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Historia naszej szkoły sięga początku XX w., kiedy to w małej wsi Wólka 

Wieprzecka zabrzmiał pierwszy dzwonek. Na początku lekcje odbywały się w izbach 

wynajętych u gospodarzy. Drewniany zielony budynek na brzegu lasu pojawił się 

dopiero w 1938 roku i jako szkoła funkcjonował do okresu II wojny światowej, kiedy 

to niemiecka żandarmeria zajęła go na swoją siedzibę. W powojennej historii szkoły 

należy odnotować dobudowę w roku 2001 nowego murowanego skrzydła, w którym 

znalazło się miejsce dla klas najmłodszych oraz dla wielbicieli informatyki – to właśnie 

w nowej części szkoły znajduje się nowoczesna pracownia komputerowa.

Przedstawiamy szkołę, o której wszyscy w okolicy mówią „zielona szkoła 
pod lasem”. Ale wiedzieć należy, że chodzi nie tylko o kolor jej zewnętrznych 
ścian. Zieleń stała się naszym symbolem, szczególnym wyróżnikiem – mamy 
zielony sztandar, zielone berety, zielone kokardy przy stroju galowym.

Zieleń kojarzy nam się z lasem, wolnością wiatru w źdźbłach trawy, 
wolnością, której autorami są żołnierze w zielonych czapkach i mundurach –
weterani walk o wolność Ojczyzny – żołnierze Batalionów Chłopskich,  
bohaterskiej formacji wojskowej zrzeszającej przede wszystkim mieszkańców 
polskich wsi. Formacji, która tutaj, na terenie okalającym naszą szkołę, stoczyła 
pamiętne bitwy i potyczki z niemieckim okupantem. To przecież w pobliskich 
lasach roztoczańskich miały miejsce tragiczne, ale jednocześnie bohaterskie 
wydarzenia lat wojny i okupacji, z udziałem mieszkańców Wólki Wieprzeckiej. 
Wielu poległo, inni nie wrócili, wywiezieni uprzednio przez okupanta. Dziś tylko 
kamienne pomniki w ich imieniu mówią do nas, młodych Polaków.



K a m i e n i e

Na skraju lasu leży kamień bechowca,
Bo tu poległ syn chłopski z rąk hitlerowca.
Teraz tylko kamień, świadek historii
Dochowuje mu wiecznej glorii.

Synowie naszej Ojczyzny.
Rozrzucone kamienie,
To chłopskiej walki blizny.

Niech poprzez kamienie płaczące i drzewa
O Batalionach Chłopskich prawda dojrzewa.
Niech prawda o chłopskiej waleczności
W sercach młodzieży zagości.

W hołdzie za wolność kochanej Ojczyzny
Młodzi – pielęgnujcie kamienie jak blizny.



Dnia 1 września 2002 roku miała miejsce 
wyjątkowa chwila. Otóż, w obecności gości
z całej Gminy Zamość, uroczyście nadano 
nam zaszczytne imię Batalionów  Chłopskich. 
Wtedy też został poświęcony nasz piękny
biało–czerwono–zielony sztandar, który od
tej chwili niezmiennie towarzyszy nam przy 
każdej ważnej uroczystości. Będące żywymi 
lekcjami historii spotkania z weteranami walk
pogłębiają nasz szacunek dla przeszłości. 
W maju 2004 roku zostaliśmy docenieni
i uhonorowani przez Zarząd Główny
Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy 
Batalionów Chłopskich przyznaniem 
szkole Medalu Pamiątkowego z wizerunkiem 
Komendanta Głównego Batalionów Chłopskich
Franciszka Kamińskiego. 
Jego postać jest doskonale znana 
całej społeczności szkolnej. 

Generał Franciszek Kamiński



Zamość: odsłonięcie Pomnika 
Batalionów Chłopskich 

Pomnik AK i BCh w Szewni Dolnej
Święto Niepodległości – wśród gości 
– kombatanci BCh



Z historii walk BCh na Zamojszczyźnie

Historia patriotycznej działalności polskiego ludu sięga powstania 
kościuszkowskiego. Już wtedy polski chłop pokazał swoje niezłomne przywiązanie 
do polskiej ziemi i polskiej tradycji. Nazwisko Bartosza Głowackiego znane jest 
dzisiaj całemu narodowi. Szczególne zasługi dla rozwoju niepodległego państwa 
Polskiego położyli chłopi po roku 1918, gdy urząd premiera sprawował Wincenty 
Witos, który doskonale rozumiał, że na polskiej wsi drzemią niespożyte siły, wielka 
determinacja w działaniu, niekłamana i niezłomna wierność swojej ziemi i swojej 
Ojczyźnie. Podczas działań wojennych to w nich, partyzantach spod znaku BCH, 
ludność pokładała ufność i nadzieję. Nie istnieją słowa, które byłyby zdolne wyrazić 
bezmiar czci i szacunku, jaki jesteśmy im winni my, mieszkańcy tej ziemi, 
spadkobiercy najwyższych idei i wartości. 

W wojskowych operacjach brali czynny udział dorośli i młodzież, kobiety 
i mężczyźni, wyszkoleni żołnierze i ludność cywilna. Prowadzili zaplanowane akcje 
militarne, działalność dywersyjną, akcje partyzanckie we współpracy z ludnością 
zamojskich wsi. Towarzyszyły im słowa Hymnu:



HYMN BATALIONÓW CHŁOPSKICH 
"DO BOJU O POLSKĘ LUDOWĄ "

Słowa Zofia Solarzowa.  

Wydawnictwo "Chłostry". 
Lipiec 1944

Do boju o Polskę Ludową
Stanęły kompanie BCh.
Głos ziemi pobudką bojową
Gorącą i krwawą nam gra...
Nasz pierwszy batalion na przedzie,
Kompania morowców BCh.
Głos ziemi do boju nas wiedzie
Bojową pobudkę nam gra. 

Nie chcemy cudzego zagonu,
Na swoim uładzić się trza.
Podźwignie na swoich ramionach
Spółdzielczą Ojczyznę - BCh.
Nie idziem obalać ołtarzy,
Nam żaru wiecznego by trza.
My stara gromada wiciarzy,
Skowronek pobudkę nam gra.
Na żywym ołtarzu ofiary
Swe życie oddaje BCh.
Zielone nam szumią sztandary,
Głos ziemi pobudkę nam gra 

Idziemy jak pęd przeznaczenia,
Głos ziemi pobudkę nam gra.
Idziemy na rozkaz sumienia,
Żelazne kompanie BCh! 



Akcje wysiedleńcze prowadzone przez okupanta, pacyfikacje wsi, zbiorowe 
egzekucje, a przede wszystkim tragedia zamojskich dzieci, budzą do dziś 
żywe wspomnienia w świadkach tamtych wydarzeń. W obronie ludności 
eksterminowanej niemal od pierwszych dni okupacji stanęli żołnierze 
podziemnego frontu Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, Batalionów 
Chłopskich. Akowska akcja Wieniec” i pierwsza otwarta bitwa 30 grudnia 
1942 roku pod Wojdą dały początek powstaniu zamojskiemu, które trwało 
nieprzerwanie prawie do końca okupacji. O godzinie 6.30 I Kompania 
Kadrowa BCh i oddział Wołodina stoczyły krwawą bitwę z 350-osobowym 
oddziałem żandarmerii i kolonistów. Spalono Wojdę i Dolną Szewnię, zabito 
11 mieszkańców tych miejscowości. Różne były formy walki prowadzonej 
przez Bataliony Chłopskie – oprócz dywersji bojowej i partyzantki, na 
szczególną uwagę zasługuje obrona ludności cywilnej przed Niemcami oraz 
pomoc ludności wysiedlonej, rodzinom więźniów, ukrywającym się żydom 
i polskiej inteligencji. Żołnierze BCh. nie tylko walczyli – uczyli się też na 
tajnych kompletach i sami prowadzili tajne nauczanie. Kobiety wiejskie od 
początku wojny współpracowały z ruchem oporu. Prowadziły prace kulturalno 
– oświatową i ideowo – wychowawczą, obsługiwały transport i komunikację, 
pomagały rodzinom walczących i pomordowanych, opiekowały się rannymi 
i chorymi. Wynikiem solidarnych działań 4 obwodów Batalionów Chłopskich 
zdobyto plany i mapy miejscowości przeznaczonych do wysiedlenia. 
Oczywiste jest, że działalność partyzancka i wojskowa na terenie 
Zamojszczyzny przynosiła liczne represje ze strony okupanta. 



Po prawej stronie 
dwie strony medalu 
z wizerunkiem 
Komendanta 
Głównego BCh
Gen. Franciszka 
Kamińskiego. 



12 listopada 1942 r. SS-Reichsfűhrer i szef policji niemieckiej 
Heinrich Himmler wydał rozporządzenie, na mocy którego Zamojszczyzna 
(południowo-wschodnia Lubelszczyzna obejmująca powiaty: zamojski, 
hrubieszowski, biłgorajski i tomaszowski,  uznana została za pierwszy niemiecki 
obszar osadniczy w Generalnym Gubernatorstwie. Pacyfikacja i wysiedlanie 
ludności Zamojszczyzny rozpoczęły się 27 listopada. W pierwszym etapie, do 
marca 1943 r., wysiedlono ludność polską ze 116 wsi. Niektóre z nich zostały 
spalone, mieszkańcy wymordowani; część wysiedleńców trafiła do komór 
gazowych, a ich dzieci do obozów, gdzie później także je mordowano lub 
wysyłano do Rzeszy zgodnie z planem zniemczenia. Dowódca Armii Krajowej 
w porozumieniu z delegatem rządu RP na kraj wbrew zasadzie, by na terenie 
Polski nie prowokować niemieckiego odwetu, zarządził akcję samoobrony. 

8 grudnia komendant główny Batalionów Chłopskich płk Franciszek 
Kamiński przeprowadził w Zamościu odprawę z udziałem komendantów czterech 
obwodów, w których Niemcy rozpoczęli akcję wysiedleńczą. Wspólnie 
opracowano na niej plan kontrakcji BCh: 



•Przeprowadzać napady na urzędy gminne i posterunki policji, by uwalniać 
z aresztów zatrzymanych oraz niszczyć wszelką dokumentację.
•Palić wsie, w których osiedlono kolonistów niemieckich.
• Strzelać wyłącznie do posterunków wartowniczych, natomiast unikać 
zabijania kobiet i dzieci. 
•Przystąpić do walk odwetowych przeciwko niemieckim oddziałom 
wysiedleńczym i ekspedycyjnym. 
Już w nocy z 9 na 10 grudnia oddział BCh z obwodu zamojskiego, pod 
dowództwem Henryka Derweckiego „Sępa”, spalił 55 gospodarstw we wsi 
Nawóz zajętej przez niemieckich kolonistów. 23 grudnia zaś Oddział 
Specjalny Batalionów Chłopskich dowodzony przez Roberta Aborowicza „Azję” 
z obwodu Tomaszów Lubelski dokonał akcji odwetowej za wysiedlanie ludności 
polskiej na Zamojszczyźnie na niemieckich kolonistach zamieszkałych w Hucie 
Komorowskiej. 30 grudnia I Kadrowa Kompania BCh dowodzona przez Jerzego 
Mara-Meyera (Jerzego Millera, „Visa”, „Filipa”) wraz z radzieckim oddziałem 
partyzanckim im. Szczorsa, dowodzonym przez Wasyla Wołodina, stoczyły 
kilkugodzinną bitwę z Niemcami pod wsiami Wojda i Kosobudy w powiecie 
zamojskim. Po bitwie Niemcy zaniechali czasowo wysiedleń ludności 
Zamojszczyzny. Mimo to 3 stycznia 1943 r. komendant obwodu BCh Tomaszów 
Lubelski, mjr Franciszek Bartłomowicz „Grzmot”, w związku z wysiedlaniem 
ludności polskiej ogłosił stan mobilizacji w kilku gminach powiatu. 



1 lutego w obronie wysiedlanej ludności polskiej na Zamojszczyźnie oddziały 
Batalionów Chłopskich pod dowództwem Franciszka Bartłomowicza „Grzmota” 
stoczyły 8-godzinną bitwę z niemieckimi oddziałami wojskowymi i żandarmerią 
pod Zaborecznem w pow. Tomaszów Lubelski. Bechowcy odparli wszystkie 
niemieckie ataki. Dzień później doszło do kolejnej bitwy, pod wsią Róża. 
Niemcy zmuszeni zostali do zaniechania akcji wysiedleńczej. Walki te przeszły 
do historii pod nazwą Powstania Zamojskiego. 

Fot.  Akcja wysiedleńcza na Zamojszczyźnie



Ponieważ to polska wieś stanowiła podstawowa bazę oddziałów 
partyzanckich, za współdziałanie z leśnym wojskiem zapłaciła życiem tysięcy 
mieszkańców i zniszczeniem dorobku całych pokoleń. Przez wiele lat tylko 
brzozowe proste krzyże i płaczące wierzby były znakiem tragicznych losów 
polskich partyzantów spod znaku BCh. Wiele rodzin na zawsze pożegnało 
swoich synów, ojców, mężów i braci, którzy bez lęku, chociaż ze smutną 
świadomością, że mogą już nigdy nie wrócić do swoich bliskich, podjęli 
bohaterską walkę o wolność rodaków. 

Uczniowie klas starszych dokładnie znają bohaterską przeszłość 
swojej „małej Ojczyzny”. Dlatego systematycznie opiekują się miejscami 
pamięci narodowej w regionie, porządkując okolicę pomników w Szewni Dolnej 
i pod Wojdą,  organizują koncerty pieśni partyzanckiej i poezji patriotycznej, 
uwzględniając także  twórczość kombatantów zrzeszonych w BCh. Poczet 
sztandarowy i delegacja uczniów i nauczycieli zawsze uczestniczy 
w regionalnych obchodach świąt i rocznic narodowych. W roku szkolnym 
2006/2007 praca literacka napisana przez uczennicę klasy V została 
wyróżniona w ogólnopolskim konkursie pod hasłem „Moja rodzina, miejscowość 
i okolica w latach wojny i okupacji 1939 – 1945”. 

Organizujemy też corocznie konkurs wiedzy o Patronie. Mimo 
wysokiego stopnia trudności, uczniowie chętnie i licznie w nim uczestniczą, 
a w Święto Patrona Szkoły goście w mundurach wręczają nagrody zwycięzcom.



Miejsca pamięci narodowej w regionie

Odwiedzane i pielęgnowane 
przez naszych uczniów miejsca 
pamięci narodowej w regionie:

 Pomnik poświęcony bitwie pod 
Wojdą we wsi Wojda

 Pomnik ku czci poległym 
żołnierzom AK i BCH w Szewni 
Dolnej

 Pomnik poświęcony żołnierzom 
BCH w Zamościu

 Grób Nieznanego Żołnierza na 
cmentarzu parafialnym w 
Kosobudach

 Rotunda Zamojska – miejsce 
martyrologii ludności 
Zamojszczyzny

Pomnik BCh w Zamościu

Ściana straceń - Rotunda



Z niekłamanego szacunku dla bohaterów tamtych lat nasza szkolna 
drużyna harcerska im. Szarych Szeregów organizuje każdego roku 
w Święto Patrona Szkoły uroczystość harcerskiego przyrzeczenia. 
Uczniowie klasy IV przyrzekają na ogień wobec całej szkolnej społeczności 
i żołnierzy Batalionów Chłopskich strzec dobrego imienia Ojczyzny. 

Wspólnie śpiewamy hymn harcerski, słuchamy gawędy druhny drużynowej, 
recytujemy wiersze napisane przez byłych żołnierzy, gotowi odpowiedzieć 
na ich apel o prawdziwą miłość i honor Polaka. Wśród naszych ulubionych 
tekstów jest piękny utwór „Testament poległych”: 

Przedstawiciel 
kombatantów 
przypina krzyże 
harcerskie 
nowoprzyjętym 
członkom drużyny



Nie odeszliśmy od was, by grały fanfary,
Niepotrzebna nam sława w wiecowych wspomnieniach.
Nie polegliśmy po to, by zbawiać świat stary
I by kłamstwo wyrosło na prawdzie cierpienia.
Nie chcemy być tematem kwietnych publikacji,
Ani sporów zażartych cennym argumentem,
I niech nikt się nie waży dochodzić swej racji
Przez to wszystko, co w śmierci żołnierskiej jest święte.
Nie ma różnic istotnych pod darnią zieloną,                                          
Żaden przedział społeczny nas więcej nie dzieli-
Więc szanujcie tę równość, gdy światła zapłoną,
Niech się nikt naszych cieni dzielić nie ośmieli.
Nie legendą, lecz praca i powszednim chlebem
Trzeba głodnych nasycić i uczyć ich synów,
Aby złoto pszeniczne szumiało pod niebem,
By więcej było zboża niż liści wawrzynu.
Budujcie nową Polskę. Szanujcie jej imię.
Trzeba tak ją umocnić wiarą i miłością, 
Aby kresu dobiegły wędrówki pielgrzymie,
By nikt snu nie zakłócał popróchniałym kościom.
A gdy dzieci zapomną, że mieszkały w schronach,
Że widziały dni straszne, ponure i krwawe-
Niechaj tylko to jedno pamiętają o nas,
Żeśmy padli za wolność, aby była prawem.



Szkoła położona jest u stóp Roztoczańskiego Parku 
Narodowego, gdzie niepodważalnie królują stare dumne sosny, upajające 
mieszkańców i turystów swoim żywicznym, odurzającym zapachem, wiekowe  
potężne dęby i buki, wyciągające ku błękitnemu niebu strzeliste ramiona, 
a u ich stóp rozpościerają się gęste dywany utkane z poziomkowych 
i jagodowych krzewinek.  W RPN szczęśliwie żyją liczne gatunki zwierząt 
i ptaków, a niedalekim Zwierzyńcu można podglądać dość liczne stadko 
tarpanów. W tej to przecudownej scenerii, na specjalnie wyznaczonym miejscu, 
rozpalamy czasem ognisko, przy którym gawędą i pieśnią zacieśniamy i tak silne 
więzi między członkami naszej licznej szkolnej rodziny. To dobrze, że dym 
unoszący się nad ogniskiem kojarzy się nam raczej ze zbiórkami harcerskimi,
niż z dymami strasznej wojennej pożogi.



Z Roztoczem związane są liczne, czasami zabawne legendy. Oto jedna z nich:



Dawno, dawno temu, gdy na naszych ziemiach z rzadka tylko 
domostwa stały, żył we wsi gospodarz, który miał jedynego syna Marcinka. 
Marcinek bardzo kochał swojego ojca i pomagał mu we wszystkim. Razem 
z ojcem orał, siał i zbierał urodzaj wszelki z pola, karmił drób, pasał krowę, 
wieprzki i gęsi - toteż żyło im się miło i dostatnio. Nastał jednak rok suszy 
tak uporczywej, że nie tylko wszelka żywina padała z pragnienia, ale i ludzie 
marli po wsi. Rzecze wtedy ojciec do syna:
- Weź te dwa wieprzki, co się nam ostały i idź z nimi tam, za lasek, gdzie 
cienia więcej. Może jakoś uda wam się do wieczora przetrwać.

Wziął tedy Marcin swoje świnki i zaprowadził za las, aż do wioski 
Wierzchowiny. Położył się za krzakami i zachodu słońca czeka. A wieprzki 
tymczasem grzebią i grzebią raciczkami w ziemi. 

– Pewnie ochłody w ziemi szukają – pomyślał chłopak i zasnął 
umęczony skwarem Spał tak godzin kilka, aż tu budzi go kwik przeciągły, 
mamrotanie i chrząkanie tak głośne, jakby stado wielkie nad głową mu się 
przewalało. 



Otworzył oczy i sam sobie nie wierzy. Jego świnki w błocie umorusane aż po 

same uszy. Zerwał się Marcin na równe nogi, podbiega do wieprzków i widzi, 

że spod zrytej raciczkami ziemi źródełko w górę bije mocnym strumieniem i 

rowek biegnący opodal wodą po brzegi wypełnia. Zaraz też napił się do woli i do 

wsi biegnie. Gdy nowinę ogłosił, wszyscy przybiegli z wiadrami wody życiodajnej 

zaczerpnąć z rzeczki, którą na pamiątkę tamtego zdarzenia po dziś dzień 

Wieprzcem zwą ludzie w okolicy.

Legenda ta stanowi część scenariusza napisanego na potrzeby odbywającego 

się w naszej szkole konkursu literacko – plastycznego „Roztoczański Bajdałą”, 

organizowanego przez Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Leśne Sioło”. 

Całość inscenizacji nosi tytuł „Koszałek Bajdałek, czyli historie nie całkiem 

zmyślone”. Jeśli chcecie osobiście posłuchać opowieści Koszałka – Bajdałka,, 

wybierzcie się do nas na krótką choćby wycieczkę. Naprawdę, warto!



Materiały wykorzystane:

• „Kronika Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Wólce   
Wieprzeckiej

•Scenariusze uroczystości szkolnych, Małgorzata Podoba

•Monografia „Historia Szkoły Podstawowej w Wólce Wieprzeckiej 
w latach1938 – 2000, pióra Dyrektora Szkoły Jadwigi Gorzały

•„Walki oddziałów ZWZ-AK i BCh Inspektoratu Zamojskiego w latach 1939 –
1945”, t.1-2, Zamość 1990-1991

•Janusz Gmitruk, 55 rocznica walk Batalionów Chłopskich na Zamojszczyźnie, 
Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa 1998

•Kwartalnik „Żywią i Bronią” – Biuletyn Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy 
Batalionów Chłopskich, wrzesień 2006

Materiał wybrała i opracowała Małgorzata Podoba


