
70 lat temu pod koniec listopada 1942 r., hitlerowskie Niemcy, 

realizując zbrodniczy Generalplan Ost zakładający wytępienie Słowian 

od Łaby po Ural, przystąpiły do rozpoczęcia drugiego – głównego etapu 

wysiedleń z Zamojszczyzny. W wyniku realizacji tego zbrodniczego 

planu Zamojszczyzna miała stać się pierwszym obszarem osadniczym 

dla III Rzeszy Niemieckiej. Na terenie powiatów: biłgorajskiego, 

hrubieszowskiego,tomaszowskiego i zamojskiego planowano utworzyć 

tzw. Niemiecki Okręg Osiedleńczy. Podczas pierwszego próbnego 

etapu wysiedleń, przeprowadzonego rok wcześniej, w dniach 6–25 

listopada 1941 r., wysiedlono z powiatu zamojskiego ponad 2 tys. 

mieszkańców z 7 wsi. Drugi etap akcji wysiedleń rozpoczęto w nocy                    

z 27 na 28 listopada 1942 r. – trwał on do 6 marca 1943 r. Wysiedlenia 

kontynuowano ze szczególną intensywnością w dniach od 24 czerwca 

do 5 sierpnia 1943 r. podczas akcji pod kryptonimem „Wehrwolf”.                   

W tym okresie wobec zorganizowanego zbrojnego oporu Polskiego 

Państwa Podziemnego przeprowadzono liczne krwawe pacyfikacje 

kolejnych 170 wsi. Łącznie na terenie Zamojszczyzny wysiedlono bądź 

spacyfikowano 297 wsi, usuwając z nich około 110 tys. Polaków. 

Wysiedlaną ludność, po pobycie w obozach przejściowych w Zamościu 

i Zwierzyńcu, wywożono na przymusowe roboty do Niemiec i do 

obozów koncentracyjnych. Szczególnie tragiczny był los około 30 tys. 

dzieci z Zamojszczyzny. Część z nich Niemcy wysłali do Rzeszy w celu 

germanizacji, część do obozów koncentracyjnych, gdzie kilka tysięcy        

z nich zginęło. Resztę wraz ze starcami rozmieszczono w powiatach: 

garwolińskim, siedleckim, mińskim i sokołowskim. Dzieci przewożone 

w nieogrzewanych bydlęcych wagonach zamarzały podczas transportu 

do miejsca przeznaczenia. 

Ponad 100 tys. mieszkańców, w tym 30 tys. dzieci, wypędzono                                  

z domów w czasie wysiedleń Zamojszczyzny. Akcja, którą Niemcy 

rozpoczęli 27 listopada 1942 r., została przerwana dzięki walce Armii 

Krajowej i Batalionów Chłopskich. Było to jedno z największych 

powstań w okupowanej Europie. 

 



Powstanie było konsekwencją rozpoczętej przez Niemców akcji 

wysiedleńczej wymierzonej w mieszkańców Zamojszczyzny. W 1941 

r. Heinrich Himmler postanowił uczynić z Zamojszczyzny „pierwszy 

czysto niemiecki europejski okręg osadniczy”. Celem jego utworzenia 

miało być też stworzenie bazy wypadowej dla germanizacji Ukrainy                       

i Białorusi. Miał to być wstęp do realizacji Generalnego Planu 

Wschodniego III Rzeszy (Generalplan Ost). W ciągu ćwierć wieku 

planowano wysiedlenie milionów Słowian z krajów Europy 

Wschodniej i Środkowej i sprowadzenie na te tereny „etnicznych” 

Niemców. 

 

Wiele dzieci umierało w czasie transportów - z głodu, zimna, braku 

opieki, część umierała w obozach koncentracyjnych. Szacuje się, że 

spośród 30 tys. wysiedlonych z Zamojszczyzny ok. 10 tys. zmarło lub 

zostało zamordowanych. 

 


