Honorata Banach z d. Pełczyńska

Wspomnienia z lat okupacji

Od Autorki
Kocham swoja wieś rodzinną, dziś gdy większość partyzantów nie żyje postanowiłam opisać
ważniejsze wydarzenia. Chodzi mi o to by opowiedzieć tragiczne dzieje i cierpienia ludzi oraz
uwiecznić piosenki tak miłe partyzantom, zrodzone z bólu i łez, Autorzy których nie są mi znani,
ponieważ teksty piosenek przysyłano nam z Zamościa jako tajne ulotki. Przyszłe pokolenia nie
uwierzą w okrucieństwa hitleryzmu, nie uwierzą że takie zbrodnie działy się w tej epoce ludzkiej
cywilizacji...
Fragment recenzji "Wspomnień..." (maszynopis których przekazała Autorka do
Państwowego Muzeum na Majdanku) sporządzonej przez pracownika Muzeum Beatę
Siwek - Ciupak dnia 10 października 2001 roku.
"Wspomnienia z lat okupacji" autorstwa Pani Honoraty Banach nie mają charakteru typowego
pamiętnika. Na 47 stronach maszynopisu Autorka zawarła wspomnienia własne, ale opis wydarzeń
o których tylko słyszała i zna je z opowiadań mieszkańców rodzinnej wsi oraz kolegów z
konspiracji. Opisywane wydarzenia stanowią samodzielne opowiadania, uzupełnione lub
zilustrowane wierszami rożnych autorów lub anonimowymi.
Wspomnienia otwiera opis wsi Chłaniów, w której co prawda nie było szkoły, ale był kościół.
dzięki energicznemu organiście potrafiącemu skupić wokół siebie miejscową społeczność, kościół
ten stał się centrum kulturalnym wsi. Autorka opisuje atmosferę panująca we wsi w okresie
mobilizacji we wrześniu 1939 roku i stosunki między mieszkańcami a władzami lokalnymi w
pierwszych dniach okupacji. Z kolejnych stron dowiadujemy się jak powstał i działał Ruch Oporu
na terenie wsi i w okolicy. Mamy wiec okazję poznać poszczególnych jego uczestników, ale także
tych, którzy stali po drugiej stronie - policjantów i żandarmów. Nie brak tez obrazów codzienności
okupacyjnej wsi.
Wyzwolenie poprzedziły akcje wycofującego się Ukraińskiego Legionu Samoobrony, siejącego
w okolicy spustoszenie, mordującego, grabiącego i palącego zabudowania.
Po wojnie wieś odrodziła się, a mieszkańcy w 25 lat po wyzwoleniu oddali hołd poległym i
pomordowanym fundując pomnik ku ich czci.
Autorka, bardzo wrażliwa na otaczająca rzeczywistość, wiele z tych wydarzeń upamiętniła w
wierszach własnego autorstwa, które zamieściła we wspomnieniach. W ten sposób powstał
pamiętnik, którego wartością są barwne opisy najbardziej dramatycznych, ważnych w życiu
społeczności Chłaniowa i okolic wydarzeń. Autorka zadała sobie trud ustalenia nazwisk ofiar
opisywanych wydarzeń. mamy tu wiec listę poległych żołnierzy września 1939 roku pochodzących
ze wsi, listę ofiar z 23 lipca 1944 roku, listę mieszkańców Chłaniowa zamęczonych na Majdanku z
ustaleniem dat ich śmierci.
Praca Pani Honoraty Banach jest doskonałym uzupełnieniem wiadomości, które na temat
Chłaniowa już posiadamy. tym bardziej cennym, że plastycznym i osobistym. Pamięć ludzka jest
ulotna, powoli odchodzą tez bezpośredni świadkowie tamtych wydarzeń. Tym ważniejsze i
bardziej uzasadnione wydaje się utrwalanie wspomnień. Dobrze więc, że znalazł się ktoś, kto
zechciał zapisać i zachować je dla pokolenia , które, jak stwierdza sama Autorka we wstępie do
"Wspomnień...", nie uwierzy w okrucieństwa hitleryzmu.
***
Przygotowując do druki wspomnienia Honoraty Banach przeżywałam razem z nią tamten trudny
okupacyjny czas, a to dzięki aż nazbyt sugestywnym opisom ukazanych wydarzeń. Dla mojego
pokolenia urodzonego po wojnie tematyka okupacyjna znana jest jedynie z lektury różnych

opracowań, a przede wszystkim wspomnień. Prezentowane poniżej autorstwa Honoraty Banach
pozwalają poznać losy mieszkańców Chłaniowa, są cenne z uwagi na to, że dotychczas raczej nie
ukazało się obszerniejsze opracowanie dotyczące dziejów tej miejscowości zarówno w czas
odległych jak i bardziej nam współczesnych.
Honorata Banach podczas okupacji młoda dziewczyna, zaangażowana w działalność
konspiracyjną była świadkiem opisywanych wydarzeń, albo przekazała informacje podane jej przez
innych - informacje bardzo cenne, oddające grozę pamiętnych wydarzeń z lipca 1943 roku w
Chłaniowie. Stanowią one cenny przyczynek do poznania historii Ziemi Krasnostawskiej okresu II
wojny światowej, historii, która wciąż odkrywana i upamiętniana znajduje swoje miejsce w
ogólnonarodowych dziejach naszego kraju .
Regina Smoter Grzeszkiewicz

Nasza wioska
W bardzo malowniczej okolicy okolicy Wyżyny Lubelskiej, w województwie lubelskim leży stara
wieś Chłaniów. Na północ wznoszą się wzgórza umajone zielenią i starym lasem, na południu zaś
rozciągają się łąki, a pośrodku płynie mała rzeczka Łętownia. W środku wsi wznosi się kościół
rzymsko - katolicki.1
Od zachodniej strony na końcu wioski widać ruiny niegdyś bogatego dworu. Starzy ludzie
powiadają, że była to własność senatora Rzeczpospolitej Stanisława Białosukni. Gdy pożar
zniszczył bogaty dwór jego potomek, zdziwaczały i bezdzietny pan sprzedał ziemię chłopom, a
sam przeniósł się do Warszawy. Aby zakupić dworską ziemię zjeżdżali się chłopi z rożnych stron, a
osiedlonych gospodarzy nazywano kolonistami.
Bardzo dawno temu były tu ogromne błota i bagna, które pochłaniały ludzi i zwierzęta, od nich
pochodzi nazwa naszej wsi. Z tych bagnistych łąk oraz pobliskiego cmentarza unosił się gaz fosfor,
widać było w nocy jak latający ogień zbliżał się i oddalał za ruchem powietrza.
Po obu stronach błotnistej drogi, stały chaty niskie o maleńkich oknach i wysokich dachach
kryte słomą. W naszej wsi szkoły nie było, jeżeli ktoś był chętny, to czytać i pisać uczył go
organista. Większość ludzi to byli niepiśmienni.
Kobiety nasze cechowała pracowitość pomimo ciężkich warunków. W długie zimowe wieczory
przy lampach naftowych przędły len na kołowrotka, uczyły swoje dzieci prząść, haftować jak
również śpiewać pieśni ludowe.
W 1938 roku nasza wieś była już ośrodkiem kulturalnym. Na zjeździe w Krasnymstawie chór
parafialny z Chłaniowa zdobył pierwsze miejsce - zawdzięczać to trzeba było organiście. Bronisław
Pikuła wykształcony i energiczny udzielał się społecznie, nauczał młodzież sztuki teatralnej. Była
organizacja Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Zespół teatralny z Chłaniowa jeździł z
występami do sąsiednich wiosek .
Mobilizacja
Był wrzesień 1939 roku, na wsi panował niezwykły ruch, wywieszono plakaty: "Wojna z
Niemcami"!. Mężczyźni w wieku od 20 do 60 lat otrzymali karty do wojska, powstał we wsi
lament, matki żegnały synów, żony mężów, którzy wyjeżdżali na front.
Wolność przynieść Ojczyźnie chcąc szli Polacy na bój.
Dając życie młodzieńcze swe na tułaczkę, na znój.
Pożegnania, rozstania dni dziewczę piękne jak kwiat.
Z bólem serca żegnała mnie kiedym ruszał hen w świat.
Płakała biedna w ramionach mych
cała drżąca od łez.
Czy rozstanie konieczne jest?
czy konieczny jest kres?

1 Istnienie parafii w Chłaniowie odnotowano przed rokiem 1419, obecnie istniejący kościół konstrukcji drewnianej
wzniesiony został z fundacji Władysława Saryusz Zaleskiego, kanonika lwowskiego i Adama Saryusz Zaleskiego,
stolnika owruckiego w roku 1746.

Przy mnie stała najdroższa ma
cicho szeptała mi
Czekać będę na ciebie wciąż,
serce skradłeś mi ty.
Nie ma skargi, rozstania ból
skuwa serce jak stal
Pociąg z głuchym łoskotem kół
pędził już w siną dal.
Biała ręką z daleka już
pożegnanie mi śle
Potem postać dziewczyny mej
ginie, niknie we mgle.
Noc frontowa, jesienna noc
nieustanny kul świst
A wśród nocy jesiennej tej
czytam najdroższy list.
Wiem, że czeka dziewczyna ma
tchnie miłością z jej słów
Kiedy wrócisz kochany mój,
kiedy ujrzę cie znów?
Od zachodu na horyzoncie ukazywały się samoloty bombowe, ludzie uciekali do schronów,
zaciemniano okna. Na drogach widać było uciekinierów z tobołami, którzy uciekali od frontu.
Powiadano głośno, że Rydz Śmigły wyjechał za granice, że hitlerowcy już wkroczyli na polską
ziemię, ludzie chodzili przygnębieni.
Co z nami teraz będzie?
Wionęło złowrogie przeczucie...
Wkrótce przyszła wiadomość, że Niemcy są już w Zamościu, zaczęły się ciężkie lata okupacji.
W Żółkiewce Niemcy ulokowali się w murowanym budynku na piętrze nad apteką, obok Kasy. Do
Chłaniowa przyjechali w zimie 1940 roku. Sołtys Jan Szostak powiadomił mieszkańców wsi i
odbyło się wiejskie zebranie. Niemcy przez tłumacza oznajmili, że: każdego obowiązuje godzina
policyjna. Rolnicy będą musieli oddawać kontyngent: zboże i żywiec. Za słuchanie radia groziła
kara śmierci. Nie wolno było się gromadzić. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zostało
rozwiązane.
W czasie okupacji w Żółkiewce rządził gminą burmistrz Józef Żernicki, z pochodzenia był
Ukraińcem, a ożenił się z Niemką. Okrutny to był człowiek, mścił się na podwładnych, organizował
łapanki, jeździł bryczką po wioskach i bił chłopów, że nie stawali przed nim na baczność, a jeśli
ktoś nie oddał kontyngentu w 100 % zamykał do więzienia. Pracownikiem gminy był Jasio Zdunek
ps. "Zamorski", jeździł i jadł obiady z Niemcami, ale pracował w wywiadzie i o wszystkim donosił
partyzantom.
Dowódcy Podziemia postanowili zlikwidować burmistrza. 23 lipca [...] Józef Żernicki jechał
taksówką do Krasnegostawu , partyzanci w Wielobyczy rzucili granat i burmistrz zginął na miejscu.
Mieszkańcy gminy Żółkiewka odetchnęli z ulga, że już pozbyli się zwyrodniałego burmistrza. na
grobie burmistrza partyzanci w nocy wyryli napis: "Tu leży podły syn, za tysiąc polskich win".
Po klęsce wrześniowej już w grudniu 1939 roku w Chłaniowie założył tajną organizację ZWZ,

czyli Związek Walki Zbrojnej - porucznik Franciszek Krzysztoń z Wierzchowiny ps." Czarkowski",
oprócz niego było jeszcze kilku wtajemniczonych, którzy gromadzili broń i amunicję. Przed wojną
kształcił się w Państwowym Gimnazjum w Krasnymstawie, później ukończył Oficerską Szkołę
Piechoty. Z chwilą wybuchu wojny awansował do stopnia porucznika w Wojsku Polskim. W 1939
roku walczył na froncie pod Kockiem w grupie "Polesie", generała Kleeberga.
W czerwcu 1942 roku poruczniki Franciszek Krzysztoń jechał z Suchego Lipia do Mościsk
(teren gminy Rudnik), wiózł amunicję, visa oraz meldunki konspiracyjne. Z przeciwnej strony
nadjechało furmanka kilku granatowych policjantów z komendantem posterunku w Rudniku Marcinkowskim, który dobrze znał Krzysztonia, wraz z nimi jechał Niemiec, żandarm. Porucznik
nie zatrzymał się, ale szybko uciekał, wtedy Marcinkowski trafił Krzysztonia za pierwszym razem
w nogę powyżej kolana i rannego do szpitala w Żółkiewce pod opiekę żandarmów. Wiedzieli już z
kim mają do czynienia więc szpital obstawili żandarmerią. Bili go i męczyli do przyznania. Dr
Henryk Szlendak ps. "Zawisza" mówił, że igły mu wkładali za paznokcie i pytali: Skąd to wiozłeś?
Od kolegów i do kolegów - odpowiadał spokojnie. Nie wydał nikogo. Na skutek dużego upływu
krwi - 7 czerwca zmarł porucznik Franciszek Krzysztoń - oficer Wojska Polskiego. Niemcy zwłoki
oddali rodzinie i pochowany został na cmentarzu w Chłaniowie.
Na pogrzebie było bardzo dużo ludzi. Nigdy nie zapomnę tej wstrząsającej chwili, gdy do
pokoju weszła narzeczona zmarłego, szybko podeszła do trumny i do prawego boku porucznika
przypięła bukiet mirtowy z drobnymi białymi kwiatuszkami (takie bukiety panny przypinały w
dzień ślubu swoim narzeczonym), oparła się o trumnę i cicho płakała. "Ach mój synku, dziś twoje
wesele" - rozległ się głos rozpaczającej matki Frania. Płakaliśmy wszyscy, bo żal nam było
przystojnego młodzieńca, który za wolność oddał młode życie.
W Dzień Zaduszny na cmentarzu w Chłaniowie o 12. 00 w nocy przy grobie Krzysztonia zeszło
się około 100 uzbrojonych mężczyzn. Dowódca Mączka Bolesław ps. "Grom Czarecki" opowiadał
o jego pracy w konspiracji i męczeńskiej śmierci, na koniec odśpiewano "Jeszcze Polska nie
zginęła...", a później popłynęła pieśń walczącego Podziemia.
Nie nosim mundurów, cywilny nasz strój
Lecz walkę podziemna prowadzim
Czekamy tej chwili, gdy pójdziem na bój
Gdy czynem za krzywdę zapłacim.
Czekamy tej chwili, gdy srebrny nasz ptak
Wolności nam zorzę rozpali
Czekamy na hasło, czekamy na znak
Co w sercach nam zemstę rozpali.
Bo każdy kto Polak powinien dziś być
Gotowy na każdy zew krwawy
Za męki Polaków będziemy się bić
Za mury zniszczonej Warszawy.
Za wioski spalone , za łzy i za ból
Za męki tysięcy Polaków
Wśród huku granatów i wśród świstu kul
Łup weźmiem z bestjalskich Krzyżaków.
Śmierć porucznika nie złamała partyzantów. Tym bardziej w sercach ich zrodziła się zemsta i coraz
więcej ludzi wstępowało do Organizacji.

Łapanka w Chłaniowie
Aby wyniszczyć polski naród Niemcy budowali obozy koncentracyjne i wiezienia, zaczęły się
masowe aresztowania. 17 października 1942 roku w nocy hitlerowcy okrążyli naszą wieś. Świtało na dworze padał drobny deszcz , byłam jeszcze w łóżku gdy do mieszkania wpadł mój ojciec i
wolał - uciekaj, łapanka!!!, cała wieś obstawiono wojskiem.
Szybko włożyłam płaszcz i pobiegłam na strych nad oborą, tam głęboko ukryłam się w słomie.
Za chwilę usłyszałam po niemiecku "Kaman", trzęsłam się ze strachu, po naszym podwórku już
chodzili Niemcy. Później usłyszałam płacz matki - wybiegłam z ukrycia - nie było już nikogo, tylko
sołtys wyznaczył 15 furmanek i aresztowanych 25 osób jako zakładników powieźli w stronę
Turobina. Na każdej furmance siedzieli Niemcy trzymając karabiny maszynowe. Jeden z naszych
ludzi umiał po niemiecku, wiec podsłuchał żandarmów jak rozmawiali, że ich wiozą na Majdanek
do Lublina. Płakali wszyscy i mówili, że już domów swoich nie zobaczą.
Dzień 30 grudnia 1942 roku był mroźny, o drugiej po południu ruszyliśmy pieszo w stronę
stacji kolejowej, przed nami rozpościerały się pola i lasy spowite w biel śnieżną. Podróż była nader
męcząca z powodu złej drogi, a do stacji mieliśmy 20 km, tak, że dopiero o zmierzchu stanęliśmy
na miejscu. Na poczekalni w Ruskich Piaskach było już trochę ludzi, w tym większość ze
szmuglem. Dopiero około północy wsiedliśmy do pociągu zdążającego w stronę Lublina.
Z melancholią patrzyłam w niebo usłane tysiącami gwiazd, pośród których księżyc niby reflektor
rzucał snop światła. Żywo w mej pamięci stanęły minione dni dzieciństwa, a przede wszystkim
droga postać ojca. Czy zobaczę go jeszcze? Smutek i niewypowiedziana tęsknota do głębi ogarnęły
mą duszę, z trudem powstrzymywałam łzy cisnące się do oczu. Przyjechaliśmy do Lublina
wczesnym rankiem. Rozległy i piękny dworzec tonął w blasku wschodzącego słońca - silny wiatr
wionął od północy z żywiołową potęga miotając w twarze mokrym śniegiem.
Pomimo ogólnego zmęczenia, bez wypoczynku dążymy na główną pocztę aby zdać paczki.
Wtem zaczął ktoś łkać głośno - bo któż jest dziś szczęśliwy? Straszna wojna zawisła nad całym
światem i pochłonęła tyle niewinnych ofiar. Tysiące naszych braci ginie z głodu w obozach
koncentracyjnych, zdanych na łaskę tych okrutnych katów. O, Boże osłoń ich tarczą swojej opieki,
nie daj im zginąć!!
Idziemy w tłumie, gwar głosów, westchnienia, zegar ratuszowy rytmicznie wybił dziesiątą.
Mijamy pospiesznie wyniosłe kamienice oraz długie szeregi baraków, które ciągną się po obu
stronach szosy zamojskiej. Męka zupełnej nieświadomości o losie ukochanych była ciągle przy nas.
Czy wrócą do nas kiedy? Czy jest możliwość ratunku?
Byliśmy już blisko bramy, gdy ktoś krzyknął - nie podchodźcie blisko drutów bo strzelają!!!
Staliśmy na szosie i płakali bezradni, nie wiedząc gdzie się udać i jak ich ratować, tylko przed nami
w oddali widać było obóz śmierci.
Chłaniowianie zamordowani na Majdanku
1. Abraszek Janina
2. Banach Władysław
3. Błaszczak Marian
4. Dąbski Jan
5. Karp Jan
6. Lipski Walenty
7. Łata Franciszek
8. Monik Henryk
9. Mazur Marian
10. Pełczyński Wojciech
11.Siudyga Józef
12. Sral Jan

13. Suszek Stanisława
14. Szadkowski Władysława
15. Tutko Jan
16. Wybraniec Jan
Pod wpływem wspomnień napisałam wiersz "Łapanka"
Noc była ciemna, wiatr huczał ponury
Jeszcze na niebie czarne kłębiły się chmury
Złowrogie przeczucie mieszkańców przenika
Świtało, budził się dzień pochmurny dziewiętnasty października
Chłaniów nie zapomni tego ranka
Gdy wieść biegła przez wioskę - łapanka
Chowajcie się ludzie ktoś głośno zawołał
Piętnaście furmanek jest koło kościoła
Policja, żandarmi jest ich tam bez liku
Aresztują chłopów jako zakładników.
Dookoła wioska wojskiem otoczona
Cicho płacze matka, tam znów płacze żona
Z domu wloką ojca bez żadnej przyczyny
Dobry był, uczciwy, nie miał żadnej winy
Głośno płaczą dzieci i ojciec też płacze
Żegnajcie mi wszyscy, już was nie zobaczę.
Wśród grobowej ciszy słychać psów szczekanie
Udało się Niemcom dzisiaj polowanie
W pochmurny deszczowy jesienny poranek
Mieszkańców Chłaniowa wiozą na Majdanek
Wiozą ich esesmani na czapkach z główką trupią
Już ci, że ich nawet i złotem nie wykupią
Żegnaj droga wiosko, żegnajcie pola lasy
Przyszły na Polaków dzisiaj ciężkie czasy.
Pierwsza akcja zbrojna
Generalny Gubernator Hans Frank w Krakowie wydal rozkaz, aby przymusowo pobrać młodych
Polaków do junaków, mieli oni służyć Niemcom jako siła pomocnicza, oczyszczać pola z min.
Dowódcy Podziemia postanowili zniweczyć plany wroga, a wiec wyszło zarządzenie aby w
całym województwie lubelskim w nocy z 16 na 17 maja 1943 roku zniszczyć spisy ludności w
każdej gminie, aby obronić chłopów przed nadmiernym kontyngentem i przymusowym wywozem
młodzieży na roboty do Rzeszy.
16 maja przyjechał rowerem do Chłaniowa Mundek Popielecki z sąsiedniej wsi Wierzchowina,
ps. " Burza", z rozkazem do Franciszka Zwolaka, dowódcy komórki Chłaniów. Ponieważ Zwolak
był moim sąsiadem, a wtedy u Zwolaków nie było nikogo w domu, wiec poprosił mnie abym
przekazała meldunek dowódcy. Już wtedy należałam do konspiracji - więc były dwa zadania: jedni
o 12. 00 w nocy zabrali księgi parafialne od naszego organisty i zakopali głęboko w ziemi, aby
przetrwały akta do wyzwolenia, inni natomiast udali się do Żółkiewki w celu zniszczenia

dokumentów w gminie.
Przed akcją Mundek, żegnając się ze mną, tak mi powiedział: "Dziś ja nie zawracam głowy
żadnej dziewczynie, ale po skończonej wojnie pragnąłbym aby nasze losy były związane razem"
Nie czas myśleć o kochaniu
O dziewczynie i róż rwaniu
Dla nas nie ma róż
My jak ptaki na wędrówce
Dziś lub jutro na placówce
Będziem leżeć już...
I tak się stało...
Była wsypa, w październiku Niemcy aresztują Mundka Popieleckiego i Stanisława Zwolaka z
Chłaniowa ps. "Kwiatkowski" i wywożą ich na Zamek do Lublina, po trzech miesiącach pobytu w
więzieniu zostali skazani na śmierć. Przed śmiercią Mundek przez stróża więziennego przesłał list "Trzymajcie się, nie wydaliśmy nikogo". Egzekucja więźniów odbyła się przy dźwiękach muzyki,
aby zagłuszyć jęki konających. Widać rozpacz jego matki napisałam te słowa:
Dziś nie jednej matce łza w oczach się świeci,
Bo tam, w partyzantce utraciły dzieci.
Nie jedna też nie wie gdzie to jest mogiła,
Która jej syna zwłoki gdzieś pokryła .
Konał w cierpieniu żołnierz, w poniewierce,
We łzach się rozpływa dziś matczyne serce.
Jęk płynie z obozów, dymią krematoria,
O walce z najeźdźcą opisze historia.
W grudniu 1943 roku dowódca Batalionów Chłopskich komórki Chłaniów - Franciszek Zwolak ps.
" Michalski" w czasie akcji rozbrajania Niemców dostaje kulą w tył głowy, zostaje na miejscu
osierocając żonę i dzieci. Dowództwo po nim obejmuje Edward Bogucki ps. "Załoga".
Już przed samym wieczorem wyruszyliśmy w pole,
Aby zrobić robotę na fest,
aby Niemców rozbroić, a Polaków uzbroić
By zasłużyć na chwałę i cześć.
Zbieraliśmy się krótko, rozmawiali cichutko
każdy głowę w napięciu trzymał
Krew po żyłach krążyła, w nas się sama burzyła,
gdy dowódca rozkazy wydał.
Okrążamy pokoje, warta przy bramie stoi
a dowódca przypada do drzwi
Hande hӧch ! krzyczy głośno, Szwaby ręce podnoszą,
aż ze strachu latają im brwi.
Gdy wracali z powrotem, wsie budzili tupotem
wiatr piosenkę unosił przez las.
O partyzantach odważnych, ich robocie poważnej,
którzy nieśli zwycięstwo dla nas.

Zasadzka w żabińskim lesie
Było to w lutym 1944 roku. Do wsi Tarnawa, położonej o 3 km. od Turobina przyjechali
samochodami ciężarowymi Niemcy. Mieszkańcy wsi chowali się do schronów, myśleli że to
łapanka.
Tymczasem Niemcy szybko biegli do obór, zabierali przymusowo krowy, świnie - ładowali na
samochody ciężarowe. Chłopów, którzy nie zdążyli się ukryć pędzili do obsługi transportu mężczyźni musieli pieszo zapędzić krowy do Krasnegostawu. Niemcy nie zauważyli, jak z
Tarnawy wymknął się mężczyzna i uciekł w stronę Olszanki. Doniósł on do Placówki, że w
Tarnawie przeprowadzają pacyfikację. Za godzinę przez łączników wiedziała już cała okolica.
Postanowiono wiec w żabińskim lesie urządzić zasadzkę i nie pozwolić Niemcom uprowadzić
ponad 100 krów.
Było już nad wieczorem, gdy do naszej Placówki przyszedł rozkaz, aby brać udział w walce.
Zebrał wiec Edward Bożek ps. " Zawalicha" z Kolonii Chłaniów kilkunastu chłopców i pojechali
saniami w umówione miejsce. W lesie było już dużo partyzantów, równocześnie przybiegł goniec
mówiąc, że już pędzą krowy.
Partyzanci natychmiast ustawili się za drzewami, oczekując tylko rozkazu dowódcy. Za chwilę
ujrzeli jak na szosę od Turobina w stronę Żółkiewki pędzono krowy, których po obu stronach
pilnowali chłopi, żeby się nie rozbiegły. Z tyłu na saniach jechali Niemcy.
Gdy zbliżyli się do lasu, dowódca krzyknął: ognia!!! Posypał się grad kul. Chłopi z Tarnawy
widząc co się dzieje uciekli w las, krowy spostrzegłszy że nie są pilnowane, także w las uciekły.
Niemcy uporczywie zaczęli się bronic, gdy partyzanci jednego zabili, a kilku ranili cofnęli się i
uciekli do Turobina.
Walka ustała, dowódca już wolał do odwrotu, gdy nagle usłyszeli jęk między drzewami, tuż
blisko szosy leżał ciężko ranny Wojtuś Flis z Kolonii Chłaniów ps. "Gołąb". Kula poszarpała prawą
rękę, uszkodziła żyły, leżał w kałuży krwi. Józwina ps. "Szczepański", który podwoził naszych
chłopców do lasu natychmiast pojechał po lekarza. Pierwszej pomocy udzielił mu doktor
Puzerewicz z Turobina - lekarz oświadczył, że jest to robota szpitalna, gdyż inaczej może się źle
skończyć. "Zawalicha" poważnie się zmartwił i powiedział: jak dowieźć rannego do
Krasnegostawu, przy traktach pełno Niemców, nie przepuszczają nikogo tylko rewidują, wiadomo,
że kilku Niemców uciekło.
Radziłbym - odezwał się Józwina - polowymi drogami dowieziemy go do Szczebrzeszyna.
Dyrektorem szpitala jest doktor Klukowski, należy do konspiracji, z narażeniem życia przyjmuje
rannych do szpitala. Dobrze, odpowiedział "Zawalicha", ale jak go tam dowieźć, koło
Szczebrzeszyna w wioskach mieszkają Czarni - któż wie, może nas zatrzymają? Trudno, duże
ryzyko, ale Wojtusia musimy ratować. Trzeba wybrać dobre konie, bo jest mróz, a do
Szczebrzeszyna jest 20 km.
Na drugi dzień o świcie włożyli rannego na sanie, we dwóch ruszyli w stronę Szczebrzeszyna.
Gdy dojeżdżali do Rozłóp na drodze kręcili się Niemcy. Wojtuś jęczał okropnie miał ból nie do
zniesienia - na szczęście lekarz Puzerewicz dal mu na drogę pigułki uspokajające, po ich użyciu
Wojtuś uspokoił się i zasnął.
Dyrektor szpitala w Szczebrzeszynie doktor Klukowski oświadczył oświadczył, że przyjmie pod
warunkiem, że Jóźwina podpisze, że to jest jego służący i w kieracie rękę złamał. "Szczepański"
listę podpisał i Wojtusia zostawili w szpitalu. Po wizycie lekarskiej okazało się, że rękę trzeba
operować, ale duży upływ krowi osłabił rannego.
Dyrektor powiedział - wytrzyma, ale jeżeli damy dawkę krwi. Rodzice Wojtusia już nie żyli,
zdany był całkowicie na opiekę szpitala. ale Wojtuś nie narzekał, krew, która była mu potrzebna
oddał doktor Jóźwiakowski, paczki żywnościowe donosiły kobiety należące do konspiracji.
Kuracja trwała długo, bo aż trzy miesiące, dopiero w czerwcu został zwolniony ze szpitala.
Wyzdrowiał, ale prawa ręka była bezwładna - na cale życie został kaleką.

Jabłoń i grusza pięknie rozkwitały,
Miłą wonią już zapachniał kwiat,
A Zosieńka gorzko zapłakała
Bo jej Jasio wybiera się w świat.
Dokąd idziesz Jasiu mój kochany?
Czy ci niczym cudnej wiosny czas
Czy ci niczym są pieszczoty moje,
Że ci milsza wojenka i las?
Wróg wysiedla miasteczka i wioski,
A lud polski jak zwierzynę gna,
Młodzież łapie, więzi morduje
Niby hycel na ulicy psa.
Teraz Zosia Janka zrozumiała,
Porzuciła swój rodzinny próg,
W partyzantkę pomaszerowała
By tam walczyć, aż przepadnie wróg.
Moja działalność konspiracyjna
O Ruchu Oporu
Do Boju o Polskę Ludowa
Stanęły kompanie BCh
Głos ziemi pobudkę bojową
Gorąco i krwawo nam gra.
Idziemy jak pęd przeznaczenia
Skowronek piosenkę nam gra
Idziemy na rozkaz sumienia
Żelazne kompanie BCh
Rzucić przyszła nam pora zagony
Ostrzyć kosy, klepać stal
Kościuszkowski my naród gnębiony
Krzywdę pomścić pójdziemy w dal
Bronić będziemy ziemi naszej drogiej
My "Chłostrzaki",2 lud prosty, ubogi
Choćby zginać nam przyszło w potrzebie
Wypędzimy Niemców stąd.
Płonie ognisko, wiatr iskry niesie
W chłopskich sercach nieci żar
Wieczna buntu pieśń huczy po lesie
Polski świętej, tchnienie czar
Stare dęby szumią nam nad głową
Będzie Polska wolna i ludowa
W jeden łańcuch swe dłonie zespolmy
A zwycieżym mocą swą.
2 Nazwa "Chłostrzaki" pochodzi od nazwy "Chłopska Straż (Chłostra), jaką to nazwę dla tworzącej się w 1940 roku
organizacji proponowali czołowi działacze Stronnictwa Ludowego.

Należałam do Batalionów Chłopskich,3 nosiłam pseudonim "Konwalia", a wszystko zaczęło się
tak: gdy ukończyłam 18 lat, byłam w gminie Żółkiewce, aby wyrobić sobie Kenkartę czyli dowód
osobisty. Na ulicy spotkałam się z Wacławem Zbrońskim z Żółkiewki. Słuchaj, powiedział cicho oddasz to "Zawalisze" i wręczył mi list.
Byłam już za mostem kolo Walczkowego sadu, gdy od Turobina najechali Niemcy, uciekać było
za późno, zbladłam i zaczęłam drzeć ze strachu, ponieważ niosłam w kieszenie niezaszyty list.
Niemcy jechali na dwóch furmankach, było ich ośmiu, szwargotali coś po niemiecku, ale mnie nie
zatrzymali. Gdy zniknęli za zakrętem zajrzałam do odkrytej koperty, na białej kartce papieru
wypisane były słowa: "Jutro o 12. 00 w nocy zbiórka podchorążych w Czernięcinie". Oblał mnie
zimny pot - cóż by się stało ze mną i z tymi z podchorążówki, gdy byli mnie zrewidowali. ?
Ludowy Związek Kobiet
W lipcu 1942 roku w Chłaniowie powstała tajna organizacja Ludowy Związek Kobiet, czyli w
skrócie LZK przy Batalionach Chłopskich, na której czele stanęła Julia Chmielewska ps. "Kalia",
gminną przełożoną była Janina Wasilewicz ps. "Ostrożka". Były trzy wydziały: organizacyjny,
sanitarny i łącznościowy. Obowiązkiem kobiet było dostarczać żywność partyzantom
przebywającym w lesie. Kobiety były również łączniczkami przenosząc meldunki z Placówki do
Placówki.
Uczyłyśmy się śpiewać partyzanckie piosenki i potajemnie urządzałyśmy akademie, aby
podnieść ducha w przygnębionych partyzantach i wpoić umiłowanie ojczyzny, ponieważ wieś nasza
leżała z dala od komunikacji i posterunków niemieckich. W naszej wsi odbył się kurs sanitarny.
Kurs prowadziła pielęgniarka Julia Chmielewska. W naszym domu odbywały się tajne zebrania i
szkolenia sanitarne. Na Kurs uczęszczały kobiety z Wierzchowiny, Borowiny i Majdanu
Wierzchowińskiego.
U Kazimierza Rewerskiego w Wierzchowinie leżał ciężko ranny partyzant Władysław Wargol z
Dąbia. Kobiety z Chłaniowa i Wierzchowiny z wielkim poświeceniem dzień i nic pełniły dyżury
przy rannym, a tylko w chwilach wolnych, w chwilach naszych zebrań w lesie chłaniowskim
rozbrzmiewała pieśń:
Stare dęby szumią nam nad głową
Będzie Polska - wolna i Ludowa
Nie stanie na przeszkodzie
nam Niemiec ani strach
Bo ta, co nie zginęła nam rodzi się we snach.
Z tą pieśnią na ustach szli młodzi partyzanci w bój, szli i ginęli, czasem w strasznych torturach. Po
poległych partyzantach pozostały żony i matki, nikt nie ukoi ich smutku, w ich oczach błyszcza łzy,
a z piersi ich wyrywa się głuchy jęk - nigdy więcej wojny!!!
Julia Chmielewska urodziła się w Tarnawie, w rodzinie chłopskiej. Po ukończeniu szkoły
średniej studiowała okulistykę w Kijowie. Przed wojną pracowała w Krakowie w szpitalu
wojskowym jako pielęgniarka, z chwilą wybuchu wojny utraciła pracę, w czasie okupacji
mieszkała u siostry w Chłaniowie. Zmarła w Krakowie w szpitalu, nie doczekała chwili
wyzwolenia.
W 1942 roku wyszło zarządzenie, żeby przeszkolić kilka kobiet na każdej wsi, aby mogły
udzielać pierwszej pomocy. Kobiety, które uczęszczały na Kurs i złożyły przysięgę to:
Sabina Ł. pseudonim "Róża" - Chłaniów
3 W Chłaniowie istniał także oddział Armii Krajowej, który założył porucznik Franciszek Krzysztoń, gdy zginął
dowództwo po nim objął Stanisław Zwolak (zginął w styczniu 1943 roku na Zamku w Lublinie).

Honorata P. pseudonim "Konwalia" - Chłaniów
Emilia L. pseudonim " Mewa" - Chłaniów
Czesława B. pseudonim "Sikorka" - Chłaniów
Leokadia Z. pseudonim "Szarotka" - Chłaniów
Czesława K. pseudonim " Wilga" - Chłaniów
Stanisława K. pseudonim "Pszczółka" - Wierzchowina
Janina B. pseudonim " Stokrotka" - Wierzchowina
Klementyna S. pseudonim "Przyjaciółka" - Wierzchowina
Sabina F. pseudonim "Lilia" - Wierzchowina
Natalia J. pseudonim "Mucha" - Wierzchowina
Wtedy też otrzymywaliśmy (jak zaznaczyłam na wstępie) tajne ulotki z Zamościa, na których były
partyzanckie pieśni nieznanych mi Autorów - oto jedna z tych pieśni, uznałam za stosowane
zamieścić ją tutaj by oddać cały tragizm naszych przeżyć, naszej trudnej codzienności.
Wróg zdeptał nasza ziemię
pohańbił ojców grób,
lecz dzisiaj już nas nie zmoże
bo z Polską mamy ślub.
Choć śmierć szaleje wokoło
Oświęcim broczy krwią
My dalej dzierzym straże
nie zbłądzim wolą swą.
Choć w łunach stają wioski,
jęk ofiar płynie z miast
My w dymie i pożarze
obronim naszych gniazd.
Nie stanie na przeszkodzie
nam Niemiec ani strach
Bo ta, co nie zginęła
nam rodzi się we snach.
Podziemni my żołnierze,
nam twierdza każdy próg
Wygonim z Polski Niemców
tak nam dopomóż Bóg.
Ranny
Przy końcu marca 1944 roku nasze oddziały urządziły zasadzkę na szosie koło Borówka (w gminie
Żółkiewka). Żandarmi mieli wieźć dwóch partyzantów z Żabna. W zwycięskiej walce poległo kilku
Niemców, a trzech partyzantów było rannych. jednego z nich przywieźli partyzanci do
Wierzchowiny.
30 marca przyszła do nas Julia Chmielewska i rozkazała, aby w czasie Świąt Wielkanocnych
pełnić dyżur przy rannym w starciu z Niemcami. Wzięłyśmy z Cesią Berbeciówną ps. "Sikorka"
rosół z makaronem oraz kompot z jabłek i o wschodzie słońca wyszłyśmy pieszo 2 km. do
Wierzchowiny. Zapukałyśmy do okna, drzwi otworzyła nam miła i sympatyczna gospodyni domu
Zofia Rewerska, która wprowadziła nas do pokoju, gdzie leżał ranny.
W kącie na łóżku leżał mężczyzna w wieku około 25 lat - Władysław Wargol z Dębia, oczy miał

zamknięte, usta spalone gorączką, jęczał okropnie, nic nie chciał jeść, tylko od czasu do czasu
prosił aby mu podać kompot, żeby zwilżyć usta. Po dłuższej chwili zapytał nas, czy lekarz jeszcze
nie przyjechał?
Józef Kozina ps. "Śmiały" raniutko wysłał dwóch chłopców do Turobina po lekarza. Koła
wpadały w błoto, wiosenne roztopy, tak, że dopiero około południa w cztery zaprzężone konie
przywieźli lekarza Antoniego Puzerewicza. Młody lekarz szybko wyskoczył z furmanki, za
chwilę był w mieszkaniu. Rozkazał chłopcom posadzić rannego, następnie zwrócił się do nas przyglądajcie się z uwagą jak się robi opatrunki. Szybko odwinął bandaże, na piersi ukazały się
dwie rany. Tu, gdzie był wlot, rana była wielkości kuli, a gdzie wylot , kula wyrwała kawał ciała - z
tych ran płynęła strugami ropa, podtapiając go aż pod pachy. Kula była nieczysta, zardzewiała,
oświadczył lekarz. Następnie zwrócił się do nas i tłumaczył: jeżeli rana jest czysta, goi się szybko, a
jeżeli jest nieczysta, to ropieje, tu właśnie jest ten drugi przypadek. Następnie lekarz robił
opatrunek, ranę obmywał rywanolem, w głębi piersi był przelot, na szczęście kula nie naruszyła
płuc, tu trzeba było przeprowadzić sączki.
A to mnie Szwab urządził- odezwał się ranny, już nasz dowódca wołał do odwrotu, lecz ja
wyjrzałem zza drzewa i zaraz poczułem ból w piersiach. Lekarz już nie dyskutował, ale szklaną
rurką zakładał sączki do rany, chory jęczał okropnie - ból miał nie do zniesienia. Lekarz
oświadczył, że więcej nie przyjedzie, gdyż częste jego wyjazd zwróciłby uwagę Niemców,
najzdolniejsza z nas Stasia Krzysztoniówna ps. " Pszczółka" robiła opatrunki. Przyjeżdżał także do
rannego udzielać pomocy doktor Chomicki z Gorzkowa.4 Pod troskliwa opieką lekarzy i
sanitariuszek z Czerwonego Krzyża ranny wyzdrowiał, dano znać rodzinie, przyjechał ojciec z
siostrą, zabrali go do domu.
Kto lud naprawdę kocha, piękną ideę ma
Ten pisze się do "Rocha" w szeregi L. Z. K
Na ustach uśmiech, blask w oczach lśni
Radością każde serce drży,
A głos piosenki w polu drga
Oj nie masz to jak L.Z. K
Jedno nas łączy, jeden zew
Choć my spod wiejskich strzech
I wspólna dole każdy ma
Oj, nie masz to jak w L.Z. K
Spełniły się już nasze sny
O czym marzyły te, co szły
Za nami śmierć śladami szla
Oj, nie masz to jak w L.Z.K
Pacyfikacja wsi
"Z dymem pożarów, z kurzem krwi bratniej
do Ciebie panie płynie ten głos.
Skarga to straszna, jęk to ostatni,
4 Urodził się 29 lipca 1899 roku w Stryju, miasteczku położonym na terenie Galicji. Gimnazjum ukończył w
Przemyślu, studia rozpoczął na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie. W roku 1919
został przeszkolony jako medyk II roku na kursie medycyny wojskowej pod kierunkiem komendanta kursu - dr
Lesława Węgrzynowskiego i jako lekarz baonu skierowany na front. Po zakończeniu działań I wojny światowej
ukończył Wydział Lekarski we Lwowie w 1926 roku. Z Zamojszczyzną losy dr Chomickiego związane są od lat
czterdziestych ubiegłego stulecia - po wyzwoleniu terenów wschodnich doktor pracował w osadzie Gorzków w
powiecie krasnostawskim). Relacja prof. dr hab. Alina Chomicka - Dobrzańska (córka).

Od takich modłów bielej włos."
(z "Chorału")
Nadeszły żniwa. Dni były upalne i tylko czasem spokojny wietrzyk kołysał zagony zbóż. Na
chłaniowskich polach więcej widziało się teraz kobiet niż mężczyzn. Wojna zdziesiątkowała
naszych chłopów i kawalerkę. Szesnastu przepadło na Majdanku i Zamku Lubelskim, czterech w
Oświęcimiu, dziesięciu poległo na wojnie i w partyzantce. Wielu wywieziono do obozu
koncentracyjnego w Dębicy.5 Potem znowu Niemcy poprzebierani w łachmany, udający
włóczęgów i szmuglarzy wpadali do domów i już nie aresztowali, tylko zabijali na miejscu (jak na
przykład żandarm Maks z Turobina wystrzelał w Chłaniowie rodzinę Lewickich), toteż mężczyźni,
którzy uniknęli obozów i rozstrzeliwań często ukrywali się w okolicznych lasach, zaś cały ciężar
pracy w gospodarstwie spadł na barki kobiet.
W naszym Chłaniowie - zresztą jak i w każdej wsi w okolicy był taki zwyczaj, że po
całodziennej robocie wieczorem zbierali się ludzie w gromadki, aby pogawędzić. Był ciepły
sobotni wieczór 22 lipca 1944 roku. Przed zagrodą sołtysa zeszła się gromadka chłopów, kobiet i
młodzieży. Dziś ludzie rozmawiali o samych smutnych sprawach. Czas mijał. Inni dawno już spali.
mogła być jedenasta przed północą, kiedy od Władysławina nadjechali kilkoma furmankami jacyś
partyzanci. Przed gromadką ludzi zwolnili. Jeden zapytał z wyraźnym akcentem rosyjskim:
Gdzie mieszka "Cygan"?
Blisko, piąty dom za kościołem
Partyzanci pojechali prosto do Gutka Króla "Cygana", który przewodził chłaniowskiej organizacji
PPR i AL. Nagle na gościńcu ukazała się limuzyna z niebieskimi światłami. Ktoś krzyknął:
Niemcy!...
Samochód dostrzegli już i partyzanci sprzed zagrody "Cygana". Zeskoczyli z furmanek za pnie
najbliższych drzew. W aucie było trzech Niemców. Partyzant rzucił w nich granatem. Dwóch lżej
rannych Niemców zdążyło uciec ze wsi, a trzeci został zabity. Jak się później okazało, był to
dowódca tzw. "Ukraińskiego Legionu Samoobrony".6
Huk granatu zbudził wielu śpiących już ludzi, nie wszystkich na nieszczęście. We wsi powstał
wielki popłoch. przerażeni ludzie budzili jedni drugich. Zrobił się ruch niezwykły. po omacku
chłopi zaprzęgali konie do wozów, wyjeżdżali ze wsi z dziećmi i ze wszystkim co się dało naprędce
zabrać na furmanki. Kobiety wypędzały z obór krowy. Wszyscy uciekali do lasu. Niestety wielu
jeszcze pozostało w domach. Twardo spali i niczego nie słyszeli, bądź zapomnieli ich pobudzić
zalęknięci sąsiedzi czy krewni. Z pobliskiego Władysławina prawie nikt na noc nie uciekł z domu...
Świtało...Budziła się chmurna, deszczowa niedziela 23 lipca 1944 roku. Drogą od Płonki do
Władysławina i Chłaniowa najechali wieloma furmankami żołdacy w czarnych mundurach. Była
ich cała, wielka kolumna. Wieźli ze sobą kobiety i dzieci. Na wozach góry piernat i domowych
gratów, a nawet klatki i kojce z różnym drobie i świnimi.7
Mieszkańców obu wiosek, szarym jeszcze i schmurzonym świtem zbudziły wystrzały i eksplozje
granatów. Kto żyw przerażony wybiegł z chałupy, nie wiedząc gdzie się schować i co ze sobą
zrobić. "Czarni" strzelali do bezbronnej i Bogu ducha winnej ludności. W Chłaniowie jedna horda
okrążyła wieś i strzelała z automatów i karabinów maszynowych do każdego, kto szukał ratunku w
5 Był to niemiecki obóz pracy przymusowej utworzony jesienią 1940 roku na terenie dawnego przysiółka wsi
Pustków, dziś wsi o nazwie Pustków - Osiedle na Podkarpaciu. Obóz Truppenübungsplatz Heidelager Pustków
znajdował się w obrębie wielkiego poligonu SS-Truppenübungsplatz Dębica, na którym testowano tzw. "broń
odwetową"” V-1 i V-2, wg. Wikipedia, wolna encyklopedia
6 Legion miał stanowić przeciwwagę wobec banderowskiej Ukraińskiej Powstańczej Armii. Początkowo działał na
obszarze Wołynia i okolic, walcząc z komunistyczną partyzantką sowiecką oraz pacyfikując polskie wsie. Legion
był bardzo dobrze uzbrojony i wyposażony, miał nawet pododdział artylerii, saperów i szpital polowy. Na początku
1944 r. na Lubelszczyźnie walczył z polską partyzantką, głównie z I Batalionem BCh Stanisława Basaja Rysia. Wg,
Wikipedia, wolna encyklopedia.
7 Byli to członkowie Ukraińskiego Legionu Samoobrony wraz ze swoimi rodzinami, pod dowództwem Liaczenki
"Tura".

uciecze na pola. Inni szli gościńcem i pośród domostw - mordowali, grabili i podpalali budynki.
Straszny i niesamowicie wstrząsający był to obraz. Paliła się cała wieś. Dłużej niż godzinę grały
bez przerwy karabiny maszynowe i automaty. Z daleka słychać było wyciekłe nawoływania
morderców, bolesne jęki rannych i konających - rozstrzelanych i zarzynanych. Zewsząd rozlegały
się dzikie nawoływania w języku ukraińskim zagrzewające do mordu, grabieży i pożogi.
Mordowały naszych bezbronnych ludzi nawet rozjuszone widokiem krwi i ognia kobiety
"Czarnych". Małżeństwo Ignaca i Wiktorię Moników w Chłaniowie zastrzeliła z pistoletu licząca
najwyżej ze czternaście lat dziewczyna. Obecny przy tym dziadek Monik ocalał tylko dlatego, że
mściwej dziewczynie zaciął się pistolet.
Stefcia Opalińska z Władysławina, dziewuszka czternastoletnia jedyne dziecko swoich rodziców
spłonęła w budynku.
W Chłaniowie zamordowany został Antoni Biziorek z Olszanki Turobińskiej, który przyszedł w
odwiedziny do córki. Janina K. w Chłaniowie z dwojgiem małych dzieci zasunęła się w izbie.
Banderowcy nie mogąc otworzyć drzwi wrzucili przez okno granat do środka. Kobieta miała
jeszcze na tyle przytomności i sprytu, że kiedy na podłogę padł granat - chwyciła obie pociechy i
wpełzła z nimi pod łózko, granat zabił stojącą przy piecu niańkę.
We Władyslawinie rezun wywlókł na dwór mojego ciotecznego brata - Józefa Jabłońskiego z
żoną i trojgiem dzieci. Dwa razy chciał strzelić z bliska do żony Zofii, ale zacinał mu się karabin.
kiedy usunął zacięcie miał znowu niewypał, ciekły uderzył karabinem o ziemię i pognał przed sobą
tylko samego Jabłońskiego, którego później znaleziono zamordowanego za wsią.
W innym domu we Władysławinie , Bronisława Jabłońska z córką Irenka ukryły się w schronie
pod swoimi budynkami. Lecz kiedy zobaczyły że płonie sąsiednie gospodarstwo wybiegły ze
schronu, aby uciec na pole. Zaraz spostrzegli je "Czarni" i zaczęli strzelać za nimi z karabinów
maszynowych. Matka z córką zaczęły się czołgać, ale oprawcy zaraz je dopadli. Bronisława uklękła
przed nimi i błagała aby im darowali życie. Kaci nie usłuchali. Jabłońska padła martwa z
przestrzelonym sercem. Irenka został ciężko ranna w brzuch i zostawiona w straszliwych
męczarniach.
Kiedy oprawcy poszli dalej, ojciec Irenki, Michał Jabłoński wyszedł z ukrycia, aby odnaleźć
swoje najdroższe osoby. Nagle osłupiał. W kałuży krwi zobaczył martwą żonę i wijąca się w
konwulsjach córkę z wyprutymi jelitami. na widok ojca Irenka zawołała:
Tatusiu, mamę zabili... Tato , wody...
Ojciec wziął na ręce swe jedyne dziecko, swój skarb i niósł do domu. Widział jak mu gasła. W
niewysłowionej rozpaczy rozumiał, że nikt i nic nie potrafi jej uratować. Irenka widząc jego
rozpacz ostatkiem sił chciała go jeszcze pocieszyć Tatusiu, nie płacz... ja przecież będę żyła.. I coraz ciszej, już bardzo cichutko:
Czy to już noc?... Tatusiu , ja ciebie nie widzę... Zgasła mu na rękach. Miała dopiero szesnaście
lat.
Rezuny nie znając okolicy zabrali ze sobą czterech mężczyzn jako przewodników. Ukryta w
zbożu spory kawałek za wsią Prokopowa widziała z bliska, jak ich potem mordowano: Adamowi
Banachowi poderżnięto gardło, Józwowi Jabłońskiemu, Pawłowi Łacie i Janowi Szałacie podcięto
żyły na przegubach rak, związano ich i tak zostawiono, aby skonali w powolnych męczarniach.
Prokopowa słyszała jak rezuny odchodzili z głośnym śmiechem dzikiej radości.
To przechodziło ludzkie pojęcie. Na taki widok można było zwariować.
Gdy oprawcy odjechali, mieszkająca kawałek na uboczu pośród łąk nad stawami pani Suwałowa
(młynarzowa) ciekawa była zobaczyć z bliska spaloną wieś i żniwo śmierci, a przed wszystkim
chciał spieszyć z pomocą tym, którzy jeszcze żyli.
Biegła ścieżką przez łąki. Nagle z pobliskiego łanu pszenicy usłyszała płacz dziecka. Weszła w
zboże i szukała. Zobaczyła potworny widok: w kałuży krwi leżała jej
niedaleka sąsiadka
Katarzyna Dąbska, a córeczka zamordowanej, Marysia tuliła się do zimnej i skostniałej matki.
Niemowlę było tak zbroczone krwią, że pani Suwałowa najpierw musiał je obmyć w rzece i dopiero

zaniosła do swego domu. Dano znać ojcu maleńkiej Marysi, Stachowi Dąbskiemu, który na
wiadomość o śmierci żony zemdlał. Najdłużej szukano zaginionej Katarzyny Janosz, szukały ją
dzieci. znaleziono ją dopiero trzeciego dnia, zamordowaną na polu w dziesiątku żyta.
Gospodarstwo nasze spłonęło doszczętnie. Poszłyśmy obie z mamą w komorne do Andrzeja
Miszczaka. Mamusia moja była kompletnie załamana. przed dwoma laty Niemcy zamordowali na
Majdanku ojca, dziś spalono nam budynki i cały dobytek. Dotąd matka jeszcze nie upadła na duchu
i jak mogła radziła sobie w gospodarstwie. Ale teraz już nie widział przed sobą żadnej przyszłości.
dorobek całego życia moich ciężko harujących przez długie lata rodziców strawiły płomienie...
W nocy obie uciekłyśmy z życiem, ale teraz nie było co jeść, nie było się czym przyodziać - nie
miałyśmy nic. Mama siedział przy oknie i cicho płakała. Nie mogłam patrzeć na jej łzy. Poszłam do
kuchni, zapaliłam lampę naftową. Za oknem było czarno. Porywisty wiatr bil w szyby ulewnym
deszczem, jakby i on płakał nad nasza dolą...Objęłam dłońmi twarz, zamknęłam oczy i zdawało mi
się, że zapadam ze wszystkim gdzieś aż na samo dno tej czarnej, deszczowej, bezlitosnej nocy.
Siedziałam tak długo... Wszyscy dawno już spali, kiedy wzięłam pióro, atrament, kawałek papieru i
napisałam na nim wszystko, co rozsadzało moją pierś:
Wokoło noc czarna, świerszczyk gra w kominie,
Czyliż ten mój smutek nigdy nie zaginie? ...
O nim szumi wicher, gdzieś tam huczy w borze Smutno mi Boże!...
Noc okryła ziemię i wioskę otula,
Jak swoje dziateczki najlepsza matula.
Tylko puszczyk w dali huka gdzieś na dworze Smutno mi Boże!...
W taką noc koszmarną coś za oknem gra,
Czy to sierot żale, czy to deszcz tak łka?
Bo któż może błądzić nocą o tej porze?
Smutno mi Boże!...
Zdaje się w cierpieniach dusza ma dojrzewa,
Czasem może płacze, czasem może śpiewa.
Cierpieniem spleciona, jak powojem zboże Smutno mi Boże!...
Ojca Niemcy wzięli , spalono nam chatkę,
Czemuż ja narzekam? Wszak jeszcze mam matkę.
Takaż moja dola. Przeznaczenie może?
Smutno mi Boże!...
Jakaż moja przyszłość? Gdzie mnie los zawiedzie?
O dobrych przyjaciół - tak trudno jest w biedzie.
Tylko jeden Bóg pocieszyć mnie może Smutno mi Boże!...
Minęły dwa dni pośród zgliszcz, pośród cmentarzyska. Dni pełne rozpaczy i grozy.
26 lipca wczesnym rankiem do spalonej wsi przyjechał na koniu nieznany mężczyzna,8 który
alarmował ludzi, aby natychmiast wynieśli się stąd o trzy kilometry na północ. na ten sygnał, każdy
uciekł z dobytkiem we wskazanym kierunku, gdzie wszyscy skryliśmy się w głębokim wąwozie. Za
niedługą chwilę usłyszeliśmy huk "katiuszy". nad naszymi głowami leciały ogniste smugi, leciały
8 Najprawdopodobniej był to partyzant radziecki, zorientowany o mającym nastąpić ataku Armii Czerwonej.

pociski. kobiety zaczęły płakać ze strachu. Mężczyźni, którzy byli we wrześniu na wojnie
twierdzili, że to front i że nie ma czego rozpaczać, gdyż pociski przenoszą dalej. I tak więcej niż
godzinę leżeliśmy na dnie parowu, twarzami do ziemi.
Około południa kanonada u ustała. Nastąpiła taka cisza, że aż dzwoniło w uszach. W pierwszej
linii od pobliskiego lasu ze wschodu szli Polacy wraz z żołnierzami z czerwonymi gwiazdkami na
furażerkach i hełmach. Rosjanie wypytywali o Niemców, o siły i kierunek ucieczki ostatnio
widzianych w Chłaniowie Niemców i radzili , aby na razie jeszcze nie wracać do wioski, bo nie
wiadomo, czy Niemcy nie zaczną ostrzeliwać okolicy z artylerii. Radzili trochę zaczekać, aż front
przejdzie dalej. Wszyscy mieliśmy w oczach łzy szczęścia i radości, a wiec to już koniec prawie
pięcioletniej niewoli. Niewoli i okrucieństwa w które nie potrafią uwierzyć przyszłe pokolenia.
Rosjanie obiecywali nam wolną i niepodległa Polskę, z ta radością, która trudno odtworzyć
słowem, patrzyliśmy na sunących przez pole zmęczonych i zakurzonych pyłem polnym żołnierzy żołnierzy zwycięskich, żołnierzy życzliwych ludziom i życiu. Po południu wróciliśmy na
pogorzelisko.
Tutaj widok był niesamowicie wstrząsający, wszędzie leżały ponakrywane przez najbliższych
ciała pomordowanych, których dotąd nie można było pogrzebać, gdyż co jakiś czas przejeżdżali
przez wieś hitlerowcy i przerażeni ludzie kryli się za wioską. Na zgliszczach budynków czerniały
się popalone konie, krowy i świnie. I wszędzie jak wieś długa i szeroka - płacz i lament.
Ustalono, aby ciała pomordowanych pochować w jednej wspólnej mogile, jak też wspólną była ich
tragedia i śmierć. Gdy w innych wioskach panowała ogromna radość z wypędzenia Niemców w
Chłaniowie był wielki smutek. Unosił się zapach pogorzeliska, dymiły jeszcze zgliszcza, stały
kikuty kominów.
Tego dnia odbył się pogrzeb zamordowanych. Ze ścian stodół, które ocalały zbijano paczki,
mające zstąpić trumny. Na cmentarzu wykopano głęboki dół. Zbite paczki z ciałami kładziono obok
siebie. Nie było żadnej mszy ani modlitwy Za trumnami szła jedna albo trzy osoby. Wystarczyło
kilka godzin aby wieś przestała istnieć. W Chłaniowie zginęło 45 ludzi.
Zamordowani w Chłaniowie i Władysławinie w niedzielę 23 lipca 1944 roku
l. p imię i nazwisko

wiek

miejscowość

1.

Ewa Adamczyk

lat 49

Chłaniów

2.

Wojciech Adamczyk

lat 49

Chłaniów

3.

Adam Banach

lat 38

Władysławin

4.

Antoni Biziorek

lat 50

Olszanka Turobińska

5.

Kazimierz Borowiec

lat 77

Chłaniów

6.

Stanisława Dąbek

lat 41

Władysławin

7.

Józio Dąbski

lat 4

Chłaniów

8.

Katarzyna Dąbska

lat 34

Chłaniów

9.

Onufry Dzierżak

lat 56

Chłaniów

10. Helena Gajewska

lat 60

Władysławin

11. Maria Gajewska

lat 36

Władysławin

12. Katarzyna Garbacz

lat 49

Chłaniów

13. Rozalia Hargot

lat 66

Chłaniów

14. Bronisława Jabłońska

lat 33

Władysławin

15. Irka Jabłońska

lat 16

Władysławin

16. Józef Jabłoński

lat 43

Władysławin

17. Katarzyna Jonasz

lat 50

Chłaniów

18. Wojciech Janicki

lat 64

Chłaniów

19. Rozalia Jarmół

lat 45

Władysławin

20. Stanisław Jarmół

lat 34

Władysławin

21. Józef Kaźmierczak

lat 78

Chłaniów

22. Katarzyna Król

lat 52

Chłaniów

23. Lucyna Lemrych

lat 3

Chłaniów

24. Maria Lemrych

lat 30

Chłaniów

25. Edward Lipski

lat 28

Władysławin

26. Paweł Łata

lat 57

Władysławin

27. Bogumiła Marczewska

lat 18

Chłaniów

28. Katarzyna Marczewska

lat 44

Chłaniów

29. Romek Marczewski

lat 11

Chłaniów

30. Tadzio Marczewski

lat 5

Chłaniów

31. Ignacy Monik

lat 63

Chłaniów

32. Wiktoria Monik

lat 56

Chłaniów

33. Stefcia Opalińska

lat 14

Władysławin

34. Wojciech Opaliński

lat 51

Władysławin

35. Stanisław Pecka

lat 45

Władysławin

36. Maria Podgórska

lat 54

Władysławin

37. Władysław Podsiadły

lat 42

Władysławin

38. Piotr Różyło

lat 50

uciekinier zza Buga

39. Adolf Siostrzyński

lat 25

Władysławin

40. Jan Szałata

lat 49

Władysławin

41. Jan Szostak

lat 46

Chłaniów

42. Katarzyna Tomasik

lat 58

Chłaniów

43. Gienek Wybraniec

lat 15

Władysławin

44. Józefa Żurek

lat 58

Chłaniów

45. Zofia Zając

lat 60

Chłaniów

Żołnierz z Chłaniowa polegli podczas kampanii wrześniowej

l. p

imię i nazwisko

miejsce zgonu

1.

Józef Banaszak

poległ w Dębicy

2.

Edmund Barwiński

poległ w Kowlu

3.

Kazimierz Chodorowski

poległ w Puszczy Solskiej

4.

Stanisław Domański

poległ k. Lublina

5.

Jan Lipski

poległ pod Iłżą

6.

Jan Studziński

poległ w Krasnobrodzie

7.

Jan Zwolak

poległ w obronie Warszawy

9.

Stanisław Zwolak

zginął na Zamku w Lublinie 1943 roku

10.

Edmund Popielecki

zginął na Zamku w Lublinie 1943 roku

Zamordowani w Oświęcimiu
imię i nazwisko

miejscowość z której pochodził data zgonu

Michał Banaszak

Bzowiec

17 XI. 1941r.

Tomasz Barwiński

Chłaniów

1940 r.

Leon Cichosz

Bzowiec

17. IV. 1942

Mieczysław Kozina

Wierzchowina

2. IV. 1942

Zamordowani w Chłaniowie

imię i nazwisko

data zgonu

Piotr Cholewa

24 marzec 943 r.

Bolesław Iwaniak

3 styczeń 1944 r.

Antoni Kwieciński

15 październik 1942 r.

Anna Lewicka
Irka Lewicka
Karolcia Lewicka
Marcin Lewicki
Maria Lewicka
Romek Lewicki
Staś Lewicki
Szymon Lewicki
Tadeusz Lewicki

styczeń 1943 r.

Franciszek Zwolak

styczeń 1943 r.

nazwisko/ nazwa oprawcy

cała rodzina została wymordowana
przez Maksa, żandarma z Turobina

W dwadzieścia lat po wyzwoleniu, mieszkańcy Chłaniowa ufundowali pomnik ku czci poległych i
pomordowanych. Pomnik zdobi emblemat "Krzyża Grunwaldu" ( jakim została odznaczona nasza
wieś, za jej wkład w walkę z okupantem hitlerowskim - za jej ogromne cierpienia i ofiary). Na
pomniku widniej napis:
W hołdzie pomordowanym ofiarom hitlerowskiego
barbarzyństwa oraz poległym w walce z najeźdźcą
w latach 1939 - 19444".

Pod wrażeniem wspomnień i nastroju tego wielce uroczystego dnia, kiedy odsłonięto pomnik,
napisałam wiersz:
Młodzieży polska - patrz na ten krzyż
To partyzanci zdobyli go dziś
Przechodząc góry, doliny i wały Dla Ciebie Polsko i dla Twej chwały.
O odsłonięciu pomnika w naszej wsi pisano w "Żołnierzu Wolności" z dnia 16 listopada 1969 roku,
Nr 218/5841: W miejscowości Chłaniów, w powiecie krasnostawskim, odznaczonej za udział w
Ruchu Oporu Krzyżem Grunwaldu II Klasy odbyła się w niedzielę antywojenna manifestacja
połączona z odsłonięciem pomnika, wzniesionego ku czci pomordowanych przez hitlerowców
mieszkańców tej wsi. Apel Poległych oraz złożenie wieńców pod pomnikiem zakończyły te
patriotyczną manifestację.
Postscriptum
A jednak Temida ma długie ręce. Szkoda tylko, że nie zawsze rychliwe. Tak naprawdę , to aż do
lutego 1970 roku w Chłaniowie i Władysławinie nikt nie wiedział, kto dokonał tamtej straszliwej
zbrodni w niedzielę 23 lipca 1944 roku. Ludzie byli zdania, że dokonali jej: albo "ukraińscy"
policjanci (z rodzinami) uciekający za Wisłę, albo osadnicy [niemieccy] z niedalekiej
Zamojszczyzny. Dopiero w lutym 1970 roku dowiedzieli się, że była to horda Ukraińskiego
Legionu Samoobrony. Ukazał się na ten temat w tygodniku MO "W Służbie Narodu" z 8 lutego
1970 roku nr 6/832 artykuł Waldemara Tygielskiego "Życie przeżarte zbrodnią".
Chłaniów 1970 rok

