
Historia mojej małej ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-

AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy 

 

Ten konkurs był cudowną okazją aby poznać historię tych, którzy w jakimś stopniu przyczynili się do               

tego , że dziś możemy nazywać się Polakami. Poszukiwania nie były skomplikowane. Otrzymałam dużą 

pomoc nawet od urzędu miasta, gdzie dostałam adres spotkań stowarzyszenia związanego z Armią 

Krajową. Musiałam poczekać kilka dni, ponieważ spotkania odbywają się tylko raz w tygodniu 

(mianowicie w czwartek). Tam dostałam wiele imion i nazwisk dzieci żołnierzy Armii Krajowej. Niestety 

nie znalazłam żadnego żołnierza, który byłby w stanie ze mną porozmawiać. Większość z nich już nie 

żyje, a ci co pozostali nie byli w stanie ze mną rozmawiać z powodu kłopotów z pamięcią. Z wielu „opcji’’ 

postanowiłam się skupić na dwóch historiach. Oto pierwsza z nich:  

 Wacław Kosmala ps. Okszeja , urodzony w Bronowicach 22 lipca 1916 roku,  był żołnierzem 

Grupy Operacyjnej Polesie podczas kampanii wrześniowej (1939 r.), dowodzonej przez generała 

Franciszka Kleberga. Uczestniczył w bitwie pod Kockiem. Żołnierz Związku Walki Zbrojnej, a od 1942 

roku żołnierz Armii Krajowej. 

 Pan Wacław został przydzielony do sekcji wywiadu przez dowódcę obwodu Armii Krajowej Biłgoraj. 

Kapitanem był Józef Gnietkowski ps. Orsza, szefem wywiadu był Edward Bielecki ps. Wyżeł. Pracował 

w wywiadzie przez cały okres okupacji. Po wkroczeniu wojsk sowieckich do Biłgoraja w sierpniu 1944 

raku został aresztowany przez ekspozyturę NKWD w Biłgoraju i wywieziony do Lublina na                        

Majdanek , skąd udało mu się uciec pod koniec sierpnia 1944 roku. Po udanej ucieczce ukrywał się w 

Łukowej u pana Grzyba , a następnie w miejscowości Wola Mała ( niestety nie wiadomo u kogo). 

Powrócił ponieważ w Biłgoraju mieszkała jego żona Józefa wraz z półrocznym synkiem Krzysztofem. Od 

chwili ucieczki z Majdanku jako czynny członek Armii Krajowej kontaktował się z osobami 

przynależnymi do tej organizacji oraz czynnie uczestniczył w jej działaniach. 

W marcu w 1945 roku, szturmówka w sile 50 ludzi otoczyła wieś Wola Mała. Schwytali pana Wacława 

i w tej eskorcie pod bronią prowadzili związanego grubym powrozem przez cały Biłgoraj                                             

na posterunek Urzędu Bezpieczeństwa (widziała to również jego żona Józefa, która została wcześniej 

poinformowana). Komendantem policji był wówczas porucznik Pajdo, zastępcą szefa UB był Słowik               

ps. Murzynek. Pan Wacław w Biłgoraju w UB został brutalnie pobity , na tyle  że została mu załamana 

czaszka oraz miał połamane żebra…. Po tym wydarzeniu został przewieziony do więzienia do Chełma. 



„Akt oskarżenia 4 kwietnia 1945 roku:  Wacław Kosmala ps. Okszeja przynależał do czynnej organizacji 

Armii Krajowej mającej na celu obalenie demokratycznego ustroju państwa polskiego. Przestępstwo 

art. I Dekretu o Ochronie Państwa. Brał czynny udział w związku, który miał być tajemnicą w obaleniu 

władz państwowych, pomagając im wywiadem. Przestępstwo to jest przewidziane w art. VIII przez 

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Chełmie NR. G212/45.’’  

W końcu po wyjściu z więzienia w Chełmie , wycieńczony i schorowany powrócił do Biłgoraja. Zabrał 

żonę i syna , a następnie razem wyjechali na ziemie odzyskane.  

Tak rozpoczął się nowy etap życia pana Wacława w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W drodze na 

zachód niezwykle ciężko zachorował jego syn Krzysztof (2l.) , był wręcz umierający. Od śmierci uratował 

go lekarz który był Niemcem. Pan Wacław wraz z rodziną często zmieniał miejsce zamieszkania, a co za 

tym idzie często również zmieniał pracę. Mieszkał między innymi w Jeleniej Górze  i we Wrocławiu . 

Przyczyną były prześladowania za udział w Armii Krajowej. 

Pewnej wigilijnej nocy przyszło do domu pana Wacława paru studentów z uniwersytetu aby 

zaproponować mu przejście przez „zieloną granicę’’ na zachód. Pani Józefa w obawie, że w razie 

złapania zostaną rozstrzelani,  nie zgodziła się na ucieczkę.  

W 1947 roku postanowili wrócić do Biłgoraja, gdzie urodziła im się córka Anna. Niestety okazało się , 

że po tej męczącej tułaczce pani Józefa zachorowała na gruźlicę. Życie powoli toczyło się dalej, kolejne 

próby zdobycia pracy kończyły się fiaskiem ponieważ pan Wacław nie chciał wstąpić do Polskiej 

Zjednoczonej Partii Robotniczej.  

Dopiero gdy w roku 1956 przejął władzę Władysław Gomułka i dał możliwość powstawania drobnej 

przedsiębiorczości , pan Wacław założył swoją piekarnię , którą prowadził do 1965 roku. Na wiosnę 

został wezwany przez SB do Lublina na ulicę Krótką, a w listopadzie tegoż roku  do urzędu                

skarbowego, w którym dostał bardzo wysoki podatek za prowadzenie swojej działalności. Pan Wacław 

przejęty tą sytuacją żył w takim stresie, że nastąpił u niego wylew krwi do mózgu. Po tygodniu zmarł. 

Przed śmiercią mówił do córki „ to są stare dzieje’’ wskazując ręką na głowę.  

Po latach córka tak wspomina ojca: 

„Mój tata był osobą bardzo dobrą , przekazywał nam ideały „Bóg , Honor , Ojczyzna’’ , które trzeba                  

w życiu wypełniać. Nauczył nas szacunku do ludzi , mówienia prawdy i czynienia dobra. Był głębokiej 

wiary, wspomagał kościół. Był szanowany w środowisku Biłgoraja. Pozostał w pamięci rodziny                                

i przyjaciół jako człowiek wielkiej prawości , szlachetności i dobroci serca’’ – Anna Chawryluk  



To była pierwsza z historii, w tej było wiele informacji dzięki pomocy IPN ( Instytut Pamięci 

Narodowej). Niestety druga z nich nie jest aż tak szczegółowa lecz to co udało mi się dowiedzieć, moim 

zdaniem jest na tyle ciekawe , że również powinnam ją przedstawić w tym konkursie.  

Bohaterem drugiej historii jest pan Michał Kochmański, urodzony 17 lutego 1916 lub 1917 roku ( w 

różnych dokumentach widnieje inna data) we Lwowie. Pseudonim Gryf oraz Żbik. Najprawdopodobniej 

używał ich zamiennie dla wprowadzenia w błąd wroga. Pseudonim „Gryf’’  pochodzi od tego , że pan 

Michał pływał statkiem o nazwie „Gryf’’, który spłonął na morzu. Waleczność miał we krwi , istnieje 

spora możliwość , że to jego własny ojciec zaciągnął go do walki (Jan Kochmański).  

Oto fragment akcji (wyroku) z książki autorstwa Jerzego Markiewicza  „Partyzancki kraj’’ : 

„Zabieram ze sobą dwóch żołnierzy, Brzoza ( Marian Miazga) i Jastrząb (Tadeusz Miksza) oraz 

wywiadowcę (Michał Kochmański). O świcie 31 stycznia idziemy do mieszkania prywatnego na przeciw 

posterunku policji granatowej , gdzie – jak przypuszczano – Ostaszewski najprędzej może się 

znajdować. Każdy z nas uzbrojony. Czekamy. Wywiadowca Gryf cały czas wygląda zza firanki                                   

i obserwujemy , czy Ostaszewski nie zjawi się na ulicy. O godzinie 9:55 wywiadowca z radością krzyczy 

„idzie’’!. Daję rozkaz :-„ Chłopcy , za nim  w  ślad , do roboty’’. Wypadają z mieszkania , na ulicy 

opanowują się i jak lisy zdążają w ślad za nim(…) . Wywiadowca za chwilę był już na nowym punkcie 

obserwacyjnym.  

Po kilku minutach żołnierze wchodzą za Ostaszewskim do jakiegoś domu. Tu na korytarzu pomylili                     

się w drzwiach i weszli do innego pokoju. Przepraszają gospodynię i idą do drugiego mieszkania. Brzoza 

otwiera i widzi , że Ostaszewski całuje swoją kochankę.  

Padają dwa strzały z visa. Ostaszewski wali się na ziemię. Kochanka jego podnosi wrzask. Żołnierze 

wzywają ją do spokoju. Gdy to nie pomaga , jeden z nich strzela. Ranna – choć nie śmiertelnie – też 

pada na podłogę. Jastrząb podchodzi do żyjącego jeszcze Ostaszewskiego i strzela mu w głowę.  

Już nie będzie gestapowcem (…)’’  

Wiernym przyjacielem pana Michała był Borys… jego pies. Prócz tego , że chodził na zakupy                                              

(zawieszano mu koszyk , dawano pieniądze i listę  z zakupami , i chodził do najbliższego sklepu ) , to 

„inteligencją” Borysa raz ich uratowała.  

Pan Michał był w lesie wraz z psem, nagle zauważył Niemców. Zaczął się powoli wycofywać z nadzieją, 

że oddali się niezauważony. Niestety padły strzały , pan Michał został ranny, a pies głośno zawył. Pan 

Michał  wiedząc, że nie pozostawią go żywego, postanowił się nie ruszać i udawać martwego,  o dziwo 

pies również przestał się poruszać.  



Mój bohater był pewny, że pies też dostał i zdycha. Gdy Niemcy zaczęli się oddalać, ku zdziwieniu pana 

Michała, pies wstał i zaczął biec w stronę Biłgoraja zaalarmować o ataku i przyprowadzić pomoc.  

Pan Michał był aż w 3 obozach : niemieckim , rosyjskim (Syberia) i na zamku w Lublinie. Z każdego udało 

mu się uciec ale to nie jedyny przykład „szczęścia’’ pana Michała. Po wojnie również był prześladowany 

za uczestniczenie w AK ( niestety nie mam daty kiedy zaczął przynależeć do wojska) , pewnego dnia 

przyszło kilku mężczyzn ale na szczęście pana Michała oraz jego rodziny  nie było  w domu. Wzięli 

sąsiadów, kazali wyjść na dwór, a następnie wszystkich rozstrzelali, nawet dzieci.  

Podczas jednej z walk pan Michał został postrzelony w dłoń i stracił palca. 

Niestety tutaj się kończy szczęście  pana  Michała, ponieważ  zachorował na marskość wątroby. Męczył 

się kilka miesięcy aby następnie umrzeć w wieku 54 lub 55 lat. Jeszcze przed śmiercią założył 

Spółdzielnie Inwalidów „ Promień’’ . Był pierwszym szefem tej organizacji.  

Pomimo, że Polska została odbudowana, a relacje międzynarodowe uległy poprawie, nie można 

zapomnieć o bohaterach tych małych i dużych. Póki pamięć o nich żyje , oni również żyją.  

 

ZDJĘCIA: Wacław Kosmala 

Nielegalnie zrobiona szarfa od kolegów pana Wacława z partyzantki 

    



Pan Wacław Kosmala 

 

 

 



 

ZDJĘCIA: Michał Kochmański 

Pan Michał Kochmański 

 

 



Ordery pana Michała  

 



Dokumentacja uczestnictwa pana Michała w pogrzebie Józefa Piłsudskiego  

 

  

  



  

 

 

 

 

 

 

 



Inne dokumenty pana Michała  

   



  

  



  

  



 

 

Za pomoc dziękuję paniom : Teresie Kłosek , Annie Chawryluk , paniom z Urzędu Miasta oraz 

stowarzyszeniu i pani Annie Sadowskiej – mojej nauczycielce historii 


