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Kochany od paru wieków były przysiółkiem Rzeczycy Długiej. Osada 
Rzeczyca długa powstała w XV wieku, zwana była wówczas Górną 
Wielką lub Większą. Rozwój jej był dziełem magnackiego rodu 
Lubomirskich. Kochany były miejscowością przygraniczną - na 
północnym skraju wsi przebiegała granica pomiędzy monarchią 
austro-węgierską a cesarstwem rosyjskim. W miejscowości tej 
znajdowała się komora celna, a w pobliżu po drugiej stronie granicy 
dwa rosyjskie posterunki graniczne. Funkcjonowały tu między innymi:
 
• doskonale wyposażony młyn wodny,
• browar, 
• gorzelnia, 
• tartak,
• okazała karczma. 

Pod koniec XIX wieku w Kochanach znajdował się w Folwark 
Lubomirskich. Osada liczyła wówczas 66 ludzi zamieszkujących 
13 domów. Parafią Kochan był Rozwadów. Po odzyskaniu przez 
Polskę Niepodległości, Kochany zachowały dawny charakter 
Osady Śródleśnej. Mieszkańcy wsi utrzymywali się z pracy na roli 
i w leśnictwie. W okresie niemieckiej okupacji Kochany wspierały 
partyzanckie oddziały, we wsi ukrywali się również uciekinierzy. 
Na skutek pomocy udzielonej partyzantom - Niemcy 30 Września 1942 
roku przeprowadzili pacyfikację wsi, w której zamordowano 39 osób w 
tym 20 dzieci po czym wieś spalono. 
Po II Wojnie Światowej nastąpiła erozja wsi. Kochane zaczęły się 
wyludniać na początku XXI wieku we wsi mieszkało mniej niż 10 osób. 
Parafią dla Kochan po wojnie stały się Jastkowice. 

HISTORIA

30 Września 1942 roku Niemcy spacyfikowali śródleleśną wioskę 
Kochany liczącą niespełna 80 mieszkańców. SS, żandarmeria i oddziały 
Wehrmachtu przy pięknej pogodzie, tego dnia z samego rana otoczyły 
wieś ze wszystkich stron. Wchodząc do niej, Niemcy strzelali do 
napotkanych ludzi i podpalali zabudowania.
Ocaleli tylko ci mieszkańcy którzy pracowali w polu lub wcześniej 
zdołali uciec. Napastnicy zrabowali inwentarz żywy i wartościowe 
przedmioty, a wieś niemal doszczętnie spalili. Spłonęło 17 zabudowań 
mieszkalnych i gospodarczych oraz stogi z niedawno zebranym 
zbożem. Kronikarz rozwadowskiego klasztoru zapisał pod datą 30 
Września 1940 20 roku: 
“wieczór i dzisiaj widać pożary za Sanem... a 5 października 1942 
roku odnotował: Kochany, Kruszyna i Goliszowiec miały zniknąć z 
powierzchni ziemi wskutek działań ekspedycji karnej względem 
grasujących “band”... po tym mordzie zwłoki ofiar najpierw pochowano 
w zbiorowej mogile, później je ekshumowano i pochowano na 
cmentarzach Woli Rzeczyckiej, Jaskowicah i Rozwadowie. Po wojnie na 
miejscu mogiły postawiono drewniany krzyż... 
Kiedyś, w czasie okupacji niemieckiej przy Kochanach było pastwisko 
a wokół rósł las sosnowy, za pasem sosen znajduje się mały cmentarz. 
Część grobów ogrodzona żelaznym płotem; metalowy krzyż; kamienny 
nagrobek z czerwonego piaskowca i na nim tablica z napisem: zginęli 
śmiercią tragiczną 29 Września 1942 roku Grabacka Stefania lat 39 
Stęciwilk Ewa lat 40 Stęciwilk Jan lat 14. Pokój im duszom obok jeszcze 
4 growy ale bez napisów. 



Kochany, wieś wśród lasów niegdyś przysiółek Rzeczycy Długiej 
miał niespełna 80 mieszkańców - dziś nie ma nawet 10. Stoi jeszcze 
kilka domów. Ludzie opuścili wieś, chłopi oddali swe gospodarstwa 
państwu za rentę. Młodych wessała przede wszystkim niedaleka ale 
przemysłowa Stalowa Wola. 

Na skraju lasu, w pobliżu zabudowań Krakowskich - zapewne 
ostatnich mieszkańców Kochan przy samej łące stoi ogrodzony 
łańcuchem kamienny pomnik skryty między dorodnymi tujami. 
Napisano na nim dedykację w 4 rocznicę upamiętnienia bitwy 
oddziału Gwardii Ludowej imienia Bartosza Głowackiego z Niemcami 
pod Kochanami dnia 22 października 1943 roku. Dawniej odbywały 
się tutaj specjalne uroczystości organizowane przez komunistyczną 
władzę i Związek Bojowników o Wolność i Demokracją. Teraz na 
nagrobku conajwyżej ktoś złoży kwiaty. Na nowo ożyło to miejsce 
w słoneczną niedzielę 29 października 2003 roku gdy zabrali się 
kombatanci oraz przedstawiciele lokalnych władz aby przypomnieć 
wydarzenia przed sprzed kilkudziesięciu lat i uczcić pamięć ich 
uczestników. Tego dnia na pomniku znalazła się nowa, z czarnego 
szlifowanego kamienia, tablica z dedykacją w hołdzie uczestnikom 
bitwy pod Kochanami. W 65 rocznicę Kombatanci i Społeczeństwo 22 
października 2003.

Pogodne dni października 1943 roku Partyzanci Gwardii Ludowej 
wciąż głodni broni, zgromadzili się w rejonie Janików i Kochan w 
oczekiwaniu na sowieckiej zrzut. Miał nastąpić w nocy z 20 na 21 lub z 
21 na 22 października . Niemcy z samolotów wyśledzili to zgrupowanie 
zaczęli bowiem pacyfikację Zasania . Okupant zgromadził znaczne 
siły policyjne - 25 pułk policji, 208 batalion policji ochronnej oraz 
wojsko - w sumie około 4000 ludzi. 
Akcję pacyfikacyjną głównie Północnej części Zasania rozpoczęto 18 
października 1943 roku. Niemcy dzięki lotniczemu wywiadowi natrafili 
na partyzanckie zgrupowanie z którym postanowili natychmiast się 
rozprawić. Z początku partyzanci uzyskali przewagę nad niemiecką 
forpocztą, lecz wkrótce nadeszły posiłki niemieckie i słabo uzbrojone 
oddziały GL nie miały szansy na równą walkę. Musiały się wycofać 
i skierować w kierunku Kochan. Starcie pod Kochanami było 
najgłośniejszą akcją bojową 3 batalionu GL. W bitwie uczestniczył 3 
batalion oraz część 4 batalionu. Najgorętszy ból rozgorzał na polanie 

leśnej koło wsi Kochany po kilkugodzinnej walce partyzanci 
zdołali się przedrzeć przez kordon obławy zginęło 5 partyzantów, 
a kilkunastu zostało rannych. Z powodu ran zmarł jeden z 
partyzanckich dowódców Antoni Paleń pseudonim Jastrząb.

Dziś garstka mieszkańców kochan pielęgnuje miejsce pamięci i 
przekazuje młodym pokoleniom ciężką prawdę o przeszłości tej 
pięknej śródleśnej osady.  



Interaktywna mapa google z miejscami pamięci

MAPA Z MIEJSCAMI PAMIĘCI W POBLIŻU OSADY KOCHANY

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=pl&mid=1jD--CTgKYo5lyXsqv2-lNBS2Q6x9DEBe&ll=50.67373862657027%2C22.194568482601667&z=13


W najbliższej okolicy Osady Kochany istnieje wiele miejsc o bogatej i 
indywidualnej historii. Wiele z nich związanych jest jednak z tragedią 
pacyfikacji i Drugą Wojną Światową.
Naszymi działaniami pragniemy upowszechnić wiedzę odnośnie 
historycznych wydarzeń regionu wśród mieszkańców. Aktywności 
które proponujemy są możliwe do realizacji dla każdego 
zainteresowanego. 

Proponujemy trasy spacerowe, biegowe oraz rowerowe po lasach 
w Jastkowicach i okolicy. W malowniczym otoczeniu różnorodności 
drzew, zobaczyć można miejsca upamiętniające historię miejsca, 
tragedię pacyfikacji oraz niejedną kapliczkę przydrożną. 

TRASY PIESZE, BIEGOWE I ROWEROWE PO 
MIEJSACH PAMIĘCI



Trasa biegnie ścieżkami i drogami gruntowymi Lasów Janowskich. 
Długość trasy to 10 km.

Spotkanie i start biegu przy Rogatywce. Po drodze zobaczysz kilka 
miejsc pamięci wydarzeń z okresu wojny. Są to między innymi:

Rogatywka 
Na dębowych i olchowych balach, przy leśnej drodze, tuż przy domu 
rodziny Koczwarów w Kochanach, znajduje się okazałych rozmiarów 
pomnik rogatywka.
Daszek czapki przedwojennego podporucznika osłania tablicę 
informacyjną o dwóch lokalnych, dramatycznych wydarzeniach z 
czasów drugiej wojny światowej: pacyfikacja wsi i starcie polskich 
partyzantów z Niemcami.

„Ta kompozycja plastyczna, jest poświęcona nie tylko Kochanom, 
ale również mojemu dziadkowi – Kapralowi Janowi Koczwarze, który 
zginął pod Stanisławowem w czasie wojny polskobolszewickiej”

Zbigniew Koczwara

TRASA BIEGOWA
PIERWSZY BIEG MIEJSCAMI PAMIĘCI
KOCHANY 2021

Kamień Pamięci przebiegu granicy austryjacko-rosyjskiej
Były lata 60te, jeszcze chodziłem do podstawówki, gdy z bratem 
Henrykiem, chodziliśmy na żurawiny daleko w las, aż pod bagna 
Imieltego Ługu. Wtedy zobaczyłem resztki zmurszałego rosyjskiego 
słupa granicznego i pozostałe części wieży wartowniczej.”
Pod koniec lat 60tych relikty przeszłości zniknęły z miejsca oraz 
z pamięci mieszkańców. Dobry czas nastąpił podczas stulecia 
odzyskania niepodległości.
W 2018 roku w historycznym punkcie stanął kamień upamiętniający. 
Na granicie wyżłobiono napis:

„Pamiętamy. Ta droga od 1772 r. od pierwszego rozbioru Polski 
stanowiła granicę między Rzeczpospolitą i Austrią. Po trzecim 
rozbiorze Polski stała się granicą między państwami zaborczymi 
carską Rosją i Cesarstwem Austro-Węgierskim. Przez 146 lat do 1918 
r. dzieliła Polaków i polską ziemię. Tu stały słupy graniczne i wieże 
wartownicze. W 100 rocznicę odzyskania Nieodległości przez Polskę 
z inicjatywy Jastkowickiego Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego 
Dziedzictwo i Pamięć”

10 km



Śladami Kapliczek to 27 km rajd rowerowy po terenach gruntowych. 
Trasa przeznaczona jest dla rowerów górskich. Po deszczu możliwe są 
utrudnienia w postaci szerokich kałuż.

Na trasie spotka się kapliczki rzeźbione przez lokalnego rzeźbiarza 
Wiesława Pułapę. Artysta ma charakterystyczny, ciekawy styl.

RAJD „ŚLADAMI KAPLICZEK”

Kapliczka Jezusa Frasobliwego w Brandwicy

Kapliczka Anioła Stroża pod Szkołą 
w Jastkowicach

Kapliczka Pieta na Zabytkowym Cmentarzu Wo-
jennym w Kochanach

Kapliczka św. Huberta w Rudej



Trasa na której spotkasz najważniejsze miejsca pamięci poświęcone 
ofiarom pacyfikacji. Na drodze znajdziesz również kapliczki przydrożne, 
a w śród nich bardzo piękna kapliczka pod Dębem. Malownicza trasa 
biegnie lasami oraz cześciowo przez stawy. Trasę można przejechać 
rowerem bądź przejść pieszo. Po ulewach utrudnienia w postaci 
rozległych i głębokich kałuż. Trasa dedykowana rowerom górskim. 
Miejscem początkowym i końcowym jest pomnik Rogatywką, 
zlokalizowany tuż obok Osady Kochany. 
Grupy minimum 10 osób, po wcześniejszej rezerwacji, mogą przy 
okazji odprężyć się przy grillu oraz zwiedzić przydomowy zwierzyniec 
Prawie Zoo.

RAJD MIEJCAMI PAMIĘCI

17 km



Osada Kochany mieści się w Jastkowicach, Kochany 8

Wszystkie rezerwacje odbywają się wyłącznie po wcześniejszym 
kontakcie telefonicznym: tel. 15 8244290

Adres korespondencyjny:

Jastkowickie Stowarzyszenie Dziedzictwo i Pamięć

ul. Brandwicka 2

37-403 Jastkowice

tel. 15 8244290

NIP: 8652567317

KONTAKT


