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Tomasz Panfil

Dzieje Antoniego Kopaczewskiego „Lwa” i jego oddziału to jedna z najtra-
giczniejszych i jednocześnie najbardziej tajemniczych historii polskiego pod-
ziemia niepodległościowego na Lubelszczyźnie. Dramat, który rozegrał się we 
wrześniu 1946 roku w kolonii Ignasin, zagłada kadrowego zespołu oddziału 
„Lwa” sprawiły, że nawet bezpieka zyskała zaledwie szczątkowe i niepełne in-
formacje o wcześniejszych latach partyzanckiej działalności „Lwa”. Informacje 
zawarte w ubeckich dokumentach, a dotyczące ludzi i wydarzeń z roku 1945 
i 1946 są niepełne, sporo w nich zastrzeżeń, że coś zdarzyło się „prawdopodob-
nie”, że okoliczności są nieznane, a powody niejasne.

Historia „Lwa” wymaga naszej uwagi. Dostatecznym powodem jest jego tra-
giczna śmierć, lecz jeszcze ważniejszym jest rozmach i bezkompromisowość jego 
stosunkowo krótkiej walki z komunistycznym zniewoleniem, a nade wszystko 
fakt, że po dziś dzień wspominany jest przez tych, którzy go znali, jako ktoś 
wyjątkowy, nawet wśród niezwykłych ludzi tamtych czasów.

Okruchy przeszłości 

Polska Ludowa była wrogiem prawdy historycznej. Ufundowana na kłam-
stwie katyńskim i oszustwie 22 lipca, konsekwentnie wypierała prawdę o pol-
skiej historii z przestrzeni publicznej. Mówienie prawdy o bolszewickim na-
jeździe, o 17 września, o Powstaniu Warszawskim i tak zwanym „wyzwoleniu” 
mogło być – i to w najlepszym razie – przyczyną nieprzyjemności w szkole, 
w pracy. Prawda jednak żyła w domach rodzin polskich żołnierzy, domach ofiar 
komunistycznych reżimów sowieckiego i polskiego. Prawda żyła, ale coraz słab-
sza i bledsza, bo nieubłagana biologia zabierała świadków prawdy: odchodzili 
nie zostawiając utrwalonych wspomnień, a jedynie wspomnień cień trwający 
w pamięci młodszych pokoleń. Źródłem wiadomości o życiu Antoniego Kopa-
czewskiego są dla nas przede wszystkim jego synowie: Antoni, Czesław i Wło-
dzimierz. Najstarszy Antoni w chwili śmierci „Lwa” miał zaledwie pięć lat, Cze-
sław 3, a najmłodszy Włodzimierz 5 miesięcy. Bracia Kopaczewscy dopiero na 
początku lat 90-tych XX wieku, po przełomie roku 1989, postanowili starać się 
o pełne wyjaśnienie okoliczności śmierci ojca oraz o rekompensatę za trudne 
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lata, jakie przeżywała rodzina Antoniego po jego śmierci. Źródłem zaś informa-
cji o śmierci Kopaczewskiego są akta Urzędu Bezpieczeństwa.

Jak opowiadali prokuratorom Prokuratury Wojewódzkiej w Lublinie bracia 
Kopaczewscy, informacje o życiu i śmierci swego ojca zawdzięczali opowieściom 
matki, Cecylii Kopaczewskiej z domu Smolira oraz jej ojca Michała Smoliry, 
a  także wspomnieniom świadków tragicznych wydarzeń w Ignasinie, żołnie-
rzom „Lwa”, którzy przeżyli masakrę urządzoną oddziałowi przez grupę ope-
racyjną UB i MO, przetrwali więzienia i po latach, szeptem i w tajemnicy opo-
wiadali synom dowódcy, jak było naprawdę. Po latach, w roku 1992 opowieści te 
trafiły do Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
i Instytutu Pamięci Narodowej, zaś cztery lata później do Prokuratury Woje-
wódzkiej w Lublinie.

Rówieśnik Niepodległej Antoni Kopaczewski urodził się 25 maja 1918 
roku. Dwa tygodnie przed jego narodzeniem oddziały polskiego II Korpusu 
pod dowództwem generała Józefa Hallera stoczyły z Niemcami krwawą bitwę 
pod Kaniowem, zaś 26 maja I Korpus Polski dowodzony przez generała Józefa 
Dowbor-Muśnickiego, który dotychczas walczył z bolszewikami, został oto-
czony przez Niemców w rejonie Bobrujska i zmuszony do demobilizacji. Choć 
Antoś przyszedł na świat w okresie niepowodzeń, to już pół roku później stał się 
obywatelem wolnej i niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawicielem 
pierwszej od 123 lat generacji Polaków, którym przyszło dorastać w suwerennej 
Polsce. 

Wedle rodzinnych przekazów Antoni Kopaczewski po ukończeniu szkoły 
podstawowej wstąpił do szkoły wojskowej dla małoletnich. Szkoły te kształciły 
w cyklu dwuletnim absolwentów siedmioklasowej szkoły podstawowej. Opo-
wieści braci uzupełniają się: Czesław Kopaczewski mówi, że jego ojciec trafił 
do Szkoły Podoficerów Piechoty dla Małoletnich, Włodzimierz – na podstawie 
słów dziadka – uzupełnia, że była to szkoła w Nisku (numer 3), i że Antoni opu-
ścił ją w stopniu kaprala. Matka powiedziała Czesławowi, że jego ojciec walczył 
we wrześniu 1939 roku w szeregach 43 pułku piechoty. Pułk ten przeszedł szlak 
bojowy walcząc w ramach 13 Dywizji Piechoty od Bydgoszczy po Tomaszów 
Lubelski i Krasnobród. Za bohaterską postawę w czasie kampanii wrześniowej 
pułk został odznaczony Orderem Krzyża Wojennego Virtuti Militari. Włodzi-
mierz Kopaczewski mówi jedynie, że ojciec walczył gdzieś na terenach wschod-
nich, co potwierdza Antoni powołując się na słowa matki, że wrześniowy szlak 
bojowy ojciec zakończył na ziemiach, na które wkroczyła Armia Czerwona.

Po zakończeniu wojny obronnej 1939 r., Antoni wraz z rodzicami zamiesz-
kał w Piaskach, na przedmieściu Wajzerówka. Tu, jeszcze w 1939 r., nawiązał 
kontakty z organizującym się ruchem niepodległościowym. W Piaskach Jerzy 
Drylski organizował oddział „Baonów Zemsty”, jednej z pierwszych organiza-
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cji niepodległościowych na Lubelszczyźnie. Niektóre relacje mogą świadczyć, 
że Antoni Kopaczewski, jak wielu młodych mieszkańców Piask, był członkiem 
„Baonów”. Włodzimierz twierdzi, że ojciec obawiając się aresztowania przez 
Niemców ukrywał się i rzadko bywał w domu. Trzej bracia również rzadko 
widywali matkę, która wprawdzie formalnie zamieszkiwała w domu swych ro-
dziców, ale z racji działalności w strukturach Batalionów Chłopskich, oraz ze 
względu na działalność męża, dość często zmieniała miejsce pobytu. 

Niewiele mamy informacji o działalności „Lwa” w czasie okupacji niemiec-
kiej. Świadkowie są zgodni, że należał już do ZWZ, potem zaś do Armii Kra-
jowej. Maksymilian Jarosz z Piask pamięta, że Antoni Kopaczewski jako przed-
wojenny podoficer i żołnierz żandarmerii otrzymał funkcję zastępcy dowódcy 
oddziału specjalnego rejonu III AK. Wiemy też, że grupa bojowa dowodzona 
przez „Lwa” wchodziła w skład zgrupowania majora cc Hieronima Dekutow-
skiego „Zapory”.

Przeciwko czerwonym 

Druga część historii „Lwa” zaczyna się w lipcu 1944 r. Na Lubelszczyznę 
wkraczają jednostki frontowe Armii Czerwonej. Sowieci na wschodnich zie-
miach Rzeczypospolitej bezwzględnie eksterminowali żołnierzy AK oraz po-
lityków podziemia realizujących plan „Burza”, czyli współdziałania oddziałów 
bojowych AK z jednostkami frontowymi Armii Czerwonej oraz ujawniania się 
członków struktur PPP występujących wobec Sowietów w charakterze gospo-
darzy terenu. Mimo to, kierownictwo Polskiego Państwa Podziemnego uparcie 
kontynuuje realizację tego samego planu na Lubelszczyźnie. I historia się po-
wtarza konsekwentnie, wedle jednego schematu: dowódcy pierwszoliniowych 
jednostek sowieckich uśmiechają się, dziękują za wsparcie wznoszą toasty za 
braterstwo broni i wspólną walkę z „germańcem” oraz okrzyki „W pieriod, na 
Berlin!” i ruszają na zachód. Potem nadciągają oddziały NKWD wiozące komu-
nistycznych aparatczyków oddelegowanych do pełnienia obowiązków Polaków: 
oficerowie i politycy zostają aresztowani, rozstrzelani, w najlepszym wypadku 
wysłani na wschód, żołnierze zaś otrzymują ofertę nie do odrzucenia: albo wstą-
pienie do „berlingowców” albo obóz lub „czapa”. Świadkowie pamiętający rok 
1944 oraz rodzina Antoniego zgodnie twierdzą, że zaczął on ukrywać się na 
nowo, tym razem przed komunistami, bowiem otrzymał informacje, że jest po-
szukiwany przez NKWD, że w razie ujawnienia grozi mu śmierć. Niewyklu-
czone zatem, że „Lew” zdekonspirował się jako dowódca oddziału AK właśnie 
w czasie akcji „Burza”. Mąż i ojciec dwóch synów, żołnierz walczący w otwartej 
wojnie i w partyzantce od pięciu lat – każdy na jego miejscu chciałby móc za-
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kończyć walkę, wyjść z podziemia, rozpocząć normalne życie. Jakże wielu mło-
dym Polakom nigdy nie była dana taka szansa – uznani przez uzurpatorskie 
władze komunistyczne za „faszystów” i „bandytów”, wiedzą że próba ujawnienia 
się skończy się nocnym strzałem w tył głowy i potajemnym pochówkiem w ano-
nimowym dole, podejmują decyzję o dalszym trwaniu w konspiracji. 

Antoni Kopaczewski odtwarza swój oddział już w strukturach Stowarzysze-
nia „Wolność i Niezawisłość”. WiN pomyślany był jako struktura prowadząca 
raczej walkę polityczną i propagandową, jednak wobec brutalnych akcji komu-
nistycznej bezpieki, stopniowo się radykalizuje podejmując na nowo zbrojny 
opór przeciwko sowietyzacji i zniewoleniu polskiego społeczeństwa.

„Karty na czyny przestępcze dokonane przez bandę pod d-ctwem „Lwa”

Taki tytuł nosi teczka założona przez Wydział „C” Komendy Wojewódzkiej 
Milicji Obywatelskiej w grudniu 1978 roku. Antoni Kopaczewski nie żyje już 
od ponad 32 lat, a jego działalność wciąż była przedmiotem studiów i analiz 
funkcjonariuszy peerelowskiej bezpieki. Pierwszych 21 kart dotyczy nielegalne-
go - oczywiście z punktu widzenia komunistycznych uzurpatorów - posiadania 
broni przez członków oddziału. Dwudziestu jeden uzbrojonych żołnierzy - tylu 
doliczyła się bezpieka. Od karty 22 zaczynają się opisy akcji dokonanych w okre-
sie półtora roku przez oddział „Lwa”. Kart takich jest w sumie 57. Czyli ujmując 
rzecz czysto statystycznie, trzy razy w ciągu miesiąca żołnierze „Lwa” uderzali 
w reżim rekwirując pieniądze, uniemożliwiając funkcjonowanie struktur i insty-
tucji, likwidując aparatczyków i kolaborantów komunistycznych. Lektura opisów 
akcji przeprowadzonych przez oddział „Lwa” nasuwa kilka ciekawych wniosków 
i spostrzeżeń. Jednak najpierw przyjrzyjmy się niektórym z nich. W marcu (21) 
1945 r. w Piaskach oddział zlikwidował milicjanta Mordkę Honika, a 4 miesiące 
później - również w Piaskach - Moszka Honika, działacza Polskiej Partii Ro-
botniczej, ojca Mordki. Od kul żołnierzy „Lwa” padli również: donosiciel Cze-
sław Ziółkowski, funkcjonariusz lubelskiej bezpieki Edward Jeleń, małżeństwo 
Zajączkowskich - gorliwych komunistów, członkowie PPR Jan Maciejewski, 
Feliks Koch, Michał Winiarczyk. Wszystkie zamachy dokonane zostały w ciągu 
zaledwie 4 miesięcy, na terenie jednej gminy - czyli Piask. Dwadzieścia kilo-
metrów od Lublina, pierwszej stolicy zniewolonej przez komunistów Polski, na 
terenie sporego miasteczka i gminy oddział podziemia antykomunistycznego 
rządzi praktycznie niepodzielnie. Bo przecież to nie wszystko: 24 kwietnia lu-
dzie „Lwa” rekwirują pieniądze z kasy gminy i spółdzielni handlowej. Akcję po-
wtarzają dwie doby później, w nocy 26 kwietnia, a ich łupem pada nie tylko pra-
wie dwukrotnie większa kwota pieniędzy, ale również dwie maszyny do pisania. 
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Tej samej nocy żołnierze „Lwa” opanowują również piasecki posterunek MO, 
w którym rozbrajają z „pepeszy” kaprala Andrzeja Łydę. W lipcu oddział dwu-
krotnie dokonuje rekwizycji w majątku w Łysołajach, w sierpniu w przetwórni 
w Milejowie, w gorzelni w Kębłowie i w spółdzielni w Fajsławicach, pierwsze-
go września zaś od kuli Władysława Grabowskiego ginie zastępca komendanta 
posterunku MO w Biskupicach milicjant Władysław Kot. Grupy operacyjne 
UB, MO i KBW nie są w stanie zapobiegać akcjom „Lwa”, przybywają na miej-
sca zdarzeń zbyt późno, gdy trop partyzantów już jest zimny. Bezpieka sięga 
zatem po swój ulubiony oręż - po agenturę. Siedemnastego września 1945 r., 
podporucznik Stanisław Michalik, zastępca kierownika Powiatowego Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie wydaje „postanowienie o zaprowadze-
niu rozpracowania agenturalnego na przywódców A.K. Rejonu 3-go”. Czytamy 
w nim: „Ja, zastępca kierownika P.U.B.P. w Lublinie Michalik Stanisław ppor. roz-
patrzywszy materiały na dowódców Rejonu 3-go A.K. na nazwiska: 1. Grabowski 
Edward pseudonim „Proch”; 2. Kutwa Jan pseudonim „Czapka” z-ca Rejonu 3-go; 
3. Dudek Kazimierz „Tygrys”, kom. propagandy Rejonu 3-go; 4. Ziętek Władysław 
„Hejnał”, z-ca kom. propagandy R. 3-go; 5. Kopaczewski Antoni „Lew”, Kom. od-
działu lotnego R. 3-go, po rozpatrzeniu materiałów ustaliłem że: 1/ W/w dowódcy 
Rejonu 3-go A.K. działają na szkodę Państwa Polskiego i przeciw ustrojowi Polski 
Demokratycznej. 2/ Dotychczas nie wyszli z konspiracji i nie złożyli broni. 3/ W pod-
ległych im terenach uprawiają propagandę przeciw rządowi Jedności Narodowej 
i Polski Demokratycznej. 4/ Wydają nielegalne broszury i ulotki redagowane i bite 
w Rejonie 3-cim. 5/ Posiadają nielegalną maszynę do pisania, odbywają nielegalne 
zebrania, oraz utrzymują łączność z placówkami. Na powyższ. grupę postanowiłem: 
zaprowadzić grupowe rozpracowanie pod pseudonimem „Szlachta”, sukcesywnie ją 
rozpracowywać, oraz powyższe rozpracowanie agenturalne zarejestrować w I-szym 
wydziale W.U.B.P. w Lublinie.”

Agenturalne dotarcie do oddziału „Lwa” okazało się jednak trudne, trudniejsze 
niż zapewne sądziła początkowo bezpieka. Doświadczony w pracy konspiracyjnej 
„Lew” był ostrożny, nie dawał się podejść. Oto opis nieudanej próby infiltracji od-
działu podjętej w listopadzie 1945 r.: „... „Lew” zorganizował zebranie członków swej 
bandy i tych byłych członków AK, których zamierzał wykorzystać w dalszej działalno-
ści - w swoim mieszkaniu w Piaskach. W zebraniu uczestniczył również Łuszczyński 
Franciszek ps. „Ryś” porucznik WP z RKU Lublin, którego „Lew” przedstawił jako wy-
słannika Komendy Obwodu „WiN” z Lublina. W trakcie zebrania powziął podejrze-
nia, że Łuszczyński jest „nasłany” i w dniu 17 listopada 1945 r. po sprawdzeniu przez 
ps. „Figusa” swych podejrzeń Kopaczewski Antoni ps. „Lew” wykonał na Łuszczyń-
skim Franciszku wyrok śmierci podczas ponownego spotkania z wym. w rejonie Piask.”  
Mijały miesiące, „Lew” wykonywał kolejne akcje, likwidował kolejnych komu-
nistów: w pierwszy dzień 1946 r. w Kozicach Dolnych wykonano wyrok na  
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peperowcu Czesławie Kasprzaku, w lutym   Pełczynie na Wacławie Danielu, 
w  marcu na Henryce Żur, potem w Kozicach na sekretarzu PPR Janie Wi-
niarczyku, w kwietniu w Malinówce na Czesławie Czerniaku. W maju „Lew” 
nakazał wykonanie wyroku na pospolitym bandycie rabującym ludzi w gminie 
Fajsławice. W lipcu w Piaskach oddział zorganizował zasadzkę na jadących na 
„akcję” funkcjonariuszy bezpieki i MO - ranny został wówczas sam komendant 
MO z Piask Stanisław Kasprzak oraz jeden z bezpieczniaków. W lipcu, na jed-
nej z ulic Piask, Zdzisław Dąbrowski ps. „Senator” wykonał wyrok na konfident-
ce Józefie Rot-Wróblewskiej. W sierpniu oddział opanował posterunek MO 
w Biskupicach, wykonał wyrok na Władysławie Iskrze w Stryjnie i na niejakim 
Mazurku w Siedliszczkach oraz na Feliksie Samborskim w Bystrzejowicach. 
Siódmego września „Lew” ze swymi ludźmi zlikwidował w Giełczwi milicjanta 
Józefa Małochę z posterunku w Piaskach, po czym postanowił odskoczyć na 
kwaterę w Kolonii Ignasin. 

Desperacja... pewnie to słowo najlepiej opisuje uczucia funkcjonariuszy bez-
pieki zupełnie bezradnych wobec działalności oddziału Antoniego Kopaczew-
skiego. Wyliczone wyżej likwidacje komunistów i konfidentów to przecież nie 
wszystko - liczne akcje ekspropriacyjne musiały budzić wściekłość nie mniejszą, 
bo przynosiły potężne straty materialne: na przykład w czasie akcji na stację 
kolejową w Trawnikach (sierpień 1946 r.) w ręce żołnierzy „Lwa” wpadło 120 
tysięcy złotych, oni a kilka dni później w tychże samych Trawnikach z kasy spół-
dzielni zarekwirowali prawie 126 tysięcy.

Antoni Kopaczewski był dla bezpieki śmiertelnym wrogiem nie tylko dla-
tego, że bezkompromisowo, śmiało i sprytnie zwalczał komunistyczny reżim 
eliminując jego funkcjonariuszy i sługusów, osłabiając go ekonomiczne przez 
rekwizycje. Kto wie, czy nie ważniejszym działaniem od tych wszystkich akcji 
zbrojnych - w końcu „Zapora”, „Uskok”, „Podkowa”, „Boruta”, „Jastrząb”, „Że-
lazny” czy „Orlik” dokonywali uderzeń na znacznie większą skalę - była dzia-
łalność wydawnicza. Wyraźnie przyznał to funkcjonariusz Stanisław Michalik 
w swym postanowieniu o podjęciu agenturalnego rozpracowania: to działalność 
propagandowa i wydawnicza była przez niego postrzegana jako główne zagro-
żenie dla „ustroju Polski Demokratycznej”. 

O działalności tej więcej dowiadujemy się z zeznań, jakie w lubelskim U.B. 
złożyła we, wrześniu i październiku 1946 r. Michalina Dziachan „Sikorka”, sanita-
riuszka oddziału. W zabudowaniach jej rodziców w Ignasinie oddział „Lwa” miał 
swoją najbardziej zaufaną kwaterę: oprócz „Sikorki” do oddziału „Lwa” należeli 
także jej dwaj bracia - Józef „Wyścigowy” i Tadeusz „Leśny”. „Sikorka” opowie-
działa przesłuchującemu ją funkcjonariuszowi PUBP Teodorowi Maksymiukowi, 
że w maju 1946 r. „Lew” przywiózł do Ignasina maszynę do pisania i powie-
lacz „korbowy”. Razem z Władysławem Ziętkiem pseudonim „Hejnał” pisali na  
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maszynie teksty, które następnie odbijali na powielaczu „tajne gazety, które póź-
niej czytałam”. Powielacz „Lew” - wedle zeznań „Sikorki” - przewiózł później 
w inne miejsce (do tej kwestii jeszcze wrócimy), maszyna została i była używa-
na tak przez „Lwa”, jak i przez „Hejnała”. I w ten sposób dowiadujemy się jak 
powstawał redagowana i wydawana przez Kopaczewskiego gazetka „Wolność 
i Niezawisłość”.

Na koniec tego przedstawienia działalności oddziału „Lwa” jeszcze jedna re-
fleksja: sporządzający na przełomie lat 70 i 80-tych karty funkcjonariusze MO 
niekiedy - zapewne odruchowo - pisali „oddział „Lwa”, lub opisując zdarzenia 
używali słowa „prawdopodobnie”. Te „nieprawomyślne” sformułowania zostały 
skorygowane: ktoś - może przełożony autorów kart - długopisem skreślał słowo 
„oddział” i dopisywał „banda”. Skreślał również słowo „prawdopodobnie” - bo 
nawet po upływie tylu lat, „Lew” musiał być winnym bez żadnych wątpliwo-
ści. To dążenie do obciążania „Lwa” winą za wszelkie możliwe przestępstwa, to 
trwające przez cały okres istnienia PRL-u oskarżanie go o bandytyzm, zauważył 
Piotr Kononowicz, który w 44 rocznicę śmierci Kopaczewskiego opublikował 
w „Dzienniku Lubelskim” tekst pod tytułem „Tragedia w Ignasinie”. W puen-
cie napisał: „Jeszcze w marcu 1989 roku Lesław Gnot i Adam Sikorski w swoich 
artykułach w „Sztandarze Ludu” i „Kurierze Lubelskim” głosili zasadę, że ci którzy 
zostali zgładzeni za podniesienie ręki na władzę ludową, nadal powinni być nazy-
wani bandytami.” 

Masakra w Ignasinie

Doniesienie agenturalne, wymuszone torturami zeznanie członka podzie-
mia - to dwa najczęstsze źródła sukcesów odnoszonych przez bezpiekę w wal-
ce z podziemiem niepodległościowym. Skąd UB dowiedziało się, że po uda-
nej likwidacji 7 września milicjanta Józefa Małochy, grupa „Lwa” udała się do 
Ignasina, pozostawało przez lata tajemnicą. Jedyny ocalały z grupy Piotr Bańka 
„Lisek”, podejrzewał o zdradę któregoś z żołnierzy. Swoimi podejrzeniami po-
dzielił się wiele lat później z synami „Lwa” i tak ta wersja dostała się do akt 
śledztwa prowadzonego przez Komisję i przez Prokuraturę w latach 90-tych. 
Podstawowym źródłem opowiadającym o masakrze oddziału „Lwa” jest raport 
dowodzącego akcją w Ignasinie kierownika śledczego PUBP podporucznika 
Teodora Maksymiuka, napisany na gorąco, zaraz po masakrze w Ignasinie, a ad-
resowany do szefa PUBP w Lublinie. We wstępie informuje Maksymiuk o po-
wodach podjętej przez siebie akcji: „W dniu 7 na 8 września 1946 r. Maksymiuk 
Teodor Kierownik Śledczy P.U.B.P. Lublin wraz z pracownikami P.U.B.P. i Mil. 
Pow. Lublin udałem się w/g danej wiadomości do kol. Ignasin gm. Fajsławice pow. 
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Krasnystaw celem zlikwidowania bandy Kopaczewskiego Antoniego ps. „Lew”. Ban-
da tegoż dnia kwaterowała w domu Dziachanów w kol. Ignasin pow. Krasnystaw, 
u członków tejże bandy, gdyż dwóch synów Dziachana i córka Dziachan Michalina 
ps. „Sikorka” sanitariuszka „Lwa”.” (składnia oryg.)

„W/g danej wiadomości”... Pierwsze skojarzenie: rozpracowanie agenturalne 
o kryptonimie „Szlachta” przyniosło efekt! Ktoś doniósł, zdradził miejsce poby-
tu „Lwa”. Istnieje jednak jeszcze jeden raport. Jego autorem był Franciszek Piąt-
kowski, szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, adresatem 
zaś Departament III Ministerstwa Bezpieczeństwa. Raport specjalny 0212/45 
powstał 10 września, nosił tytuł „W sprawie operacji przeprowadzonej w celu 
zlikwidowania bandy „Lwa” w dniu 8 września 45 r. oraz zatrzymania Zięt-
ka Władysława ps. „Hejnał” Kom. rejonu „WiN” obecnie ps. „Nieznany”. „Szef 
WUBP rozwija wątek „danych wiadomości” kierując nas na nowy trop: „Dnia 
8 września 1946 r. został zatrzymany przez P.U.B.P. w Lublinie Ziętek Władysław 
ps. „Hejnał”, „Nieznany” Kom. rejonu organizacji „WiN”. W toku przesłuchania w/w 
ustalono, że w Miejscowości Ignasin gm. Fajsławice Pow. Krasnystaw u ob. Dziecha-
na Józefa zam. we wspomnianej miejscowości znajduje się maszyna do pisania oraz 
powielacz rotacyjny, którym „Hejnał” posługiwał się dla pisania ulotek i rozkazów 
do swoich podwładnych. Oprucz (sic!) tego „Hejnał” stwierdził, że u w/w Dziechana 
często przebywa „Lew” Kopaczewski Antoni, wraz z 5-6 ludźmi. Na podstawie tych 
zeznać P.U.B.P. w Lublinie niezwłocznie zorganizował grupę operacyjną, złożoną 
z 38-miu funkcjonariuszy U.B. I M.O., która wyjechała do wskazanej miejscowości 
celem zbadania prawdziwości podanych faktów.” 

Przesłuchanie... W Polsce roku 1946 pod sformułowaniem tym mógł kryć 
się ogrom cierpienia i niewyobrażalne wręcz pokłady okrucieństwa. Jak mogło 
wyglądać przesłuchanie Władysława Ziętka „Hejnała”, poucza nas identyczna 
sytuacja, która zdarzyła się niespełna 3 lata później. Otóż 20 maja 1949 roku 
w ręce funkcjonariuszy UB wpadł najbliższy współpracownik Zdzisława Broń-
skiego „Uskoka”, Zygmunt Libera „Babinicz”. Przez kilkanaście godzin był bity 
przez ubeków, przekroczył próg wytrzymałości i załamał się. Na drugi dzień, 
21  maja, doprowadził grupę operacyjną do bunkra, w którym ukrywał się 
„Uskok” - legendarny dowódca AK i WiN. Jak wspominali świadkowie zda-
rzenia, stopy „Babinicza” nie przypominały ludzkich nóg, były wielkie jak kłody 
i tak sine, że aż czarne. Czy przesłuchanie „Nieznanego” mogło przypominać 
przesłuchanie „Babinicza”? Niewykluczone, zwróćmy jednak uwagę na daty. 
Piątkowski pisze, że „Nieznanego” zatrzymano 8 września. Ale atak na Ignasin 
nastąpił nad ranem, również 8 września! Z Lublina do Ignasina trzeba było 
jechać ponad godzinę, może drugie tyle zajęło sformowanie grupy operacyjnej. 
Jeśli przyjmiemy, że Ziętek wpadł w łapy UB tuż po północy, to znaczyć będzie, 
że góra po 2 godzinach interrogacji powiedział wszystko! Jednak nie nam oce-
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niać, czy ktoś bity przez nieznających skrupułów sadystów powinien wytrzymać 
godzinę czy tydzień, nie wolno nam oskarżać katowanego człowieka, że zaczął 
mówić. Granice wytrzymałości i progi bólu nie mają wartości obiektywnej, pod-
legającej historycznej ocenie. Generał brygady, ksiądz infułat Witold Kiedrow-
ski, któremu gestapowcy przesłuchujący go przez półtora miesiąca w Alejach 
Szucha, połamali palce, żebra, nos i czaszkę, a który nie podał im nawet swojego 
prawdziwego nazwiska, powiedział mi kiedyś, że on wprawdzie wytrzymał ale 
nigdy nie potępi nikogo, kto nie wytrzymał. Oczywiście jest również możliwe, 
że w raporcie przez pomyłkę wpisano nieprawidłową datę dzienną aresztowania 
„Hejnała”.

WUBP swoim sukcesem nie omieszkało się pochwalić publicznie: zagłada 
tak aktywnego oddziału i śmierć jego dowódcy bez wątpienia była ciosem dla 
morale patriotycznie nastawionego społeczeństwa Lubelszczyzny. O masakrze 
w Ignasinie rychło napisał pracownik Gazety Lubelskiej (numer 260): „W dra-
matycznych okolicznościach odbyła się likwidacja winowskiej bandy „Lwa” we wsi 
Ignasin, gmina Fajsławice, pow. Krasnystaw, woj. lubelskie. Banda zakwaterowała 
się w stodole gospodarza Dziechana Józefa. Funkcjonariusze Bezpieczeństwa i MO 
wyśledzili kryjówkę. W chwili, gdy zbliżali się do niej, postawiony na warcie Sta-
nisław Pędrak zalarmował strzałami swych towarzyszy i zaczął uciekać gęsto się 
ostrzeliwując. W odległości 500 metrów od kryjówki bandy został zabity.

Pozostali członkowie szajki przebywający w stodole, otworzyli ogień do grupy 
operacyjnej, która ich okrążyła. Na wezwanie do poddania się odpowiedzieli wzmoc-
nionym ogniem. W wyniku strzelaniny zapaliła się stodoła. Bandyci przekradli się 
do domu i do obory, skąd dalej ostrzeliwali się. Pożar przeniósł się ze stodoły na dom 
i oborę. W palących się budynkach zaczęły się gwałtowne eksplozje, ogień dotarł do 
ukrytych magazynów granatów, amunicji i min. Nie obeszło się bez niewinnych ofiar. 
W piwnicy palącego się domu zginęły wskutek zaczadzenia Helena Dziechan i jej 
4-ro letnia córka Anna. 

Bandyci usiłowali się przedrzeć do lasu, jednak to nie udało się im. Zabici zo-
stali następujący członkowie szajki: Kopaczewski Antoni, ps. „Lew” - herszt bandy, 
Sampolski Władysław ps. „Anioł”, Pędrak Stanisław ps. „Poleszuk”, Dziechan Józef 
ps. „Pościgowy”, Kisielewski Wincenty ps. „Lipa”, Dziechan Tadeusz ps. „Leśny”.

Ponadto zatrzymano cztery osoby współdziałające z szajką.
Ciężkie rany w czasie walk odniósł funkcjonariusz MO Feliks Kęska.
Pod zgliszczami domu wykryto magazyn broni automatycznej i amunicji oraz 

stację radiową nadawczo-odbiorczą.”
Czytając oba ubeckie raporty łatwo dopatrzymy się w nich nieścisłości i roz-

bieżności, choć znacznie trudniej jest ustalić ich przyczyny. Niejasnym jest, czy 
grupie operacyjnej zależało na zatrzymaniu „Lwa” i jego żołnierzy, czy wyłącznie 
na ich fizycznej likwidacji. Obaj funkcjonariusze - i Maksymiuk i Piątkowski - 



twierdzą, co innego. Maksymiuk pisze, że „...bandyci zauważyli wojski i rozpoczę-
li bój, który trwał okoła 2-ch godzin.” Piątkowski natomiast wzbogaca opis tej fazy 
operacji szczegółami: „Po przybyciu grupy na miejsce okazało się, że grupa „Lwa” 
rzeczywiście się tam znajdowała, ponieważ wartownik bandy Pędrak Stanisław, 
ps. „Poleszuk” stojący wówczas na warcie, strzelił trzykrotnie do grupy i zaczął ucie-
kać w stronę lasu. Strzałami zaalarmował pozostałych członków bandy przebywają-
cych w stodole. Za uciekającym wartownikiem pobiegło kilku żołnierzy, a ponieważ 
na ich wezwanie do zatrzymania się nie tylko nie zatrzymał się, lecz strzelał jeszcze 
do żołnierzy, został zabity za lasem, w odległości około 500 metrów od zabudowań, 
w których banda kwaterowała. Bandyci przebywający w stodole na wszczęty alarm, 
otworzywszy drzwi od stodoły zaczęli strzelać do grupy operacyjnej, która okrążyła 
stodołę i wezwała bandytów do poddania się. Ponieważ bandyci poddać się niechcieli 
otworzono do nich ogień...” 

Synowie Antoniego Kopaczewskiego i świadkowie twierdzą, że nie padły 
wezwania do poddania, ani na początku akcji, ani w jej trakcie. Wojciech Bo-
ruch, żołnierz oddziału „Lwa”, którego nie było w Ignasinie, przesłuchiwany 
przez prokuratora wojewódzkiego w październiku 1996 roku- a więc pół wieku 
po masakrze - przekazał wersję, Piotra Bańki „Liska”, z którym spotykał się po 
jego wyjściu z więzienia. Otóż wedle „Liska” żołnierze Kopaczewskiego nawet 
nie strzelali do atakujących, gdyż uniemożliwiał im to ogień płonących zabu-
dowań. Krytyki nie wytrzymuje ani efektowny literacko raport Piątkowskiego 
o szlachetnych funkcjonariuszach bezpieczeństwa, którzy proszą - mimo strza-
łów - o poddanie się, ani twierdzenie „Liska” o braku ognia obronnego. Nie-
wątpliwie, podpalenie najpierw stodoły, a potem pozostałych zabudowań przez 
atakujących radykalnie pogorszyło pozycje żołnierzy „Lwa”, którzy musząc opu-
ścić płonące budynki stawali się doskonale widoczni na tle ognia. Wedle relacji 
Piotra Bańki, którą prokuratorom przekazywał Włodzimierz Kopaczewski, jako 
pierwszy - jeszcze w stodole - zginął „Aniołek” (Władysław Sampolski), „Lew”, 
„Lipa” (Wincenty Kisielewski) i „Pościgowy” ( Józef Dziachan) podjęli próbę 
przebicia się. Zostali zastrzeleni błyskawicznie: „Po wybiegnięciu z palących się 
budynków w odległości około 15-20 metrów ... dwuch (sic!) z nich upadło martwych, 
trzeci zawrócił na podwórze i ukrył się pod płotem i otworzył ogień z automatu 
zranił funkcjonariusza M.O...” Tadeusz Dziechan „Lotny” pozostał w płonącej 
stodole, tam znaleziono jego zwęglone zwłoki, których nawet nie sfotografowa-
no wraz z zabitymi kolegami. 

Dowodzący akcją w Ignasinie Teodor Maksymiuk nie wspomina w swym 
raporcie o śmierci w piwnicy Heleny Dziechan i jej córeczki Anny, chociaż bez 
wątpienia o nich wiedział, gdyż własnoręcznie spisywał in situ protokoły zatrzy-
mania „Sikorki” i „Liska” i - jak zanotował - „zatrzymanie nastąpiło na skutek wy-
dobycia w/w z piwnicy palącego się domu.” W trakcie przesłuchań dokonywanych 

4 10 4



4 11 4

przez prokuratorów w latach 90-tych, świadkowie masakry w Ignasinie dodawa-
li różne szczegóły. Na przykład Janina Bańka, żona „Liska” przebywająca wów-
czas w zabudowaniach swoich rodziców oddalonych od płonącego gospodar-
stwa o ok. 500 metrów zeznała, że słyszała krzyki małej Ani wołającej „ratunku” 
i „wody”. Czy z takiej odległości, przy huku pożaru trawiącego dom, stodołę 
i oborę jednocześnie, przy wybuchach amunicji ogarniętej ogniem, można było 
usłyszeć głos dziecka, czy to te 50 lat, które upłynęły od tragedii dodało kolo-
rów i szczegółów do wspomnień? Wojciech Boruch, żołnierz oddziału „Lwa”, 
którego nie było w Ignasinie opowiedział z kolei prokuratorowi szczegóły, które 
miał mu przekazać Piotr Bańka „Lisek” po wyjściu z więzienia. Wedle tej rela-
cji, przebywający w piwnicy dorośli chcieli uratować dziecko podsadzając je do 
znajdującego się wyżej piwnicznego okienka. „Wówczas podszedł do tego okienka 
jakiś ubowiec i uderzył dziecko w głowę kolbą karabinu. W ten sposób je zabił.”

Rozbieżność następna - powielacz. Maksymiuk w dniu walki pisze: „Po wy-
biciu bandy „Lwa” i spaleniu się budynków, zostało znaleziono dużo broni maszy-
nowej P.P.Sz.i pistoletów, dwa aparaty radiowe, w tym stację nadawczo odbiorczą, 
maszyna do pisania i powielacz”. Piątkowski już na spokojnie wylicza, że zdobyto 
4 pistolety i dwa automaty, zaś wśród spalonej broni były 2 pistolety, 3 automaty, 
2 erkaemy, 3 kabekaesy, 2 aparaty telefoniczne, radio nadawczo-odbiorcze, amu-
nicja, miny i granaty oraz maszyna do pisania.

Ludzie „Lwa”

Teczka „Kwestionariusz członków bandy pod d-ctwem „Lwa” prowadzona 
przez Wydział „C” KWMO w Lublinie zawiera czterdzieści kart, każda po-
święcona jednej osobie. Pierwszy kwestionariusz został wypełniony w 22 lutego 
1973 roku, ostatni zaś w 22 maja 1981 r. 

20 maja 1981 r. kapitan SB Ryszard Jeleń opracował na podstawie mate-
riałów Wydziału III WUBP Lublin i Wydziału „C” KWMO Lublin, kwe-
stionariusz osobowy „dowódcy bandy AK i WiN Kopaczewskiego Antoniego 
ps.  „Lew”. Dowiadujemy się z niego, że Antoni Kopaczewski miał mieć wy-
kształcenie podstawowe, że w „okresie wrogiej działalności” zamieszkiwał w Pia-
skach, na przedmieściu Wejzerówka. W okresie okupacji był członkiem AK, dowódcą 
plutonu żandarmerii AK, że „po wyzwoleniu nadal pozostawał w organizacji AK 
zajmując skrajnie antykomunistyczne pozycje. Współpracował ściśle z dowództwem 
Rejonu Piaski nieleg. org. AK. Podjął współpracę z d-cą placówki AK w Ignasinie gm. 
Fajsławice Pędrakiem Stanisławem ps. „Poleszuk” i wspólnie utworzyli bandę której 
d-cą był Kopaczewski Antoni a jego zastępcą Pędrak Stanisław. Banda ps. „Lwa” 
wykonywała wyroki śmierci na członkach partii o osobach podejrzanych o udzielanie 
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pomocy władzom. Banda działała w okresie od marca 1945 r. (pierwsze czyny ban-
dyckie) do dnia 8.09.1946 r. kiedy to została zlikwidowana przez grupę operacyjną 
UB i MO. Kopaczewski Antoni wydał wyrok śmierci m. innymi na J. Rot-Wróblew-
ską i osobiście dokonał zabójstwa por. Fr. Łuszczyńskiego z WP i plut. z Posterunku 
MO w Piaskach Małochę Józefa.”

Wraz z „Lwem” zginęli: Stanisław Pędrak „Poleszuk” urodzony w 1896  r., 
„zdeklarowany przeciwnik przeobrażeń politycznych po wyzwoleniu.”; Władysław 
Sampolski „Pistolet”, „Aniołek”, urodzony 18 marca 1918 r. w Tule jeden z wy-
konawców wyroków na komunistycznych kolaborantach; Wincenty Kisielewski 
„Lipa”, urodzony 20 stycznia 1918 r. w Piaskach, który ujawnił jesienią 1945 r. 
swą akowską przeszłość, a potem powrócił do podziemia. Obaj - podobnie jak 
„Lew”- Rówieśnicy Niepodległej, wierni Wolnej Polsce aż do śmierci. I dwaj 
bracia, synowie Jana i Katarzyny z Grzesiuków Dziachan: Józef „Wyścigowy” 
urodzony w maju 1912 r. i Tadeusz „Leśny”.

Po masakrze oddziału „Lwa” przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Lu-
blinie stanęło troje żołnierzy: Zdzisław Dąbrowski „Senator” (aresztowany mie-
siąc po masakrze) oraz Piotr Bańka „Lisek” i Michalina Dziachan „Sikorka”, 
którzy przeżyli atak UB, ranni i poparzeni wydobyci zostali z piwnicy w do-
palających się zabudowaniach gospodarstwa. Rozprawa zaczęła się 15 stycznia 
1947 r. o godzinie 12 w południe, już o 17:20 sąd - w składzie przewodniczą-
cy kpt. Aleksander Filiks, ławnicy szer. Ignacy Pietras i szer. Feliks Godziński, 
oskarżał podprokurator Józef Feldman - powróciwszy z narady ogłosił wyrok: 
„Senator” skazany został na karę śmierci, „Lisek” na 15 lat więzienia, „Sikorka” 
zaś ma lat 10. Zdzisłąw Dąbrowski nie uratował życia, mimo że w toku śledz-
twa składał obszerne wyjaśnienia i sporządzał charakterystyki poszczególnych 
członków oddziału. „Sikorka” zaś odwołała większość swych zeznań ze śledztwa, 
twierdząc że szantażowano ją odmową opatrzenia poparzeń jaki doznała prze-
bywając w piwnicy płonącego domu. 

W ręce aparatu bezpieczeństwa wpadli w różnych okresach działalności 
oddziału „Lwa”, jak również po jego likwidacji, także inni żołnierze: Edmund 
Chodor aresztowany we wrześniu 1945 r. i skazany na 8 lat; Władysław Gra-
bowski, który zwerbowany do oddziału w lipcu 1945 r., we wrześniu w akcji na 
posterunek MO w Biskupicach zastrzelił milicjanta Władysława Kota, a miesiąc 
później ujęty, skazany na śmierć i rozstrzelany; Jan Iwaniak „Czarny”, „Orzeł”, 
postrzelony śmiertelnie przez UB podczas próby zatrzymania 15 stycznia 
1951 r.; Kazimiera Łapin „Kaźmiera” i Janina Matraszek aresztowane po rozbi-
ciu oddziału, zwolnione na mocy amnestii z 1947 roku; Piotr Mazurek „Libia”, 
aresztowany w 1947 r., skazany na 2 lata i amnestionowany; Edward Dziurawiec 
„Zawisza”, skazany w 1947 na 5 lat więzienia, amnestionowany. Osobna teczka 
zawiera 17 kwestionariuszy osób zakwalifikowanych prze UB jako „pomocnicy 

RÓWIEŚNICY NIEPODLEGŁEJ
POLEGLI W IGNASINIE W 1946 R.
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bandy”. Po śmierci „Lwa” większość ludzi z jego oddziału oraz siatki wywiadow-
czej i łącznikowej ujawniła się w czasie amnestii uchwalonej 22 lutego 1947 r. 
przez „wybrany” w sfałszowanych wyborach Sejm Ustawodawczy. 

Pamięć

Komunistyczna bezpieka nie zadowalała się fizyczną likwidacją polskich pa-
triotów, przeciwników narzucanego siłą ustroju. Śmierć żołnierzy wykorzysty-
wała jako straszak na społeczeństwo: zwłoki zabitych nieraz całymi tygodnia-
mi eksponowano przy Urzędach Bezpieczeństwa - taki los spotkał w 1951 r.  
Porucznika Jana Leonowicza „Burtę”, który przez dwa tygodnie pokazywany był 
ludności Tomaszowa Lubelskiego na dziedzińcu PUBP. Jak wspominał Włodzi-
mierz Kopaczewski, zwłoki „Lwa” przez dwa dni obwożono na pace ciężarówki 
po podlubelskich wsiach. Zabić, wykorzystać do zastraszenia, a potem skazać na 
zapomnienie: zamordowanych przez siebie żołnierzy podziemia bezpieczniacy 
chowali nocami w nieoznakowanych dołach grobowych, odmawiając rodzinom 
informacji o miejscu ukrycia szczątków ich bliskich. „...matka dowiedziała się 
w zarządzie cmentarza przy ul. Unickiej, że mój ojciec został pochowany wraz 
z innymi osobami w jednym grobie.” - opowiadał Włodzimierz Kopaczewski.

W 60 rocznicę masakry grupy „Lwa” odsłonięto w Ignasinie niewielki po-
mnik z tablicą wyliczającą poległych w walce o Boga, Honor i Ojczyznę. A zwy-
cięstwo odniesione poprzez śmierć walczących o najświętszą sprawę, najlepiej 
oddają słowa Elizy Orzeszkowej: Gloria Victis, Chwała Zwyciężonym!

       

Antoni Kopaczewski „Lew”, ur. 25 V 1918 r. w Piaskach,
Władysław Sampolski „Aniołek”, ur. 18 III 1918 r. w Tule,
Wincenty Kisielewski „Lipa”, ur. 20 I 1918 r. w Piaskach.
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Antoni Kopaczewski „Lew”. 
25 V 1918 r. – 8 IX 1946 r.
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Partyzanci „Lwa”. Od lewej: Mieczysław Piłat „Rydz” i Władysław Sampolski „Aniołek”. 
Ignasin, maj 1945 r.
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Zabici partyzanci „Lwa”. Ignasin, 8 września 1946 r.

Partyzanci „Lwa”. Ignasin, maj 1945 r.





Oddział w Lublinie


