
Wysiedlenia 
Zamojszczyzny i 

Komarowa  



Akcja wysiedleńcza i pacyfikacyjna na 

Zamojszczyźnie rozpoczęła się w nocy z 27 na 

28 listopada 1942. Została przeprowadzona w 

ramach Generalnego Planu Wschodniego 



Jako pierwsi musieli opuścić swe domy 

mieszkańcy Skierbieszowa oraz okolicznych 

wsi: Lipiny Nowej, Suchodębia, Sadów i Zawody. 



Pierwszy etap akcji trwał do marca 1943 roku i 

objął powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, 

tomaszowski oraz zamojski. 



W tym czasie wyrzucono z domów w 279 wioskach 

około 110 tysięcy ludzi, w tym ok. 30 tysięcy dzieci. 



Wysiedlanych umieszczano w obozach w 

Zwierzyńcu i Zamościu.  Dzieci kierowano w 

głąb kraju (zwykle w kierunku Warszawy) bądź 

do Rzeszy 



Miejsce wysiedlonych zajęli niemieccy koloniści 

z Besarabii, Chorwacji lub Ukraińscy. 

Przejmowali opuszczone gospodarstwa, zostali 

uzbrojeni i umundurowani, dano im władzę nad 

pozostałymi Polakami. 



Okrutny los spotkał również mieszkańców 

naszej gminy. Całkowicie wysiedlono 

miejscowości: Dub, Huta Komarów, Janówka… 



Komarów-Osada, Komarów Wieś, Krzywystok, 

Ruszczyzna, Wolica Brzozowa, Wolica 

Śniatycka, Zubowice. 



Sam Komarów był wysiedlany dwukrotnie 14 

grudnia 1942 r. i 17 stycznia 1943 r. W obu 

łącznie zginęło 51 osób, w tym 16 kobiet i 3 

dzieci. Spłonęło kilka zabudowań.  



Największy dramat przeżyły w dniach wysiedleń 

i pacyfikacji dzieci Zamojszczyzny. Dzielono je 

na grupy.  Wyszukiwano te, które najbardziej 

swoim wyglądem zbliżone były do rasy 

niemieckiej. 



Potem przerzucano je w okolice Łodzi, szkolono 

i przekazywano do rodzin niemieckich. 



Ale znaczna część, wraz z dorosłymi, została 

wysłana na zagładę do obozów 

koncentracyjnych. Bardzo dużo dzieci zginęło w 

Auschwitz. 



Rodziny nie mogły po rozdzieleniu się widywać, 

ponieważ baraki były oddzielone drutem 

kolczastym. W najgorszych barakach, tzw. 

końskich, byli umieszczeni starcy, dzieci oraz 

ludzie niepełnosprawni. 



Gdy, któraś z matek podeszła do drutów i 

zobaczył ją strażnik obozowy, szczuł ją najpierw 

psem, a potem kopał do utraty przytomności. 



Ze względu na wiosenną ofensywę partyzancką 

akcję przerwano. Pomimo trudnej sytuacji na 

froncie wschodnim Niemcy zmobilizowali trzy 

dywizje SS i w czerwcu 1943 roku wznowili 

wysiedlanie ludności.  



 Część mieszkańców objętych akcją zbiegła i na 

własną rękę szukała ratunku, najczęściej 

udając się do rodzin i znajomych. 



W Sochach doszło do jednej z najbardziej krwawych 

pacyfikacji. Niemcy otoczyli wieś i podpalili. Zabijali 

wszystkich, bez względu na wiek i płeć, także kobiety, 

dzieci i starców.  



Po wycofaniu się wojsk Wehrmachtu płonącą 

wieś zbombardowały samoloty, zrównując ją z 

ziemią. Z masakry ocalało zaledwie kilka osób. 



Tragiczne wydarzenia minionych lat  upamiętnione zostały w 

Gminie Komarów-Osada 22 lutego 2018 roku. Przybyli na 

uroczystości, zebrali się na placu kościelnym w miejscu w  którym 

był punk zborny podczas wysiedleń mieszkańców Komarowa-

Osady. 



Uczestnicy uroczystości na czele z pocztami sztandarowymi 

przeszli w miejsca pamięci ofiar walk z hitlerowskim najeźdźcą. Na 

miejscowym cmentarzu uczczono poległych modlitwą, władze 

gminy wraz z dyrektorami szkół złożyli  kwiaty a młodzież szkolna 

zapaliła znicze. 



Po części oficjalnej w hali sportowej miejscowej 

szkoły zaprezentowano okolicznościowy 

program artystyczny przygotowany przez 

nauczycieli i młodzież ze szkoły podstawowej. 



Zaprezentowano patriotyczne wiersze miejscowych 

twórców i spisane wspomnienia świadków tych 

tragicznych wydarzeń mających miejsce w naszej 

gminie 



 Uzupełnieniem tych przejmujących wierszy i 

wspomnień były piosenki i wymowna dekoracja. 

Na zakończenie mogliśmy obejrzeć prezentację 

nawiązującą do tych chwil. 



Dziękuję za uwagę. 


