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1 września 1939 r. po ataku III Rzeszy w porozumieniu ze Związkiem
Radzieckim (w myśl tak zwanego paktu Ribbentrop-Mołotow) na Polskę
rozpoczął się najtragiczniejszy okres dla całego świata – II wojna światowa.
Pierwszy etap polskiej wojny obronnej nazwany został kampanią wrześniową.
Rozpoczął się o godzinie 4:37 poprzez atak Niemców i przełamanie szlabanów,
a w następstwie tego wysadzenie w Tczewie mostów przez Polaków. Dokładnie
trzy minuty później o godzinie 4:40 odbył się nalot na Wieluń przeprowadzony
przez eskadrę 4 Floty Powietrznej feldmarszałka Wolframa von Richthofena,
a zaraz po nim ostrzał Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte przez
pancernik Schleswig-Holstein i agresja wzdłuż całej granicy niemiecko-polskiej
zgodnie z dyrektywami „Fall Weiss”. Wojna toczyła się na różnych frontach
objęła prawie

całą Europę, wschodnią i południowo

-

wschodnią

Azję,

północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Ten wielki
konflikt zakończył się 2 września 1945 roku kapitulacją Japonii. Wcześniej
dokładnie 8 maja w Berlinie został podpisany akt kapitulacji i również w tym
dniu zakończyła się wojna w Europie. W wojnie brało udział 1,7 mld osób
w tym 110 mln uzbrojonych natomiast życie straciło od 50 do 78 mln osób.
Polacy stworzyli system władz państwowych działających na terenie
okupowanej przez Związek Radziecki i III Rzeszę Polski. Było to Polskie
Państwo Podziemne utworzone 27 września 1939 r. a istniejące do 1 lipca 1945
r. , które podlegało polskiemu rządowi w Londynie. W nocy z 26 na 27 września
1939 r. powstała Służba Zwycięstwu Polski była to konspiracyjna organizacja
wojskowa mająca na celu toczenie walki z okupantem. 13 listopada 1939 r.
została ona przekształcona w Związek Walki Zbrojnej, który jak inne urzędy
podlegał Rządowi Polski na uchodźstwie. Generał Władysław Sikorski 14
lutego 1942 r. przekształcił ZWZ w Armie Krajową potocznie nazywaną AK.
Armia Krajowa były to siły zbrojne działające na terenie Polski okupowanej
przez Niemcy oraz ZSRR. Armia Krajowa liczyła około 200 tyś żołnierzy, była
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to największa podziemna organizacja utworzona w okupowanej Europie.
Jednakże żołnierze nie przechodzili regularnego szkolenia i mieli zaledwie 53
tysiące sztuk broni. Głównymi zdaniami AK było atakowanie podczas
osłabiania się sił Niemców. Akcje AK groziły wielkimi konsekwencjami.
Hitlerowcy łapali i rozstrzeliwali masowo Polaków za każdego zabitego
Niemca. Pod koniec 1942 roku Armia Krajowa nasiliła działalność dywersyjną:
atakowała niemieckie posterunki, wykolejała transporty wojskowe przeznaczone
na front wschodni, wysadzała mosty, odbijała więźniów. Na tę zmianę wpłynęło
zahamowanie sukcesów Wehrmachtu, osiągnięcie sprawności organizacyjnej
przez AK.

Znak Polski Walczącej

Kolejnym z zadań AK było tworzenie struktur wojskowo-organizacyjnych
na potrzeby mobilizacji społeczeństwa do bieżącej walki oraz potrzeba
odtworzenia armii na wypadek walki z okupantem, czyli przygotowanie kraju
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do powstania powszechnego. Armia Krajowa stworzyła podczas okupacji
struktury terenowe Administracji Zmilitaryzowanej. W ramach walki bieżącej
prowadziła wywiad, dywersję konspiracyjną i dywersję bojową, akcje odwetowe
i ochronne, akcje ekspropriacyjne, produkcję broni, działania bojowe dla osłony
ludności oraz propagandę. Zostały opracowane dwa plany powstania
powszechnego. Pod koniec 1943 plan powstania powszechnego zastąpiono
planem „Burza” uwzględniającym sytuację jaka może nastąpić po wkroczeniu
Armii Czerwonej do Kraju.

Struktury Terenowe Armii Krajowej
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Akcja Burza była to operacja wojskowa podjęta przez oddziały Armii
Krajowej. Była ona skierowana w stronę Niemieckiego okupanta w końcowej
fazie okupacji naszego kraju tuż przed wkroczeniem wojsk Armii Czerwonej do
Polski. Rozpoczęła się 4 stycznia 1944 a zakończyła się 26 października
1944roku przez przekroczenie granicy polsko-radzieckiej na Wołyniu przez
wojska sowieckie, przeprowadzana była natomiast w granicach ówczesnej II
Rzeczpospolitej. Rozkaz rozpoczęcia został wydany przez
głównego

Armii

Krajowej

gen.

Tadeusza

komendanta

Komorowskiego

następcę

aresztowanego w czerwcu 1943 roku gen. Stefana Roweckiego "Grota".

Gen. Tadeusz Komorowski

Gen. Stefan Rowecki "Grot"

Akcja Burza miała początkowo, poprzez rozkazy wydawane przez rząd
znajdujący się na emigracji w Londynie, w związku z odkryciem śladów zbrodni
katyńskiej, całkowity zakaz podjęcia współpracy z wojskami sowieckimi
i pozostawanie władz podziemnych w kraju i AK w konspiracji, a w przypadku
represji i ewentualnych aresztowań – przejścia do samoobrony. Gen. Jan
Stanisław Jankowski oraz gen. Bór-Komorowski uważali, iż nie podjęcie przez
Armię Krajową żadnych działań militarnych nie tylko doprowadziło by do
łatwej i istnej manipulacji ludności polskiej przez władze radzieckie co mogło
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doprowadzić do powstania i upozorowania, iż Polacy wyrazili zgodę na
stworzenia 17 republiki sowieckiej, a taka rzecz nie mogła mieć miejsca więc po
wielu rozmowach i telegramach z kraju do Londynu ustalono, iż AK musi
zostać w gotowości i działała niezależnie od Armii Czerwonej. Natomiast
Komendant Główny Armii Krajowej stwierdził, iż należy podjąć współpracę
z wojskami Radzieckimi na szczeblu taktycznym oraz w roli ich sojusznika.
Poprzez Akcję Burza chciano uświadomić władzom radzieckim, iż na
wyzwolonych z okupacji niemieckiej terenach Polski w granicach sprzed 1939
gospodarzami są Polacy, uznający władzę Rządu Emigracyjnego, który był
jedynym legalnym kontynuatorem struktur władzy państwa polskiego sprzed
1939 roku oraz skłonienia ZSRR do uznania Rządu RP w Londynie
reprezentowanego w kraju przez Delegaturę Rządu “Kraj”. To są tylko dwa
przykłady z wielu jakie Polska i polski rząd miał w założeniach poprzez
rozpoczęcie akcji Burza. Pod względem militarnym akcja „Burza” częściowo
osiągnęła główne cele. Zostały odtworzone części dywizji i pułków walczących
w 1939 r. podkreśliło to nieprzerwaną ciągłość Polskich Sił Zbrojnych, co
posiadało nie tylko znaczenie symboliczne, ale także wyraziło się w sierpniu
1944 oficjalnym uznaniem Armii Krajowej za wojska sprzymierzone.
Z politycznego punktu widzenia nie osiągnięto jednak pozytywnych rezultatów.
W związku z działaniami NKWD oraz sowieckich władz około 50 tyś żołnierzy
uczestniczących w akcji Burza zamknięto w obozach i więzieniach. Alianci
zachodni, będąc informowani przez wywiad AK o przeprowadzanych przez
NKWD masowych aresztowaniach żołnierzy podziemia, dowódców AK
i przedstawicieli Delegatury Rządu na Kraj, nie zareagowali w stopniu
umożliwiającym zmianę polityki sowieckiej wobec Polski i jej obywateli. Mimo
iż akcja Burza dowiodła, że Armia Krajowa nie jest słaba i niezdolna do
jakichkolwiek działań wojskowych, Rosjanie jak i sam Stalin wbrew
oczywistym faktom ujawnionym podczas akcji informowali zachód i Aliantów
wręcz przeciwnie niż było w rzeczywistości .
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Podczas okresu, w którym odbywała się Akcja Burza na terenie
zamojskiego

inspektoratu

walczyły

oddziały

9

pułku

piechoty

AK

mjr. Stanisława Prusa "Adama". AK Inspektorat Zamość była to jedna z
terenowych struktur należąca do Okręgu Lublin.

mjr Stanisław Prus "Adam"

W dniu 21 lipca batalion mjr. Wilhelma Szczepankiewicza "Drugaka"
wyzwolił Bełżec, a z wojskami sowieckimi zdobywał Tomaszów Lubelski.
Batalion

por. Adama

Piotrowskiego

"Doliny" obronił

mosty

w Bondyrzu i Kaczórkach. Współdziałał z oddziałami sowieckimi w walkach
o Zwierzyniec i Frampol. Batalion ppor. Stefana Kwaśniewskiego "Wiktora"
atakował Niemców koło Majdanu Wojsławickiego, pod Majdanem Nowym
i w Grabowcu. Oddział partyzancki por. Józefa Śmiecha "Ciąga" walczył
w Skierbieszowie i w rejonie Izbicy oraz Orłowa. Zgrupowanie kpt. Jana
Pstrockiego "Wacława" uczestniczyło w starciach w Topólczy, na drodze
Topólcza-Czarnystok, Szczebrzeszyn-Gorajec.
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24

lipca

zajęty

został Szczebrzeszyn. Oddziały 9 pp operowały także na drodze ZwierzyniecBiłgoraj. W skład organizacyjny okręgu Lubelskiego wchodził Obwód:
- Zamość
- Tomaszów Lubelski
- Hrubieszów
- Biłgoraj.

Odznaka AK przyznawana za udział w akcji „Burza”
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Jednym z żołnierzy tamtych czasów walczącym w obronie Polski był
bohater mojej pracy mjr Tadeusz Kopeć ps. Bratek.

Legitymacja Światowego Związku Żołnierzy AK pana Tadeusza Kopcia

Tadeusz Kopeć urodził się w 1921r. w Złojcu. Jego ojciec był kolejarzem.
Gdy miał trzy lata zmarła jego matka osierocając jego i o rok młodszego brata.
Ojciec ożenił się po raz drugi. Przybrana matka choć nie mogła zastąpić
chłopcom straty po ich pierwszej mamie, to starała się jak mogła i dbała o ich
wychowanie oraz wykształcenie. Nauczyła podstawowych modlitw oraz
pacierza, pilnowała aby chłopcy uczęszczali na różne uroczystości kościelne.
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Bardzo ich kochała. Wychowywała ich tak aby zawszę miłowali Boga i byli mu
wierni. Z tego względu, iż jego ojciec miał pracę, która wymagała ciągłych
przeprowadzek często zmieniali miejsce zamieszkania. Początkowo mieszkali w
Ruskich Piaskach, następnie przeprowadzili się do Chodysławia koło Brześcia.
W końcu rodzina osiedliła się w Kowlu na terenie dzisiejszej Ukrainy. Ojciec
znalazł tam pracę, a chłopcy dorastali i zdobywali wykształcenie, uczęszczając
tam do szkoły powszechnej. Niedługo później ich mała rodzina znaczniej się
powiększyła przybyło aż czworo rodzeństwa. W wieku dwunastu lat młody
Tadeusz został harcerzem oraz ministrantem, którym jest do dziś. Kiedy
skończył szkołę powszechną zaczął uczęszczać do Technikum Mechanicznego
w Chełmie. Gdy był w trzeciej klasie ,1 września 1939 roku wybuchła II wojna
świtowa. Z jego relacji wiem, iż 17 września 1939 roku Armia Czerwona
wkroczyła i zaczęła zajmować Kowel. Żołnierze Sowieccy jechali na koniach
niektórzy często nie patrząc, w którą stronę. Większość z nich była uzbrojona
w karabiny. Ojciec jego wyjechał z miasta z powrotem do Ruskich Piask,
które były pod okupacją niemiecką. Matka została w Kowlu, ale niedługo potem
dołączyła do ojca. Tadeusz też musiał wyjechać. Przedostał się do Chełma,
gdzie rozpoczął pracę jako kolejarz. W 1940 roku musiał jednak opuścić miasto,
gdyż był zagrożony wywózką na przymusowe roboty do Niemiec. Przedostał się
do rodziny znajdującej się w Ruskich Piaskach, lecz tam znowu groziło mu
niebezpieczeństwo ze strony sołtysa volksdeutcha, tym razem przeniósł się
do miejscowości Nawóz. W 1941 roku dowiedział się o powiązaniach
jego stryjecznych braci z Suśca ze Związkiem Walki Zbrojnej. Pojechał do nich
z prośbą o przyjęcie do oddziału. Zaprzysiężenie odbyło się w Suścu. Tadeusz
wybrał pseudonim "Bratek" ze względu na to że był młodszym bratem.
Por. Marian Warda, ps. „Polakowski” był dowódcą oddziałów leśnych AK
jak i również Tadeusza Kopcia, gdyż został przydzielony do tego oddziału.
Zajmowali

się

przede

wszystkim

atakowaniem

niemieckich

linii

komunikacyjnych, które łączyły oddziały frontowe z zapleczem. m.in. poprzez
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wysadzanie

pociągów,

torów

kolejowych,

stacji

przeładunkowych,

prowadzeniem sabotażu gospodarczego np. utrudnianie wywożenie produktów
rolnych do Rzeszy, likwidacji tartaków w Suścu i Długim Kącie.

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”

W 1944 roku Pan Tadeusz Kopeć ps. "Bratek" wraz z kilkoma kolegami z
oddziału został przeniesiony w okolicę Telatyna, żeby podjąć się walki z
tamtejszym niebezpiecznym wrogiem - z nacjonalistami ukraińskimi. W
kwietniu tego samego roku nastąpiła koncentracja oddziałów UPA oraz USN.
Ukraińcy wzięli sobie na cel zepchnięcie oddziałów Polskich za rzekę Huczwę i
zajęcie terenów. Oddział Leśny por. Witolda Kopcia ps. „Ligota”, który był
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jednym ze stryjecznych braci Tadeusza Kopcia ps. „Bratek” na początku 1944
roku rozpoczął krwawe walki z siłami UPA i USN. Były one wspierane przez
oddziały SS Galizien. Do pierwszych strać doszło 5 kwietnia, podczas bitwy
poległo kilku żołnierzy z oddziału „Ligoty”. Następne stracie odbyło się cztery
dni później, dokładnie 9 kwietnia doszło do wielkiej bitwy na całej długości
polskiej linii obrony – od Telatyna do Jarczowa. Była to jedno z najbardziej
krwawych strać oddziałów leśnych AK z UPA. Pod Posadowem walczył Pan
Tadeusz ps. „Bratek”, w tamtym czasie zginęło 6 partyzantów w tym stryjeczny
brat Tadeusz Kopeć ps. „Podbipięta”. W trakcie tej potyczki został też ranny
dowódca Witold Kopeć „Ligota” lecz dalej dowodził oddziałem aż do końca
walk.

Bunkier na tzw. Kościółku, od lewej: Tadeusz Kopeć ‘’Bratek’’ , Jan Greszta
‘’Kwiatek’’ , Witold Kopeć ‘’Ligota’’
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Tadeusz Kopeć ps. „Bratek” był operatorem erkaemu podczas walk został ranny
w rękę, ale na szczęście wszedł z tego cało. W oddziale mimo trudnych
warunków nie zanikła w nim miłość do Boga. Odprawiane były msze święte
i nabożeństwa w lesie, przy kaplicach, natomiast rzadziej w kościołach.
Te wydarzenia bardzo dokładnie zapisały się w pamięci Pana Tadeusza.
Jednym z jego obowiązków było przechowywanie i odpowiedzialność za
paramenty liturgiczne, w niewielkiej walizce znajdowały się komże, stuły, szaty,
naczynia liturgiczne, które służyły przez cały okres wojenny.

Krzyż Armii Krajowej pana Tadeusza Kopcia
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W 1944 roku po skończonych działaniach bojowych wkroczyła Armia
Czerwona, zaczął zmieniać się ustój kraju i nastał nowy porządek polityczny jak
i społeczny. Pan Kopeć wrócił do rodzinnych Ruskich Piask, zachowywał
szczególną ostrożność i nikomu nie wspominał o swojej działalności związanej
z Armią Krajową. Rozpoczął nowe życie i podjął się pracy jako kolejarz.
Rok 1946 był dla niego szczęśliwy ponieważ ożenił się z sanitariuszką Zofią
o pseudonimie „Kora”. Niestety Pani Zofia Kopeć odeszła z tego świata w 2013
roku. Mieli razem czworo dzieci Elżbietę, Teresę, Stanisława oraz Witolda.
Najpierw

ich

miejsce

zamieszkania

stanowiły

Ruskie

Piaski

przeprowadzili się do Zamościa, gdzie Pana Tadeusz mieszka do dziś.

Ślub Tadeusza z Zofią
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potem

Przez całe swoje życie mimo wojny, śmierci żony, trudnego życia
związanego ze swoją wojskową przeszłością nie przestał służyć Bogu. Tak jak
obiecał mamie przez cały czas był ministrantem nawet teraz będąc na
emeryturze służy w zamojskich parafiach znajdujących się na Starym Mieście.
Pełni także funkcję wiceprezesa ŚZŻAK Okręg w Zamościu.
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Pan Tadeusz Kopeć Służący do Mszy Świętej Jako Ministrant w Kościele O. Redemptorystów

Major T. Kopeć w poczcie podczas 11 uroczystości AK (z lewej strony)

Osobą Pana Tadeusza zainteresowałem się już wiele lat temu. Pan Major
jest moim niedalekim sąsiadem. Często widywałem go w mundurze jadącego
autobusem MZK w stronę Starego Miasta. Napisałem tę pracę o nim, gdyż
wiem, że jest osobą niezwykłą. Poznałem go osobiście podczas kilku udanych
spacerów z przystanku autobusowego do jego ulicy. Kiedy udałem się do niego
z wizytą opowiedział mi dokładniej o swojej niesamowitej przeszłości, pokazał
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zdjęcia, wyciągnął mundur, opowiedział o swoich walecznych czynach
związanych z AK. Jestem pod jego wielkim wrażeniem. Pan mjr Kopeć jest
wzorem godnym naśladowania. Moim bohaterem. Bardzo go podziwiam za
czynny, jakich dokonał dla swojego kraju, że był w stanie się poświęcić a nawet
stracić własne życie. Nie bał się o to. Jest człowiekiem z niesamowitą
przeszłością, charyzmą oraz duchem walki, sercem które było i jest w stanie
poświęcić się dla Ojczyzny. Jest moim wielkim idolem, bardzo go szanuje jako
żołnierza Armii Krajowej. Jest osobą godną do naśladowania. Dziś już mało jest
takich ludzi jak on a potrzeba by było więcej żebyśmy mogli brać z nich
przykład.
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Źródła:
Zdjęcia udostępnione ze zbiorów prywatnych p. T. Kopcia oraz udostępnione mi
ze zbiorów szkoły.
Informacje o II wojnie światowej, Armii Krajowej i Polskim Państwie
Podziemnym
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna
Informacje

na

temat

Pana

Tadeusza

z

osobistej

rozmowy

oraz:https://drive.google.com/file/d/0B8MLMm7wovuMQnJQdXBDMHIwblJ1
ZllzSDJGX2tudlF4QlVr/view
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