
 Od 11 listopada 1942 do sierpnia 1943 roku 

 100-110 tysięcy Polaków, w tym 30 tysięcy dzieci 

 Polaków podzielona na kategorie: 

Osoby zdatne do zniemczenia 

Osoby zdatne do pracy przymusowej  

Osoby powyżej 60 roku życia  i dzieci powyżej 14 roku życia 

Osoby przeznaczone do eksterminacji (21%)      



1. Wysiedlenia w Komarowie-Osadzie. 

2. Wysiedlenia w powiecie Zamojskim. 

3. „Akcja Zamość”. 

4. Pierwsze wysiedlenia Zamojszczyzny. 

5. Wysiedlenia gminy Komarów. 

6. Archiwa Instytutu Zachodniego.  

7. Dlaczego wybrano Zamojszczyznę?  

8. Jak wyglądał schemat wysiedleń?  

9. Wysiedlenia Komarowa - zdjęcia. 

10. Dzieci Zamojszczyzny. 

11. Obozy. 

12. Okrutny los mieszkańców gminy Komarów -osada. 

13. Wyważenie mieszkańców Zamojszczyzny.  

14. Zakończenie. 

 

 

 



W XX stuleciu w okolicach Komarowa rozegrały się dwie duże bitwy. 

Pierwsza z nich z okresu I Wojny Światowej rozegrała się od 23 sierpnia do  

1 września 1914 r., kiedy wojska austro-węgierski pokonały armię rosyjską. 

Druga natomiast to słynna zwycięska bitwa w sierpniu 1920 r. pomiędzy 

wojskami polskimi pod dowództwem Juliusz Rómmla  a bolszewicką I Armią 

Konną Siemion W okresie międzywojennym Komarów pełnił rolę siedziby 

gminy o obszarze 10 166ha mającej ludności 12 892 osób. Podczas okupacji 

hitlerowskiej osada była dwukrotnie pacyfikowana (14 grudnia 1942 i 17 

stycznia 1943 r.). W obu łącznie zginęło 51 osób, w tym 16 kobiet i 3 dzieci. 

Spłonęło kilka zabudowań. Komarów został wysiedlony przez Niemców w 

grudniu 1942 r. Ludność polską wywieziono do obozu w Zamościu, zaś w jej 

miejsce przywieziono Niemców z Besarabii i Chorwacji.  W odpowiedzi na 

taką politykę okupanta w osadzie powstał pluton AK, pod dowództwem sierż. 

Bolesława Jachymka. Komarów został wyzwolony spod okupacji niemieckiej 

w lipcu 1944 r. 13 stycznia 1870 r. pozbawiono Komarów praw miejskich. W 

latach 1904–1911 wybudowano tu neogotycki kościół pod wezwaniem  Świętej 

Trójcy według projektu Kazimierza Skórewicza. Komarowskie wsie dotknęły 

liczne wysiedlenia, dużą grupę ludności spotkał los nieznany, wiele dzieci 

podzieliło los Dzieci Zamojszczyzny.  



 



 

     Aktion  Zamość-(pol. Akcja Zamość)– kryptonim  niemieckich  akcji  wysiedleńczych 
i  pacyfikacyjnych  przeprowadzonych  na  Zamojszczyźnie  leżącej  na  terenie 
okupowanego  przez  III  Rzeszę  Centralnego Gubernatorstwa, W 
ramach Centralnego Planu Wschodniego. Rabunek dzieci, w których miejsce 
władze III Rzesz zamierzały osiedlić 60 tys. kolonistów niemieckich przesiedlonych 
z Besarabii, Ukrainie, Bośni, Serbii, Słowenii, ZSRR oraz terytorium okupowanej 
Polski. Ogółem na terenie Zamojszczyzny zdołano osiedlić ok. 12 tys. kolonistów 
niemieckich, których wcześniej osiedlano tymczasowo w innych rejonach. Na ziemie 
wysiedlonych Polaków władze niemieckie sprowadzały również ludność ukraińską, 
wysiedloną z wiosek zajętych również przez kolonistów niemieckich. Działania 
niemieckie na Zamojszczyźnie w latach 1942–1943 składały się z dwóch etapów. 
Pierwszy został przeprowadzony od 28 listopada 1942 do marca 1943 i objął 116 
wiosek. Drugi etap (akcja Werwolf), w czasie którego miały miejsce 
masowe pacyfikacje obszarów wiejskich, odbywał się w okresie od czerwca do 
sierpnia 1943 i dotyczył 171 wiosek. Łącznie wysiedleniami zamierzano objąć 
całkowicie 696 osad jednak wskutek sprzeciwu polskiego ruchu oporu w powstaniu 
Zamojskim zdołano wysiedlić 293 wioski. 

    



 



     Pierwsze wysiedlenia nastąpiły w nocy z 27 na 28 listopada 1942 we 
wsi Skierbieszów i okolicznych terenach. Wysiedlonym Polakom 
zezwolono tylko na zabranie bagażu osobistego, nie przekraczającego 30 
kg oraz 20 złotych. Akcję przeprowadzano brutalnie, rozdzielając rodziny i 
wysyłając gdzie indziej kobiety i dzieci, mężczyzn oraz starców. Z matkami 
mogły zostać jedynie dzieci w wieku do 6 miesięcy. Wiele osób, które nie 
chciały poddać się wysiedleniom, zastrzelono w trakcie ucieczki. 
Wysiedleńców umieszczano w obozach przejściowych 
w Zamościu i Zwierzyńcu, gdzie przeprowadzano badania rasowe i 
dokonywano selekcji na cztery kategorie. W okresie od marca 1943 do 
czerwca 1943 nastąpiło wstrzymanie akcji wysiedleńczej. Ogółem w okresie 
od 28 listopada do marca 1943 zostało usuniętych ok. 51 000 Polaków, a w 
ich miejsce przybyło 9000 kolonistów niemieckich z Besarabii i Ukrainy oraz 
dalszych 4000 osadników do końca 1943. Osiedlenie ludności niemieckiej z 
tych terenów spowodowane było m.in. tym, że władze Rzeszy odmówiły 
wcześniej jej przyjęcia na swoje terytorium, dlatego jedynie Globocnik 
zdecydował się na ich przyjęcie (ok. 12 000 osób), kosztem ludności 
polskiej, na teren Zamojszczyzny. Wśród kolonistów byli rodzice 
niemieckiego prezydenta Horsta Köhlera, który urodził się w 
Skierbieszowie. 



    W Archiwum Instytutu Zachodniego zgromadzono kilka dokumentów  

Wśród nich znajdują się: 

1. zestawienie akcji osiedleńczych w powiecie zamojskim datowane 1.10.1943 r.  

2. raport H. Krumeya z 31.12.1942 r. o przebiegu wysiedleń  

3. odpis poufnego okólnika kierownika ekspozytury Centrali Przesiedleńczej w Zamościu pt. 

„Merkblatt für die Aussiedlung von polnischen Hofbesitzern”  

4. maszynowa przebitka memoriału kierownika Centrali Przesiedleńczej w Łodzi H. Krumeya 

dotycząca łączenia małych gospodarstw rolnych w powiecie zamojskim  

5. zbiór różnych pism Centrali Przesiedleńczej w Łodzi poświęconych organizacji wysiedleń na 

Zamojszczyźnie  

6. zbiór oryginalnych pism niemieckich oraz korespondencji dotyczących organizacji wsi emeryckich 

w dystryktach warszawskim i radomskim  

7. korespondencja Karola Mariana Pospieszalskiego z niemieckim lekarzem Wilhelmem Hagenem na 

temat wysiedleń na Zamojszczyźnie i ogólnie zbrodniczej polityki SS, w tym odpis l istu Hagena do 

Hitlera, w którym krytykuje on niemiecką politykę narodowościową w Generalnym Gubernatorstwie  

8. fotokopie pięciu pocztówek wysłanych przez robotników przymusowych z Berlina do UWZ w Łodzi  

9. wspomnienia Jerzego Karlińskiego  

10. pamiętnik (107 stron) Józefa Rulikowskiego pt. „Notatki do położenia, jakie się wytworzyło na 

terenie powiatu hrubieszowskiego i na terenie sąsiednich gmin powiatu zamojskiego w czasie 

wojny światowej od 1939 r. do 1944 r.  

 
 



     Wybór miał podłoże geograficzne, ale nie tylko. Zamojszczyzna posiada bardzo żyzne 
gleby, co z gospodarczego punktu widzenia było bardzo istotne. Do Zamościa 
i najbliższe jego okolice pod koniec XVIII wieku także sprowadzono kolonistów 
z Lotaryngii i Alzacji, co było wynikiem polityki osiedleńczej Habsburgów w całej 
monarchii i musiał się do niej zastosować ówczesny właściciel ordynacji zamojskiej. 
W 1941 roku Niemcy zorganizowali na Zamojszczyźnie swego rodzaju ekspedycję 
naukową, z zadaniem zbadania, na ile są trwałe są związki potomków dawnych 
kolonistów z kulturą i językiem niemieckim. Okazało się, że potomkowie osadników 
czuli się Polakami i w zdecydowanej większości nie kultywowali ani języka, ani kultury 
niemieckiej. W raporcie sporządzonym dla dowódcy SS w dystrykcie lubelskim Odillo 
Globocnika napisano wprost, że przypadki odnalezienia "Niemców" są incydentalne. 
Globocnik zarządził spis ludności  na Zamojszczyźnie, na podstawie którego 
wytypowano  osiem tysięcy 

    mieszkańców, spełniających kryteria niemieckości 

    i nakazano ich regernizację. 

 
 



Zazwyczaj działo się to z  zaskoczenia, szczególnie podczas "Aktion Zamość". Wieś była 

otaczana kordonem niemieckich jednostek, który się zacieśniał. Do każdej chaty podchodziła 

grupa niemieckich żołnierzy. Sporo na ten temat wiemy z  relacji świadków. Wszystko odbywało 

się wśród straszliwego hałasu, wciąż rozlegały się rozpaczliwe krzyki... Ludzie mieli około 20 

minut, by spakować podręczny bagaż. Następnie spędzano ich wszystkich w  jedno miejsce ( był 

to zazwyczaj główny plac wsi czy wysiedlanej miejscowości), tam ładowano ich na furmanki czy 

samochody. Później wieziono do obozu dla przesiedleńców w  Zamościu. Tak było w czasie 

pierwszej i drugiej fazy przesiedleń. W  trzeciej fazie, wypędzonych transportowano także do 

obozu w Zwierzyńcu. Co jest symptomatyczne, gdy jedną drogą wywożono ze wsi wysiedlonych 

Polaków, inną na ich miejsce sprowadzano już niemieckich kolonistów i  od razu rozlokowywano 

ich w pozostawionych domostwach. Niekiedy Polaków pozostawiano na miejscu, zamieniając ich 

w przymusowych robotników rolnych w  oddanych już w niemieckie władanie gospodarstwach.   

Jeżeli pojawiały się jakiekolwiek protesty wysiedlanej ludności, czy próby ucieczki, żołnierze 

niemieccy mieli prawo używać broni i  strzelać do Polaków. I tak też czynili. Niemcy, spodziewając 

się, że mężczyźni będą chcieli bronić swoich rodzin, oddzielali ich od dzieci, kobiet i  osób 

starszych.  

 





Dzieci Zamojszczyzny – określenie dotyczące dzieci mieszkających 

na Zamojszczyźnie, które podczas  II wojny światowej objęto 

przymusowymi wysiedleniami w celu założenia tam nowych osad dla 

ludności etnicznie niemieckiej z innych krajów Europy. Według 

szacunków historyków Niemcy wysiedlili z Zamojszczyzny ponad 30 

tysięcy dzieci w czasie Aktion Zamość, która trwała zaledwie kilka 

miesięcy, od końca listopada 1942 do marca 1943 roku.  

Jedno  z  dzieci 

Zamojszczyzny  Czesława 

Kwoka.  W  Auschwitz 

otrzymała nr 26947. Została 

zabita  zastrzykiem fenolu 12 

marca  1943 roku. 

Jedno z dzieci Zamojszczyzny więzione 
w obozie przejściowym.  



    Wysiedleńców z Zamojszczyzny kierowano do obozów przesiedleńczych podlegających Centrali 

Przesiedleńczej w Łodzi zlokalizowanych w Zamościu. Dokonywano tam selekcji rasowej, dzielono 

wysiedleńców na grupy oraz oddzielano rodziców od dzieci. To właśnie w wyniku selekcji w obozach 

przesiedleńczych powstała grupa osieroconych dzieci znanych jako Dzieci Zamojszczyzny. W 

obozach szczególnie cierpiały dzieci – głód, zimno, choroby były dla nich częściej niż dla dorosłych 

śmiertelne. Dzieci odebrane rodzicom były osobno przewożone w wagonach bydlęcych (w jednym 

wagonie przewożono od 100 do 150 dzieci) do obozów śmierci na Majdanku i w Oświęcimiu oraz do 

fabryk w Rzeszy. Część dzieci zostało przewiezionych do obozu koncentracyjnego dla dzieci w Łodzi. 

Wieść o dramacie Dzieci Zamojszczyzny szybko obiegła cały kraj. Polscy kolejarze przekazywali 

wiadomość o transportach dzieci do obozów mieszkańcom miast, w których znajdowały się stacje 
postojowe. Na stacjach Sobolew, Żelechów, Siedlce, Garwolin, Pilawa i Warszawa ludność podjęła 

ryzyko pomocy, a nawet odbicia dzieci z rąk Niemców. 

Polskie dzieci w obozie pracy 
w Dzierżąznej k. Zgierza. W obozie 
więziono m.in. dzieci Zamojszczyzny 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%B3z_przy_ul._Przemys%C5%82owej_w_%C5%81odzi


   Okrutny los spotkał również mieszkańców naszej 
gminy. Całkowicie wysiedlono  osoby mieszkające w 
miejscowości: Dub, Huta Komarów, Janówka, 
Komarów-Osada, Komarów Wieś,  Krzywystok, 
Ruszczyzna, Wolica Brzozowa, Wolica Śniatycze, 
Zubowice.  






