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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać 

jakąś idealną ojczyznę, ale - ażeby kochać, badać i pracować 

dla realnych składników tej ojczyzny, którymi są ziemia, 

społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa.” 

Bolesław Prus 
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Bohaterowie walk  

podczas powstania styczniowego 1863 

 
W czasie powstania styczniowego rejon Józefowa odwiedzany był przez odziały powstańcze. 

W szczególności przemieszczał tędy swe siły sławny pułkownik Marcin Borelowski-Lelewel. 

W kwietniu rozbił on swój obóz pod Józefowem, gdzie 24 kwietnia został zaatakowany przez oddział 

rosyjski. W bitwie, obok innych powstańców, ginie utalentowany, lwowski poeta Mieczysław 

Romanowski.    

 

 

Mieczysław Romanowski 

 

Urodzony w Żukowie koło Horodenki  

w rodzinie zubożałej szlachty, syn Erazma  

i Agnieszki z Głowackich. Rodzice kładli nacisk na wychowanie     

religijne i patriotyczne syna, uczyli go kochać Boga i Ojczyznę. Jego 

ojciec dzierżawił majątek od      swych krewnych Dzieduszyckich. Brat 

Mieczysława, Emeryk, gospodarował w pobliskim Żukocinie, drugi 

brat, Konstanty w Piotrkowie nad Dniestrem, a siostra, Józefa 

Skwarczyńska, w Kośmierzynie. Gimnazjum cesarsko - królewskie 

ukończył w Stanisławowie, potem studiował prawo na Uniwersytecie 

Lwowskim (1853-1857). Od 1860 pracownik lwowskiego Ossolineum (był także jego stypendystą). 

Współpracował z pismami, w tym lwowskimi, jak „Nowiny”, „Dziennik Literacki”, „Dzwonek”. 

Prowadził działalność oświatową wśród młodzieży rzemieślniczej. 

Artur Grottger, Bitwa, grafika z cyklu Polonia, 1863 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Żukocin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dniestr
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kośmierzyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Iwano-Frankiwsk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lwów
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzwonek:_pismo_dla_ludu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Artur_Grottger
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polonia_(cykl)
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Powstanie styczniowe 

  

  W 1862 Mieczysław Romanowski dowodził oddziałem młodzieży lwowskiej, który 

wymaszerował w kierunku granicy 2 lutego 1863, aby wziąć udział w powstaniu styczniowym. 

Złapano ich pod Artasowem i wsadzono do więzienia. Romanowski wyszedł 4 marca i dołączył do 

oddziału powstańczego pod dowództwem Marcina Borelowskiego „Lelewela”, gdzie uzyskał stopień 

kapitana i został adiutantem dowódcy. Granicę przekroczyli w okolicy Tarnogrodu. Wraz z oddziałem 

działał na terenie południowej Lubelszczyzny, głównie powiatu biłgorajskiego. 

  16 kwietnia w rejonie Borowych Młynów 300-osobowy oddział „Lelewela” został 

zaatakowany przez siły rosyjskie pod dowództwem mjr. Iwana Sternberga i stawił dzielny opór, 

kilkakrotnie odrzucając Rosjan uderzeniem na bagnety. 24 kwietnia 1863 oddział „Lelewela” został 

zaskoczony przez wojska rosyjskie podczas odpoczynku pod Józefowem. Po pierwszej salwie 

przeciwnika, kpt. Romanowski wezwał ochotników do osłony odwrotu. 70 powstańców stawiało 

krótki, lecz bohaterski opór. Niestety, garstka ta, zaatakowana przez przeważające siły nieprzyjaciela, 

nie była w stanie zatrzymać Rosjan, ale bohaterstwem swym umożliwiła wycofanie się oddziału. 

Powstańcy stracili 27 poległych. Poległ też kpt. Romanowski, trafiony pociskiem w czoło. 

Pochowany jest prawdopodobnie na cmentarzu parafialnym w Józefowie. 

 

 

 

  

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_Borelowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tarnogród
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_biłgorajski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Józefów_(powiat_biłgorajski)
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Twórczość 

 

 
 Debiutował w 1854 poematem 

„Chorąży”, opublikowanym w „Nowinach”. 

Najpopularniejszym dziełem Romanowskiego 

było  ,,Dziewczę z Sącza’’. 

 Uprawiał poezję tyrtejską. Część swoich 

utworów nazywał powieściami poetyckimi, 

były to jednak raczej poematy epickie 

(Chorąży, Łużeccy, Dziewczę z Sącza). 

Większość jego poematów osadzona została 

w przeszłości, np. „Łużeccy” w czasach 

panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Część dotyczyła też wydarzeń poświadczonych 

w dokumentach, np. wystąpienie mieszczan z Nowego Sącza przeciw Szwedom w 1655 

w „Dziewczęciu z Sącza”. Utwór ten przedstawiał walkę patriotyczną kręgów mieszczańskich 

i plebejskich, co było dość oryginalne na tle ówczesnej polskiej twórczości historycznej, skupiającej 

się raczej na tradycji szlacheckiej. 
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KIEDYŻ? 
 

Nam dzisiaj tak w duszach, jak kiedy się wiosna 

Z zimowej wyrywa niemocy. 

To smutek i żałość, to zorza radosna, 

To rozpacz jak wicher północy. 

 

Ach! kiedyż za ciebie w bój skoczym spragnieni 

O! Polsko, ty matko miłości? 

I kiedyż przy huku dział, trzasku płomieni 

 Podniesiem okrzyki wolności? 

 

I kiedyż uczynim, swobodni oracze, 

Lemiesze z pałaszy skrwawionych? 

Ach! kiedyż na ziemi już nikt nie zapłacze, 

Prócz rosy pól naszych zielonych. 
 

1857r. 

 

Pamięć o Mieczysławie Romanowskim jest kultywowana wszędzie tam, gdzie przebywał. 

Józefów, w pobliżu którego rozegrała się bitwa 24 kwietnia 1863 roku oraz jego okolica, obfituje 

w miejsca upamiętniające śmierć poety. 

 

Przy szosie wiodącej z Józefowa do Łukowej  

w 1975 r. wzniesiono pomnik ku czci Romanowskiego. 

Wystawili go członkowie Związku Bojowników 

o Wolność i  Demokrację. 

 

 
Na pomniku widnieje napis:  

„Bohaterowi Mieczysławowi Romanowskiemu poecie 

– powstańcowi poległemu w walce 24-IV-1863” 
oraz niżej słowa poety: „Cześć tym, co pierwsi na 

wroga biegli, cześć tym, co w boju mężnie polegli”. 
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Miejsce, w pobliżu którego przypuszczalnie zginął poeta 

jest ciągle otoczone szczególną czcią. 

W setną rocznicę zgonu Romanowskiego w lesie, 

w którym walczył i zginął, w dolinie rzeczki Nepryszki, 

rodzina poety wystawiła drewniany krzyż. 

 
 

Na józefowskim cmentarzu  znajduje się mogiła i pomnik 

powstańców styczniowych z oddzielną tablicą 

z nazwiskiem Romanowskiego. 

 

  

„Duchownych natchnień synu  

– wierne Polski dziecię, 

Jako czułeś gorąco – takeś się w bój rzucił –  

Ducha wylałeś w pieśni – krew ziemiś powrócił. 

Więc czegóż jeszcze wy po nim płaczecie?...” 

 

                                                                Wincenty Pol 

 

  
   
 

W centrum miasta znajduje się pomnik ku czci bohaterów 

roku 1863 i drugiej wojny światowej, gdzie podczas świąt 

państwowych składane są kwiaty.   
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Nieustanna legenda o Romanowskim 

pielęgnowana jest w Szkole Podstawowej 

w Józefowie noszącej jego imię.  

 

 

Bardzo ciekawe i zasobne są zbiory Izby Pamięci Mieczysława Romanowskiego mieszczące 

się w szkole. Znajdują się tam m.in. cenne materiały rękopiśmienne: kopie listów Mieczysława do 

siostry, dokumentów szkolnych ze stanisławowskiego gimnazjum, rękopisu utworu „Niewiasta na 

sądzie”. Są tam poza tym pierwsze wydania zbiorowe jego utworów, a także wiele fotografii poety 

i jego bliskich.   

 

 

 
 

 
Mimo upływającego czasu legenda Romanowskiego wciąż 

żyje wśród mieszkańców Józefowa i okolic.  

 

 

 
 

Na pamiątkę bohaterskich walk i śmierci na polu 

chwały, jedną z ulic Józefowa nazwano imieniem 

poety powstańca. 
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Kolejny bohater powstania styczniowego, który zginął w bitwie w okolicach Józefowa 

16 kwietnia 1863r.  

 

 

Ks. Michał Dominik Żółtowski  

(1862-1863) - wikary z szabelką 

  

Ks. Żółtowski był wikariuszem w Zbuczynie w latach 1862 -

1863. Urodził się  4 sierpnia 1835 w Ulanie, gubernia siedlecka, jako 

syn Grzegorza i Kazimiery z Karwowskich. W 1854 r. Wstąpił do 

Seminarium w Janowie Podlaskim, gdzie po ukończeniu studiów 

otrzymał święcenia kapłańskie  w 1859 r. W latach 1862-1863 był 

wikariuszem w Zbuczynie. 

Pociągnięty przykładem Ks. Brzóski, jako wikariusz zbuczyński czynnie wziął udział w Powstaniu 

Styczniowym w oddziale  Lelewela  - Borelowskiego. Zginął bohaterską śmiercią 16 kwietnia 1863-

w potyczce pod Majdanem Sopockim i  Borowymi  Młynami. Wydarzenie to relacjonują 

"Wiadomości z pola bitwy" nr 10 z 7 maja 1863 r. 

 

„Lelewel bojąc się zamieszania, o jakie łatwo w ciemnościach, przerywa walkę i zarządza odwrót. 

Rozkaz nie dociera jednak  na lewe skrzydło, którym dowodzi Romanowski. Dopiero przybycie 

księdza Żółtowskiego, którego brat znajdował się w  kompanii poety, zorientowało walczących 

w sytuacji. Dzielny kapelan przepłaca swoją misję życiem” 

 

W bitwie poległo 8 powstańców, a kilkudziesięciu zostało rannych. Według J. Grabca (,, Rok 1863’’) 

straty po stronie polskiej wyniosły ponad 70 zabitych i rannych.  

W oddziale Borelowskiego walczył także jego brat, hrabia 

Żółtowski. Wspomina o nim także Bartoszewski w biografii 

Romanowskiego. Rodzina Żółtowskich związała swe losy 

z Zamojszczyzną na dłużej. Kapelan powstańczy ksiądz Michał 

Żółtowski pochowany został na cmentarzu parafialnym w Józefowie 

Biłgorajskim (tereny wiosek leśnych Maziarze, Fryszarka należały 

w owym czasie do parafii józefowskiej). Pomnik na mogile kapelana 

stoi do dnia dzisiejszego w najstarszej części cmentarza.  

Napis na pomniku jest bardzo skromny: 

„Tu leży XSIĄDZ ŻÓŁTOWSKI 

–żyć przestał D.16 kwietnia 1863” 

Parafianie pamiętają o tej mogile o czym świadczą kwiaty  

i zapalane świeczki. Pozostali powstańcy pochowani zostali 

 na cmentarzu parafialnym w Łukowej. 

 



9 

W czasie drugiej wojny światowej w Józefowie i okolicach działały liczne oddziały 

partyzanckie, które chroniły i wspierały miejscową ludność przed represjami okupanta. Spośród 

wielu znanych oraz bezimiennych miejscowych bohaterów, którzy walczyli z Niemcami, najbardziej 

zasłużonymi postaciami, które wykazały się bohaterstwem i za swoją odwagę poniosły najwyższą 

ofiarę, byli: Konrad Bartoszewski ps. „Wir”, Hieronim Miąc ps. „Korsarz” oraz Czesław Mużacz 

ps. „Wraga”, później „Selim”.    

 

  
KONRAD BARTOSZEWKI „WIR” 

 
Urodził się 5 lipca 1914 r. w Baranówce na Wołyniu. 

Był synem Władysława - lekarza weterynarii i Janiny 

z Rychterów. Początkowo nauki pobierał w Kowlu. 

Świadectwo dojrzałości otrzymał w Gimnazjum im. Jana 

Zamoyskiego w Zamościu i w 1933 r. rozpoczął studia 

polonistyczne na uniwersytecie Warszawskim imienia Józefa 

Piłsudskiego uzupełniane historią sztuki.  
 

 

 

 

Młodość 

 

W latach 1937-1938 ukończył 

dywizyjny kurs Podchorążych Rezerwy 

przy 3. Dywizji Piechoty Legionów 

w Zamościu. Dyplom magistra filozofii 

w zakresie filologii polskiej otrzymał 

w 1939 r. Uczestniczył w kampanii 

wojennej tego roku, schodząc z pola walki 

24 września pod Tomaszowem Lubelskim. 

W październiku 1939 roku zamieszkał 

z rodzicami w Józefowie Biłgorajskim, 

gdzie z miejsca oddał się pracy 

konspiracyjnej. 
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Początkowo działał w szeregach 

Służby Zwycięstwu Polski, następnie 

w Związku Walki Zbrojnej - Armii 

Krajowej. Przeprowadził szeroką akcję 

gromadzenia broni, amunicji i materiałów 

wybuchowych, które pozostawiły w tym 

rejonie walczące do ostatka jednostki wojska 

polskiego. Początkowo w obwodzie 

biłgorajskim ZWZ-AK pełnił funkcję 

komendanta placówki w Józefowie. Od 

listopada 1941 r., komendanta rejonu, 

obejmującego ówczesne gminy Aleksandrów i Łukowę powiatu biłgorajskiego oraz część 

sąsiedniego powiatu zamojskiego. Dzięki wysiłkom swego komendanta, wyróżniał się on 

liczebnością, sprawną organizacją i gotowością do wystąpień zbrojnych. 

 

 

 

 

 

Obóz „Wira” pod Trzepietniakiem 

 

 

Porucznik Konrad Bartoszewski „Wir” 

podczas porannej toalety 
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Szpital leśny 

Obwodu Biłgoraj „665” 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

                                                                                                                 Obóz „Wira” 

                                                                                                                           - przygotowywanie posiłków 
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Akcje dywersyjne 

 

Kiedy pod koniec 1942 r. Niemcy podjęli akcję wysiedlenia 

ludności polskiej na teren sąsiednich powiatów Zamojszczyzny, 

Bartoszewski na rozkaz inspektora zamojskiego AK przeprowadził 

w grudniu tegoż roku i w styczniu 1943 r. pierwsze działania 

dywersyjne. Na linii kolejowej między Zwierzyńcem i Suścem 

zniszczono odcinek torów, dwukrotnie zniszczono most na rzece 

Łosiniec i urządzenia stacji Susiec. Dla zmylenia przeciwnika 

starano się stworzyć pozory dokonania tych aktów przez 

partyzantkę radziecką. Na początku lutego tegoż roku na czele 

oddziałów, również doraźnie mobilizowanych, przeprowadził akcję 

interwencyjną na korzyść Batalionów Chłopskich walczących 

w rejonie Krasnobrodu. Zapoczątkowało to pasmo działań 

bojowych w związku z podjętą przez Niemców Pacyfikację terenu. 

Starcia trwały do dziewiątego lutego. Straty własne były 

minimalne, a szerokie działania Niemców trafiły w próżnię. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wejście do bunkra „Wira” pod Trzepietniakiem – pobieranie broni przed akcją. 

 

Transport broni. Na wozie siedzi Konrad Bartoszewski „Wir” 
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W bunkrze „Wira” pod Trzepietniakiem Czyszczenie broni 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia Kursu Młodszych Dowódców Piechoty „Wira” 
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    Szkoła Młodszych Dowódców Piechoty  

                    – czyszczenie broni 

 

 

 

 

 

Transport broni. Pierwszy z prawej 

Konrad Bartoszewski „Wir” 

 

 

 

Transport broni. Drugi z lewej 

porucznik Konrad Bartoszewski „Wir” 

 

 

 

 

Aresztowanie 

 

25 lutego 1943 r. miejscowi żandarmi i „policja granatowa” aresztowali Konrada 

Bartoszewskiego i jego zastępcę przekonani, że sparaliżuje to ich podkomendnych. Tymczasem 

zaledwie w ciągu 2-3 godzin, które pozostało do przybycia ekspedycji karnej z Zamościa, obaj 

więźniowie w brawurowej akcji zostali odbici. Przybyła ekspedycja składająca się z  gestapo, 

żandarmerii oraz oddziałów pomocniczych musiała ograniczyć się do zgromadzenia i wywiezienia 

do obozu w Zamościu starszych mężczyzn. Zagrożeni wraz ze swoimi dowódcami zdążyli się 

schronić do lasu. Aktem zemsty za ucieczkę z więzienia było publiczne rozstrzelanie rodziców 

i siostry Bartoszewskiego. 
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Działalność powojenna 

 

 

Zdekonspirowani żołnierze pod dowództwem 

Bartoszewskiego utworzyli pierwszy oddział partyzancki na 

terenie obwodu biłgorajskiego AK. Niestety Bartoszewski już 

7 marca został ciężko ranny w przypadkowym starciu we wsi 

Budzyń. Jako robotnik po wypadku przy pracy w lesie, pod 

cudzym nazwiskiem leczony był w szpitalu powiatowym 

w Biłgoraju. Następnie za względów bezpieczeństwa 

przewieziono go do szpitala w Nisku nad Sanem. Ranny stał się 

inwalidą z nie gojącą się raną nogi, utrudniającą poruszanie. 

Jesienią 1943 roku "Wir" znalazł się powtórnie w okolicach 

Józefowa. W ostatniej dekadzie czerwca rozpoczęła się akcja 

"Sturmwind II". Regularne oddziały niemieckie otoczyły 

kordonem Puszczę Solską ze zgrupowanymi tam oddziałami 

polskimi i radzieckimi. Gdy w niewyjaśnionych okolicznościach zginął major Kalina, jego zastępca 

przekazał dowodzenie Bartoszewskiemu. Podjął on wtedy udaną próbę przebicia się przez pozycje 

niemieckie pod wsią Osuchy. Sam poruszał się tylko konno i miał wysoką temperaturę. W ataku na 

nieprzyjaciela zabito pod nim konia. Z pola walki wynieśli go żołnierze. Był jedynym dowódcą 

oddziału, który wyszedł żywy z tej krwawej bitwy. Na początku stycznia 1945 r. pod dowództwem 

Bartoszewskiego został odtworzony oddział leśny który przeprowadził szereg akcji zbrojnych, 

połączony z uwolnieniem aresztowanych i internowanych. W sierpniu tegoż roku na rozkaz z góry 

oddział został rozwiązany. Jego dowódca udał się do Warszawy, pozostając nadal w podziemiu. 

Ujawnił się dopiero w styczniu 1947 r., rozpoczynając pracę w różnych instytucjach kulturalnych. W 

1952  r. przeniósł się do Radomia. W listopadzie został aresztowany pod zarzutem nieujawnienia 

faktów z 1949 r., o których miał wiedzieć. Po zastosowaniu amnestii został skazany na dwa lata 

i osiem miesięcy więzienia. Zwolniony po dwóch latach w związku ze stanem zdrowia.   

 

 

Działalność naukowa i pisarska 

 

Od maja 1955 r. do września 1957 r. pracował jako nauczyciel w Niekłaniu Wielkim, po czym 

przeniósł się do Wrocławia. Uczył j. polskiego i łacińskiego w szkołach podstawowych i licealnych 

w Sanatorium Rehabilitacyjno-Ortopedycznym na Poświstnym. W 1959 r. został ich dyrektorem. 

W latach 1962-1963 ukończył zaocznie uniwersytet Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej 

w Warszawie. W 1969 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. W związku z tematem 

rozprawy doktorskiej Bartoszewskiego powstała książka "Mieczysław Romanowski. Poeta 

powstaniec". Od października 1969 r. podjął pracę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim jako 

adiutant naukowo-badawczy w Redakcji Encyklopedii Katolickiej. Działalność pisarską 

Bartoszewski zapoczątkował, publikując fragmenty wspomnień z lat okupacji hitlerowskiej. 

Pierwsze swoje artykuły popularnonaukowe ogłosił w "Wiadomościach Legnickich". Dalsze artykuły 

ukazały się w "Szkicach Legnickich". 
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Odznaczenia 

  
Zmarł po krótkiej ale ciężkiej chorobie w dniu 21 kwietnia 

1986 r. w Lublinie i pochowany został na cmentarzu przy ulicy 

Lipowej. Pogrzeb miał charakter manifestacyjny. Biblioteka 

uniwersytecka KUL zorganizowała okolicznościową wystawę, 

poświęconą życiu i twórczości Zmarłego. Odznaczony był krzyżem 

Virtuti Militari V kl., Krzyżem Walecznych dwukrotnie, Krzyżem 

Armii Krajowej, Papieskim Orderem Pro Ecclesia et Pontificate, 

Medaille de Roconaissance, Medaille d'Europe. Jego imię nadano 

jednej z ulic Józefowa, a w 2011 przyznano mu pośmiertnie tytuł 

„Honorowego Obywatela Gminy Józefów”. 

 

 

Pamięć 

 

Obecnie podejmowanych jest wiele działań mających na celu 

przywrócenie pamięci o Konradzie Bartoszewskim. Jest on patronem 

Szkoły Podstawowej w Górecku Starym. Ulica, na której rozstrzelano 

jego rodzinę, nosi imię Konrada Bartoszewskiego. Na ścianie 

kamienicy, obecnej siedziby banku, znajdują się tablice upamiętniające 

rozstrzelanie rodziny Bartoszewskich. 
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Kultywatorką tradycji związanych z działalnością partyzancką dowódcy AK Konrada 

Bartoszewskiego jest biłgorajska Grupa Rekonstrukcji Historycznej jego imienia, która odtworzyła 

ziemiankę „Wira” oraz szpital polowy „665”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wejście do zrekonstruowanej ziemianki „Wira” 
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Wnętrze ziemianki. 
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Hieronim Miąc 

pseudonim „Korsarz” 

 

- oficer rezerwy piechoty Wojska Polskiego, komendant rejonu 

Józefów Biłgorajski w obwodzie Biłgoraj Armii Krajowej, dowódca 

oddziału partyzanckiego, jeden z głównych dowódców podczas 

Powstania Zamojskiego. 

 

 

Życiorys 

Urodził się w rodzinie lubartowskich mieszczan. Był synem Juliana Miąca, mistrza 

murarskiego i Wiktorii z Rackich. W Lubartowie ukończył szkołę początkową, a następnie uczył się 

(w latach 1919-1926) w prywatnym gimnazjum koedukacyjnym Jana Kurtza w Lubartowie. 

Po maturze, w latach 1926-1927 studiował na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego. W 1936 r. został naczelnikiem józefowskiego urzędu pocztowego, którym pozostał do 

15 IX 1939 r. W latach 1940-1943 był zatrudniony jako urzędnik w spółdzielni „Społem”. 

W latach międzywojennych odbył służbę wojskową, uzyskując opinię bardzo dobrego oficera. 

W 1932 r. otrzymał awans do stopnia podporucznika rezerwy ze starszeństwem, a w 1938 r. otrzymał 

awans do stopnia porucznika rezerwy. 

Działalność partyzancka 

Natychmiast po zakończeniu kampanii wrześniowej wraz z nauczycielem, podchor. Janem 

Trochimiukiem ps. „Wilk”, sekretarzem gminy Ignacym Platą ps. „Baryka” podjął działalność 

podziemną w oparciu o młodzież w Józefowie, pracowników tartaku w Długim Kącie i byłych 

wojskowych. W oparciu o jej kadry Konrad Bartoszewski ps. „Wir” zorganizował tzw. oddział 

józefowski Polskiego Związku Powstańczego (następnie Armii Krajowej. Hieronim Miąc został jego 

zastępcą.  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef%C3%B3w_(powiat_bi%C5%82gorajski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obw%C3%B3d_Bi%C5%82goraj_Armii_Krajowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_zamojskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydzia%C5%82_Prawa,_Prawa_Kanonicznego_i_Administracji_Katolickiego_Uniwersytetu_Lubelskiego_Jana_Paw%C5%82a_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katolicki_Uniwersytet_Lubelski_Jana_Paw%C5%82a_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katolicki_Uniwersytet_Lubelski_Jana_Paw%C5%82a_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powszechna_Sp%C3%B3%C5%82dzielnia_Spo%C5%BCywc%C3%B3w_%E2%80%9ESpo%C5%82em%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konrad_Bartoszewski
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Od 9 marca 1943 r., podczas hospitalizacji por. Konrada Bartoszewskiego ps. „Wir”, Hieronim 

Miąc pełnił obowiązki dowódcy józefowskiego rejonu AK. 

31 maja 1943 r. Miąc doprowadził do likwidacji majora Langego – jednego z najkrwawszych 

katów Zamojszczyzny. Stało się to bezpośrednią przyczyną zajęcia przez hitlerowców Józefowa oraz 

walki o to miasto. Natychmiastowy atak oddziałów Miszki Tatara oraz oddziałów AK dowodzonych 

przez Miąca udaremnił planowaną egzekucję ludności cywilnej i doprowadził do wyparcia 

hitlerowców z Józefowa. 

1 czerwca 1943r.  stoczono zwycięską i bezprecedensową bitwę, pod dowództwem Hieronima 

Miąca,  ze względu na przeprowadzony w biały dzień frontalny atak na zajęte przez Niemców 

miasteczko , bitwę, która ugruntowała na Zamojszczyźnie sławę partyzanckiej stolicy 

„Rzeczypospolitej Józefowskiej” 

Dwa miesiące później w dniu 1 sierpnia 1943r. w lesie Dębowce koło Józefowa, w miejscu 

nazywanym też „okopaną linią” , józefowscy partyzanci stoczyli kolejną zwycięską bitwę 

z otaczającymi ich wojskami niemieckimi, zadając im poważne straty i zmuszając do odwrotu. 

Niestety „Korsarz” został ranny na tyle niebezpiecznie, że w kilka dni później 5 sierpnia zmarł na 

stole operacyjnym. 

„Uroczystości pogrzebowe stały się piękną, 

wzruszającą manifestacją żołnierskiego 

braterstwa broni. Wyraźnie zaakcentowały 

przyjaźń miedzy partyzantami radzieckimi 

i polskimi, zrodzoną w toku wspólnej walki 

i przypieczętowaną wspólnie przelaną krwią. 

Partyzanci radzieccy postanowili z okazji 

pogrzebu Korsarza ekshumować zwłoki swego 

byłego dowódcy – Miszki Tatara i obu oficerów 

pochować we wspólnym  żołnierskim grobie pod 

przedwojennym pomnikiem harcerskim koło 

Hamerni. Za trumnami, które przywiózł aż z Osuch Hurkała, szli z odkrytymi głowami żołnierze 

obydwu oddziałów. Przed pomnikiem otoczonym tłumem mieszkańców z okolicznych wsi ostatnie 

pożegnalne przemówienie wygłosili komendant radziecki i Grom. Po spuszczeniu trumien do grobu 

żołnierze obu oddziałów oddali salwę honorową ze wszystkiej posiadanej broni. Tradycja tej tak 

bardzo antyschematycznej przyjaźni przetrwała żywa całą okupację”. – relacjonował Zbigniew 

Jakubik w książce „Czapki na bakier”. 

Hieronim Miąc ps. „Korsarz” spoczywa  w mogile na parafialnym cmentarzu w Józefowie.  

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Konrad_Bartoszewski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamojszczyzna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Umer_Achmo%C5%82%C5%82a_Atamanow
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Czesław Mużacz „Selim” 
 

Urodził się 5 sierpnia 1915 roku w Brzezinach. Szkołę 

ukończył w 1929 roku w Górecku Starym, następnie szkołę 

rzemieślniczo-przemysłową w Zamościu. W połowie lat 30 związał 

się ze Stronnictwem Narodowym, współorganizował komórki 

partyjne dla młodzieży na Zamojszczyźnie. W 1934 roku wstąpił do 

Wojska Polskiego, służył w KOP-ie w Łużnikach powiat Dzisna na 

Wileńszczyźnie.  

Na początku 1939 roku przeszedł kurs podoficerów 

w Ossowcu, w kampanii wrześniowej walczył w 3 Pułku Piechoty 

KOP. W 1940 roku został zaprzysiężony do Związku Walki 

Zbrojnej, był dowódcą, potem komendantem rejonu "Freblówka".  Od listopada 1942 r. dowodził 

kompanią AK. Prowadził wraz z podległymi sobie oddziałami działania dywersyjne, wywiadowcze 

i walkę partyzancką na terenie Zamojszczyzny. 

 

Akcja odbicia Bartoszewskiego 
 

„W nocy z 25/26 lutego policji i schupowcom udało się 

w Józefowie aresztować i osadzić na posterunku “Wira”, komendanta 

rejonu AK i “Korsarza” (ppor. Hieronima Miąca), dowódcę miejscowej 

placówki AK. Zanim zdołali przybyć z Zamościa zawiadomieni 

funkcjonariusze zamojskiego gestapo, aby odebrać cenną zdobycz, 

zawiadomiony o aresztowaniu komendanta rejonu “Selim”, dowódca 

kompanii AK z odległych o kilka kilometrów Brzezin, zdołał 

zorganizować odsiecz i odbił aresztowanych. W czasie strzelaniny 

ranny został dowódca akcji - “Selim”, który później za ten czyn dostał 

Krzyż Virtuti Militari.” 

 

Władysław Ćwik „Dzieje Józefowa” 

 

Oddział partyzancki AK „Wira” 
 

Oficjalna nazwa: Kurs Młodszych Dowódców Piechoty. Był to oddział szkoleniowy, ściśle 

związany z rejonem józefowskim obwodu biłgorajskiego. Zorganizowany został w styczniu 1944 r., 

stanowił osłonę zrzutów dokonywanych przez samoloty RAF-u. Instruktorami byli: plut. Czesław 

Góra – „Rzut”, Franciszek Michniczek – „Jeż” i pchor. Czesław Mużacz – „Wraga” lub „Selim”. 

Tuż przed akcją czerwcową oddział „Wira” wzmocniony został żołnierzami z rejonu józefowskiego 

do stanu 80 ludzi, a w czasie akcji stan jego przekroczył liczbę 100 żołnierzy. Zorganizowany był w 

dwu plutonach. Dowódcą 1. plutonu był ppor. Władysław Choma – „Kula”, 2. - podchorąży „Selim”. 
 

Jerzy Markiewicz “Paprocie zakwitły krwią partyzantów” 
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                Ćwiczenia Kursu  

Młodszych Dowódców Piechoty „Wira” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na placówkę po ćwiczeniach. 
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Działalność powojenna 

 

Po powrocie do kraju osiedlił się 

w Rembertowie pod Warszawą. Początkowo pracował 

w Polskiej Agencji Drzewnej "Paged" a następnie 

w Spółdzielni "Samopomoc Chłopska". Pomimo 

inwalidztwa wojennego, (został ranny w czasie 

odbijania z aresztu Konrada Bartoszewskiego), 

pracował do emerytury oraz aktywnie udzielał się 

społecznie, szczególnie pomagając kolegom 

kombatantom.  

 

 

Odznaczenia 

Czesław Mużacz w lutym 1944 r. został awansowany do stopnia podporucznika, a po wojnie 

do stopnia kapitana. W 2011 r. otrzymał tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Józefów”. Zmarł 

14 maja 2014 roku. Za swoją działalność wojenną odznaczony został  Krzyżem Srebrnym Orderu 

Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Krzyżem "Za Wolność i Niepodległość" z Mieczami, 

Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami oraz Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Polonia Restituta 

za pracę i działalność społeczną. 
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Miejsca pamięci Narodowej okolic Józefowa 
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