do wsi przy jeż -
dża ła nie miec ka żan dar me ria z po li -
cją „gra na to wą” i za wia da mia ła miesz -
kań ców, że ma ją się prze nieść. W od -
róż nie niu od Po la ków Ukra iń cy by li
ła god niej trak to wa ni przez Niem ców
(do no we go miej sca za miesz ka nia mo -
gli za brać część do byt ku np. po ściel,
odzież, żyw ność, ko nie, wo zy).
W ak cję za an ga żo wa ły się jed nak ofi -
cjal ne ukra iń skie or ga ni za cje. 
– Dzia ła ją cy od 1940 ro ku w Kra ko wie
Ukra iń ski Ko mi tet Cen tral ny (UCK)
z Wło dzi mie rzem Ku bi jo wi czem na
cze le moc no za an ga żo wał się w re a li -
za cję nie miec kich kon cep cji błęd nie

wie rząc, że Niem cy wy jdą na prze ciw
pań stwo twór czym as pi ra cjom Ukra -
iń ców, a co naj mniej nad a dzą im au -
to no mię te ry to rial ną na wschod nich
te re nach GG. W ten spo sób zre a li zu -
ją za ło że nia po li ty ki kan to nal nej Ku -
bi jo wi cza, to zna czy wy dzie lą „et no -
gra ficz ne te ry to rium ukra iń skie”, skąd
– jak już wios ną 1941 ro ku pro po no wał
wła dzom GG – przy mu so wo wy sie dlą
lud ność pol ską i ży dow ską.
Kal ku la cje Niem ców by ły traf ne i ukra -
iń scy osad ni cy szyb ko sta li się ce lem
pol skich ata ków. 
– To po ka zu je zmyśl ność nie miec kiej
tak ty ki. Do pier wsze go ata ku pol -
skich od dzia łów na ukra iń skie do -
my w pow. hru bie szow skim, któ ry
naj praw do po dob niej miał zwią zek
z „Ukra i ne rak tion” (dru gą fa zą „Ak -
tion Za mosc”) do szło już w koń cu
stycz nia 1943 ro ku (Strzel ce). Na -
stęp ny miał miej sce pod ko niec mar -
ca (Pa sie ki). Szer sze wy stą pie nia an -
ty u kra iń skie od no to wa no w ma ju
1943 ro ku, kie dy pol scy par ty zan ci
spa li li w ca ło ści lub czę ścio wo kil ka
wsi za miesz ka nych przez lud ność
ukra iń ską (Mo ło żów, Tu cha nie,
Strzel ce, Żu li ce, Na bróż) za bi ja jąc
w su mie oko ło 60 ukra iń skich cy wi -

lów. Ale pa mię taj my, że do je sie ni
1943 ro ku ska la ter ro ru w po sta ci za -
bójstw nie by ła tak du ża, jak mog ło -
by się wy da wać. Zwy kle Po la cy ogra -
ni cza li się wów czas wo bec Ukra iń -
ców do po bić, ra bun ków, za stra sza -
nia. Śmierć gro zi ła oso bom bar dziej
za an ga żo wa nym w ak cję osie dla nia
Ukra iń ców – li de rom tej spo łecz no -
ści, czy li przed sta wi cie lom te re no -
wych struk tur UCK, ukra iń skim po -
li cjan tom, na u czy cie lom, księ żom,
soł ty som.
Jak szyb ko Ku bi jo wicz i in ni li de rzy
ukra iń scy zo rien to wa li się w nie miec -
kich za mia rach? 
– Dość dłu go wie rzy li w mi raż roz sze -
rze nia „ukra iń skiej prze strze ni et no -
gra ficz nej” na tę część Za moj szczyz -
ny. Ten mi raż był na ty le sil ny, że z do -
ku men tów lu bel skie go okrę gu AK wie -
my, że na wet Po la cy uwie rzy li, że jest
kon cep cja, by po wiat bił go raj ski stał
się ukra iń ski. Ale w le cie 1943 ro ku
UCK zo rien to wał się, że obec ność
Ukra iń ców w tym re gio nie jest Niem -
com po trzeb na je dy nie do osło ny
przed pol ski mi ata ka mi. Nic dziw ne -
go, sko ro Ukra iń ców osie dla no głów -
nie we wsiach po ło żo nych na ob rze -
żach lub w la sach bił go raj skich, któ re

by ły głów ną ba zą par ty zan cką, ty glem
wsze la kich or ga ni za cji zbroj nych od
Ar mii Kra jo wej po przez Ba ta lio ny
Chłop skie i Na ro do we Si ły Zbroj ne do
par ty zan tki ko mu ni stycz nej (Gwar dii
Lu do wej), a od la ta 1943 ro ku tak że
pier wszych raj do wych od dzia łów par -
ty zan tki so wiec kiej.
Ko niec koń ców oka za ło się, że Niem -
cy się prze li czy li. 
– Za pew ne przy pusz cza li, że uda im
się kon tro lo wać an ta go nizm pol sko-
-ukra iń ski. Nie prze wi dzie li jed nak te -
go, co nie mal jed no cześ nie z ak cją wy -
sie dleń na Za moj szczyź nie za czę ło
dziać się na Wo ły niu, gdzie od dzia ły
ban de row skiej Ukra iń skiej Ar mii Po -
wstań czej (UPA) przy współ u dzia le
czę ści miej sco wej lud no ści ukra iń skiej
w wia do my spo sób za czę ły re a li zo wać
swo ją ak cję „usu wa nia” (mor do wa nia)
Po la ków. Aku rat w dru giej po ło wie
1943 ro ku w dy stryk cie lu bel skim,
w tym na Za moj szczyź nie, po ja wi li się
w wię kszej licz bie uchodź cy z Wo ły -
nia przy no sząc wie ści o gro zie wy da -
rzeń, któ re tam się roz gry wa ły. Nic
dziw ne go, że udział Ukra iń ców w ak -
cji wy sie dleń Po la ków z Za moj szczyz -
ny Po la cy po trak to wa li ja ko ko la bo ra -
cję i współ u dział. 

4 sierp nia 1943 ro ku ko men dant
głów ny AK ge ne rał Ta de usz Bór-Ko -
mo row ski wy dał roz kaz na ka zu ją cy
przy stą pie nie do ak cji od we to wej za
nie miec kie wy sie dle nia i pa cy fi ka cje.
Ce lem tej ak cji by ły „lik wi da cja osób,
któ re w cza sie pa cy fi ka cji wy róż ni ły
się be stial stwem i gor li wo ścią w mor -
do wa niu, gnę bie niu i ści ga niu lud no -
ści pol skiej. [...] Ude rze nie na wsie
i osa dy nie miec kich ko lo ni stów, któ -
rych miesz kań cy bra li udział w pa cy -
fi ka cji, względ nie w in nej for mie po -
ma ga li od dzia łom oku pan ta”. Jak
pod kre śla no w roz ka zie „Wsie ta kie
na le ży spa lić, a miesz kań ców wy ciąć
w pień”. Ak cję od we to wą mia ły ce -
cho wać m.in. „sze ro ki za sięg, do brze
wy bra ne ce le, pla no we przy go to wa -
nie, roz waż ne wy ko na nie, bez względ -
ność w dzia ła niu”.

Roz kaz ten wsku tek in for ma cji
o wy da rze niach z Wo ły nia, któ re na ło -
ży ły się na koń co wy etap nie miec kiej
ak cji ko lo ni za cyj nej na Za moj szczyź -
nie oraz na si la ją ce się od póź ne go la ta
– je sie ni 1943 ro ku tak że tu taj na pa dy
na Po la ków ze stro ny bo jó wek ban de -
row skiej frak cji Or ga ni za cji Na cjo na -
li stów Ukra iń skich (OUN-B), do wódz -
two Lu bel skie go Okrę gu AK po trak to -
wa ło naj praw do po dob niej jak „zie lo -
ne świat ło” do an ty u kra iń skich wy stą -
pień na wzór wcześ niej szych ak cji od -
we to wych wo bec ko lo ni stów nie miec -
kich. Eska la cja kon flik tu pol sko-ukra -
iń skie go na Lu bel szczyź nie do pro wa -
dzi ła w mar cu 1944 ro ku do ope ra cji
od we to wej AK i BCh wo bec Ukra iń -
ców w pow. hru bie szow skim w ska li
do tąd nie spo ty ka nej w dzia ła niach pol -
skie go pod zie mia. Nato miast po prze -
nie sie niu przez OUN-B i UPA z Ga li cji
Wschod niej na po łud nio wo-wschod -
nie te re ny dy stryk tu lu bel skie go „an -
ty pol skiej ak cji”, co na stą pi ło w dru -
giej po ło wie mar ca 1944 ro ku, do szło
do otwar tej woj ny mię dzy od dzia ła mi
pol ski mi i ukra iń ski mi, któ ra trwa ła tu -
taj do nad ej ścia Ar mii Czer wo nej
w dru giej po ło wie lip ca 1944 ro ku. Jej
ofia rą pa dło po oko ło 1,5 tys. cy wi lów
pol skich i ukra iń skich. W tym cza sie
Niem cy cał ko wi cie stra ci li kon tro lę
nad oma wia nym te re nem.�

ROZ MA WIAŁ MAR CIN BIE LESZ

„Ukra iń ski bu for”
Niemcy w pewnym stopniu przyczynili się do wybuchu wiosną 1944 roku  partyzanckiej wojny polsko-ukraińskiej 
na Zamojszczyźnie – uważa Mariusz Zajączkowski z Biura Edukacji Publicznej IPN w Lublinie
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Po ste ru nek po li cji ukra iń skiej w Łu ko wej, 1943 r.
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Agniesz ka Ja czyń ska

Sza cu je się, że nie miec ka ak cja do -
tknę ła oko ło 30 tys. naj młod szych,
z któ rych zmar ło lub zo sta ło za mor -
do wa nych oko ło 10 tys. Dzie ci po wy -
żej 6. mie sią ca by ły od dzie la ne od
ro dzi ców, prze cho dzi ły ba da nia ra so -
we, któ re de cy do wa ły o ich dal szych
lo sach.
Pry mi tyw ne wa run ki pa nu ją ce w obo -
zach przej ścio wych w Za mo ściu i Zwie -
rzyń cu, za rów no zi mą na prze ło mie
1942 i 1943 r., jak i la tem 1943 r., po wo -
do wa ły ogrom ną za cho ro wal ność
i śmier tel ność wśród tej gru py więź -
niów (np. w obo zie w Za mo ściu od 7
grud nia do 22 kwiet nia za no to wa no
199 zgo nów wśród dzie ci). 

To wa rzy szył te mu ogrom ny
wstrząs psy chicz ny, czę sto po zo sta -
wia ją cy nie od wra cal ne zmia ny w ich
oso bo wo ści. No wa rze czy wi stość prze -
ra sta ła je pod każ dym wzglę dem.

Kosz mar w wa go nach 
Zi mą z 1942 na 1943 r. z obo zu przej -
ścio we go w Za mo ściu młod sze dzie -
ci wy wo żo no spe cjal ny mi trans por -
ta mi do tzw. wsi ren to wych w dy -
stryk cie war szaw skim. Trans port od -
by wał się w wa go nach to wa ro wych,
w każ dym z nich umiesz cza no oko -
ło set ki dzie ci i kil ka osób star szych
do opie ki. Pod czas kil kud nio wej pod -
ró ży w okre sie su ro wej zi my, bez do -
sta tecz nej ilo ści wy ży wie nia i wo dy,
wie le dzie ci umie ra ło przed do tar -
ciem do ce lu. 

Część dzie ci z obo zu w Za mo ściu
tra fi ła trze ma trans por ta mi do Ausc -
hwitz, w któ rym nie któ re z nich zo -
sta ły uśmier co ne za strzy ka mi z fe no -
lu, a wię kszość zmar ła wsku tek wa -
run ków pa nu ją cych w obo zie. W osta -
t niej fa zie wy sie dleń, w czer wcu i lip -
cu 1943 r., dzie ci wraz z ro dzi ca mi
z obo zów w Zwie rzyń cu i Za mo ściu
kie ro wa ne by ły do obo zu przy 
ul. Kroch mal nej w Lub li nie oraz obo -
zu kon cen tra cyj ne go na Maj dan ku
– tu tak że bar dzo trud ne wa run ki spo -
wo do wa ły du że stra ty wśród naj młod -
szych. Przez ca ły okres wy sie dleń
dzie ci po wy żej 14. ro ku ży cia (cho -
ciaż zna ne są rów nież przy pad ki
młod szych) wy sy ła no na ro bo ty przy -
mu so we do Rze szy.

Do zniem cze nia 
Dzie ci speł nia ją ce kry te ria ra so we,
spe cjal nie wy se lek cjo no wa ne w trak -

cie ba dań ra so wych prze pro wa dzo -
nych w obo zach przej ścio wych, tra -
fi ły do Rze szy w ce lu ger ma ni za cji.
Część z nich prze by wa ła cza so wo
w tzw. do mach wy cho waw czych

miesz czą cych się na zie miach pol -
skich wcie lo nych do Rze szy. Naj -
młod sze tra fia ły do nie miec kich ro -
dzin adop cyj nych. Nie zna na jest do -
kład na licz ba zra bo wa nych dzie ci,

hi sto rio gra fia po słu gu je się licz bą
4,5 tys. Wie my, że w Ło dzi w obo zie
przy ul. Prze my sło wej i w oś rod ku
ra so wym przy ul. Spor nej 73 za re je -
stro wa nych zo sta ło kil ka set ma lu -

chów. Zna ne są też li sty trans por tów
z lip ca 1943 r., po da ją ce licz bę wy -
wie zio nych do Rze szy z Lub li na,
wraz z ro dzi ca mi, 4454 dzie ci w wie -
ku od 2 do 14 lat, wy sie dlo nych
w osta t niej fa zie nie miec kiej ak cji.
Wie my jed nak na pod sta wie licz nych
mel dun ków pod zie mia, pra sy kon -
spi ra cyj nej oraz re la cji, że od po cząt -
ku wy sie dleń na Za moj szczyź nie
dzie ci z obo zu w Za mo ściu wy sy ła -
ne by ły spe cjal ny mi trans por ta mi
do Rze szy. Część z nich mia ła tra fić
np. na Po mo rze. 

Starania o powrót dzieci
Od zy ska niem wy wie zio nych dzie -
ci, w tym tych z Za moj szczyz ny, po
za koń cze niu woj ny miał za jąć się
spe cjal ny re fe rat do spraw re win -
dy ka cji dzie ci przy Mi ni ster stwie
Pra cy i Opie ki Spo łecz nej. Zle cał
on m.in. agen dom po wo ła nym przy
po wia tach pro wa dze nie sze ro kiej
ak cji an kie to wej, by zdo być jak naj -
wię kszą licz bę da nych o dzie ciach,
któ re nie wró ci ły do ro dzin nych
miej sco wo ści po za koń cze niu woj -
ny.�

Dramatyczna historia dzie ci Za moj szczyz ny 
Po wszech nie roz poz na wal nym sym bo lem wy sie dla nej Za moj szczyz ny są „Dzie ci Za moj szczyz ny”, 
któ re tak jak jej do ro śli miesz kań cy do sta ły się w try by bez względ nej nie miec kiej ma chi ny wy sie dleń czej 

Rów no le gle z ak cją wy sie dleń czą lud -
no ści pol skiej na Za moj szczyź nie nie -
miec ki apa rat roz po czął ak cję osie dla -
nia Niem ców na tym te re nie. 
W opróż nio nych wsiach pol skich osa -
dza ni by li volksde ut sche z Be sa ra bii,
Ukra i ny, Boś ni, Ser bii, Sło we nii, kie -
ro wa ni tu z obo zu w Ło dzi, w któ rym
prze cho dzi li pro ce du rę okre śla ją cą
miej sce i wa run ki osie dle nia. Stam tąd
prze wo że ni by li do Za mo ścia i in nych
pun któw zbor nych w oko li cy, gdzie
cze ka li na trans port do wy zna czo nych
wsi. W tych miej sco wo ściach osa dza -
no rów nież po tom ków osad ni ków nie -
miec kich z Za moj szczyz ny. 

Ko lo ni ści nie miec cy w ob rę bie wsi
zor ga ni zo wa ni by li na wzór woj sko -
wy: uzbro je ni i umun du ro wa ni w czar -
ne uni formy. Każ da wieś mia ła po ste -
ru nek z kil ko ma lub kil ku na sto ma war -
tow ni ka mi, a na jej cze le stał dorfführer,
czło nek SS. Or ga ni zo wa no na u kę ję -
zy ka nie miec kie go, pro wa dzo no szko -
le nia: po li tycz ne, woj sko we oraz z za -
kre su agro no mii. 

Na sie dle ni „Niem cy et nicz ni”
prze jmo wa li pol skie gos po dar stwa
wraz z ca łym do byt kiem i in wen ta -
rzem. Otrzy my wa li tak że wspar cie
od spe cjal nie utwo rzo ne go w Za mo -
ściu Sie dler Wirtschaft Ge me in -
schaft, przed się bior stwa dy stry bu -
u ją ce go za gra bio ne mie nie ży dow -
skie i pol skie. Do dys po zy cji mie li
rów nież pol skich chło pów ja ko ro -
bot ni ków przy mu so wych. „Czar ni”,
jak na zy wa ła osad ni ków lud ność pol -
ska, an ga żo wa ni by li przez nie miec -
ki apa rat wy sie dleń czy do wy ła py -
wa nia lu dzi, któ rzy zbie gli przed wy -
sie dle niem. Uczest ni czy li też w ak -
cjach wy sie dla nia ko lej nych wsi. 

Sko lo ni zo wa ne wsie i ich miesz -
kań cy szyb ko sta li się ce lem ak cji zbroj -
nych pol skie go pod zie mia. Ich szczyt
przy padł na 1943 r. Te ata ki, nie po wo -
dze nia na fron cie wschod nim, stra ty
gos po dar cze i sprze ciw ze stro ny Han -
sa Fran ka i je go oto cze nia spra wi ły, że
w sierp niu 1943 r. dal sza ak cja osad ni -
cza zo sta ła wstrzy ma na.

Do tej po ry na Za moj szczyź nie zo -
sta ło osie dlo nych 13 tys. osób po cho -
dze nia nie miec kie go. Wios ną 1944 r.
wła dze nie miec kie roz po czę ły przy -
go to wa nia do ewa ku a cji osad ni ków.
Część na włas ną rę kę opusz cza ła gos -
po dar stwa – do ty czy ło to prze de
wszyst kim volksde ut schów, któ rzy
wra ca li do daw nych miejsc za miesz -
ka nia na Za moj szczyź nie. Gdy ro sło
za gro że nie ro dzi ny osad ni ków, by ły
sku pia ne w wię kszych pun ktach i do -
zbra ja ne. Z roz ka zu Ja ko ba Spor ren -
ber ga (na stęp cy Glo boc ni ka) utwo rzo -
no na wet Pułk Sa mo o bro ny Za mość,
nie wpły nę ło to jed nak na po ziom bez -
pie czeń stwa. Mi mo oznak po gar sza -
ją cej się sy tu a cji, nie miec kie wła dze po -
li cyj ne iad mi ni stra cyj ne zwle ka ły zewa -
ku a cją do osta t niej chwi li, wię kszość
ko lo ni stów opu ści ła Za moj szczyz nę
do pie ro w po ło wie lip ca 1944 r. Pun -
ktem zbor nym był dla nich Za mość,
skąd or ga ni zo wa no trans por ty ko le -
jo we do Ło dzi.�

AGNIESZ KA JA CZYŃ SKA

Jak osie dla no nie miec kich osad ni ków

Siem ni ce. Volksde utsch Lenz z Be sa ra bii – za jął naj bo gat sze we wsi gos po dar stwo
Grze go rza Ro mań czu ka
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Por tret Ró ży Za mo y skiej. Wy sie dleń cy
w obo zie na zy wa li ją „Anio łem Do bro ci”
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Te ren obo zu przej ścio we go w Za mo ściu
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Dzie ci wy sie dlo ne z Za moj szczyz ny ura to wa ne z trans por tów, a na stęp nie 
sfo to gra fo wa ne w za kła dzie fo to gra ficz nym Ko ła czkow skie go na prze ło mie 1942-
-1943 r. Fo to gra fie ro bio no z na dzie ją iden ty fi ka cji dzie ci i od na le zie nia ich ro dzin
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Wy bit ni na u kow cy z obu na ro dów,
któ re sta nę ły na prze ciw sie bie 70 lat
te mu na Za moj szczyź nie, bę dą roz -
ma wiać o po wo dach, prze bie gu i skut -
kach wy da rzeń Ak tion Za mość.
Nie tyl ko Za moj szczyz na, ale też wy -
sie dle nia re a li zo wa ne przez So wie tów
i po wo jen ne prze sie dle nia Niem ców
z kra jów Eu ro py Środ ko wej i Wschod -
niej – otym bę dą mó wić na u kow cy zPol -
ski, Nie miec, Czech i Ro sji w cza sie kon -
fe ren cji na u ko wej „Wy sie dle nia ja ko na -
rzę dzie po li ty ki lud no ścio wej w Eu ro -
pie XX wie ku”, któ ra od 28 li sto pa da

bę dzie trwać przez trzy dni w sa li Con -
su la tus za moj skie go ra tu sza.

Se sja na u ko wa bę dzie skła dać się
z czte rech blo ków te ma tycz nych po -
świę co nych wy sie dle niom ja ko zja wi -
sku de mo gra ficz ne mu, oku pa cyj nej
po li ty ce wy sie dleń na zie miach pol -
skich pro wa dzo nej przez obu agre so -
rów: III Rze szę i Zwią zek So wiec ki oraz
wy sie dle niom i prze sie dle niom w Eu -
ro pie Środ ko wej i Wschod niej pro wa -
dzo nym po za koń cze niu II woj ny świa -
to wej. Jed na z czę ści bę dzie do ty czy -
ła lo su lud no ści Za moj szczyz ny i ak -

cji wy sie dleń czej ja ko waż ne go ele -
men tu re a li za cji Ge ne ral plan Ost

Wy da rze nia na Za moj szczyź nie by -
ły ele men tem tra gicz ne go łań cu cha
zda rzeń, któ ry ogar nął w XX wie ku
wię kszą część Eu ro py. To ta li tar ne ide -
o lo gie uczy ni ły po li ty kę lud no ścio wą
istot nym ele men tem dzia ła nia swo ich
re żi mów, zmu sza jąc set ki ty się cy, je śli
nie mi lio ny lu dzi do prze miesz cza nia
się na ogrom nych ob sza rach. Ta „wę -
drów ka lu dów” by ła nie tyl ko efek tem
wi zji na zi stów czy So wie tów. Wy nik II
woj ny świa to wej i de cy zje wiel kich mo -

carstw przy czy ni ły się do ko lej nych
mi gra cji już po za koń cze niu woj ny.

O wie lu as pek tach re a li za cji Ge ne -
ral plan Ost na Za moj szczyź nie bę dą
mó wić w cza sie tej kon fe ren cji na u ko -
wej ucze ni z Nie miec, co jest wy mow -
nym sym bo lem. O prak tycz nej stro nie
re a li za cji Ge ne ral ne go Pla nu Wschod -
nie go bę dzie mó wić prof. Isa bel He i ne -
mann z Uni wersytetu Münster. Kla us
Dönec ke z pre zy dium po li cji w Düssel -
dor fie przed sta wi udział re zer wo we go
ba ta lio nu po li cji z Es sen w ak cji wy sie -
dleń na Za moj szczyź nie. 

Nie tyl ko o wy sie dle niach Po la ków
z te go re gio nu bę dzie mo wa.

Pol scy na u kow cy z Po mo rza
i Ślą ska (prof. An drzej Gą sio row ski
z Uni wersytetu Gdań skie go, dr Mi -
ro sław Si ko ra z ka to wic kie go od dzia -
łu IPN) przy bli żą nie miec kie po czy -
na nia wo bec pol skiej lud no ści za -
chod nich czę ści kra ju, któ ra ja ko
pier wsza pa dła ofia rą wy pę dzeń je -
sie nią 1939 r.

W osta t niej czę ści kon fe ren cji bę -
dzie mo wa o wy da rze niach po wo jen -
nych, gdy Po la cy z daw nych kre sów II
Rze czy pos po li tej mu sie li opu ścić swe
do my. Wtym okre sie wię kszość kra jów,
któ re do pie ro co znaj do wa ły się pod
oku pa cją nie miec ką, zde cy do wa ła się
po zbyć ze swo je go te re nu Niem ców.
O ów czes nych wy da rze niach w Cze -
cho sło wa cji po wie dr Tomáš Dvorák
z Uni wersytetu Ma sa ry ka w Brnie. Nie
za brak nie tak że od czy tu o ak cji „Wi sła”
i po li ty ce władz pol skich wo bec ukra -
iń skiej mniej szo ści na ro do wej.

Przy oka zji kon fe ren cji od bę dą się
dwa pa ne le dys ku syj ne, w któ rych eks -
per ci bę dą dys ku to wać o za gad nie niu
edu ka cji i pa mię ci, a tak że o do świad -
cze niu wy sie dleń XX wie ku wo bec
współ czes nej po li ty ki mi gra cyj nej. Go -
ściem te go pier wsze go bę dą m.in. prof.
To bias We ger z Uni wersytetu w Ol den -
bur gu oraz dr Łu kasz Ka miń ski, pre -
zes In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej.
Uczest ni kiem dru gie go pa ne lu bę dzie
m.in. przed sta wi ciel Hel siń skiej Fun -
da cji Praw Czło wie ka prof. Ire ne usz
Ka miń ski z UJ.� BIEL

Wspó łor ga ni za to ra mi ob cho dów 
70 rocz ni cy po cząt ku ak cji 
wy sie dleń czej na Za moj szczyź nie są:
Pre zy dent Mia sta Za mość Mar cin 
Za mo y ski, Mu ze um Za moj skie, 
Fun da cja Pol sko - Nie miec kie 
Po jed na nie, In sty tut Pa mię ci 
Na ro do wej, Pol ski Zwią zek By łych
Więź niów Po li tycz nych Hit le row skich
Wię zień i Obo zów Kon cen tra cyj nych,
Za rząd Okrę gu w Za mo ściu

Kon fe ren cja na u ko wa. Po la cy i Niem cy o wy sie dle niach

Agniesz ka Ja czyń ska

Wraz z roz po czę ciem nie miec kiej ak -
cji wy sie dleń czej na Za moj szczyź nie
do wódz two Ar mii Kra jo wej sy ste ma -
tycz nie sła ło do Lon dy nu mel dun ki
o ska li i cha rak te rze wy sie dleń. Alar -
mo wa no w spo sób szcze gól ny o lo sie
dzie ci, zwra ca jąc uwa gę na bru tal ne
za cho wa nie Niem ców w trak cie se -
gre ga cji w obo zie przej ścio wym w Za -
mo ściu, roz dzie la nie ro dzin oraz wy -
wóz kę do Rze szy dzie ci do szó ste go
ro ku ży cia w ce lu zniem cze nia. 
W ko lej nych mel dun kach po da wa no
da ne o pier wszych trans por tach skie -
ro wa nych z Za mo ścia do Ausc hwitz
oraz o skan da licz nych wa run kach,
w ja kich prze wo żo no dzie ci i star ców
do wsi ren to wych wy zna czo nych w re -
jo nie Sie dlec i Gar wo li na. Nie zwy kłym
za an ga żo wa niem w in for mo wa niu rzą -
du RP na ob czyź nie wy ka zał się Lu -
do wy Zwią zek Ko biet, dzia ła ją cy w ra -
mach kon spi ra cyj ne go Stron nic twa
Lu do we go „Roch”. 

W mel dun ku z 23 grud nia 1942 r.
ko men dant głów ny AK gen. Ste fan Ro -
wec ki „Grot” in for mo wał na czel ne go
wo dza, iż za rzą dził sze ro ką ak cję czyn -
ne go opo ru oraz dy wer sję na ob sza -
rach ob ję tych wy sie dle niem. Rów no -
cześ nie zwró cił się z proś bą o spo wo -
do wa nie alian ckich bom bar do wań od -
we to wych na ce le nie miec kie.

Obie spra wy dys ku to wa ne by ły na
po sie dze niach rzą du RP na uchodź -

stwie oraz szta bu na czel ne go wo dza.
W przy pad ku ak cji par ty zan ckich oba -
wia no się ich prze nie sie nia po za Okręg
Lu bel ski AK, co w oce nie za rów no
rzą du Si kor skie go, jak i je go przed sta -

wi ciel stwa cy wil ne go i woj sko we go,
w oku po wa nym kra ju mog ło gro zić
nie kon tro lo wa nym wy bu chem dzia -
łań par ty zan ckich na szer szą ska lę,
a na to struk tu ry pod zie mia w ska li

kra ju nie by ły jesz cze go to we. Oba -
wia no się rów nież, iż spro wo ku je to
sze ro kie re pre sje oku pan ta wo bec lud -
no ści cy wil nej. 9 stycz nia 1943 r. rząd
RP prze słał jed nak do kra ju in struk -

cję dla de le ga ta rzą du na kraj oraz ko -
men dan ta głów ne go AK, w któ rej in -
for mo wał o za a pro bo wa niu pod ję tych
przez nich de cy zji. 

W związ ku z za ist nia łą sy tu a cją od -
dzia ły dy wer sji bo jo wej AK i od dzia -
ły spe cjal ne BCh roz po czę ły ak cje dy -
wer syj ne (np. ata ki w noc syl we stro -
wą 1942/1943 r. na obiek ty ko le jo we),
ata ko wa ły ko lo ni stów nie miec kich (np.
ak cje na wieś Udry cze) oraz pro wa dzi -
ły otwar te star cia z jed nost ka mi nie -
miec ki mi (np. pod Woj dą, Ró żą i Za -
bo recz nem).

Oprócz ak cji czyn nej pro wa dzo no
sze ro ką dzia łal ność in for ma cyj ną,
z wy ko rzy sta niem pra sy pod ziem nej,
kol por to wa nia ulo tek oraz tzw. pro pa -
gan dy szep ta nej. Na si lo ne dzia ła nia
zbroj ne zin ten sy fi ko wa ły for mo wa -
nie od dzia łów par ty zan ckich i uczy -
ni ły Za moj szczyz nę ob sza rem z naj -
wyż szą wów czas ak tyw no ścią zbroj -
ną pod zie mia. 

Nie za leż nie od dzia łań struk tur
Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go ak -
cje zbroj ne prze ciw ko oku pan to wi
pro wa dzi ły tak że od dzia ły Gwar dii
Lu do wej (od stycz nia 1944 r. Ar mii
Lu do wej), pod po rząd ko wa nej Pol -
skiej Par tii Ro bot ni czej, nie uz na ją -
cej zwierz chnic twa rzą du pol skie go
na uchodź stwie. Szcze gól nie ak tyw -
nie ope ro wa ły one na po gra ni czu po -
wia tu bił go raj skie go i ja now skie go,
gdzie ści śle współ pra co wa ły z tam -
tej szy mi od dzia ła mi par ty zan tki so -
wiec kiej.�

Naj wyż sza ak tyw ność zbroj na pod zie mia
W 1942 r. Za moj szczyz na po kry ta by ła siat ką kon spi ra cyj ną Ar mii Kra jo wej oraz Ba ta lio nów Chłop skich. Z po wo du ter ro ru
nie miec kie go, wzmo żo ne go w po rów na niu z in ny mi re gio na mi kra ju tu tej sze pod zie mie roz ra sta ło się znacz nie dy na micz niej 

W 70. rocz ni cę wy sie dleń Za moj szczyz ny 

lu bel ski od dział In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej wy dał al bum 

Son der la bo ra to rium SS. Za moj szczyz na

„pier wszy ob szar osie dleń czy 

w Ge ne ral nym Gu ber na tor stwie”. 

Wy daw nic two ma być gło sem w dys ku sji nad prob le mem opra co wy wa nia

i wdra ża nia w ży cie na zi stow skich pla nów bu do wa nia w Eu ro pie „no we go

ła du et nicz ne go” ze szcze gól nym uwzględ nie niem wy da rzeń na 

Za moj szczyź nie. Jest to pu bli ka cja po pu lar no na u ko wa opo wia da ją ca

nie tyl ko o przy go to wa niu, prze bie gu, cha rak te rze Ak tion Za mosc, ale

rów nieżonie pla no wa nych przez oku pan ta zja wi skach, któ re ona wy wo ła ła:

or ga ni zo wa niu po mo cy dla wy sie dla nej lud no ści Za moj szczyz ny, pod ję ciu

cy wil ne go i zbroj ne go opo ru w ob ro nie Za moj szczyz ny przez struk tu ry

Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go, jak też o po wo jen nych pró bach 

osą dze nia zbrod ni nie miec kich na Za moj szczyź nie pod ję tych przez

mię dzy na ro do we i pol skie są dow nic two. In te gral ną czę ścią te go ob ra zu

jest los nie miec kich osad ni ków spro wa dzo nych na Za moj szczyz nę

w ra mach bu do wa nia „ba stio nu nie miec ko ści”. 

Al bum moż na na być w sie dzi bie lu bel skie go od dzia łu IPN przy 

ul. Szew skiej 2 w Lub li nie.

Wię cej o pu bli ka cjach In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej: www.ipn.gov.pl
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Od dział par ty zan cki AK, praw do po dob nie do wo dzo ny przez Kon ra da Bar to szew skie go „Wi ra” (sie dzą cy na krze śle), bił go raj skie 1943 r.
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