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Akcja „Burza” na terenie Placówki AK Głogów

Polskie Państwo Podziemne przez cały okres okupacji niemieckiej 
przygotowywało się do zbrojnego powstania. Akcja „Burza” swoim zasię-
giem miała objąć jak największe rejony kraju. Konspiracja powstawała 
wszędzie, nie tylko w dużych miastach, ale i w mniejszych miejscowościach. 
Nie inaczej było w podrzeszowskim Głogowie1. Miejscowa placówka AK 
organizacyjnie należała do obwodu rzeszowskiego. Terytorialnie znacznie 
wykraczała poza obszar przedwojennej gminy. Było to związane z pierwszą 
inicjatywą konspiracyjną, która powstała w Bratkowicach, znajdujących się 
w sąsiedniej gminie. Pochodzący z tej miejscowości ppor. Józef Rzepka, 
przybrał sobie pseudonim „Rekin” i już na przestrzeni października i li-
stopada 1939 roku zaczął tworzyć pierwsze struktury Służby Zwycięstwu 
Polsce na terenach swojej wsi i w sąsiednich miejscowościach. Na początek 
zaprzysiężeni zostali Tadeusz Lis z Bratkowic i Władysław Pałka z Rudnej 
Wielkiej. Lis przyjął pseudonim „Ukleja”, a Pałka „Karaś” i obaj czynnie 
włączyli się do pracy konspiracyjnej. W grudniu 1939 roku Pałka zwerbował 
Kazimierza Nitkę „Narwala” i Franciszka Stopę „Okonia” z Głogowa oraz 
Antoniego Białkę „Brzanę” z położonej obok Zabajki2. W początkowej fazie 
konspiracji zachowano zwyczaj dobierania sobie pseudonimów od nazw 
ryb3. Z czasem jednak odstąpiono od tej zasady ze względu na zwiększającą 
się ilość zaprzysiężonych osób.

Konspiracyjna grupa z Bratkowic, Głogowa i pozostałych miej-
scowości regionu została wkrótce wcielona do Związku Walki Zbrojnej, 

1 Głogów, dzisiaj Głogów Małopolski, nazwany tak dla odróżnienia od Głogowa nad 
Odrą włączonego do Polski w 1945 r. 

2 W. Pałka, Placówka Głogów, maszynopis w zbiorach G. Ostasza, s. 15-16; Archiwum 
Państwowe w Rzeszowie (APRz), Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Rze-
szowie [dalej: WUSWRz], sygn. 118, s. 223.

3 E. Brydak, Wojskowy ruch oporu na Rzeszowszczyźnie, Rzeszów 1978, s. 34.
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przekształconego później w Armię Krajową. Dowódcą placówki został ppor. 
Rzepka. Po jego przejściu w maju 1943 roku do utworzonego inspektoratu 
AK Rzeszów, jego miejsce zajął por. Romuald Heilman „Sandacz”. 1 stycznia 
1944 r. por. Heilman został przeniesiony na stanowisko o�cera dywersji 
do obwodu AK w Kolbuszowej, a dowódcą głogowskiej placówki AK został 
ppor. Kazimierz Nitka. Odtąd obok pseudonimu „Narwal” zaczął on uży-
wać drugiego pseudonimu „Jerzy”4. Przez cały czas konspiracji placówka 
nosiła różne kryptonimy: „Grusza”, „Grab”, „25”, „28”, „94”, zmieniające się 
dla uniknięcia dekonspiracji5. Na terenie placówki odbyły się dwa kursy 
dla podchorążych i 6 kursów dla podo�cerów w celu przygotowania kadry 
dowódczej6. Zaprzysiężeni żołnierze odbywali miesięczne szkolenie dla 
nabrania elementarnej zdolności bojowej. Podczas szkolenia zdobywano 
wiedzę z zakresu używania materiałów wybuchowych, walki wręcz, obsłu-
giwania pistoletów maszynowych, organizowania przemarszów, biwaków 
i innych zadań terenowych.7 Do 1 maja 1944 r. głogowska placówka AK 
liczyła 486 żołnierzy. Składały się na nią: 14-osobowy sztab, 7 plutonów, 
pluton Batalionów Chłopskich, pluton Wojskowej Służby Ochrony Powsta-
nia i pluton dywersji8. Największą bolączką był brak odpowiedniej ilości 
broni. Przez lata okupacji udało się zgromadzić arsenał, który pozwalał 
dobrze uzbroić zaledwie około 80 osób. W główniej mierze liczono, że 
uda się nadrobić te braki w pierwszym okresie walki, zdobywając broń 
na Niemcach. Dodatkowo placówka wystawiła pluton łączności i pluton 
sanitarny, którego dowodzenie objął mieszkaniec Rudnej Wielkiej, Fran-
ciszek Litwin „Zelota”. Obowiązki lekarza objął, zajmujący się na co dzień 
opieką medyczną w Głogowie, dr Stanisław Krzyś „Stąp”. Kapelanem był 
najpierw ks. Antoni Olejarka, proboszcz z Rudnej Wielkiej, a później ks. 
Michał Sternal „Łęg”, proboszcz z Bratkowic, pełniący również rolę członka 
komisji rewizyjnej kontrolującej zasadność wydatków komendanta obwodu 
AK Rzeszów por. Łukasza Cieplińskiego „Antka”. Swoją funkcję rewizora 
kontynuował nadal po awansie Cieplińskiego na dowódcę inspektoratu 
rzeszowskiego. Ciepliński przyjął wówczas nowy pseudonim „Pług”. Na 
plebanii w Bratkowicach często odbywały się odprawy szkoleniowe z udzia-
łem inspektora z Komendy Głównej AK9.

4 W. Pałka, s. 21.
5 Tamże, s. 8; G. Ostasz, Z dziejów „Rozbratla” – Obwodu AK Rzeszów, Rzeszów 2003, 

s. 47-53.
6 W. Pałka, s. 25-27.
7 APRz, WUSWRz, sygn. 118, s. 235; E. Brydak, s. 86.
8 APRz, WUSWRz, sygn. 118, s. 225.
9 E. Brydak, s. 48, 50.
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Zgodnie z planami akcji „Burza”, przed wkroczeniem wojsk so-
wieckich na poszczególne terytoria Polski okupowanej przez Niemców, 
żołnierze AK mieli rozpocząć działania zmierzające do wyparcia wycofują-
cych się Niemców i witać Rosjan w roli gospodarza. W kwietniu 1944 roku 
zorganizowano na terenie placówki manewry, które miały przygotować 
żołnierzy do przyszłej akcji. Obserwował je por. Antoni Pawlus „Sewer”, 
o�cer wyszkolenia obwodu AK Rzeszów. Swoje wnioski i spostrzeżenia 
przekazał następnie „Pługowi”. „Las bratkowicki mimo swojego obszaru – 
czytamy w raporcie – nie jest terenem wybitnie nadającym się do działań 
partyzanckich większym oddziałem i na dłuższy przeciąg czasu. Teren zu-
pełnie równy, las wysokopienny, bez podszycia, przy widoczności w dzień 
do 400 m w głąb, poprzecinany wzdłuż i wszerz szerokimi duktami w od-
stępach co 700 m. Łatwo dostępny i łatwy do spenetrowania tak w dzień 
jak i w nocy. Na skutek tego oddział partyzancki nie może trzymać się 
skraju lasu, lecz przebywać w głębi. To zmusza do ciągłego patrolowania 
i rozpoznawania skrajów lasu, a za tym do rozproszkowania się w lesie, co 
jest w działaniach wojennych zawsze ryzykowne. (…) Oddział partyzancki 
chcący dłużej utrzymać się w tym lesie, musi ciągle zmieniać swoje miejsce 
postoju, co jest wysoce niewygodne, uciążliwe i na dłuższą metę wyczer-
pujące dla oddziału”10.

Jego ocena żołnierzy Samodzielnej Grupy Zachód, którą miała 
wystawić głogowska placówka, wyglądała następująco: „Żołnierze z Gru-
py Zachód w olbrzymiej większości element wiejski, w bardzo małym 
procencie miejski. Wyrobienie obywatelskie, uświadomienie, patriotyzm, 
nienawiść do wroga, o�arność i poświęcenie, zapał, brawurowa dzielność 
i odwaga, inicjatywa, niezmożona ruchliwość, małe wymagania osobiste, 
przywiązanie do broni – oto zalety naszego żołnierza wychowanego w kon-
spiracji. (…) Działanie na własną rękę, żądza zdobycia broni i dorwania się 
do gardła wrogom na ślepo, bez zastosowania najprymitywniejszych środ-
ków ostrożności, oto wady żołnierza AK”. „Sewer” pewne braki dostrzegł 
u dowódcy Grupy i dowódców plutonów: „Dowodzenie bardzo trudne 
i wyczerpujące nerwowo dowódcę. Trudność opanowania oddziału w chwi-
lach krytycznych. Obok wyczynów godnych nagrody, u tych niemal samych 
żołnierzy wykroczenia urągające jakiemukolwiek porządkowi wojskowemu 
w sytuacji bojowej”. Jednak wnioski ogólne były pozytywne: „Reasumując 
udało się nam urobić i wychować z surowego elementu w warunkach cięż-
kich żołnierza bardzo dobrego, który pójdzie zawsze i wszędzie za naszym 
rozkazem, a braki w wyszkoleniu czy też w dyscyplinie wojskowej, to są 

10 APRz, WUSWRz, sygn. 118, s. 85.



30  Robert Borkowski

kwestie łatwe do wyrównania przy niewielkim nawet nakładzie pracy i sił. 
(…) Mamy pełne zaufanie do naszych żołnierzy (…) tylko strzeżmy się jako 
dowódcy wszelkich uczynków i pociągnięć, które by mogły wprowadzić 
choćby cień wątpliwości do dumy naszych żołnierzy, które by mogły pod-
ważyć ich wiarę w nas i w przyszłość, do której ich prowadzimy”11. Ostatnie 
zdanie wskazuje na to, że wśród o�cerów obwodu, musiały pojawiać się 
wątpliwości, co do sensowności podejmowania działań zbrojnych, wobec 
nadchodzących informacji, jak postępowano z żołnierzami AK na terenach 
zajętych już przez Armię Czerwoną.

Wywiad w głogowskiej placówce AK bardzo pilnie obserwował 
wydarzenia związane ze zbliżaniem się frontu wschodniego. Należało 
być niezwykle czujnym, aby móc zareagować we właściwym momencie. 
Już 30 marca 1944 r. Kazimierz Nitka „Jerzy” raportował do dowództwa 
podokręgu Rzeszów, że w Miłocinie w dworze i kaplicy przez dwa dni 
kwaterował oddział niemieckich żołnierzy w liczbie 20 ludzi wycofanych 
z okolic Lwowa. Panowały wśród nich defetystyczne nastroje, nie wierzyli, 
że wygrają wojnę i głośno mówili, iż nie będzie też niepodległej Polski, która 
stanie się zależna albo od ZSRR, albo od Wielkiej Brytanii12. 26 kwietnia 
1944 r. informował z kolei, że właścicielka fabryki włókienniczej z Głogowa, 
folksdojczka Berta Weiss, szykuje się do ucieczki z miasta na zachód. W tym 
celu kazała przygotować stolarzowi skrzynie13. Były to symptomy coraz 
bardziej zbliżającego się frontu. „Jerzy”, przedwojenny nauczyciel gimna-
zjalny, nie czuł się na siłach, aby objąć dowodzenie nad Samodzielną Grupą 
Zachód, dlatego w drugiej połowie lipca z Rzeszowa przybył do Głogowa 
ppor. Rzepka. Wówczas nosił już inny pseudonim konspiracyjny – „Znicz”. 
Rozkazał on wieczorem 26 lipca 1944 r., zebrać się w lesie bratkowickim 
wszystkim plutonom, które miały wejść w skład Grupy. Łącznie zgroma-
dziło się 190 ludzi. Ich uzbrojenie stanowiły 3 karabiny maszynowe, 25 pi-
stoletów maszynowych, 53 karabiny ręczne i 60 granatów14. Do pobliskich 
miejscowości zostały rozesłane patrole. Jeden z nich, dowodzony osobiście 
przez „Znicza”, natknął się w Bratkowicach na niemiecki wóz taborowy 
z dowództwa 22. pułku artylerii. Żołnierze z patrolu natychmiast otworzyli 
ogień. Wywiązała się strzelanina, w wyniku której zginął jeden Niemiec, 
a dwóch zostało rannych, w tym o�cer w stopniu majora. Ze strony AK 
także odnotowano pierwszą o�arę, zginął 31-letni krewny dowódcy, kpr. 

11 Tamże, s. 86.
12 Tamże, sygn. 130, s. 286.
13 Tamże, s. 287.
14 Tamże, sygn. 120, s. 29.
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Leon Rzepka „Karp”15. Wśród zdobyczy znalazły się: 2 karabiny, pistolet, 
pancerfaust i 10 granatów.

O tej samej porze, w lesie Zarośliny między Głogowem a Budami 
Głogowskimi, doszło do ataku oddziału AK na niemiecki samochód z trans-
portem żywności zarekwirowanej mieszkańcom Bud. Samochód został 
obrzucony granatami. Jeden z nich wybuchł, powodując unieruchomienie 
pojazdu. Niemcy opuścili go, ostrzeliwując się, jednak Polacy rozstawieni 
po obu stronach drogi mieli nieprzyjaciela jak na dłoni. Seria z pistoletu 
maszynowego przeszyła nogi jednego z Niemców. To ostudziło chęć walki 
u pozostałych dwóch, poddali się, rzucając broń i unosząc ręce. Ranny 
żołnierz został opatrzony przez sanitariuszkę Hankę Dziadecką. Polscy 
żołnierze oblali samochód benzyną i spalili. Jeńców zabrali do lasu bratko-
wickiego, a później przekazali wkraczającej Armii Czerwonej16. Wszyscy 
członkowie tej akcji rekrutowali się z mieszkańców Głogowa. Samochód 
Niemcy sprowadzili później do miasteczka i ustawili w rynku. Miał być 
ostrzeżeniem dla innych niemieckich patroli przed niebezpieczeństwem 
ze strony uaktywniającej się polskiej partyzantki.

W tych okolicznościach do Zgrupowania dołączył ppor. Jan Łopu-
ski „Mariusz”, o�cer broni w inspektoracie AK Rzeszów, który wracał w tym 
czasie z Dębicy do Rzeszowa. Po latach opisał to we własnych wspomnie-
niach: „Podróżowanie główną szosą w kierunku wschodnim nie wchodziło 
już w rachubę. Częściowo prowadząc rower, a częściowo na nim jadąc, 
ruszyłem na wschód wzgórzami ciągnącymi się po południowej stronie 
głównej szosy i po południu w miejscowości Trzciana, po dłuższym wycze-
kiwaniu na przerwę w lawinie toczącego się szosą wojska, przeskoczyłem 
na stronę północną i dojechałem do Bratkowic. Tam, na skrzyżowaniu dróg 
w środku wsi zatrzymał mnie młody człowiek z pistoletem maszynowym 
na ramieniu. Miał na głowie wojskową, polską furażerkę, na ramieniu biało-
-czerwoną opaskę z literami WP. Zrozumiałem, że na tym terenie rozpoczęła 
się akcja «Burza». Dowódcą zgrupowania w Bratkowicach był ppor. Józef 
Rzepka, bliski współpracownik inspektora; znałem go osobiście z odpraw 
w dowództwie. Zameldowałem się u niego niezwłocznie, powiadamiając 
go o konieczności przejęcia w nocy przerzutu broni na drodze między 
Trzcianą a Bratkowicami. Zaproponował mi pozostanie w zgrupowaniu 
i objęcie dowództwa plutonu, utworzonego z wcielonego do AK «dzikiego» 
oddziału partyzanckiego, podlegającego uprzednio jakiejś radykalno-na-
rodowej organizacji politycznej, zdaje się oenerowskiej. «Znicz» podjął się 
15 Tamże.
16 M. Cisek, 50 lat temu – akcja oddziału AK obok lasu Zarośliny koło Bud Głogowskich, 

„Merkuriusz Głogowski”, wyd. 2, lipiec 1994, s. 10.
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zawiadomić inspektora o zatrzymaniu mnie w zgrupowaniu. Ponieważ 
rozdział broni inspektoratu na czas «Burzy» był już zasadniczo ustalony, 
propozycję tę przyjąłem z zadowoleniem”17.

Żołnierze niemieccy na terenie placówki Głogów kwaterowali jedy-
nie w dwóch miejscach: w samym miasteczku, gdzie w przysiółku Wygoda 
znajdowała się składnica amunicji oraz w budynku szkoły rolniczej w Mi-
łocinie, który zajmował personel lotniska w Jasionce. W Miłocinie przez 
nieznanego sprawcę zastrzelonych zostało dwóch o�cerów niemieckich. 
Niemcy urządzili im najpierw pochówek z wartą honorową, a następnie 
przystąpili do zganiania mieszkańców wsi w jedno miejsce. Ustawili przed 
ludźmi karabiny maszynowe i zażądali ujawnienia zabójcy, grożąc przy 
tym, że jeśli nie zostanie on wydany, wszyscy zebrani zostaną rozstrzelani. 
Mieszkańcy wsi byli bezradni, nikt nie widział zdarzenia i nie wiedział, kto 
jest odpowiedzialny za śmierć niemieckich o�cerów. Gdy wydawało się, 
że za chwilę padną strzały i zginie mnóstwo niewinnych ludzi, nadjechał 
motocykl z niemieckim majorem, który rozkazał wstrzymać egzekucję, 
twierdząc, że o�cerowie zginęli z rąk rosyjskiego partyzanta18. O pojawianiu 
się w okolicach małych grup rosyjskich partyzantów i niewielkich oddziałów 
zwiadowczych Armii Czerwonej wiedzieli nie tylko Niemcy, ale również 
żołnierze ze Zgrupowania Zachód. Zgodnie z opinią dowódcy Zgrupo-
wania, nie stanowili oni żadnego wsparcia, ponieważ gdy tylko Niemcy 
przycisnęli Polaków, Rosjanie czmychnęli, pozostawiając ich samym sobie19. 
Według Jana Łopuskiego byli to zwiadowcy zrzuceni na spadochronach. 
„Znicz” na mapie wskazał im dokładne rozmieszczenie sił niemieckich 
oraz określił ich liczebność20. Były to ważne informacje, które pozwoliły 
zaplanować Rosjanom dalsze działania.

W nocy z 26 na 27 lipca 1944 r. polskie patrole zauważyły prze-
jeżdżającą przez Bratkowice kolumnę taborową składającą się z około 260 
wozów, która wywoziła amunicję ze składów na Wygodzie. Chroniły ją zale-
dwie trzy niemieckie kompanie składające się łącznie z 300 żołnierzy. Przed 
północą tabor zatrzymał się we wsi. Ppor. Rzepka dostrzegł w tym szansę 
na udaną akcję. Chcąc uzyskać przewagę, wysłał łącznika do oddziału AK 
w obwodzie Kolbuszowa, który działał na styku z obwodem rzeszowskim. 
Proponował dowódcy tego oddziału, mjr. Stefanowi Łuczyńskiemu „Bory-

17 J. Łopuski, Losy Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie (sierpień-grudzień 1944). Wspo-
mnienia i dokumenty, Warszawa 1990, s. 40-41.

18 Relacja Adama Koguta, w: Miłocin nie tylko dla myśliwych, red. T. Lampart-Halaburda, 
ks. E. Rusin, Z. Szozdra, Miłocin 2001, s. 34-36.

19 APRz, WUSWRz, sygn. 120, s. 31.
20 J. Łopuski, s. 41
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nie”, połączenie sił i zniszczenie kolumny. Do rana nie otrzymał odpowiedzi, 
ale nie tracąc czasu, poustawiał swoich żołnierzy na stanowisku ogniowym 
na skraju przysiółka Zastawie. Około godziny 3 rano tabor zaczął szykować 
się do drogi, wówczas „Znicz” dał rozkaz ataku. Jego ludzie podzielili się 
na dwie grupy, jedna miała markować atak, a druga, wyposażona w całą 
broń maszynową, paraliżować ruch taboru. Na pomoc Niemcom przyby-
ły posiłki od strony Trzciany, były to 3 samochody pancerne, 10 działek 
przeciwpancernych, 16 karabinów maszynowych i bateria artylerii lekkiej. 
Widząc dodatkowo, że jedna kompania niemiecka udała się w kierunku 
Bud Głogowskich, by obejść Polaków od tyłu, ppor. Rzepka wydał rozkaz 
wycofania się. W całej akcji nie stracił ani jednego żołnierza, natomiast 
zgodnie z akowskim raportem Niemcy mieli 15 zabitych, w tym 2 o�cerów 
i około 30 rannych. W kolumnie zostało uszkodzonych 7 samochodów21. 
Mimo braku pomocy ze strony żołnierzy „Boryny” był to ogromny sukces.

Zgrupowanie Zachód musiało cofnąć się w głąb lasów. Wówczas to, 
rankiem 27 lipca 1944 r. dołączyła do niego młoda sanitariuszka Joanna, 
córka Franciszka Litwina „Zeloty”. Była ona członkinią Wojskowej Służby 
Kobiet. „Mam nadzieję, że ks. Sternal pamięta młode dziewczę z brat-
kowickiego lasu – pisała Joanna wiele lat później do Franciszka Porady. 
– Poznałam go 27 lipca 1944 r. jako przystojnego kapelana. Gdy weszłam 
do obozu, siedział pod drzewem w obecności «Znicza» i «Uklei» (ppor. 
Tadeusz Lis). Kiedy opowiadałam ojcu, jak z przygodami dotarłam do lasu, 
powiedziałam: «Chyba diabeł nas kołował». Ojciec mnie zmitygował, 
wskazując na ks. Sternala: «To jest ksiądz, nie mów tak». Przygoda polegała 
na błądzeniu moich przewodników. 27 VII wczesnym rankiem zgłosili się 
dwaj młodzi chłopcy z rozkazem, bym natychmiast zgłosiła się w obozie. 
Droga wiodła przez las, polanę, rzeczkę i znowu las, już bratkowicki. Tu 
chłopcom droga się pomyliła i skręciliśmy w stronę Bratkowic. Już na skraju 
lasu zobaczyliśmy ślady kół samochodów niemieckich, w powietrzu unosił 
się zapach benzyny. Była to pozostałość po rannej potyczce. Zawróciliśmy 
i po dłuższej chwili natra�liśmy na nasz posterunek. Trudno mi teraz po 
latach odtworzyć przebieg akcji, pamięć zarejestrowała oderwane obrazy. 
Pamiętam przeskakiwanie przez leśne dukty, podróż ciężarówką w stronę 
Kolbuszowej, powrót w bratkowickie lasy. Pamiętam smak kromki chleba 
z masłem i posypanej cukrem, którą gdzieś zdobył «Ukleja». Nigdy potem 
nic tak mi nie smakowało. Byliśmy głodni, brudni, piliśmy wodę z rowu, 
cedząc ją przez chusteczkę, ale radośni”22. Był to entuzjazm ludzi, którzy 

21 APRz, WUSWRz, sygn. 120, s. 29.
22 List J. Parwicz do F. Porady z 14 lutego 1991 r. (w zbiorach G. Ostasza).
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wreszcie po 5 latach okupacji, mogli otwarcie przeciwstawić się swojemu 
wrogowi.

By utrzymać kontrolę nad okolicą, do pobliskich miejscowości 
wysłano nocą z 27 na 28 lipca silnie uzbrojone patrole. W północno-
-wschodniej części Bratkowic, w okolicach tzw. Szutrowiska, 8-osobowy 
patrol, dowodzony osobiście przez „Znicza”, natknął się na grupę Niemców 
w sile drużyny. Obie strony zaczęły do siebie strzelać, lecz Niemcy szybko 
stracili odwagę i wycofali się, zostawiając 2 zabitych i 3 ciężko rannych oraz 
karabin maszynowy. Po stronie polskiej nie było żadnych strat. Inny patrol, 
dowodzony przez „Żbika” (N. N.), spotkał w okolicach folwarku w Budach 
Głogowskich niemiecki pluton z samochodem ciężarowym, który ciągnął 
działko przeciwlotnicze. Polacy znajdowali się przy ścianie lasu, natomiast 
Niemcy na terenie otwartym. Po otwarciu przez akowców ognia Niemcy 
wpadli w panikę i szybko umknęli. W polskie ręce dostał się samochód 
i działko z zapasem 5 tys. szt. amunicji. O�ary po stronie niemieckiej to 6 za-
bitych i 5 rannych, Polacy i tym razem nie ponieśli żadnych strat. W dalszej 
części Bud, w przysiółku Zacinki, partyzanci natknęli się na kolejny patrol 
niemiecki, który porzucił część uzbrojenia i, nie podejmując walki, wycofał 
się. Wśród zdobyczy znalazły się 2 karabiny maszynowe wraz z 3 tys. szt. 
amunicji, 3 karabiny ręczne, pistolet, rakietnica i 50 granatów23.

W wyniku walk i potyczek żołnierzom Zgrupowania Zachód po-
woli wyczerpywała się amunicja. Rano 28 lipca „Znicz” wysłał do Bratkowic 
9 osób, aby przenieść amunicję z zakamu�owanego we wsi magazynu. Tym 
razem Polakom zabrakło szczęścia. Zanim dotarli do magazynu, we wsi 
pojawiły się oddziały niemieckie. Akowcy nie mieli szans, zostali otoczeni 
i zmuszeni do poddania się. Chociaż wszyscy nosili na ramionach biało-
-czerwone opaski z literami AK, Niemcy nie potraktowali ich jak żołnierzy. 
Rozstrzelano ich na miejscu. Śmierć ponieśli: Eugeniusz Świder „Ruczaj”, 
Franciszek Kwoka „Sąg”, Franciszek Lis „Zawora”, Władysław Madej „Ry-
giel”, Roman Lis „Rożen”, Władysław Miśta „Ront”, Tadeusz Przywara „Ni-
zioł”, Jan Rogala „Kalia” i Karol Lis „Ambra”24. Samo rozstrzelanie akowców 
nie zadowoliło Niemców. Podpalono wieś i zamordowano 10 osób cywil-
nych. Spłonęło 7 gospodarstw w całości i osobno 33 domy, 27 stajen oraz 
22 stodoły. Zabici to: Anna Jakubowska, Zo�a Depa, Maria Furman, Janina 
Rogala, Katarzyna Wołowiec, Leon Wołowiec, Józef Gaweł, Maria Grądysa, 
Władysław Lewicki i jeden mężczyzna niezidenty�kowany. Dodatkowo 
10 osób odniosło rany: Stanisław i Maria Wojtoń, Jan Miśta, Kazimiera 

23 APRz, WUSWRz, sygn. 120, s. 29.
24 Tamże, sygn. 124, s. 124, 128.
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Furman, Emilia Lis, Jan Pado, Katarzyna Gaweł, Maria Fura, Eugeniusz 
Wołowiec i Stanisław Grądysa25. Wobec ogromnej przewagi sił niemieckich, 
„Znicz” nie był w stanie interweniować, aby zapobiec tragedii. Nie znając 
niemieckich zamiarów, ppor. Rzepka wolał wycofać się na północ, w rejon 
miejscowości Widełka. Nawiązał tam kontakt z czujkami wojsk rosyjskich, 
które przed uderzeniem na Rzeszów zamierzały najpierw zająć Kolbuszo-
wą26. Ponownie poinformował on Rosjan o ruchach wojsk niemieckich.

Tymczasem okupanci przystąpili do dalszych represji. 29 lipca 
na niebie nad Głogowem pojawiły się niemieckie samoloty. Chociaż w mie-
ście nadal stacjonowały wojska niemieckie, piloci zrzucili bomby i na ślepo 
ostrzelali własne posterunki. Doskonale zapamiętał to Jan Reguła, mieszka-
niec Głogowa: „Po tym, jak strzelanina ucichła, ojciec wysłał mnie do cen-
trum Wygody, żebym dowiedział się, co się stało. Gdy dotarłem do domu, 
w którym mieszkała zaprzyjaźniona rodzina i gdzie kwaterowało kilku 
Niemców, na niebie pojawiły się samoloty. Dwa lub trzy leciały tak nisko, 
że dobrze widziałem hitlerowskie krzyże. Zaczęły strzelać do wszystkiego, 
co tylko się ruszało. Niemiecki o�cer rozkazał żołnierzom, aby ułożyli 
�agę ze swastyką, aby piloci zorientowali się, że strzelają do swoich. O�cer 
wraz z dwoma żołnierzami wybiegli na drogę, ale nie zdążyli rozłożyć �agi, 
wszyscy zginęli od kul. Samoloty zrzuciły bomby, które na szczęście nie 
wyrządziły większych szkód i odleciały”27. Chaos poczynań nieprzyjaciela 
jest wymownym świadectwem, że niemieckie dowództwo straciło kontrolę 
nad tym co się działo.

Kazimierz Nitka „Jerzy” sporządził raport o stratach. W czasie 
bombardowania spalonych zostało 28 domów, 10 stodół i 9 stajen. Zginęło 
8 osób. Jako pierwsi pod gruzami swojego domu przy ulicy Głogowieckiego 
37, zostali zabici Karolina, Stanisława i Teodor Nitkowie, matka, siostra 
i brat „Jerzego”. Kolejną o�arą był 18-letni Bronisław Bosek. W czasie 
bombardowania znajdował się w fabryce włókienniczej, bomba spadła 
na południowo-zachodni narożnik fabryki, obracając go w ruinę. W swoim 
domu zniszczonym od bomby, śmierć znalazła Zo�a Kloc, 58-letnia wdowa. 
Odłamki spowodowały również śmierć 60-letniej Zo�i Dudy z Borsuka, 
43-letniego Stanisława Kleski mieszkającego w rynku i Urbanowej, żony 
sołtysa z Zabajki. Śmiertelną ranę odniósł 12-letni Józef Szewczyk, który 
w kilka godzin później zmarł. Dodatkowo było kilka osób rannych: Barbara 
Bąk mieszkająca przy ulicy Mickiewicza, Helena Bosek z ulicy 11 Listopada, 
Władysław Cebula z ulicy Księżej, Jan Chrustek z Wygody, Stanisław Szew-
25 Tamże, sygn. 122, s. 174-175.
26 Tamże, sygn. 120, s. 30-31.
27 J. Reguła, Historia rodziny Regułów, Głogów Małopolski 2014, s. 18.
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czyk z Borsuka, Cecylia i Maria Rudolf z ulicy Głogowieckiego oraz Szymon 
Nabożny. Cecylia Rudolf, 42-letnia gospodyni domowa, od wybuchu bomby 
oślepła, natomiast Szymon Nabożny utracił słuch28. W Budach Głogow-
skich spłonęło 20 domów, 16 stajen, 11 stodół i jedna z dwóch wiejskich 
szkół. Na szczęście, nie było o�ar śmiertelnych, a jedynie 4 rannych: Jan 
Choma (prawe przedramię, udo i podudzie), N. Choma (odłamki na lewej 
piersi i lewym ramieniu), Ludwik Dworak (prawe ramię i ucho) i Ludwik 
Reguła (został przewieziony do szpitala). W Mrowli spłonęło 5 domów, lecz 
w raporcie nie zarejestrowano o�ar wśród ludzi. W Rudnej Wielkiej były 
3 uszkodzone domy, 2 zabitych – Józef Sagan i Józef Gotkowski i 2 ranne 
– Zo�a Trzeciak i Zo�a Gałek. W Stykowie również było dużo spalonych 
budynków, ale szczegółowej ilości „Jerzy” nie znał, ponieważ nie otrzymał 
na ten temat raportu od dowodzącego w tym rejonie „Lisa” (jego perso-
naliów nie udało się ustalić). Miało tam być 7 zabitych i kilku rannych29.

Były to ostatnie akty terroru niemieckiego w Głogowie i okolicach. 
Wieczorem, 29 lipca pod miasto podeszły oddziały rosyjskie. Rozpoczął się 
ostrzał artyleryjski. „Słyszeliśmy w nocy strzelaninę. Wydawało się, że to 
dzieje się całkiem blisko domu – opisywał ten moment Jan Reguła. – Ojciec 
zebrał całą rodzinę i przenieśliśmy się do stodoły. Do rana nikt już nie mógł 
zasnąć. Gdy się rozjaśniło, widzieliśmy niemieckich żołnierzy przemiesz-
czających się bezładnie w różnych kierunkach”30. „Na skutek ukazania się 
wojsk sow[ieckich], oddziały niem[ieckie] opuściły m. Widełka i Kupno, 
tak że dostęp do lasu bratkowickiego znowu stał się możliwy – raportował 
por. Antoni Pawlus „Sewer”, który z rozkazu dowódcy inspektoratu kpt. 
Łukasza Cieplińskiego „Pługa”, miał przejąć dowództwo nad Samodzielną 
Grupą Zachód. – D[owód]ca grupy «Znicz», w dniu 30. 07. decyduje się 
na powrót do lasu Bratkowice. Zakłada biwak w rejonie Góry Żubrowej, 
dającej mu doskonałe warunki obronne, ubezpiecza się starannie od poł[ud-
nia], zachodu i wschodu, wysyłając rozpoznanie na Bratkowice i Czarną. 
W tej sytuacji przybyłem do «Znicza» z grupą «Orlika» dnia 30. 07. około 
godz. 11-tej. Ob. «Znicz» natychmiast złożył mi szczegółowy meldunek 
z dotychczasowej swej akcji oraz dokładne sprawozdanie z sytuacji n[ie]- 
p[rzyjacie]la i oddziałów sow[ieckich]. Ponadto udzielił mi bardzo cen-
nych uwag i spostrzeżeń oraz wiadomości uzyskanych w czasie rozmów 
przeprowadzonych osobiście z d[owód]cami oddz[iałów] sow[ieckich] 
i politrukiem dyw[izji] sow[ieckiej] operującej z rejonu Sokołów na Kolbu-

28 APRz, WUSWRz, sygn. 122, s. 174-175; Wojewódzka Rada Narodowa w Rzeszowie, 
sygn. 198, s. 127.

29 Tamże, WUSWRz, sygn. 122, s. 174-175.
30 J. Reguła, s. 18.
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szową”31. Grupa „Orlika” była plutonem dywersyjnym, dowodzonym przez 
podchorążego Wiktora Błażewskiego ps. „Orlik”, pochodzącego z Rudnej 
Wielkiej, o�cera dywersji inspektoratu AK Rzeszów. „Sewer” został wysłany 
przez „Pługa”, ponieważ przez cały okres trwania akcji „Burza” nie było 
łączności między Rzeszowem, a Zgrupowaniem Zachód. Por. Pawlus, po 
zapoznaniu się z sytuacją, wyraźnie był zadowolony z dotychczasowych 
poczynań „Znicza”.

„Sewer” zdecydował się przeorganizować oddział, który przejął 
od ppor. Rzepki. Według jego słów, „ludzie przybyli do lasu bardzo źle 
ubrani, w kiepskim obuwiu lub boso, bez płaszczy i koców, co uniemożli-
wiło im dłuższy pobyt w lesie, a na to się zanosiło”32. Do dyspozycji miał 
około 200 ludzi, lecz 30% z nich nie posiadało żadnego uzbrojenia. Kolej-
nym problemem był brak sprzętu kuchennego, do tej pory każdy żywił się 
własnymi zapasami, które u większości osób już się skończyły. Bez kuchni 
polowej trudno było wykarmić tak liczną rzeszę ludzi. Dlatego „Sewer” 
podjął decyzję o rozpuszczeniu do domów części żołnierzy. „Olbrzymia 
większość o�c[erów] jak i żołnierzy z ciężkim sercem poddała się temu 
rozkazowi, pozostało przy mnie 55 ludzi”. Ci, którzy pozostali, byli umun-
durowani i doskonale wyposażeni, niczym nie różnili się od regularnego 
oddziału wojska. Zastępcą „Sewera” został „Znicz”. Dowódcami plutonów 
„Ukleja” i „Orlik”.

30 lipca nad ranem Niemcy wycofali się już z Głogowa i przygoto-
wali stanowiska obronne wzdłuż rzeki Mrowla nazywanej również Czarna. 
„Około południa z lasu wychynęły grupki rosyjskich żołnierzy – wspomina 
dalej Jan Reguła. – Szli w stronę Wygody. Każdego spotkanego człowieka 
wypytywali, gdzie są Niemcy i którędy na Berlin. «Kuda Giermańcy? Kuda 
Bierlin?» – to były pierwsze słowa, które kierowali do ludności cywil-
nej. Wieczorem, gdy wróciliśmy do domu, zastaliśmy całe gospodarstwo 
opanowane przez żołnierzy rosyjskich. W naszym domu urządzili sobie 
centralę telegra�czno-radiową. Było ich tak wielu, że nam trudno było 
dostać się do środka. Rozłożyli się na podwórku i pozarzynali nasze króliki, 
kury i ostatnie dwie świnie. Gotowali mięso lub piekli je nad ogniskami. 
Wokół walały się obgryzione kości. Na szczęście, zniszczeń po ostrzale 
artyleryjskim nie było dużo. Wokół pełno było lei po wybuchach, jeden 
pocisk tra�ł w stodołę, ale ta nie spłonęła. Za to na ścianach domu widać 
było ślady po kulach karabinowych. Dachówki miejscami były dziurawe 
jak sito. Mieliśmy ogromne szczęście, bo 7 innych gospodarstw na Wygo-
31 APRz, WUSWRz, sygn. 120, s.  30; Porównaj także G. Ostasz, Podziemna Armia. 

Podokręg AK Rzeszów, Rzeszów 2010, s. 216.
32 APRz, WUSWRz, sygn. 120, s. 32.
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dzie spłonęło doszczętnie. Spłonęły również niemieckie baraki podpalone 
przypuszczalnie przez wycofujących się Niemców”33.

1 sierpnia oddział „Sewera” nadal operował w lasach bratkowic-
kich, wysyłając patrole do różnych miejscowości. Mimo swojej szczupłości, 
oddział wzbudzał respekt Niemców, którzy przez cały dzień nie podejmo-
wali żadnych działań zaczepnych. Polacy również nie atakowali, czekając 
na współdziałanie z Rosjanami. Następnego dnia doszło do kontaktu z żoł-
nierzami Armii Czerwonej, którzy szykowali się do natarcia na niemiecką 
linię obrony. Wieczorem, 2 sierpnia Rosjanie przystąpili do ataku. Niemcy 
postawili bardzo silną zaporę ogniową, co spowodowało, że nacierające woj-
ska poniosły wysokie straty. „Najdokładniej pamiętam noc z 2 na 3 sierpnia 
– pisała Joanna Parwicz – […] przeżyłam tę noc w młodziaku, młodym 
lesie, leżąc w bruździe owinięta w niemiecki śpiwór, który gdzieś chłopcy 
zdobyli (mam go do dziś). Nisko nad naszymi głowami widziałam serie 
pocisków. «Ukleja» kazał cicho leżeć i nie podnosić się. Sam z kilkoma 
chłopcami poczołgał się w stronę, skąd leciały pociski”34. Podczas natarcia 
poległ st. lejtnant Iwan Turkienicz, który później wraz z pułkownikiem 
zastrzelonym przez Niemców dwa dni wcześniej na Wygodzie, został z ho-
norami pochowany na rynku w Głogowie. Po wojnie ekshumowano ich ciała 
i przeniesiono na cmentarz wojenny w Rzeszowie. W czasie walki zginęło 
również dwóch akowców: Franciszek Grzesik „Wernyhora” i Władysław 
Gniewek „Recepta”, lecz o polskim wkładzie w pokonanie wojsk niemiec-
kich, ze względów politycznych na długie lata zapomniano35. Natomiast 
Turkienicza uhonorowano, nazywając jego imieniem szkołę podstawową 
w Głogowie Małopolskim.

Rano, 3 sierpnia Niemcy wycofali się. Akcja „Burza” na terenie 
głogowskiej placówki AK została o�cjalnie zakończona. „Sewer” zebrał 
cały oddział i, stając na jego czele, ruszył do Bratkowic. „3 VIII wracaliśmy 
do Bratkowic – przedstawiła te wydarzenia Janina Parwicz – Spotkaliśmy 
oddział żołnierzy radzieckich. Wymieniliśmy chłodne, ale grzeczne po-
zdrowienia i spokojnie szliśmy dalej, śpiewając piosenkę, której nauczył 
nas «Ukleja», Z młodej piersi się wyrwało. W Bratkowicach było wielkie 
mycie, jedzenie, msza św., pod wieczór powrót z ojcem furmanką do Bud 
Głogowskich”36. Jeszcze więcej szczegółów dotyczących tych chwil zdradził 
Jan Łopuski: „Oddział nasz w luźnym szyku ruszył w kierunku wsi. Drogą 
na zachód płynęła szarożółta masa żołnierska, od czasu do czasu przejeż-

33 J. Reguła, s. 19.
34 List J. Parwicz do F. Porady z 14 II 1991 r. 
35 APRz, WUSWRz, sygn. 124, s. 124.
36 List J. Parwicz do F. Porady z 14 II 1991 r. 
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dżali konno o�cerowie. W drugą stronę jechały stępa furmanki z ciężko 
rannymi, lżej ranni szli piechotą, trzymając się wozów. W tej czołówce 
radzieckich wojsk frontowych bieda mieszała się z cierpieniem. Widząc 
stojący przy drodze oddział partyzancki, żołnierze radzieccy co jakiś czas 
pozdrawiali nas okrzykami «Zdrastwujtie!», na co my odpowiadaliśmy 
podobnym okrzykiem. W południe oddział nasz wkroczył do Bratkowic, 
gdzie kwaterowały już oddziały rosyjskie. Ta zamożna wieś, będąca silnym 
ośrodkiem konspiracji w czasie okupacji, okryta była żałobą. Dziesięciu 
(w rzeczywistości dziewięciu – R. B.) pochodzących z niej młodych party-
zantów, wysłanych przez «Znicza» pierwszej nocy po wycofaniu się Zgrupo-
wania ze wsi po resztę zamelinowanej broni i amunicji, wpadło w niemiecką 
zasadzkę, zostało pojmanych i rozstrzelanych na miejscu. Niedawno odbył 
się ich uroczysty pogrzeb celebrowany przez miejscowego proboszcza, 
a równocześnie akowskiego kapelana ks. Sternala («Łęga»). Tutaj nastąpiło 
rozwiązanie oddziału, a partyzanci z bronią udali się do swoich domów”37.

Wśród wyróżnionych w akcji znaleźli się ppor. Józef Rzepka „Znicz”, 
ppor. Tadeusz Lis „Ukleja”, pchor. Wiktor Błażewski „Orlik”, dr Stanisław 
Krzyś „Stąp” i pchor. Franciszek Litwin „Zelota”. Por. Pawlus w następują-
cych słowach przedstawił ich postawę:

„«Znicz» – samotnie, bez rozkazu objął dowództwo całej Grupy 
rozpoczynając bardzo ożywioną akcję «Burza». Wyprowadził oddział 
z bardzo ciężkiej sytuacji, bez strat, ze zdobyczą. Znany w Bratkowicach, 
naraża swoich najbliższych na prześladowanie ze strony okupanta. Dosko-
nały żołnierz i dowódca. Odważny, opanowany, doskonale orientujący się 
w sytuacji, szybko i trafnie podejmuje decyzje, rozkazodawstwo i opanowa-
nie oddziału bardzo dobre. Potra�ł w ciągu kilkudniowej akcji zespolić ze 
sobą ludzi i wzbudzić w nich całkowite zaufanie. Skromny, prawdomówny, 
gotowy do każdego poświęcenia dla sprawy i dla podwładnych mu ludzi.

«Ukleja» – żołnierz i dowódca o wybitnych walorach moralnych. 
Karny i zdyscyplinowany. Odważny do szaleństwa. Opanowany, doskonale 
orientujący się i decydujący. Przez cały czas akcji był żywym przykładem 
cnót żołnierskich i dowódczych. Na patrolu celnym strzałem uratował życie 
»Czujki«, któremu w krytycznym momencie zaciął się pm. Niezmordowany 
�zycznie, zawsze gotów do akcji, niezawodny wykonawca rozkazów i zadań 
bojowych.

«Orlik» – żołnierz i dowódca o wybitnych walorach. Więcej o za-
cięciu partyzanckim. Spokojny i zrównoważony w akcji. Świetna orientacja 
w terenie i wyczucie sytuacji. Decyzja spokojna, trafna. Umie ludzi trzymać 

37 J. Łopuski, s. 43.
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w posłuchu i narzucić im swą wolę dowódcy. Dzielny i odważny. Bardzo 
wytrzymały �zycznie. Zawsze gotów do akcji, pełen poświęcenia dla służby 
i sprawy. Niezawodny wykonawca rozkazów i zadań bojowych.

«Stąp» – lekarz oddziału, odważny, spokojny, opanowany, uczyn-
ny i koleżeński, gotowy w każdej sytuacji do poświęcenia się i wykonania 
swojego obowiązku. Zyskał w krótkim czasie całkowitą sympatię całego 
oddziału. Pozostał przy nim ochotniczo aż do końca akcji, a po przybyciu 
do m. Bratkowice w dniu 03. 08., mimo zmęczenia, natychmiast zorganizo-
wał i spieszył z pomocą lekarską wielu rannym spośród ludności cywilnej, 
nie myśląc o odpoczynku, aż do chwili zaopatrzenia ostatniego cierpiącego.

«Zelota» – podo�cer sanitarny, mimo starszego wieku, z córką swą, 
członkinią WSK (Joanną Parwicz), cały czas utrzymywał we wzorowym 
porządku punkt sanitarny, spiesząc z pomocą w każdej chwili i w każdej 
sytuacji. Dzielny, opanowany, karny i bardzo zdyscyplinowany, o�arny, 
oddany sprawie całkowicie, był wzorem żołnierza i podo�cera”38.

Listę poległych w akcji „Burza” 21 żołnierzy przestawia tabela nr 1.
Tabela 1. Polegli w czasie akcji „Burza” żołnierze z głogowskiej placówki AK.

IMIĘ I NAZWISKO DATA ŚMIERCI OKOLICZNOŚCI
kpr. Leon Rzepka „Karp” 26.07.1944 podczas zdobywania samochodu
st. strz. Józef Wdowik „Lechita” 26.07.1944 jako goniec wpadł w ręce nieprzyjaciela
strz. Władysław Rogala „Wiś” 27.07.1944 podczas marszu na miejsce zgrupowania
st. strz. Eugeniusz Świder „Ruczaj” 28.07.1944

zostali wysłani po broń do magazynu we 
wsi, gdzie nie dotarli, schwytani przez 
Niemców, wszyscy z biało-czerwonymi 
opaskami na rękach

strz. Franciszek Kwoka „Sąg” 28.07.1944
strz. Franciszek Lis „Zawora” 28.07.1944
strz. Władysław Madej „Rygiel” 28.07.1944
strz. Roman Lis „Rożen” 28.07.1944
st. strz. Władysław Miśta „Ront” 28.07.1944
strz. Tadeusz Przywara „Nizioł” 28.07.1944
st. strz. Jan Rogala „Kalia” 28.07.1944
st. strz. Karol Lis „Ambra” 28.07.1944
strz. Marian Rogala „Romb” 28.07.1944 od wybuchu szrapnela
kpr. Kazimierz Kłeczek „Zaręba” 01.08.1944

zastrzeleni przez Niemców podczas po-
wrotu do domu po akcji „Burza”

strz. N. N. „Asan” 02.08.1944
strz. N. N. „Gałązka” 02.08.1944
strz. Tadeusz Kawa „Ruczaj” 02.08.1944
strz. Franciszek Grzesik „Wernyhora” 02.08.1944 od odłamka granatu
kpr. Bronisław Świder „Rygor” 02.08.1944 podczas patrolu
strz. Józef Grzywacz „Torf ” 02.08.1944 zaginął
strz. Władysław Gniewek „Recepta” 02.08.1944 od pocisku artyleryjskiego

Źródło: APRz, WUSW w Rzeszowie, sygn. 124, s. 124, 128

38 APRz, WUSWRz, sygn. 120, s. 33-34.
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Według raportu „Sewera” straty nieprzyjaciela wyniosły: 34 za-
bitych, 40 rannych i 2 jeńców39. Bilans akcji przedstawia się następująco:

• utrudniono nieprzyjacielowi przemieszczanie się, wszystkie jego 
małe oddziały zostały praktycznie zlikwidowane;

• zaangażowano siły wroga, odciągając je w ten sposób od innych 
działań;

• zadano nieprzyjacielowi duże straty w sile żywej jak i w materiałach;
• dzięki własnym działaniom utrudniono Niemcom możliwości 

rozpoznania ruchów Armii Czerwonej;
• poprzez dostarczenie rosyjskim zwiadowcom i dowódcom ścisłych 

danych o położeniu i liczebności oddziałów niemieckich, umożli-
wiono Rosjanom skuteczniejsze działanie;

• udowodniono, że ze strony AK istnieje chęć współdziałania z Ar-
mią Czerwoną;

• zademonstrowano istnienie zorganizowanej siły zbrojnej na tere-
nach placówki.
Kilka dni po zakończeniu akcji rosyjskie NKWD rozpoczęło po-

szukiwania żołnierzy AK i dokonało aresztowań wielu z nich. Rosjanie 
szybko zrozumieli, że tak silna grupa partyzancka może w przyszłości 
stanowić ostoję oporu przeciwko instalowaniu władzy komunistycznej. Od 
początku września 1944 roku w Głogowie działała już placówka NKWD. 
Do końca miesiąca w więzieniu na rzeszowskim zamku Lubomirskich 
siedziało wielu akowców z całego obwodu. 7 października zorganizowano 
próbę ich odbicia. Niestety, nie powiodła się, a w czasie akcji zginął Tadeusz 
Lis „Ukleja” i inny żołnierz z Bratkowic Franciszek Lachcik „Sawa”40. Pod 
koniec października na głogowskim cmentarzu „Na Piasku” został areszto-
wany dowódca placówki Kazimierz Nitka „Jerzy”. Wykorzystano moment, 
gdy odwiedzał groby swoich bliskich, zabitych podczas bombardowania 
miasta. Wywieziono go i od tej pory słuch po nim zaginął. NKWD aresz-
towało również Romualda Heilmana „Sandacza”, poprzedniego dowódcę 
głogowskiej placówki41.

Pierwszy dowódca i jednocześnie organizator konspiracji w pla-
cówce, Józef Rzepka „Znicz”, po pewnym czasie także dostał się w ręce 
komunistów. Od chwili powołania Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość 
w 1945 roku, działał w jego szeregach. Po aresztowaniach członków pierw-

39 Tamże.
40 W. Dynia, Wspomnienia z minionych lat, w: G. Ostasz, Podziemna armia, s. 240-241.
41 G. Ostasz, Od Placówki Armii Krajowej do Koła Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” 

(1939-1947), w:  Dla Polski. Z  tradycji niepodległościowych Głogowa Małopolskiego 
i okolic, red. W. Tarnawska, Łukawiec 2014, s. 83.
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szych trzech Zarządów Zrzeszenia WiN, Rzepka znalazł się w Zarządzie 
IV, którego kierownictwo objął jego były dowódca z AK Łukasz Ciepliński. 
Jednak UB rozpracowało i ten Zarząd, Rzepkę aresztowano 28 stycznia 
1948 r. Razem z Cieplińskim, wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego 
w Warszawie, został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 1 marca 
1951 r.42 W ten sposób władza ludowa rozprawiła się z bohaterskimi żoł-
nierzami placówki AK Głogów.

Operation „Tempest” in the Home Army 
District of Głogów

In the District of Głogów and in Bratkowice, the neighbouring 
district, conspiracy was  initiated in the autumn of 1939 and its aim was 
to build the armed underground. It resulted in the creation of the Home 
Army District of Głogów, which reported to the Home Army Command of 
Rzeszów. Its commanders were, respectively, second lieutenant Józef Rzepka 
“Shark”, lieutenant Romuald Heilman “Sandacz” and second lieutenant 
Kazimierz Nitka “Narwal”. is unit was perfectly prepared to conduct 
Operation “Tempest” on its territory, designating the Independent Group 
of the West for �ght. e operation was initiated in the evening on July 
26, 1944. As a result, there was one big skirmish in Bratkowice and several 
smaller ones in other places. e Germans su�ered heavy losses and were 
forced to engaged more forces, which could not be used against the entering 
Red Army. e commander of the Home Army District of Głogów con-
tacted the Russians  and provided them with the details of the movements 
and the number of German troops, so that they could organize the attack 
better. In the above-mentioned district, Operation “Tempest” ended on 
August 3, 1944 and the German troops were completely driven from the 
area. Unfortunately, the following weeks were marked by a series of arrests 
of the soldiers from the district of Głogów made by NKVD. Despite the fact 
the on the battle�eld there was brotherhood of arms with the Red Army, the 
Home Army soldiers were repressed for political reasons by the communists.

42 Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” w dokumentach, opr. A. Zagórski, Wrocław 1999, 
t. VI, cz. 1, s. 560-561, 612.


