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Osuchy – cmentarz partyzancki i miejsce pamięci

Historia

  

Podczas operacji Sturmwind II, 21 czerwca, oddziały niemieckie otoczyły kompleks Puszczy Solskiej, w którym znajdowały się
zgrupowania AK, BCh, AL i partyzantów radzieckich. Dowódcy poszczególnych ugrupowań nie porozumieli się, wskutek czego
oddziały walczyły oddzielnie. Do bitwy pod Osuchami doszło w wyniku próby przerwania okrążenia przez oddziały AK i BCh.
Bitwa zakończyła się ich klęską. Nieznana jest dokładna liczba poległych, było ich kilkuset. 25-28 czerwca oddziały niemieckie
z psami przeczesywały las w poszukiwaniu ukrywających się na drzewach, w zaroślach i na bagnach ludzi. Sytuacja bez wyjścia
sprzyjała załamaniom nerwowym i samobójstwom. Pojmani partyzanci byli zabijani na miejscu lub po torturach. W trakcie
akcji Sturmwind II dokonano również pacyfikacji wielu miejscowości – zginęło kilkuset ludzi, tysiące wysiedlono. Spalone i
spacyfikowane wówczas Osuchy nigdy już nie wróciły do przedwojennego stanu [żołnierze Wermachtu i Ostlegionu
rozstrzelali ok. 40 osób, a ponad 100 wywieziono do obozu koncentracyjnego na Majdanku]. Na cmentarzu partyzanckim
znajdują się nagrobki 240 osób, obelisk i tablice z nazwiskami poległych. Rokrocznie odbywają się tutaj uroczystości ku czci
zmarłych.

Joanna Wawrzyniak

   

Pamięć

  

W Osuchach [gmina Łukowa, pow. biłgorajski] znajduje się duży cmentarz upamiętniający najtragiczniejszą walkę stoczoną w
Polsce przez partyzantów [24-25 czerwca 1944 r.]. Na cmentarzu partyzanckim znajdują się nagrobki 240 osób, obelisk i tablice
z nazwiskami poległych. Rokrocznie odbywają się tutaj uroczystości ku czci zmarłych. 

Obok cmentarza mieści się izba pamięci, w której można obejrzeć plan bitwy oraz zdjęcia partyzantów. Na miejscu bitwy
znajdują się liczne krzyże, kamienie i pomnik.

Joanna Wawrzyniak
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Informacje praktyczne

Osuchy – cmentarz partyzancki i miejsce pamięci
Termin wizyty w izbie pamięci należy ustalić z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łukowej. Dojazd: Osuchy leżą przy drodze
949.
Łukowa 569A 23-412 Łukowa 
tel. + 48 84 68 7 4060  
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