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BOHATEROWIE 
NIEPODLEGŁEJ

Pośrodku ornego pola prostokąt drzew. Zmurszała jabłoń 
upada ze starości pomiędzy dziczki śliw, krzew bzu szczel-
nie obrasta omszałe betonowe ocembrowanie studni. Le-
dwo wystające z ziemi fundamenty przysypane warstwą 
liści. To pozostałości gospodarstwa Dziachanów w Igna-
sinie. Tu, z rąk funkcjonariuszy UB i MO, zginęli »Lew«, 
żołnierze z jego oddziału i ludzie dający im schronienie. 
Dzieje Antoniego Kopaczewskiego „Lwa” i jego oddziału to 
jedna z najciekawszych i jednocześnie najbardziej tragicz-
nych historii polskiego podziemia antykomunistycznego 
na Lubelszczyźnie. Zagłada kadry legendarnego już wów-
czas oddziału w kolonii Ignasin, szeroko relacjonowana 
we wrześniu 1946 r. przez komunistyczną prasę, była 
ciosem w morale społeczeństwa wciąż mającego nadzie-
ję, że ustanowiona na sowieckich bagnetach dyktatura 
będzie jedynie krótkim epizodem, że dzięki żołnierzom 
wiernym przysiędze złożonej Rzeczypospolitej powróci 
wolna Polska. 

ANTONI KOPACZEWSKI 
„LEW”
1918–1946
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Okruchy przeszłości 

Antoni Kopaczewski urodził się 25 maja 1918 r. w Majdanie Brzezickim. 
Był rówieśnikiem Niepodległej. Skazany na zapomnienie przez komu-
nistyczny aparat terroru, żył w pamięci żony Cecylii Kopaczewskiej, jej 
ojca Michała Smoliry, dzieci: Antoniego, Czesława i Włodzimierza, 
a także we wspomnieniach świadków tragicznych wydarzeń w Ignasinie, 
żołnierzy „Lwa”, którzy przez lata w tajemnicy przekazywali synom 
dowódcy opowieść o ich ojcu.
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Antoni Kopaczewski po ukończeniu siedmiu klas szkoły podstawo-
wej wstąpił do szkoły wojskowej. Była to dwuletnia Szkoła Podo�cerów 
Piechoty dla Małoletnich w Nisku (nr 3). Opuścił ją w 1938 r. w stopniu 
kaprala. We wrześniu 1939 r. walczył w szeregach 43 Pułku Strzelców 
im. Legionu Bajończyków. Pułk – stacjonujący przed wojną w Równem, 
Dubnie i Brodach – wszedł w skład 13 Dywizji Piechoty Armii „Prusy”. 
Dywizja ta, przerzucona spod Bydgoszczy pod Tomaszów Mazowiecki, 
walczyła z niemieckim korpusem pancernym i została częściowo rozbita 
i rozproszona podczas przeprawy przez Wisłę. Po reorganizacji w Chełmie 

Elewi Szkoły Podoficerów z wycho-
wawcą-dowódcą kompanii. Antoni 
Kopaczewski klęczy drugi z prawej 
(zbiory rodzinne)
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43 pp wszedł w skład 13 Brygady Piechoty w ramach kombinowanej 
dywizji gen. Jerzego Wołkowickiego i wziął udział w pierwszej oraz dru-
giej bitwie pod Tomaszowem Lubelskim. Resztki pułku zostały rozbite 
w walkach o Krasnobród. Za udział w kampanii wrześniowej 43 pp został 
odznaczony Orderem Krzyża Wojennego Virtuti Militari.

Po zakończeniu walk Antoni wrócił w rodzinne strony i wraz z ro-
dzicami i teściami zamieszkał w podlubelskich Piaskach. Przypuszczal-
nie, podobnie jak wielu młodych mieszkańców miasteczka, wstąpił do 
„Baonów Zemsty” organizowanych w Piaskach przez Jerzego Drylskiego. 

Niewiele wiemy o działalności Kopaczewskiego w czasie okupacji 
niemieckiej. Świadkowie są zgodni, że należał już do Związku Walki 
Zbrojnej, potem zaś do Armii Krajowej. Maksymilian Jarosz z Piask 
pamiętał, że „Lew” jako przedwojenny podo�cer i żołnierz żandarmerii 
otrzymał funkcję zastępcy dowódcy oddziału specjalnego III Rejonu 
AK. Grupa bojowa przezeń dowodzona wchodziła w skład zgrupowania 
cichociemnego Hieronima Dekutowskiego „Zapory”.

Żołnierze kompanii cekaemów 43 pp, Równe, 1938 r., Antoni Kopaczewski ozna-
czony krzyżykiem (zbiory rodzinne)
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Fotografia wykonana w Równem podczas służby Kopaczewskiego w 43 pp (zbiory 
rodzinne)

Wspólna fotografia uczestników kursu podchorążych w Ignasinie, czerwiec 1944 r. – 
Antoni Kopaczewski w konspiracyjnej podchorążówce był instruktorem (zbiory  
rodzinne)



BOHATEROWIE NIEPODLEGŁEJ8

Przeciwko czerwonym 

Druga – ta ważniejsza – część historii Antoniego Kopaczewskiego za-
czyna się w lipcu 1944 r. Na Lubelszczyznę wkraczają jednostki frontowe 
Armii Czerwonej, a za nimi – wojska NKWD, których zadaniem jest 
eksterminacja legalistów i patriotów, przeciwników komunistycznej 
uzurpacji. „Lew” zaczął się ukrywać, ponoć otrzymał informacje, że 
jest poszukiwany i w razie ujawnienia grozi mu śmierć. Jego oddział nie 
wziął udziału w akcji „Burza”, co sprawiło, że po przejęciu władzy przez 
komunistów mógł jako niezdekonspirowana grupa przejść do drugiej 
konspiracji – najpierw poakowskiej, potem w strukturach Zrzeszenia 
„Wolność i Niezawisłość”. Wprawdzie WiN miał prowadzić raczej walkę 
polityczną i propagandową, jednak pod wpływem systemowego terroru 
stosowanego przez komunistów na ziemiach opanowywanych przez 
Armię Czerwoną był zmuszony przejść do zbrojnego oporu przeciwko 
sowietyzacji i zniewoleniu polskiego społeczeństwa.

Antoni Kopaczewski, prawdopo-
dobnie początek lat czterdziestych 
XX w. (zbiory rodzinne)
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„Karty na czyny przestępcze dokonane przez 
bandę pod d[owódz]twem »Lwa«”

Syntetyczne ujęcie działalności oddziału WiN dowodzonego przez 
Kopaczewskiego (z punktu widzenia bezpieki) odnajdujemy w dwóch 
teczkach założonych w lubelskim Wojewódzkim Urzędzie Spraw We-
wnętrznych w 1978 i 1981 r., ponad 30 lat od zagłady grupy. Pierwsza 
nosi tytuł „Karty na czyny przestępcze dokonane przez bandę pod 
d[owódz]twem »Lwa« ”, druga zaś to „Charakterystyka nr 10 bandy 
zbrojnej nielegalnych organizacji AK-WiN dowodzonej przez Kopa-
czewskiego Antoniego ps. »Lew« działającej w okresie: sierpień 1944 
r. – 8.09.1946 r. na terenie Rejonu III-go gm. Piaski Obwodu Lublin – 
powiat i częściowo na terenie Obwodu Krasnystaw”. „Charakterystykę 
nr 10” opracowało dwóch o�cerów SB (kapitanowie Romanek i Jeleń) 
na podstawie dostępnych im wówczas źródeł resortowych. Te dwie 
teczki zawierają podstawowe informacje o Antonim Kopaczewskim, 
żołnierzach jego oddziału i ludziach z oddziałem współpracujących. 

W teczce pierwszej 21 kart – tylu uzbrojonych żołnierzy doliczy-
ła się bowiem bezpieka – dotyczy zarzutów nielegalnego posiadania 
broni przez członków oddziału. Potem zaczynają się karty z opisami 
akcji dokonanych w okresie półtora roku przez oddział, w sumie 57. 
Czyli – ujmując rzecz statystycznie – 3 razy w ciągu każdego miesiąca 
działalności grupy żołnierze „Lwa” uderzali w reżim komunistyczny: 
rekwirowali pieniądze, likwidowali aparatczyków i kolaborantów.

Przyjrzyjmy się tylko niektórym akcjom oddziału: 21 marca 
1945 r. w dzień targowy w Piaskach oddział zlikwidował milicjanta, 
plut. Mordkę Honika, a cztery miesiące później – działacza Polskiej 
Partii Robotniczej Moszka Honika, ojca Mordki. Od kul żołnierzy 
„Lwa” padają również donosiciel Czesław Ziółkowski, funkcjona-
riusz lubelskiej bezpieki Edward Jeleń, małżeństwo Zajączkowskich –  
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gorliwych komunistów, członkowie PPR Jan Maciejewski, Feliks Koch 
oraz Michał Winiarczyk, sekretarz PPR z Piask. 24 kwietnia ludzie 
„Lwa” zarekwirowali pieniądze z kasy gminy i spółdzielni handlowej. 
Ekspropriację powtórzyli dwie doby później, w nocy 26 kwietnia, a ich 
łupem – poza gotówką – padły także dwie maszyny do pisania. Tej 
samej nocy opanowali piasecki posterunek MO, w którym rozbroili 
z pepeszy kpr. Łydę. Ostatniego dnia kwietnia połączone siły oddziału 
i grupy z Mełgwi wzięły udział w akcji na Zakłady Przetworów Owo-
cowych w Milejowie. Dowodził komendant III Rejonu ppor. Edward 
Grabiński „Proch”, ale to żołnierze „Lwa” stanowili większość grupy. 
Wszystkie akcje zostały dokonane w ciągu zaledwie czterech miesięcy 

Oddział „Lwa” – Ignasin, lato 1945 r. (zbiory rodzinne)
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na terenie jednej gminy – Piask. Dwadzieścia kilometrów od Lubli-
na, pierwszej stolicy zniewolonej przez komunistów Polski, na terenie 
sporego miasteczka oddział podziemia antykomunistycznego rządził 
niemal suwerennie. W lipcu oddział dwukrotnie dokonał rekwizycji 
w majątku w Łysołajach, w sierpniu powtórnie w przetwórni w Milejo-
wie, w gorzelni w Kębłowie i w spółdzielni w Fajsławicach. Pierwszego 
września od kuli żołnierza „Lwa” Władysława Grabowskiego zginął 
zastępca komendanta posterunku MO w Biskupicach, milicjant Włady-
sław Kot. Oddział operował na terenach gmin Jaszczów, Zemborzyce, 
Brzeziny, Mełgiew (to powiat lubelski) oraz Rybczewice, Fajsławice 
i Łopiennik (w powiecie krasnostawskim). W centrum tego obszaru, 
na rozwidleniu dróg Lublin–Chełm i Lublin–Krasnystaw leżały Piaski, 
„stolica” tej swoistej „republiki partyzanckiej” stworzonej przez „Lwa”. 
Drugą bazą był Ignasin, skąd pochodził Stanisław Pędrak „Poleszuk”, 
zastępca dowódcy.

Nieuchwytny „Lew”

Komunistyczne siły bezpieczeństwa nie były w stanie zapobiegać akcjom 
„Lwa” – grupy operacyjne przybywały na miejsca zdarzeń zbyt późno, 
gdy trop partyzantów był już zimny. Bezpieka sięgnęła zatem po swój 
ulubiony i niezawodny oręż – po agenturę. We wrześniu 1945 r. w Po-
wiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie wszczęto 
akcję agenturalną pod kryptonimem „Szlachta”, dotyczącą rozpraco-
wania podziemia poakowskiego w rejonie Piask.

Agenturalne dotarcie do oddziału „Lwa” okazało się jednak trud-
niejsze, niż początkowo sądziła bezpieka. Doświadczony konspirator 
był ostrożny, nie dawał się podejść. Oto opis przebiegu jednej z prób 
in�ltracji oddziału przez agenta:



BOHATEROWIE NIEPODLEGŁEJ12

„Lew” zorganizował zebranie członków swej bandy i tych byłych 

członków AK, których zamierzał wykorzystać w dalszej działalności 

– w swoim mieszkaniu w Piaskach. W zebraniu uczestniczył rów-

nież Łuszczyński Franciszek ps. „Ryś”, porucznik WP z R[ejonowej] 

K[omendy] U[zupełnień] Lublin, którego „Lew” przedstawił jako 

wysłannika Komendy Obwodu „WiN” z Lublina. W trakcie zebrania 

powziął podejrzenia, że Łuszczyński jest „nasłany” i w dniu 17 listo-

pada 1945 r., po sprawdzeniu przez […] „Figusa” swych podejrzeń, 

Kopaczewski Antoni ps. „Lew” wykonał na Łuszczyńskim Francisz-

ku wyrok śmierci podczas ponownego spotkania z wym[ienionym] 

w rejonie Piask. 

Swoistą „laurkę” wystawili Kopaczewskiemu dwaj wspomniani 
esbecy, którzy w swym opracowaniu tak ocenili działalność oddziału 
i jego dowódcy: 

[…] chęć przewodzenia i dominowania jako cechy osobowości […] 

„Lwa” i jego zdecydowanie antysocjalistyczne nastawienie polityczne 

doprowadziły w konsekwencji do wyłonienia pod jego dowództwem 

z placówki nr 7 groźnej i niebezpiecznej bandy zbrojnej, w odróżnieniu 

od pozostałych placówek rejonu Piaski nielegalnej organizacji AK, 

które zostały przez PUBP Lublin drogą operacyjną zneutralizowane 

i niejako „podporządkowane” dokonującym się przeobrażeniom spo-

łeczno-politycznym w kraju. Brak bezpośredniego dotarcia operacyjne-

go początkowo do placówki dowodzonej przez […] „Lwa” a następnie 

bandy w momencie likwidacji AK i powoływania nielegalnej organiza-

cji „WiN” pozwolił na utworzenie trudnego do opanowania czynnika 

destabilizacji, wrogiego wobec nowo powstałej władzy ludowej. Wrogie 

ośrodki polityczne uzyskały tym samym czynnik oddziaływania spo-

łeczno-ideologicznego na psychikę mieszkańców rejonu, wspierający 
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– fizycznym wymuszaniem i likwidowaniem osób reprezentujących 

postępowe postawy polityczne – ich negatywną działalność.

„Charakterystyka nr 10” zawiera tabelę, w której ujęto zdobyte 
przez UB informacje o członkach oddziału Kopaczewskiego. Znajdu-
jemy w niej nazwiska i pseudonimy 42 osób, w różnym czasie wcho-
dzących w jego skład. Trzeba przyznać, że funkcjonariusze resortu 
byli dokładni: w wielu przypadkach udało im się nawet ustalić markę 
broni, jej numer i liczbę nabojów posiadanych przez właściciela broni. 
Do stanu oddziału doliczono także gońca, propagandzistę i 19 osób 
wspierających, co w rezultacie dało liczbę 62 ludzi.

Erkaemem i powielaczem

W październiku 1945 r. komendant Obwodu AK Lublin nakazał żoł-
nierzom konspiracji wyjść z lasów i ujawnić się przed władzami. „Lew” 
rozkazu wykonać nie zamierzał, uczynili to tylko nieliczni podlegli mu 
żołnierze. Dowódca otwarcie demonstrował wolę trwania w oporze.

[…] intencją „Lwa” było silne oddziaływanie propagandowe i pod-

noszenie na duchu wahających się – stąd logiczną konsekwencją 

była jego decyzja niewychodzenia z konspiracji, dalszego „trwania” 

organizacyjnego i wykazania na terenie gminy rejonu Piaski swego 

oddziaływania, obecności i siły bandy. Wiązało się z tym ciągłe 

przebywanie […] „Lwa” w Piaskach, spotykanie się ze znajomymi 

i kolegami szkolnymi, nachodzenie ich osobiście lub przez oddanych 

sobie członków bandy. Ta „ciągła obecność” fizyczna i demonstracyj-

ne ukazywanie się […] „Lwa” w asyście obstawy miało szczególny 

wydźwięk w okresie rozwiązywania się AK. Kolportowanie zaś ulotek 

miało świadczyć o „dalszym życiu” organizacji.
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Żołnierze z oddziału „Lwa” – Mieczysław Piłat „Rydz” i Władysław Sampolski 
„Aniołek”, Ignasin, maj 1945 r. (zbiory rodzinne)
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Od października 1945 r. grupa działała już jako oddział WiN, 
koncentrując się na likwidacji ludzi reżimu oraz pospolitych bandytów. 
Oto kilka akcji oddziału: w pierwszy dzień 1946 r. wykonano wyrok 
na peperowcu Czesławie Kasprzaku, w lutym na Wacławie Danielu, 
w marcu na sekretarzu PPR Janie Winiarczyku, w kwietniu na Czesła-
wie Czerniaku. W lipcu w Piaskach oddział zorganizował zasadzkę na 
jadących na „akcję” funkcjonariuszy PUBP. Również w lipcu Zdzisław 
Dąbrowski ps. „Senator” wykonał wyrok na kon�dentce gestapo i UB 
Józe�e Wróblewskiej-Rot. 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 zli-
kwidował w Giełczwi milicjanta Józefa Małochę, po czym postanowił 
odskoczyć na kwaterę w kolonii Ignasin.

Desperacja – pewnie to słowo najlepiej by opisało uczucia funk-
cjonariuszy bezpieki, bezradnych wobec działań „Lwa”. Wyliczone 
likwidacje komunistów i kon�dentów to przecież nie wszystko – liczne 
ekspropriacje musiały budzić nie mniejszą wściekłość, przynosiły bo-
wiem potężne straty materialne. Na przykład w czasie akcji na stację 
kolejową w Trawnikach (sierpień 1946 r.) w ręce żołnierzy oddziału 
wpadło 120 tys. złotych, a kilka dni później w tychże samych Trawni-
kach z kasy spółdzielni zarekwirowali oni prawie 126 tys.

Antoni Kopaczewski był dla bezpieki niebezpiecznym wrogiem nie 
tylko dlatego, że eliminował funkcjonariuszy reżimu komunistycznego 
i przysparzał mu strat �nansowych. Kto wie, czy nie ważniejsza od 
wszystkich akcji zbrojnych – w końcu „Zapora”, „Uskok”, „Podkowa”, 
„Boruta”, „Jastrząb”, „Żelazny” czy „Orlik”, dysponujący większymi 
siłami, dokonywali uderzeń mocniejszych – była działalność infor-
macyjna. Wyraźnie przyznał to funkcjonariusz Stanisław Michalik 
w postanowieniu o podjęciu agenturalnego rozpracowania: to szerokie 
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Wierszyk napisany przez  
któregoś z żołnierzy „Lwa”, 
wyjaśniający przyczyny 
wydania wyroku śmierci na 
Józefę Wróblewską-Rot  
(Archiwum Instytutu  
Pamięci Narodowej,  
dalej: AIPN)
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i intensywne akcje propagandowe „Lwa” były przez UB postrzegane 
jako główne zagrożenie dla „ustroju Polski Demokratycznej”. 

O działalności tej dowiadujemy się nieco więcej z zeznań, które 
w lubelskim UB złożyła jesienią 1946 r. Michalina Dziachan „Sikorka”, 
sanitariuszka oddziału – to w zabudowaniach jej rodziców w Ignasi-
nie żołnierze „Lwa” mieli sprawdzoną kwaterę. Do oddziału należeli 
także jej dwaj bracia – Józef „Wyścigowy” i Tadeusz „Leśny”. Wedle 
zeznań „Sikorki” w maju 1946 r. „Lew” przywiózł do Ignasina maszynę 
do pisania i powielacz korbowy. Razem z Władysławem Ziętkiem – 
„Hejnałem”, „Nieznanym” – który był głównym współpracownikiem 
Kopaczewskiego w pracy wydawniczej, pisali na maszynie teksty, na-
stępnie odbijali na powielaczu „tajne gazety”. Powielacz „Lew” przewiózł 
później w inne miejsce, a maszyna została i była używana zarówno przez 
dowódcę, jak i przez „Hejnała”. Tak powstawała redagowana i wydawana 

Gazetka „Wolność i Niezawisłość”. 
Numer 13 i ostatni z września 

1946 r. (AIPN)
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Żołnierze oddziału „Lwa”, Ignasin, maj 1945 r. (zbiory rodzinne)

przez Kopaczewskiego gazetka „Wolność i Niezawisłość”, która miała 
również wydania plakatowe, do rozlepiania na słupach ogłoszeniowych. 
Wedle informacji UB powielacz korbowy był w dyspozycji „Lwa” od 
dawna, jeszcze za czasów okupacji niemieckiej. W papier i inne akce-
soria drukarskie zaopatrywał go Piotr Bańka „Lisek”. Funkcjonariusze, 
„kolekcjonujący” te gazety i ulotki jako dowody rzeczowe, mieli około 
30 różnych wydań, których nakład szacowali na kilkaset egzemplarzy. 
Jak pisali w „Charakterystyce nr 10” esbecy, „ulotki, które drukowano 
i kolportowano w okresie referendum, stanowiły jadowity przykład 
antysocjalistycznej propagandy” i nawoływały do „totalnej negacji sił 
lewicy i PPR-u”. Na dowód przytaczali fragment artykułu z lipca 1946 r. 
podpisanego pseudonimem „Jaxa”:
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[…] okażmy pogardę dla wszelkich PPR-owców i innych sprzedawczy-

ków, szpiclów i donosicieli czy katów z UB. Niech czują na każdym 

kroku wrogość, niech czują, że społeczeństwo uważa ich za wyrzut-

ków i zdrajców sprawy narodowej. Współdziałajmy i okazujmy pomoc 

dla organizacji walczących ofiarnie o wolność i suwerenność Narodu. 

One niosą żagiew oporu przeciw wschodniemu barbarzyństwu.

Wedle ustaleń funkcjonariuszy SB oddział „Lwa” w ostatnim okre-
sie swego istnienia zlikwidował 14 członków PPR i organów represji, 
2 funkcjonariuszy zostało rannych, a 2 rozbrojonych. W akcjach eks-
propriacyjnych zdobył 709 980 złotych.

Sukces agentów

„Zemsta”, „Kaduceusz”, „Tułacz”, „Bóg” i „Kłos” – to pseudonimy 
ubeckich agentów próbujących in�ltrować oddział „Lwa”. Dokumenty 
dotyczące ich działalności nie zachowały się, choć jeszcze w 1981 r. 
kapitanowie Romanek i Jeleń dysponowali czterema teczkami pracy 
agenta „Zemsty”, byłego żołnierza WiN, pozyskanego do współpracy 
16 sierpnia 1945 r. Jak twierdzili esbecy,

na podstawie uzyskanych od t[ajnego] w[spółpracownika] ps. „Ze-

msta” informacji przeprowadzono precyzyjne działania i aresztowa-

no szereg członków WiN, między innymi Kutwę Jana ps. „Czapla” 

w czerwcu 1946 r. i Ziętka Władysława ps. „Nieznany” w początkach 

września tegoż roku. O wysokim poziomie pracy z t[ajnym] w[spółpra-

cownikiem] ps. „Zemsta” świadczy fakt, iż dopiero po aresztowaniu 

[…] „Nieznanego” i pracy śledczej z zatrzymanym w dniu 7.09.1946 r. 

przystąpiono do likwidacji bandy […] „Lwa” w dniu 8.09.1946 r.
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Tak o wydarzeniu tym pisał Franciszek Piątkowski, szef Woje-
wódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego: 

Dnia 8 września 1946 r. został zatrzymany przez PUBP w Lublinie 

Ziętek Władysław ps. „Hejnał”, „Nieznany”, kom[endant] rejonu 

organizacji „WiN”. W toku przesłuchania w[yżej] w[ymienionego] 

ustalono, że w miejscowości Ignasin gm[ina] Fajsławice pow[iat] 

Krasnystaw u ob[ywatela] Dziachana Józefa, zam[ieszkałego] we 

wspomnianej miejscowości, znajduje się maszyna do pisania oraz 

powielacz rotacyjny, którym „Hejnał” posługiwał się dla pisania 

ulotek i rozkazów do swoich podwładnych. Oprócz tego „Hejnał” 

stwierdził, że u w[yżej] w[ymienionego] Dziachana często przebywa 

„Lew” Kopaczewski Antoni, wraz z 5–6 ludźmi. Na podstawie tych 

zeznań PUBP w Lublinie niezwłocznie zorganizował grupę operacyj-

ną, złożoną z 38 funkcjonariuszy UB i MO, która wyjechała do wska-

zanej miejscowości celem zbadania prawdziwości podanych faktów. 

Plan akcji w Ignasinie sporządzony przez szefa lubelskiego PUBP (AIPN)
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Śmierć „Lwa” 

Nie miejmy złudzeń: prawie 40 funkcjonariuszy, uzbrojonych w ka-
rabiny maszynowe, nie pojechało sprawdzać „prawdziwości faktów”. 
Dokonania „Lwa” w zwalczaniu komunistów były tak spektakularne 
i dokuczliwe, że celem działań aparatu represji była jedynie likwidacja 
oddziału i śmierć jego dowódcy. W raporcie z akcji Piątkowski pisze: 

Po przybyciu grupy na miejsce okazało się, że grupa „Lwa” rze-

czywiście się tam znajdowała, ponieważ wartownik bandy Pędrak 

Stanisław ps. „Poleszuk”, stojący wówczas na warcie, strzelił trzy-

krotnie do grupy i zaczął uciekać w stronę lasu. Strzałami zaalar-

mował pozostałych członków bandy przebywających 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 okrą-

żyła stodołę i wezwała bandytów do poddania się. Ponieważ bandyci 

poddać się nie chcieli, otworzono do nich ogień.

 
Dowodzący akcją Teodor Maksymiuk twierdził, że walka trwała 

około dwóch godzin. Od ostrzału prowadzonego z czterech erkaemów 
zapaliły się zabudowania gospodarstwa Dziachanów. Jak z satysfakcją 
notują autorzy raportów, pożar postawił żołnierzy „Lwa” w trudnej sy-
tuacji, stali się bowiem doskonale widoczni na tle ognia. Jako pierwszy 
– jeszcze w stodole – zginął „Aniołek” (Władysław Sampolski). „Lew”, 
„Lipa” (Wincenty Kisielewski) i „Pościgowy” (Józef Dziachan) podjęli 
próbę przebicia się. Zostali zastrzeleni błyskawicznie: 
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Po wybiegnięciu z palących się budynków w odległości […] 15–20 me-

trów dwóch z nich upadło martwych, trzeci zawrócił na podwórze 

i ukrył się pod płotem, i otworzył ogień z automatu, zranił funkcjo-

nariusza MO. 

Teodor Maksymiuk nie wspomina w swoim raporcie o dwóch 
innych śmierciach: Heleny Dziachan i jej córeczki Anny. W trakcie 
przesłuchań dokonywanych przez prokuratorów w latach dziewięć-
dziesiątych świadkowie podawali różne wersje tej tragedii. Janina, 
żona Piotra Bańki „Liska”, przebywająca wówczas w zabudowaniach 
swoich rodziców, oddalonych od płonącego gospodarstwa o około 
500 metrów, zeznała, że słyszała krzyki małej Ani, która wołała: 
„ratunku” i „wody”. Czy z takiej odległości, przy huku pożaru tra-
wiącego dom, stodołę i oborę jednocześnie, można było usłyszeć głos 
dziecka? Mocno wątpliwe, to raczej 50 lat, które upłynęły od tragedii, 
dodało kolorów wspomnieniom. Wojciech Boruch, żołnierz oddziału 
„Lwa” (nie było go w Ignasinie), dodawał szczegóły, które miał mu 
przekazać „Lisek” po wyjściu z więzienia. Wedle tej relacji przeby-
wający 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”.

Inne rozbieżności w resortowych raportach związane są z powie-
laczem. Maksymiuk pisze:

Po wybiciu bandy „Lwa” i spaleniu się budynków […] znalezio-

no dużo broni maszynowej PPSz i pistoletów, dwa aparaty ra-

diowe, w tym stację nadawczo-odbiorczą, maszynę do pisania  

i powielacz. 
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Z domu Dziachanów zostały tylko piec i komin. Fotografia wykonana przez grupę 
operacyjną UB/MO 8 września 1946 r. (AIPN)
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Piątkowski zaś wylicza, że zdobyto 4 pistolety i 2 automaty, spa-
leniu uległy 2 pistolety, 3 automaty, 2 erkaemy, 3 kabeki, 2 aparaty 
telefoniczne, radio nadawczo-odbiorcze, amunicja, miny i granaty 
oraz maszyna do pisania. O wywiezieniu powielacza z Ignasina wspo-
minała „Sikorka” – do dziś krążą opowieści, że wciąż jest on gdzieś 
schowany.

WUBP swoim sukcesem chwalił się szeroko, licząc, że zagłada 
legendarnego już oddziału osłabi morale patriotycznego społeczeństwa 
Lubelszczyzny. Walkę w Ignasinie opisał obszernie pracownik „Gazety 
Lubelskiej” (nr 260): 

Funkcjonariusze grupy operacyjnej przeszukujący zgliszcza po gospodarstwie 
Dziachanów (AIPN)
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W dramatycznych okolicznościach odbyła się likwidacja winow-

skiej bandy „Lwa” we wsi Ignasin, gmina Fajsławice, pow. Krasny-

staw, woj. lubelskie. Banda zakwaterowała się w stodole gospodarza 

Dziachana Józefa. Funkcjonariusze Bezpieczeństwa i MO wyśledzili 

kryjówkę. W chwili, gdy zbliżali się do niej, postawiony na warcie 

Stanisław Pędrak zaalarmował strzałami swych towarzyszy i zaczął 

uciekać, gęsto się ostrzeliwując. W odległości 500 metrów od kry-

jówki bandy został zabity.

Pozostali członkowie szajki, przebywający w stodole, otwo-

rzyli ogień do grupy operacyjnej, która ich okrążyła. Na wezwanie 

do poddania się odpowiedzieli wzmocnionym 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 Dziachan i jej 4-letnia 

córka Anna. 

Bandyci usiłowali się przedrzeć do lasu, jednak to nie udało 

się im. Zabici zostali następujący członkowie szajki: Kopaczewski 

Antoni, ps. „Lew” – herszt bandy, Sampolski Władysław ps. „Anioł”, 

Pędrak Stanisław ps. „Poleszuk”, Dziachan Józef ps. „Pościgowy”, 

Kisielewski Wincenty ps. „Lipa”, Dziachan 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.

No dobrze – znamy już wersję ubecką, przez 75 lat utrwalaną 
w przekazach publicznych. Teraz czas na prawdę.
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Z zimną krwią

Prawdę poznajemy dzięki dr. Czesławowi Spozowi z Piask, którego 
8 września funkcjonariusze sprowadzili do Ignasina. O godzinie 13.00 
dokonał on oględzin zwłok partyzantów. Oto ustalenia doktora zawarte 
w protokole:

I. Kopaczewski Antoni. […] Na czole trzy palce poprzeczne powyżej 

nasady nosa w linii środkowej rana o wymiarach 0,5×0,5 cm. Na poty-

licy rana o wymiarach: 2×2 cm, w ranie tkwią odłamki kości (wylot).

Orzeczenie: śmierć nastąpiła na skutek rany postrzałowej gło-

wy […].

II. Dziachan Józef. […] Z tyłu na potylicy rana o wymiarach 

0,5×0,5 cm, wlot. Po stronie przedniej głowy w linii środkowej ciała 

rana o wymiarach 2×2 cm, w ranie tkwią odłamki kości (wylot).

Inny z artykułów inspirowanych przez UB ukazał się w lubelskim „Sztandarze 
Ludu”. Tu błędnie – aczkolwiek z premedytacją – oddział WiN określono jako na-
leżący do Narodowych Sił Zbrojnych (zbiory rodzinne)
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Orzeczenie: śmierć nastąpiła na skutek rany postrzałowej czasz-

ki i uszkodzenia mózgu.

III. Pędrak Stanisław. […] Na potylicy w linii środkowej ciała rana 

o wymiarach 1,05×1,05 [cm], w ranie odłamki kości. Na podudziu 

w połowie długości rana o wymiarach 0,5×0,5 [cm].

Orzeczenie: Śmierć nastąpiła na skutek rany postrzałowej głowy, 

uszkodzenia mózgu.

IV. Sampolski Władysław. […] Na potylicy w linii środkowej ciała 

rana pół na pół cm, wlot. Na kości ciemieniowej lewej rana 2×1 cm, 

wylot, w ranie odłamki kości.

Orzeczenie: Śmierć nastąpiła na skutek rany postrzałowej głowy 

i uszkodzenia mózgu.

V. Kisielewski Wincenty. […] Na potylicy rana o wymiarach 

2×1 cm, na twarzy strony prawej na wysokości kości jarzmowej rana 

1,05×1 cm, po stronie lewej małżowiny usznej rana o wymiarach 

2×3 cm. U ręki lewej palec wskazujący i środkowy roztrzaskane. Kość 

udowa w połowie długości roztrzaskana. Na podudziu lewym rana 

szarpana 3×4 cm, stopa prawa, jak też i podudzie prawe w dolnej 

części roztrzaskane, na udzie prawym powyżej stawu kolanowego 

rana szarpana o wymiarach 3×4 cm.

Orzeczenie: Śmierć nastąpiła na skutek ran postrzałowych w głowę.

Doktor Spoz obejrzał również ciała Heleny Dziachan i jej córeczki 
Anny i stwierdził, że obie zmarły na skutek zaczadzenia. Zgodność 
protokołu ze stanem faktycznym potwierdzili dzień później lekarz 
Polikliniki WUBP w Lublinie Tynecki oraz szef PUBP.

Ten dokument wywraca na nice naszą dotychczasową – opartą na 
raportach UB oraz zeznaniach świadków (w rzeczywistości nikt nie 
widział całego zdarzenia) – wiedzę o najeździe grupy operacyjnej na 
gospodarstwo Dziachanów. Protokół lekarskich oględzin zwłok party-
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zantów zmusza do innego niż to o�cjalne spojrzenia na przebieg walki, 
możemy zrekonstruować jej prawdopodobny przebieg.

Stanisław Pędrak dostrzega samochody nadjeżdżające drogą, strze-
la, ucieka. Milicjanci otwierają ogień – zostaje tra�ony w nogę, pada. 
Możliwe, że wówczas wkłada w usta lufę swego waltera i pociąga za 
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spust: to jedyny wypadek, gdy dr Spoz nie pisze, czy rana na potylicy 
jest wlotem czy wylotem kuli. 

Gdy milicjanci rozstawiają przy drodze cztery erkaemy, ze stodoły 
wybiegają obudzeni strzałami żołnierze WiN. Natykają się na ubeków 
zamykających pierścień okrążenia od strony pola. W wymianie ognia 

Protokół oględzin lekarskich 
przeprowadzonych przez  
dr. Czesława Spoza z Piask 
(AIPN)
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ciężko ranny w obie nogi i w lewą rękę zostaje Wacław Kisielewski 
„Lipa”. Rodzina Dziachanów kryje się w piwnicy, wbiega do niej również 
Piotr Bańka „Lisek”. Płoną już wszystkie trzy budynki ostrzelane po-
ciskami smugowymi, zapalającymi. „Lew” i jego żołnierze się poddają. 
Nie jest to chęć uratowania własnego życia – na to liczyć nie mogą. Nie 
po czynach, których dokonali. Choć właśnie o życie może im chodzić 
– o życie rodziny Dziachanów, życie Heleny i jej małej córeczki, życie 
ludzi, którzy dawali im schronienie. Może mają nadzieję, że gdy się 
poddadzą, będzie można wyprowadzić z płonącego domu cywili, ugasić 
pożar. To się w którymś momencie dzieje. Niestety – dla Heleny i jej 
córeczki zbyt późno.

Jest siódma, może ósma rano. „Lew”, „Aniołek” i „Wyścigowy” 
stoją z podniesionymi rękoma. Obok, na plecach, leży ranny „Lipa”. 
Może ubecy przyciągnęli ciało „Poleszuka” – o ile przypuszczenie 
o jego samobójstwie jest słuszne. Jeśli żyje, stoi wraz z kolegami. Do 
żołnierzy podchodzi Teodor Maksymiuk – później zapewni przeło-
żonych, że własnoręcznie zabił dwóch „bandytów”. Wyciąga z kabury 
pistolet – może jest to TT 7.62 mm, a może sportowy pistolet o małym 
kalibrze 5.6 mm. Zabijanie z takiej broni przećwiczyli enkawudziści 
mordujący wiosną 1940 r. polskich o�cerów. Ubek mierzy w tył gło-
wy pierwszego z partyzantów, strzela, potem zabija następnego. Do 
leżącego Kisielewskiego ktoś strzela z góry w twarz. Został już tylko 
dowódca. Dwóch oprawców zmusza go do klęknięcia, trzeci staje przed 
nim, chce by „Lew” widział swoją śmierć. Pistolet skierowany ukośnie 
w czoło, strzał.

Doktor Spoz przeprowadził oględziny po 4–5 godzinach od chwili 
śmierci, stwierdził bowiem, że rigor mortis było już pełne. Gdy człowiek 
przed śmiercią dokonywał dużego wysiłku, stężenie następuje szybko, 
nawet po 3 godzinach.
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Ciała pięciu żołnierzy zabitych w Ignasinie (AIPN)

Cecylia Kopaczewska z synami Antonim i Czesławem nad ciałem męża (zbiory 
rodzinne)
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Następnego dnia ciała były w Lublinie. Funkcjonariusze przywieźli 
Cecylię Kopaczewską i dwóch synów „Lwa”. Kazali im patrzeć w twarz 
martwego męża i ojca, ktoś to sfotografował, utrwalił cierpienie kobiety 
i lęk dzieci.

Ciała pięciu żołnierzy zostały wrzucone do dwóch dołów na 
cmentarzu przy ul. Unickiej. Dopiero po latach odnajdzie je Ryszard 
Łozowski „Wilk”, żołnierz WiN i więzień Zamku Lubelskiego, który 
zaopiekował się wdową i sierotami po „Lwie”. Rodzina przez lata 
była inwigilowana przez funkcjonariuszy aparatu represji. Najstarszy 
syn, również Antoni, w zmienionych warunkach i w innej formie 
kontynuował walkę ojca – wziął udział w strajkach Sierpnia ’80, 
wszedł w skład Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, organizował 
strajki chłopskie, sygnował porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie. 
W stanie wojennym internowany, po 1989 r. był działaczem samo-
rządowym. Zmarł w 2014 r. Czesław Kopaczewski dbał o miejsca 
pochówku „Lwa” i jego żołnierzy, spoczywa obok nich na cmentarzu 
przy ul. Unickiej.

W 60. rocznicę masakry grupy odsłonięto w Ignasinie skromny 
pomnik. Co roku zbiera się przy nim niewielka grupa członków rodzin 
żołnierzy oddziału i ich znajomych. 

Jak podsumować życie i śmierć „Lwa” i jego towarzyszy broni? 
Chyba najlepsze będą słowa z pomnika innych polskich żołnierzy, tych 
z 6 Pułku Dzieci Lwowskich, poległych pod Monte Cassino: „Wolność 
Narodu nie jest tylko prawem i chwałą żywych, wolność nade wszystko 
jest tryumfem poległych”. 
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Karta zgonu „Lwa” (AIPN)
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