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Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia  

o żołnierzach SZP-ZWZ-AK  Inspektoratu 

Zamość oraz ich powojenne losy. 

 

 

„Niby zwyczajny jak my, a tak naprawdę  

wielki bohater” 

 

 

 

Ada Kostrubiec 

Gimnazjum nr 1 w Szkole Podstawowej nr 7  

z Oddziałami Integracyjnymi  

im. A. Mickiewicza w Zamościu 
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Początek II wojny światowej 

Gdańsk, 1 września 1939 r. w kanale portowym, otulona gęstą poranną 

mgłą, sterczy potężna sylwetka okrętu szkolnego „Schleswig- Holstein”.  Zegar 

pobliskiego kościoła wybił właśnie godzinę 4.30, gdy w lesie otaczającym 

polską enklawę Westerplatte, rozlega się pojedynczy strzał pistoletu. Polscy 

wartownicy zbliżają się nieco bardziej do siebie. Potem znów panuje cisza, tylko 

z daleka słychać szczekanie psów. Nagle, o godz. 4.45, grzmot rozrywa 

powietrze: „Schleswig – Holstein” otwiera ogień. Salwa za salwą jego 

potężnych, strzelających z bezpośredniej bliskości dział pokrywa Westerplatte. 

Zaczęła się II wojna światowa. Hitler napada na Polskę bez wypowiedzenia 

wojny. II wojna światowa dotknęła całą Polskę, w tym również nasze tereny - 

Zamojszczyznę. Władze hitlerowskie przeprowadziły masowe wysiedlenia 

ludności polskiej z Pomorza, Wielkopolski i innych terenów wcielonych 

bezpośrednio do III Rzeszy. Wysiedlonych kierowano przez obozy przejściowe 

do Generalnego Gubernatorstwa lub na roboty przymusowe w głąb Niemiec. 

Z kolei władze sowieckie już w październiku 1939 r. przystąpiły do deportacji 

obywateli polskich z anektowanych terenów głównie do Kazachstanu  

i azjatyckich republik ZSRR. Liczba wywiezionych w głąb ZSRR do dziś nie 

jest w pełni ustalona, można przyjąć, że sięgała 700 tys. osób (niektóre 

dawniejsze publikacje mówią nawet o 1,7 mln). 

Wysiedlenia z Zamojszczyzny 

Akcja wysiedleńcza i pacyfikacyjna na Zamojszczyźnie rozpoczęła się  

w nocy z 27 na 28 listopada 1942. Została przeprowadzona w ramach 

Generalnego Planu Wschodniego. Wysiedlonym Polakom okupanci zezwalali 

jedynie na zebranie bagażu osobistego, nie przekraczającego 30 kg, oraz 20 

złotych. Rozdzielano rodziny. Dzieci odbierano rodzicom, z matkami 

zostawiano jedynie te, które nie ukończyły 6 miesięcy. Wiele osób, które nie 

chciały opuszczać swych domów, zabijano. Wysiedlanych umieszczano  
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w obozach w Zwierzyńcu i Zamościu. Tam dokonywano selekcji. 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. Ogółem na terenach Zamojszczyzny zdołano osiedlić ok.12 

tysięcy kolonistów niemieckich. Sprowadzono również na tereny ludność 

ukraińską, która ustępowała miejsca przesiedlanym tam Niemcom. 

Walka Polaków nie poszła na marne, pokonaliśmy hitlerowców. W walce 

z okupantem  zaangażowany był cały naród, wśród  nich było wielu bohaterów. 

 Na Zamojszczyźnie jednym z nich był Czesław Mużacz. 

 

 

Czesław Mużacz pseudonimy „Selim”, „Wraga” 
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Czesław Mużacz – „Selim” „Wraga” 

dowódca partyzancki na Zamojszczyźnie – 

komendant Rejonu AK Józefów. 

 

Czesław Mużacz urodził się 5 sierpnia 1915 roku we wsi Brzeziny  

w powiecie biłgorajskim. Rodzice umarli na hiszpankę w roku urodzenia pana 

Czesława, dlatego wychowywała go ciotka. Szkołę podstawową ukończył  

w 1929 roku w Górecku Starym, potem szkołę rzemieślniczo-przemysłową  

w Zamościu. 

 

Nauka na Zamojszczyźnie w okresie międzywojennym 

-„Chodziłem zawsze około 5 kilometrów do szkoły, bo w Brzezinach nie było 

szkoły, tylko w Górecku.” 

 Czesław Mużacz w 1934 roku wstąpił do Wojska Polskiego, służył w Korpusie 

Ochrony Pogranicza. Podczas kampanii wrześniowej walczył w 3 pułku 

piechoty KOP; uczestniczył w licznych potyczkach z Sowietami i Ukraińcami. 

Złożenie broni przed Sowietami  

 -„Dotarliśmy pod Kowal, do jakiejś miejscowości, zdążyłem tylko zając 

pozycję. Dostaliśmy informację, że prawdopodobnie nie będziemy walczyć.  Za 

jakąś chwilę nadjechały sowieckie czołgi , dowódca kampanii powiedział żeby 

nie strzelać. Gdy okrążyli nas w tej wsi przyszedł rozkaz by złożyć broń, więc 

Sowieci wyszli z czołgów, a my zaczęliśmy odkładać broń. Broń odkładaliśmy 

spokojnie, bo mieliśmy nadzieję, że może Sowieci nam ją oddadzą. Widziałem 

żal na twarzach wszystkich”. 
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1 grudnia 1940 roku wstąpił do ZWZ, złożył przysięgę, był dowódcą, potem 

komendantem rejonu „Freblówka” (Józefów Biłgorajski).Wprowadzał  

do organizacji kolejne osoby, młodych ludzi z okolicznych wsi. Udało mu się 

także zdobyć i uruchomić w lesie radio. 

Złożenie przysięgi na wierność Polsce 

-„1 stycznia złożyłem przysięgę . Przysięgam i ślubuję być wiernym ojczyźnie, 

mojej walce, odzyskanie niepodległości, rozkazy władz przełożonych sumiennie 

wykonywać . Jestem świadomy, że za złamanie przysięgi grozi mi kara śmierci.  

W 1942 roku brał udział w pierwszej koncentracji na terenie lasów zamojskich. 

Pod jego dowództwem żołnierze odbili komendanta rejonu, "Wira", 

aresztowanego w Józefowie, za co został odznaczony Virtuti Militari. Podczas 

akcji został ranny. W 1943 roku został mianowany komendantem rejonu 

Józefów, jego zadaniem był m.in. kolportaż pracy, którą otrzymywał  

z Warszawy. Jedną z kobiet kolportujących prasę była jego przyszła żona. 

 

 

Odbicie przez AK z aresztu gestapo w Biłgoraju przyszłej żony, która 

kolportowała prasę podziemną (1943) 

-„Myślę sobie trzeba ją jakoś odbić , już nie jako moją sympatię, tylko jako 

kobietę. Zmobilizowałem oddziały które mi podlegały i poprosiłem jeszcze 

oddziały leśne ,łącznie było nas około 200. Musieliśmy powiedzieć 

Komendantowi Obwodu co planujemy, lecz ten się nie zgodził. Wszyscy 

postawiliśmy już krzyżyk na niej. Później przyszła do nas wiadomość, że możemy 

to zrobić ale podstępem. Wiedzieliśmy, że można do więzienia przynosić paczki, 

więc w taki sposób się tam dostaliśmy. Łącznie uciekło coś około 40 osób”. 



6 
 

 Organizował oddziały leśne, bazę leśną na "Selanowym wzgórzu", gdzie 

przeprowadzane były różne szkolenia, koncentracje oddziałów, on sam kończył 

kurs dla oficerów. Wiosnę 1944, niemiecka operacja przeciwko partyzantom. 

Oddziały partyzanckie zostały okrążone przez Niemców, musiały się przebijać 

oddzielnie, na własną rękę. 

Brał udział w  bitwie pod Osuchami. Uderzono nad ranem, gdy słońce 

wschodziło, doprowadziło do bardzo dużych strat. Jego pododdział poniósł 

stosunkowo mniejsze straty, udało mu się przebić, potem zbierał pozostałości 

innych oddziałów, którym udało się wyjść z niemieckiego okrążenia. Został 

aresztowany w sierpniu 1944 roku, trafił do więzienia w Biłgoraju, potem do 

Lublina i Brześcia. Nigdy nie przyznał się, że był oficerem. Od października 

1944 do stycznia 1946 więziony był w specjalnym obozie NKWD w Riazaniu. 

Urządził wraz z więźniami  dwukrotnie głodówkę, które m.in. miały wymóc na 

władzach możliwość korespondowania z rodzinami. Trafił tam do aresztu.  

Po półtora roku został zwolniony z obozu, po powrocie do kraju osiedlił się  

w Rembertowie pod Warszawą, pracował najpierw w Polskiej Agencji 

Drzewnej "Paged", a potem w Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".  

Zmarł 14 maja 2014 r. w Otwocku. 

 Jestem uczestniczką tego konkursu po raz kolejny. Tym razem chciałam 

przybliżyć postać Pana Czesław Mużacza. Niestety nigdy nie miałam okazji 

osobiście poznać Pana Czesława. Szkoda, gdyż sama rozmowa z takim 

człowiekiem byłaby ogromnym wyróżnieniem. Był bohaterem, w tak okrutnych 

czasach. Pisząc o Panu Czesławie chciałam przybliżyć męstwo i bohaterstwo 

zwyczajnego człowieka żyjącego w tamtych tragicznych dla wielu ludzi 

czasach. To wzór do naśladowania, bo umiał przedłożyć dobro innych  

i ojczyzny ponad swoje. Nie myśląc o sobie kierował się ideą – Bóg, Honor, 

Ojczyzna. Dziś gdy słyszymy o bohaterach z czasów II wojny światowej,  

aż trudno uwierzyć, że ludzie byli zdolni do takich czynów. Dziś trudno o takich 
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bohaterów – bo dziś żyjemy w takich czasach, że nie musimy wychodzić  

z karabinem na ulicę, by walczy o ojczyznę. Na świecie jest jeszcze wiele 

miejsc gdzie giną ludzie a małe dzieci błagają o kromkę chleba. Tam gdzie teraz 

dzieją się takie dramaty na pewno też są tacy ludzie jak Pan Czesław. Ale myślę, 

że i dziś każdy z nas może być bohaterem. Przecież wokół nas jest tyle osób 

potrzebujących pomocy, może  niekoniecznie takiej pomocy jakiej potrzebowali 

w czasach okupacji. Wystarczy pomóc starszej sąsiadce, niepełnosprawnej 

osobie, czy młodszemu koledze. I dziś możemy być bohaterem. Takim 

zwyczajnym, a jak bardzo pomocnym.  

  

Pan Czesław został odznaczony:  

 Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari 

 Krzyżem Walecznych 

 Krzyżem „Za Wolność i Niepodległość” z Mieczami 

 Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami 

 Krzyżem Kawalerskim 
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Załączniki: 

Załącznik 1 

Wycinek z gazety opublikowanej  2 września 1939 roku 
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Załącznik 2 

Najazd Niemiec na Polskę – od 1 do 3  września 1939 roku 
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Załącznik 3 

Czesław Mużacz – młode lata 
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Załącznik 4 

Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari 
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Załącznik 5 

Krzyż Waleczny 
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Załącznik 6 

Krzyż „Za Wolność i Niepodległość” z Mieczami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

Załącznik 7 

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami 
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Załącznik 8 

Krzyż Kawalerski 
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Załącznik 9 

Honorowy Obywatel Gminy Józefów 
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