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Urodziłam się w Zamościu 28 maja 1996 r., pięćdziesiąt siedem lat po 

wybuchu II wojny światowej. Do tej pory niezbyt interesowała mnie historia 

tego okresu. Konkurs pt. „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia                              

o żołnierzach SZP - ZWZ - AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy” 

zmobilizował mnie do poważniejszego zainteresowania się tym tematem. 

Spotkałam się kilkakrotnie z człowiekiem, który opowiedział mi dzieje swojego 

życia podczas II wojny światowej i pomógł mi lepiej zrozumieć jak ważny był 

to okres w naszych dziejach. Podczas spotkań zadawałam panu kapitanowi 

pytania na które on starał się odpowiadać, przypominając sobie różne, także 

bardzo dramatyczne wydarzenia z przeszłości.  

1. Czy Pańska rodzina już przed wojną była związana z Zamojszczyzną ? 

Proszę o krótką historię rodziny do czasów wojny. 

2. W jakim momencie życiowym zastała Pana II wojna światowa ? 

3. Dlaczego i w jaki sposób trafił Pan do Armii Krajowej ? 

4. Czy brał Pan udział w bezpośrednich walkach z Niemcami jako członek 

Armii Krajowej ? (jeśli tak proszę wymienić w jakich) 

5. Czy jakieś wyjątkowe przeżycia z okresu II wojny światowej  szczególnie 

utkwiły w Pana pamięci ? 

6. Jaka była historia Pana oddziału ? (ilu członków, ilu rannych, ilu zabitych, 

losy wojenne i powojenne tych ludzi.) 

7. Jakie były Pańskie losy po zakończeniu II wojny światowej ? 

8. Jakie zmiany zaobserwował Pan w podejściu polskiego społeczeństwa            

i organów państwowych do Armii Krajowej po roku 1989 ? 

 

Rozmowa z kpt. Tadeuszem Kopciem na długo zapisała się w mojej pamięci             

i  dostarczyła niezapomnianych przeżyć. 

 

    

 

 



 

 

 

 

kpt. Tadeusz Kopeć  

 

 

 



 

We wrześniu 1939 r. zakończyła się krótka, niespełna dwudziestoletnia 

historia II Rzeczypospolitej. ZSRR i Niemcy dokonały czwartego rozbioru 

Polski. Jednakże klęska militarna kampanii wrześniowej nie zniszczyła ducha 

narodu polskiego. Pragnienie wolności   i niepodległości sprawiło, że jeszcze 

przed jej zakończeniem powstały pierwsze organizacje walczące niepodległość. 

27 września 1939 r. czyli dziesięć dni przed oficjalną kapitulacją armii polskiej, 

rozpoczęła działalność SZP (Służba Zwycięstwu Polski). Organizacja ta została 

utworzona przez generała Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza                             

w porozumieniu z generałem Juliuszem Rómmlem na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez Naczelnego Wodza w wojnie obronnej 

Edwarda Rydza-Śmigłego. Do jej głównych celów należało prowadzenie walki 

o niepodległość i organizowanie ośrodków tymczasowej władzy. 13 listopada 

1939 roku SZP została przemianowana rozkazem generała Władysława 

Sikorskiego na Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), którego komendantem został 

generał Kazimierz Sosnkowski ps. „Józef Godziemba”. 14 lutego 1942 r. 

również rozkazem generała Władysława Sikorskiego Związek Walki Zbrojnej 

przeistoczył się w Armię Krajową. 

Zamojszczyzna również aktywnie uczestniczyła w walce z okupantem. 

Na jej terenie SZP rozpoczęła swą działalność już  w październiku 1939 r.  

Uczestnikiem walk z okupantem w szeregach Armii Krajowej był kpt. w stanie 

spoczynku pan Tadeusz Kopeć, do dziś mieszkający w Zamościu.                                                                                                   

  Tadeusz Kopeć urodził się 28 czerwca 1921 roku w Złojcu,                    

koło Zamościa, w rodzinie kolejarskiej.  W wieku trzech lat umarła mu matka. 

Jego zapracowany ojciec, ze względu na dobro Tadeusza oraz dwa lata 

młodszego od niego brata, ożenił się ponownie sześć miesięcy później. Nowa 

osiemnastoletnia macocha kochała dzieci jak własne. W tym  samym roku ojciec 

pana Tadeusza podjął pracę na stacji „Chotysław” koło Brześcia, gdzie 

zamieszkał wraz z cała rodziną wśród Ukraińców. Cztery lata później familia 

ponownie przeniosła się , tym razem na stację kolejową „Lubliniec” koło 

Kowla. Młody Tadeusz ukończył tam podstawówkę oraz został harcerzem                

i ministrantem. Następnie zaczął naukę w Technikum Mechanicznym                   

w Chełmie. Wiedzę nabywał tam tylko przez dwa lata, gdyż we wrześniu           

1939 r. wybuchła druga wojna światowa. Wraz z nią rozpoczęło się rozbrajanie 

wojsk polskich przez Rosjan na wschodzie naszego kraju. Na podstawie Paktu 

Ribbentrop- Mołotow z 1939 r. teren zamieszkania pana Tadeusza był 

represjonowany wyłącznie przez Sowietów. Żydzi i Ukraińcy z czerwonymi 

opaskami, jak wspomina mój rozmówca, pomagali Związkowi Radzieckiemu     

w aresztowaniach i rozbrajaniu wojsk polskich, a także  przy ładowaniu                

do wagonów i wywożeniu na wschód(Katyń, Charków, Ostaszków, Miednoje). 

Pan Kopeć widział na placu stertę zarekwirowanej                              



broni przez Sowietów, jak również załadunek polskich żołnierzy do                                               

wagonów towarowych  i wywózkę na wschód.  Rozpoczęły się represje wojsk 

polskich, rozpoczęły się deportacje, represje i wywózki ludności cywilnej. 

Ojciec pana Tadeusza dowiedział się od pracującego u niego Ukraińca, że jego 

rodzina znalazła się na liście do wywozu na wchód. W związku z dużym 

zagrożeniem w Boże Narodzenie 1939 r. ojciec pana Kopcia wraz z młodszym 

synem udali się przez zieloną granicę do Ruskich Piasków, gdzie mieszkał brat 

ojca. Tam od razu zaczął pracę na stacji kolejowej w Ruskich Piaskach. Pan 

Tadeusz wraz z macochą i młodszym, przyrodnim rodzeństwem, z pomocą 

stryja Franciszka, uciekli do Kowla i zamieszkali u znajomej stryja. W maju 

1940 we Włodzimerzu dzięki Niemieckiej Komisji Repatriacyjnej nadarzyła się 

okazja do przedostania się na tereny polskie. Rodzina otrzymała pozwolenie na 

wyjazd do Polski i została skierowana do Chełma. Musiała jednak  przejść 

kwarantannę, gdzie dzielono rodziny. Młodzież oraz młodych sprawnych 

mężczyzn i młode kobiety kierowano na roboty przymusowe do Niemiec. Pan 

Tadeusz również został skierowany do wywózki. Udało mu się jednak uciec           

z pomocą ojca, który miał akurat służbę na kolei i postarał się o spotkanie               

z synem. Pierwsze kroki po ucieczce pan Kopeć skierował do hufca 

harcerskiego Mariana Pilarskiego i stamtąd przeniósł się do Ruskich Piasków, 

do rodziny. Obawiał się jednak odnalezienia przez Niemców. Dlatego cały czas 

ukrywał się, żeby go nie wywieziono. Pan Tadeusz zamieszkał z rodziną swojej 

macochy i dorywczo tam pracował. Wiedział też, że w Suścu znajdują się jego 

bracia stryjeczni którzy należeli do ZWZ. Pan Kopeć też chciał walczyć                   

z okupantem i dlatego udał się do nich..12 grudnia 1941 r. wstąpił do oddziału 

ZWZ i złożył przysięgę przed porucznikiem Marianem Wandą                                

ps. „Polakowski”, dowódcą Oddziału Dywersyjnego, V rejonu Susiec             

(obwód Tomaszów Lubelski - Komendant Obwodu - major Wilhelm 

Szczepankiewicz ps. „Drugak”).  Komendantem placówki był Witold Kopeć       

ps. „Ligota”. Pan Tadeusz do dziś pamięta, jak ze wzruszeniem i wielkim 

szacunkiem powtarzał słowa Roty Przysięgi :                                                                         

„ W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny, 

Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak męki                

i zbawienia,  i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej 

Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli 

walczyć ze wszystkich sił - aż do ofiary mego życia. Prezydentowi 

Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu 

przezeń Dowódcy (SZP, ZWZ lub AK) bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy 

niezłomnie dochowam cokolwiek by mnie spotkać miało”.  

 



„ Przyjmuję Cię w szeregi żołnierzy (SZP, ZWZ lub AK), walczącej                            

z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie Ojczyzny. Twym obowiązkiem będzie 

walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie twoją nagrodą. Zdrada karana jest 
śmiercią”. 

Tadeusz Kopeć otrzymał ps. „Bratek”,  ponieważ w tym samym oddziale 

działali już jego dwaj starsi stryjeczni bracia : Tadeusz ps. „Podbipięta”              

oraz Witold ps. „ Ligota”, którzy nazywali go „Bratkiem”. Oddział w chwili 

wstąpienia pana Tadeusza liczył 12 osób, później zwiększył się  do 18 osób.          

Po dwóch miesiącach grupa ta przekształciła się z ZWZ w oddział Armii 

Krajowej. Uzbrojenie każdego członka oddziału stanowiło kilka granatów                

i pistolet VIS. Partyzanci mieli tzw. punkty stacjonarne: Kościółek - bunkier, 

prowizoryczne małe komórki, małe namioty 2- 3 osobowe, (pan Tadeusz Kopeć 

dzielił namiot  z partyzantem  o ps. „Świstek”. W nocy, w zimie temperatura           

w namiotach dochodziła do -30 stopni C), bunkry żywnościowe (żywność 

dostarczała partyzantom ludność cywilna) oraz bunkry z bronią.                                                          

Pan Kopeć opowiadał mi, że wraz ze swoim Oddziałem Dywersyjnym V rejonu 

Susiec wziął udział w następujących akcjach : 

 Wysadzanie pociągów dostarczających zaopatrzenie Niemcom na front  

na trasie Zwierzyniec-Bełżec. 

 Likwidacja gospodarstw niemieckich „Liegenshafty”:  Narol                          

i Łosiniec. 

 Likwidacja szpicli niemieckich. 

 niszczenie tartaków w miejscowościach: Długi Kąt i Susiec. 

 Demolowanie urządzeń kolejowych na stacjach: Długi Kąt, Susiec                 

i Maziły. 

 Wysadzanie  lokomotywy  kolejowej na moście rzeki Świder między 

stacjami Susiec-Maziły. 

 Walka z wojskiem niemieckim pod Biłgorajem w czasie marszu                   

na zgrupowanie wszystkich Oddziałów w lasach Janowskich.                

(dwóch polskich partyzantów zostało rannych)2                                    

Dla kapitana Tadeusza Kopcia (taki stopień wojskowy uzyskał przed 

zakończeniem działań) bardzo trudne są wspomnienia dotyczące walk z UPA 

(Ukraińska Armia Powstańcza), gdyż jak sam mówił za młodu mieszkał                   

z Ukraińcami i z niektórymi się przyjaźnił. Opowiadał, że oddział jak otrzymał 

informację o planowanym ataku na polską miejscowość udawał się                           

w wyznaczone miejsce, patrolował je oraz bronił miejscową ludność przed 

bandami ukraińskimi. Zdarzało się jednak, że nie zdążyli i zastawali brutalnie 

wymordowaną ludność. Świadkom tych wydarzeń do dziś nie jest łatwo 

opowiadać o ludziach z poderżniętymi gardłami, zmasakrowanymi nożem lub 

nadzianych na pale przez odbytnice.  



Wydarzenia na Zamojszczyźnie były fragmentem szerszego polsko - 

ukraińskiego konfliktu, który przeniósł się Na te tereny z Wołynia i Wschodniej 

Galicji. Jego podłożem były przede wszystkim ukraińskie dążenia 

niepodległościowe.                                                                                                      

Utworzona w 1942 r. UPA walcząc z polską i radziecką partyzantką, terrorem 

zmuszała Polaków do opuszczenia spornych ziem. Od wiosny 1943 r. nasiliły 

się napady na miejscowości zamieszkanych przez naszych rodaków. Brały               

w niej udział żołnierze UPA oraz okoliczna ludność ukraińska. Mordowali oni 

osoby narodowości polskiej, niszczyli ich dobytek i rujnowali zabudowania. 

Według szacunków historyków zginęło wówczas 100tys. Polaków. Akcje te 

wywoływały poczucie krzywdy i głębokiej niechęci do Ukraińców.                           

Z początkiem stycznia 1944r. doszło do dramatycznych wydarzeń na lewym 

brzegu Bugu. Od stycznia 1944r. do końca okupacji niemieckiej trwały tutaj 

walki oddziałów AK i BCH (Bataliony Chłopskie) z oddziałami UPA.W 

kwietniu 1944r. doszło do wielkiej bitwy na całej długości polskiej linii obrony - 

od Telatyna do Jarczowa. Była to jedna z najbardziej krwawych bitew. Główne 

uderzenie oddziałów UPA skierowane zostało na odcinek Telatyn - Steniatyn -

Posadów – Rokito. Szczególnie zaciekłe walki toczyły się o kolonię 

Posadowską, która przechodziła z rąk do rąk. W walkach w lasach 

posadowskich brał udział pan Kopeć. Mówił, że zginęło ośmiu żołnierzy z jego 

oddziału a kilku zostało rannych (wśród nich mój bohater w prawą rękę 

odłamkiem). Mimo ciężkich strat i utraty Telatyna oddziały polskie utrzymały 

główne pozycje i nie pozwoliły wyprzeć się z tego rejonu.                                                                                                                 

  

Armia Krajowa została rozwiązana 19 stycznia 1945 r. rozkazem 

Ostatniego Komendanta, Generała Leopolda Okulickiego ps. „Niedźwiadek”, 

który skierował do podwładnych następujące słowa: 

„Żołnierze Armii Krajowej, daję Wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę            

i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości Państwa            

i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Starajcie się być przewodnikami 

Narodu i realizatorami Niepodległego Państwa Polskiego. W tym działaniu 

każdy z Was musi być dla siebie dowódcą. W przekonaniu, że rozkaz ten 

spełnicie, zostaniecie zawsze wierni  tylko Polsce oraz aby wam ułatwić dalszą 

pracę – z upoważnienia Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwalniam 

Was z przysięgi i rozwiązuje szeregi AK. Niech żyje Wolna, Niepodległa                           

i Szczęśliwa Polska ! 

 

Dowódca Sił Zbrojnych w Kraju  

Niedźwiadek gen. bryg.” 



Generał Leopold Okulicki został podstępnie aresztowany 

przez NKWD wiosną 1945 r. i skazany na dziesięć lat 

więzienia. W grudniu 1945 r. zginął z rąk sowietów                

na Łubiance w Moskwie. 

 

 

 

Pod koniec lipca 1944r. cała Zamojszczyzna została wyzwolona spod 

okupacji niemieckiej przez wojska sowieckie i AK, które wspólnie wyzwalały 

wsie i miasta. Po osiągnięciu zwycięstwa sowiecka bezpieka rozbrajała oddziały 

AK. Z dnia na dzień narastała przemoc i terror. Początkowo aresztowano 

oficerów i dowódców, później były masowe aresztowania. Jednych wywożono 

do łagrów na terenie ZSRR, na innych wydawano wyroki śmierci a jeszcze 

innych rozstrzeliwano bez wyroku sądu. Był to okres niewypowiedzianej wojny 

przeciwko żołnierzom AK, którą prowadziło NKWD i UB (Urząd 

Bezpieczeństwa) przy współudziale kolaborantów, konfidentów, karierowiczów 

lub zastraszanych obywateli. Wielu akowców ukrywało się ratując życie. Wśród 

nich był pan Tadeusz Kopeć, który próbował uczyć się żyć w ludowym 

państwie. Po rozwiązaniu oddziału, pomagał rodzinie w pracach gospodarskich. 

Później, w 1945 r. złożył podanie do PKP Zamość, gdzie został przyjęty. 

Pracując na kolei zaocznie ukończył Technikum Kolejowe w Lublinie                        

i dodatkowo kurs geodezyjny. Następnie przeprowadził się do rodziny                    

w Ruskich Piaskach. 19 lutego 1946 r. pan Kopeć wstąpił w związek małżeński 

z panią Zofią z domu Gawłowską, którą znał już przed wojną. Kobieta również 

była żołnierzem Armii Krajowej - sanitariuszką i działała na terenie Ruskich 

Piasków (obecnie jest w stopniu porucznika). W 1957 pan Kopeć wraz z żoną             

i dziećmi przeprowadził się do Zamościa (gdzie mieszka po dziś dzień).                

Do 1982 roku, czyli do emerytury pan Kopeć pracował na kolei, w PKP                        

w Zamościu.                                                                                                              

Do 1989 roku członkowie AK mieli problemy z uzyskaniem jakichkolwiek 

uprawnień weteranów wojennych, dalej byli źle postrzegani. Nazywano              

ich: „ zaplutymi karłami reakcji”, oraz unikano tematów wkładu Armii Krajowej 

w walkę z okupantem podczas II wojny światowej. Dopiero po roku 1989 coraz 

głośniej zaczęto mówić o Armii Krajowej i o jej dowódcach. Zadbano                      

o cmentarze i groby zmarłych partyzantów. Zwracano im należyty szacunek. 

Zaczęto doceniać żyjących żołnierzy wręczając im odznaczenia (pan Tadeusz 

Kopeć za swoje czyny został nagrodzony następującymi odznaczeniami : Krzyż 

Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 

Polski, Odznaka Weterana: Walka o Niepodległość, Odznaka „Akcja Burza”). 

Władze zaczęły interesować się losem byłych żołnierzy. W tym też okresie 



legalnie pozwolono na powstanie ŚZŻ AK (Światowego Związku Żołnierzy 

Armii Krajowej) z Zarządem Głównym w Warszawie. Skupiał on tworzące się 

Okręgi ŚZŻ AK z terenu całej Polski, strukturalnie związane z terenem działań   

w okresie II wojny światowej. Okręg Zamość został powołany w 1990 r.              

Nie podlegał on Okręgowi Lublin. Było to odstępstwo od  podziału z okresu                      

II wojny ze względu na bardzo aktywną działalność na tym terenie. Do ŚZŻ AK 

wstąpił również pan Kopeć i działał społecznie w Kole Rejonowym nr 2                   

w Zamościu od początku jego istnienia. W 2005 roku został v-ce prezesem 

Zarządu, którego głównym celem jest przekazanie historii o Armii Krajowej           

na terenie Zamojszczyzny w trakcie okupacji. Członkowie ŚZŻ AK organizują 

uroczystości patriotyczno - religijne takie jak 11 listopada lub 3 maja, które 

dopiero w latach 90-tych wróciły do kalendarza. Fundują tablice pamiątkowe          

w kościołach, jak również sztandary w kołach rejonowych oraz Sztandar 

Pułkowy. Żołnierze Armii Krajowej odwiedzają szkoły (pan Tadeusz Kopeć 

odwiedził kilka placówek, w tym moje Gimnazjum Nr 1 im. Adama 

Mickiewicza w Zamościu). Obecnie Inspektorat Zamojski im. Pułku Piechoty 

Legionów Armii Krajowej liczy czterdzieści pięć kół rejonowych które działają 

na terenie dawnych placówek partyzanckich. 

 

Członkowie AK, którzy przeżyli a wraz z nimi bohater mojej pracy                 

w miarę sił i możliwości wypełniają ostatni rozkaz dowódcy AK: „ Są wierni 

tylko Polsce”. Nie liczą na chwałę  i rozgłos. Są skromni i wierni hasłom ze 

sztandaru Armii Krajowej: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Nie pozwólmy, aby Ci 

ludzie, którzy tak wiele zrobili dla Polski jeszcze raz odeszli w niepamięć, tak 

jak to się stało za czasów PRL. Na zawsze zachowajmy ich w naszych 

wdzięcznych  sercach i pamięci. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIKI: 

załącznik nr 1  

Służba Zwycięstwu Polski (SZP) w Inspektoracie Zamość 

 

 

Obwód Czas trwania Komendant 

Zamość X  1939 – XI 1940 ppor. Robert Gierczak ps. „Robert” 

Tomaszów Lubelski XI 1939 – VII 1940 ppor. Józef Rybicki ps. „Andrzej” 

Hrubieszów XII 1939 – VII 1940 kpt. Władysław Zalewski ps. „Leśnik” 

Biłgoraj XI 1939 – II 1941 por. Wacław Spalony ps. „Słoma” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik nr 2 

Mapka ilustrująca działania oddziału Armii Krajowej z udziałem pana 

Tadeusza Kopcia na Zamojszczyźnie w okresie okupacjii w latach                

1939-1945 

 

 



załącznik nr 3  

Komendanci Główni SZP – ZWZ - AK 

Gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz           Gen. Stefan Rowecki „Grot”, kom. główny                                                                         

„Torwid”, kom. główny SZP  26 IX – 4 XII 1939       ZWZ – AK 30 VI 1940 – 30 VI 1943                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                       

 

 

                               

 

 

 

 

Gen. Tadeusz Komorowoski „Bór”,                        Gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek”               

kom. główny AK 17 VII 1943 - 2 X 1944           kom. główny AK 2 X 1944 – 19 X 1945 

                                     

 



załącznik nr4 

Komendanci Inspektoratu AK Zamość 

 

Płk Franciszek Żak ps. „Siwy” kom.                                                   

Inspektoratu ZWZ - AK Zamość VII 1941 – XII 1944 

 

 

                                         

Mjr Edward Markiewicz ps. „Kalina”, kom. 

Inspektoratu AK Zamość            XII 1942 – VI 1944                 

 

 

 

 

 

 

Ppłk Stanisław Prus ps. „Adam” kom. Inspektoratu AK 

Zamość  VI 1944 – VII 1944 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 

 

 

 

 

zdjęcie nr 1                                                                                                             

Bunkier na tzw. Kościółku, od lewej: Tadeusz Kopeć „Bratek”, Jan Greszta 

„Kwiatek”  Witold Kopeć „Ligota”  

 

 

 

 

 

 

 



załącznik nr 6 

 

 

 

 

zdjęcie nr 2                                                                                                            

Grupa żołnierzy z kompanii „Polakowskiego” od lewej kapral Józef Szmul 

„Wąsal” porucznik inż. Marian Warda „Polakowski”, Tadeusz Kopeć 

„Podbipięta”, Jan Szmul „Guzik” 

fotografię wykonał Tadeusz Kopeć „Bratek” 

 

 

 



załącznik nr 7 

 

 

 

 

zdjęcie nr 3                                                                                                                 

11 listopada 2003r. - Rocznica Odzyskania Niepodległości - poczet 

sztandarowy Okręgu Zamość, defilada                                                                                 

od lewej: śp. kpt. Mieczysław Jakubczak, kpt. Tadeusz Kopeć i śp. kpt. Jan 

Kowarz 

 

 

 

 



załącznik nr 8 

 

 

 

 

zdjęcie nr 4                                                                                                                 

6 stycznia 2010r. - Opłatek żołnierzy AK                                                                                                  

od lewej: Zygmunt Buczak, porucznik Zofia Kopeć „Kora” – żona pana 

Tadeusza i pan Kopeć  

 

 

 

 

 



załącznik nr 9 

 

 

 

 

zdjęcie nr 5                                                                                                               

3 maja 2011r. - Sztandar Okręgu ŚZŻ AK                                                                      

od lewej: por. Tadeusz Stasiuk, ze sztandarem kpt. Tadeusz Kopeć                           

i por. Władysław Olech  

 

 

 

 

 



załącznik nr 10 

 

 

 

 

zdjęcie nr 6                                                                                                                

5 maja 2011 r.- v-ce prezesi Zarządu Okręgu ŚZŻ AK w Zamościu                                               

od lewej: por. Stanisław Kozer- Prezes Koła Rejonowego Mircze, kpt. 

Tadeusz Kopeć, mjr. Szczepan Mateja - Prezes Koła Rejonowego 

Tomaszów Lubelski  

 

 

 

 

 



załącznik nr 11 

Legitymacja Światowego Związku Żołnierzy AK pana Tadeusza Kopcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik nr 12 

Legitymacja Żołnierza AK „Akcja Burza” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik nr 13 

Dokument odznaczenia Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik nr 14 

Dokument nadania Odznaki Zasługi ŚZŻ AK Okręgu Zamość  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik nr 15 

Krzyż Armii Krajowej pana Tadeusza Kopcia 

 

  

 

 

 

 

 

 



załącznik nr 16 

Odznaka „Akcja Burza” 
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