


C z a s y  N o w o ż y tn e , tom V/1998 
Periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku

Grzegorz Ostasz
(Rzeszów)

Raport kpt. Łukasza Cieplińskiego po „Burzy” 
w Inspektoracie AK Rzeszów

Dla każdego historyka istotną wagę ma dotarcie do źródeł pisanych. Nie zawsze jest ono 
możliwe. Najczęściej przeszkodami okazują się rozproszenie, zagubienie, czy nawet zniszczenie 
archiwaliów. Badacze najnowszych dziejów Polski, zarówno państwa podziemnego, jak i nie
podległościowych konspiracji powojennych, długo mieli do czynienia z utrudnieniami natury „ide
ologicznej”. Przez kilkadziesiąt lat nie realizowano -  niezbędnych dla historiografii -  prac pod
stawowych, to jest gromadzenia, porządkowania i krytycznego opisu źródeł. Stąd zaistniała ewi
dentna luka, którą -  sądzić trzeba -  trudno będzie kiedykolwiek usunąć. Daje znać o sobie nie 
tylko podczas „odtwarzania” najniższych szczebli terenowych Polskiego Państwa Podziemnego, 
czy konspiracji antykomunistycznych. Wiele ważnych wątków, na przykład z zakresu struktury i 
działań Armii Krajowej, nie sposób potwierdzić dokumentami.

Wciąż podstawowym źródłem wiedzy o strukturze i działalności Armii Krajowej na terenie 
Podokręgu Rzeszowskiego są relacje i wspomnienia oficerów i żołnierzy AK. Spisywane nieraz 
po blisko pięćdziesięciu latach rzadko zawierają przekaz od początku do końca wiarygodny. To 
oczywiste, choć owe zdarzenia sprzed lat mogły się utrwalić w pamięci autorów wspomnień; gdy 
w nich uczestniczyli, byli na ogół ludźmi młodymi. Bywajednak, że kombatanci nie potrafią być 
bezstronni; to zresztą bardzo trudna sztuka. Zbyt wiele pisząo sobie, zapominająo towarzyszach 
broni, czasem ich lekceważą czy nawet szafują oskarżeniami. Inna sprawa to fakt, że z przyczyn 
konspiracyjnych wiedza żołnierzy podziemia była raczej ułamkowa, ograniczona.

Z takich powodów Raport końcowy z działalności bojowej,, Burzy , sygnowany podpisem 
„Pługa”, kpt. Łukasza Cieplińskiego, inspektora Rzeszowskiego Inspektoratu AK, dowódcy Gru
py Operacyjnej 24 Dywizji Piechoty AK podczas akcji „Burza”, stanowi nad wyraz cenny doku
ment z epoki. Tym cenniejszy, że został sporządzony przez -  owianego legendą późniejszego 
prezesa IV Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN -  Cieplińskiego, niedługo po „Burzy”, 3 września
1944 roku. Wyróżnia się „świeżością” informacji; ujaw niają zapis pospieszny, język chropawy, 
niepoprawny, bezosobowy, lecz przestrzegający zasad konspiracji. Za jego podstawę służyło kil
kanaście bilansowych meldunków sytuacyjnych, które przez cały sierpień 1944 roku były składa
ne przez dowódców akowskich oddziałów w sztabie Inspektoratu AK Rzeszów. Jest to dokument 
bardzo ważny również z innych względów, nade wszystko merytorycznych. Wszak potwierdza 
zdarzenia niezbyt dobrze rozeznane, do niedawna zaś wywołujące często odruch niedowierzania, 
pasmo wątpliwości.

Obowiązkiem historyka jest poddawać źródła uważnej, krytycznej ocenie. Z pewną dozą 
nieufności trzeba zatem traktować akowskie dokumenty, także niniejszy. Wartości poznawcze 
takich źródeł były, są i będą różne. Uzależnione przecież zostały -  raz na zawsze -  od kompeten
cji, uczciwości, a nieraz i swoiście pojmowanego interesu własnego osób, które zbierały informa

1. Dokument ze zbiorów Janiny Wierzbińskiej-Kopeć.
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cje, opracowywały i przekazywały meldunki, raporty, sprawozdania. Obowiązkiem historyka jest 
zatem porównywać, konfrontować ze sobą jak najwięcej źródeł. Dopiero na takiej podstawie 
można będzie ustalać wiarygodną wersję zdarzeń i formułować ocenę. Taki cel ma, rozbudowany
-  lecz ze wszech miar zasadny -  krytyczny aparat przypisów; wprowadzony zarówno w obręb 
tekstu Raportu kpt. Cieplińskiego, jak i stanowiący informację osobną wydzieloną.

* * *

0/112
3. 9. 44.

Raport końcowy z działalności bojowej „Burzy”

I. Zgrupowanie południowe Nr 1 (Ia/01l3) D-ca Żuraw4.
Stan oddziału -  410 żołnierzy.
Ogólnie wynik akcji „B” na terenie południowym [Inspektoratu AK Rzeszów; dop. G.O.]5 przed
stawia się następująco:
Z zadań bojowych wykonano mniejszymi lub większymi oddziałami około 20 zasadzek, 5 napa
dów, 6 wypadów, 3 natarcia oraz kilkanaście działań patroli rozpoznawczych. Poza tym zgrupo
wanie to miało 2 [niemieckie] najazdy broni pancernej oraz 1 nalot lotniczy.
Przez działania wstępne i odbijanie aresztowanych osiągnięto sparaliżowanie [okupacyjnej] ad
ministracji i władz bezpieczeństwa na tym terenie, następstwem czego było opuszczenie poste
runków służbowych przez policję granatową6.

Przez akcję „B” osiągnięto:
1) Odbicie aresztowanych członków AK przez gestapo, w której to akcji padło 18 żandar

mów i gestapowców.
2) Opanowano teren -  zamykając kierunki wycofania się Niemców ze wschodu dla drobniej

szych oddziałów na liniach Przemyśl -  Krosno, Ujazdy -  Rzeszów -  Szklary, Przeworsk -  
Jawornik Polski -  Błażowa -  Hyżne, Łańcut -  Błażowa.
Nieprzyjaciel przestał używać tych szos, przenosząc ruch na kierunki nie objęte akcją 
poza teren zgrupowania Nr 1; rozbite oddziały Niemców przesuwały się na przełaj po 
polach lub lasach, które [sic!] przeważnie były likwidowane.

2. Kryptonim Inspektoratu AK Rzeszów.
3. Kryptonim Podobwodu AK Rzeszów-Południe.
4. Józef Maeiołek kpt., ps. „Żuraw”, „Roch”, „Marek”, „Nowak” (1900-1973). Od 1916 r. w Legionach 

Józefa Piłsudskiego; w latach 1918-1920 walczył z Ukraińcami i bolszewikami. Oficer zawodowy WP; 
dowódca kompanii najpierw w baonie KOP „Kłeck”, później w 94 pp; w 1938 r. przeniesiony w stan 
spoczynku. 15 IX 1940 r. zaprzysiężony do ZWZ; zrazu został zastępcą, a od 2 VII 1942 r. dowódcą 
Placówki ZWZ Błażowa w Obwodzie Rzeszów; 11 XI 1943 r. awansowany na kapitana; od 1 I 1944 r. 
komendant Podobwodu AK Rzeszów-Południe (Błażowa). Po okupacji niemieckiej nadal działał w 
konspiracji; był inspektorem „NIE” w Przemyślu. Nocą z 20 na 21 II 1945 r. uwięziony przez UB; po 
trzech miesiącach odbity przez konspiratorów ze szpitala więziennego w Rzeszowie. Kierował siecią 
wywiadu WiN Obszaru Południowego, a równocześnie zastępował prezesa tego obszaru. We wrześniu 
1946 r. został wysłany jako emisariusz WiN do Wielkiej Brytanii; tam, do 1954 r., kierował Delegaturą 
Zagraniczną WiN. Zmarł w Londynie.

5. Informacje w nawiasach kwadratowych pochodzą od edytora.
6. Informacja dotyczy walk z Niemcami pomiędzy 3 a 25 lipca 1944 r., kiedy to Armia Krajowa objęła pełną 

kontrolę nad terenem Podobwodu AK Rzeszów-Południe; tak zaistniała „Rzeczpospolita Hyżneńsko- 
Niebylecka”.
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3) Dano podstawę Armii Czerwonej do przesunięcia oddziałów bez walk w tym terenie. Od
działy AK dostarczały jej dokładnego, szczegółowego rozpoznania ruchów npla, miejsco
wi informatorzy i przewodnicy wymijali oddziały Niemców, wprowadzając oddziały A.Cz. 
na tyły i miejsca dogodne do uderzenia.

W zgrupowaniu Nr 1 brał udział pluton partyzancki „Dzwon” . Wyróżnił się jako ca
łość swoją postawą bojową, działaniem w akcji, karnością i wartościami moralnymi. Ze
stawienie jego akcji bojowej na końcu sprawozdania.

Zdobycze: 6 lkm , 11 pm , 88 kb ,8  pistoletów, 3 auta i 2 motocykle, zdobyto 5 
wozów i 14 koni, 10 aut spalono, ponadto zdobyto sprzęt żywnościowy, części umunduro
wania i oporządzenia.

Straty npla: zabitych 4 oficerów, 95 szeregowych, rannych 25, do niewoli wziętych 87 
Niemców.

Straty własne wynoszą: 16 zabitych, w tym 4 podchorążych, 4 podoficerów, 8 strzel
ców, 28 rannych, w tym 2 oficerów, 2 podchor., 6 podoficerów i 18 strzelców.

Wziętych do niewoli: 2 łączniczki z WSK i 6 żołnierzy, którzy w czasie walki zbiegli.
Własne straty broni: 8 kb, 1 pistolet.

II. Zgrupowanie Nr 2 (Ia/011) „Wschód” D-ca Józef12 (przejściowo Sewer13).
Stan oddziału 360 żołnierzy uzbrojonych.
W akcji „B” dnia 25. 7. przeszkodzono pacyfikacji Niemców w m. Hermanowa. Po 

dwukrotnym ataku npla na m. Hermanowa, Niemcy wycofali się do Tyczyna. Tu po dwu
godzinnej walce miasto zostało opanowane przez AK, a npl wycofał się w kierunku Rze
szowa, pozostawiając wszystkie auta.

Starty npla w tej akcji: 12 zabitych, 10 rannych; własne: 3 zabitych, 4 rannych oraz 5 z 
ludności cywilnej, rozstrzelanych.

W przewidywaniu dalszej walki w nocy z dnia 25 na 26 spalono most na Białej pod 
Tyczynem.

Dnia 26. 7. 44 oddział Niemców -  około 70 -  atakuje Tyczyn. Po jednogodzinnej 
walce ponosi duże straty (pada d-ca niemiecki), reszta w popłochu wycofuje się szosą do 
Rzeszowa. Na skutek spalenia mostu na Białej jedno z aut wpada do rzeki, inne pozosta
wiono na błoniach, Niemcy pod ogniem wycofali się do m. Biała.

7. Oddział partyzancki o kryptonimie „Dzwon” został wystawiony przez Obwód AK Dębica w lutym 1944r.
8. Lekki karabin maszynowy.
9. Pistolet maszynowy.
10. Karabin.
11. Wojskowa Służba Kobiet (kryptonimy: „Spółdzielnia”, „Czytelnia”); pion organizacyjny ZWZ-AK prze

widziany głównie do zadań propagandowych, sanitarnych, łącznościowych, zaopatrzeniowych.
12. Mieczysław Chendyński kpt., ps. „Józef’ (1901-1951). Ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 

r.; porucznik rezerwy WP. Nauczyciel szkół powszechnych na Wołyniu. Podczas wojny 1939 r. dowo
dził kompanią 43 pp. Kilka miesięcy później, 2 II 1940 r., zaprzysiężony do ZWZ; był oficerem organi
zacyjnym. a następnie dowódcą Placówki ZWZ-AK Hyżne w Obwodzie Rzeszów. Od listopada 1943 r. 
kapitan. Przed „Burzą” -  1 V 1944 r. -  został zastępcą komendanta Podobwodu AK Rzeszów-Połu- 
dnie. W lipcu 1944 roku likwidował niemieckie wyprawy pacyfikacyjne. Dowodził oddziałem Inspek
toratu Rzeszowskiego AK, wysłanym 20 VIII 1944 r. na pomoc powstańczej Warszawie; tę akcję w 
lasach Turzy udaremniła Armia Czerwona. Zatrzymany -  we wrzes'niu 1944 roku -  i więziony przez 
NKWD i UB w Rzeszowie; wywieziony do łagrów sowieckich: Borowicze, Jegolsk, Swierdłowsk. Do 
kraju wrócił w 1947 r.

13. Antoni Pawlus por., ps. „Sewer” (ur. w 1911); oficer zawodowy WP; zaprzysiężony do AK 10 V 1943 
r.; oficer do spraw szkoleń Obwodu AK Rzeszów; 28 VII 1944 r. -  na rozkaz kpt. Łukasza Cieplińskie
go -  objął dowództwo Zgrupowania Zachód z Obwodu AK Rzeszów; do 2 VIII 1944 r. kontynuował 
akcję „Burza”; za walki „burzowe” otrzymał wyróżnienie.
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so 
r-

W akcji tej zdobyto 7 aut ciężarowych, 5 aut osobowych, 3 motocykle, około 120 
panzerfaustów14, 9 lkm, 1 rkm15, 10 kb, 50 pistoletów, 10 tys. sztuk amunicji, 100 grana
tów do garłacza, masę amunicji artyleryjskiej i sprzęt łączności.

Ponadto dokonano rozbrojenia 29 Niemców, wykonano 1 zasadzkę, 1 napad ogniowy, 
3 wypady.

W walce dnia 30. 7. 44 przy współudziale Armii Czerwonej zniszczono 5 czołgów 
niemieckich i około 50 Niemców zostało zabitych.

Ogółem zdobyto: 9 lkm, 4 rkm, 12 pm, 43 kb, 51 pistoletów, 120 panzerfaustów, 100 
granatów do garłacza, 7 aut osobowych, 3 motocykle, ponad 100 koców, cały ambulans 
sanitarny -  baonowy, 10 tys. sztuk amunicji, ponadto sprzęt łączności i amunicję artyle
ryjską.

Straty npla wynoszą: 132 zabitych, 110 rannych.
Straty własne wynoszą: 11 zabitych, ciężko rannych 11 żołnierzy AK, ponadto spalono 

ponad 20 gospodarstw i zginęło szereg osób cywilnych (5 rozstrzelanych w Tyczynie).
III. Zgrupowanie Nr 3 (1/0 l l 16) „Zachód” dca Znicz17 -  w fazie końcowej Sewer.

Stan oddziału 190 ludzi uzbrojonych. W fazie końcowej18 56.
Uzbrojenie: 3 rkm, 25 pm, 53 kb, 60 granatów.
Grupa ta wykonała 7 wypadów na Niemców, w tym jeden o charakterze uderzenia na 

kolumnę taborow ą składającą się z 260 wozów o obsadzie 3 komp. -  ponad 300 Niem
ców. Walka trwała dnia 27. 7. od godziny 3 do godz. 13. Straty npla w tej akcji wynoszą 15 
zabitych, w tym 2 oficerów, około 30 rannych, 13 koni zabitych lub pokaleczonych, 7 
samochodów uszkodzonych. Bez strat własnych [akowskich].

Ponadto wykonano 2 zasadzki na samochody i patrole niemieckie.
Zdobycze: 1 działko plot plus 100 szt. amunicji, 4 km plus 3 tys. szt. amunicji, 20 kb + 

1000 szt. am., 2 pm, 4 pistolety, 1 rakietnica, 40 granatów, 2 samochody ciężarowe, żyw
ność, części mund., mat. sanitarny; rozdzielono między ludzi.

Starty npla wynoszą: 34 Niemców zabitych, w tym 4 oficerów, 2 wziętych jeńców, w 
tym 1 oberleutnant, 40 rannych, 9 samoch. zniszczono.

Straty własne wynoszą: 4 żołnierzy zabitych. Ponadto w m. Bratkowice Niemcy w 
bestialski sposób rozstrzelali 12 osób cywilnych, spalono 32 budynki.

Łączne straty wśród ludności cywilnej na terenie: Głogów, Styków, Budy Głog[owskie], 
Pogwizdów Nowy, Rudna, Bratkowice, Mrowia, powstałe wskutek działań wojennych i 
rozstrzału przez Niem. wynoszą 33 zabitych, 21 rannych; 105 budynków i 1 folwark spa
lone.

IV. Akcja „B” na terenie 1/011 wraz ze zgrupowaniem „Miasto”.
Walkę partyzancką na terenie 1/011 przeprowadzono małymi oddziałami part. a to ze 

względu na trudność przeprowadzenia koncentracj i i niedogodność terenu dla tego rodza
ju zadań oraz ze względu na duże nasycenie npla.

14. Niemiecka ręczna broń przeciwpancerna.
15. Ręczny karabin maszynowy.

. Kryptonim Obwodu AK Rzeszów.

. Józef Rzepka por., ps. „Znicz”, „Rekin”, „Krzysztof’ (1913-1951). Organizator struktur ZWZ w Brat- 
kowicach kolo Rzeszowa; w 1940 r. dowodził Placówką ZWZ Bratkowice-Głogów; w maju 1943 r. 
został adiutantem Inspektoratu AK Rzeszów. Po „Burzy” nadal działał w konspiracji, najpierw w struk
turach „NIE” i DSZ, a potem, od wrzes'nia 1945 r., w WiN; w IV Zarządzie Głównym WiN kierował tak 
zwanym Działem Politycznym. 29 1 1948 r. został zatrzymany przez UB; po ciężkim śledztwie skazany 
na karę śmierci; rozstrzelany w więzieniu mokotowskim w Warszawie.

18. To jest od 31 lipca do 3 sierpnia. APR, sygn. H-2, t. 8, Sprawozdanie z akcji „B”, Sewer, k. 29.
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Wynik akcji „B” w poszczególnych oddziałach partyzanckich na tym terenie przedsta
wia się następująco:

a) Oddział partyzancki w sile 76 żołnierzy -  D-ca ob. Jastrząb wykonał 1 zasadzkę na 5 
samochodów npla dnia 27.7. w m. Niechobrz, zdobyto 2 pm, 5 kb, 2 pistolety, straty npla 
w zabitych: 3 oficerów, 5 żołnierzy; straty własne: 2 rannych.

1 wypad za bronią dokonano dnia 26. 7. spalenia mostu szosowego pod Boguchwałą 
na trasie Rzeszów-Jasło, przerwano tor kolejowy na przestrzeni 30 m. wywołując przerwę 
[w ruchu kolejowym] na linii Rzeszów-Jasło [na czas] około 16 godzin. Rozdzielono z 
elewatorów zbożowych 1000 ton zboża, 350 ton mąki. Dnia 29. 7. współdziałano z Armią 
Czerwoną w natarciu na Zwięczycę, zdobywając sobie duże uznanie u d-ców A.Cz.

Zdobycz: 1 ckm20, 3 rkm, 18 pm, 46 kb, 2 pistolety, 6 granatów, kilkaset sztuk amuni
cji.

Straty npla wynoszą 39 zabitych w tym 3 oficerów, 3 samochody spalone, 7 uszkodzo
nych.

Straty własne: 1 podof. zaw. i 2 strzelców zabitych, 2 strzelców rannych.
b) Oddział partyzancki w sile ł + 41, d-ca Jasion21, z-ca Piwko22.

Uzbrojenie: 2 rkm, 4 pm, 15 kb, 12 pistoletów.
Oddział powyższy dokonał: rozbrojenia 5 policjantów, 2 zasadzki na samochody, 1 

napad na auta z Niemcami, 1 napad na budynek schutzpolicji w Rzeszowie. Zabezpieczo
no majątek m. Zgłobień, Boguchwała, Lutoryż.

Zdobycz: 1 lkm, 1 rkm, 3 automaty finka23,19  kb, 7 kbk, 2 pm, 3 pistolety, 150 grana
tów, ponad 20 tys. amunicji, 2 samochody ciężarowe (oddano Sow.), 2 motocykle (zame
linowane), 1 rower, 2 konie z wozem, 32 mtr. [kwintale] pszenicy, 100 kg cukru.

Straty npla: 2 Niemców zabitych.
Starty własne: 1 podchor.24 zabity i 1 strzelec25.

c) Oddział partyzancki w sile 1 + 190, d-ca ob. Baca26.
Uzbrojenie: 1 rkm, 17 pm, 27 kb, 23 pistolety i około 170 granatów.
Wykonał: 7 napadów na tabory, auta, kolumny samochodowe. Ponadto spełniał rolę 

ubezpieczenia dywizjonu artylerii Armii Czerwonej, dnia 30.7 o świcie zaalarmował d-cę

19. Stanisław Rzepka ppor., ps. „Jastrząb” (1919-1992). Podchorąży rezerwy artylerii WP; żołnierz kam
panii wrześniowej 1939 r. Do AK zaprzysiężony w lipcu 1942 r.; adiutant dowódcy Placówki AK 
Czudec w Obwodzie Rzeszów. Podporucznik od 1943 r. Konspirator Zrzeszenia WiN; aresztowany 
przez UB 17 X11 1947 r.

20. Ciężki karabin maszynowy.
21. N.N. Pod pseudonimem „Jasion” występowało dwóch żołnierzy AK z Placówki „39”: mianowicie, 

pierwszy -  przedwojenny policjant, kapral AK, urodzony w 1900 r., dowódca drużyny WSOP, prawdo
podobnie poległ w 1944 r., drugi -  również przedwojenny funkcjonariusz Policji Państwowej, plutono
wy AK, urodzony w 1891 r., dowódca oddziału WSOP.

22. Józef Klimczak, kpr. pchor., ps. „Piwko” (1915-1944); dowódca plutonu najpierw w Placówce AK 
Boguchwała, a następnie w Placówce Tyczyn w Obwodzie Rzeszów; poległ 28 VII 1944 r.

23. Fiński pistolet maszynowy suomi wz. 31.
24. Józef Klimczak, ps. „Piwko”.
25. Jan Komarzyca, żołnierz plutonu AK ze Zwięczycy.
26. Tadeusz Gliwa por., ps. „Baca” (1902-1980). Ochotnik na wojnie z bolszewikami w 1920 r.; ciężko 

ranny. Do 1939 r. pracował jako nauczyciel szkół powszechnych. Żołnierz kampanii wrześniowej 1939 
r. Do ZWZ zaprzysiężony 5 IV 1940 r.; adiutant Placówki ZWZ-AK Słocina w Obwodzie Rzeszów, od 
maja 1944 r. dowódca tej placówki. W październiku 1944 r. aresztowany przez NKWD; więziony na 
Zamku Lubomirskich w Rzeszowie, a potem wywieziony do sowieckich łagrów. Do kraju wrócił w 
lutym 1946 r.
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A.Cz. o zbliżaniu się czołgów niemieckich. Oddział art. sow. został ochroniony od zasko
czenia i strat. D-ca A.Cz. wręczył ob. Bacy specjalne poświadczenie.

Zdobycz: 1 kb p-panc, 1 rkm, 3 pm, 36 kb, 6 pistoletów + duża ilość amunicji. 1 
taksówka [auto osobowe], 4 auta ciężarowe, 1 motocykl, 2 w ozy- 4  konie, 31 krów, 2 tys. 
kg cukru, 1 tys. kg mąki, 100 kg skóry, 2 kompl. apteczek polow. Samochody zabrali 
Sowieci, mąka uległa spaleniu w gajówce Malawa, cukier rozdano pogorzelcom, 3 krowy 
oddano Sowietom, 3 szt. zużyto.

Straty npla: 16 zabitych, około 10 rannych, 8 jeńców niemieckich oddanych Sowie
tom.

Straty własne: 2 strzelców zabitych, 1 ofic. + 2 strzel, rannych, 10 cywili zabitych, 3 
cyw. rannych, 22 domy, 6 stodół, 3 stajnie -  spalone.

d) Oddział partyzancki 1 + 32, d-ca ob. Wapień27.
Uzbrojenie: 1 pm28, 10 kb, 10 pistoletów, 20 granatów.
Zespół powyższy wykonał: kilka drobnych wypadów małymi patrolami celem zdoby

cia broni. Zlikwidował [okupacyjny] urząd gminny w m. Świlcza, zabezpieczył akta29. 
Zabezpieczono dwór w m. Dąbrówka i Trzciana, młyn w m. Przybyszówka.

Zdobycz: 2 km plus 4 lufy zapasowe + 10800 szt. amunicji, 2 garłacze + 30 szt. am. 2 
V3, 22 kb + 9 tys. szt. am., 1 pistolet, 191 granatów, 2 aparaty telefoniczne, 1 lornetka, 3 
maski p-gaz, 4 rowery, 1 motocykl, 1 samochód ciężarowy, 78 cetn. [cetnarów] mąki pszen
nej i żytniej, 120 cetn. żyta i pszenicy, 2 cetn. cukru.

Straty npla: zabitych 2 podof. i 10 żołnierzy.
Straty własne: 4 żołnierzy A.K. rozstrzelanych przez [niemiecki] sąd połowy jako par

tyzanci. Starty wśród ludności cywilnej: 15 zabitych, 24 rannych.
e) Oddział partyzancki 1 + 18030, d-ca ob. Kłos31.

Uzbrojenie: 2 rkm, 27 kb, 180 granatów.
Oddział powyższy ze względu na bardzo duże nasilenie npla w tym terenie przeprowa

dził tylko akcje drobne małymi patrolami, ograniczył się do przeprowadzenia rozpoznania 
ugrupowania npla na korzyść Armii Czerwonej.

Zdobycz: 1 rkm, 2 pm, 10 kb, 5 taśm do rkm, 1 lufa zapasowa do rkm, 2500 nb. kara
binowych, 4 aparaty telefoniczne. Zabezpieczono 30 szt. bydła z majątku Łąka i 12 z 
majątku Jasionka.

Straty ludności cywilnej: 14 zabitych od pocisków art., 5 w Trzebownisku rozstrzela
nych. Spalonych 17 domów i dwór Jasionka.

27. Józef Frankiewicz por., ps. „Wapień”, „Marcin”, „Korzeń” (1914-1994). Absolwent prawa UJK we 
Lwowie. Żołnierz kampanii wrześniowej 1939 r. Od stycznia 1940 r. w ZWZ; dowódca Placówki ZWZ- 
AK Świlcza w Obwodzie Rzeszów. Działał w strukturach „NIE”, DSZ. We wrześniu 1945 r. został 
kierownikiem Rady WiN Rzeszów; wiosną 1946 objął Radę WiN Kolbuszowa. Zagrożony aresztowa
niem, przeniósł się do województwa łódzkiego, gdzie nadal pracował w konspiracji win-owskiej.

28. Pistolet maszynowy sten ze zrzutu lotniczego.
29. Akcja została przeprowadzona 26 VII 1944 r. APR, sygn. H-2, t. 5, Bilansowy meldunek sytuacyjny, 

Wapień, k. 253.
30. Według Bilansowego meldunku sytuacyjnego podpisanego przez „Kłosa” ten oddział składał się z trzech 

plutonów AK o pełnym składzie. APR, sygn. H-2, t. 5, Bilansowy meldunek sytuacyjny, Kłos, k. 252.
31. Stanisław Wiśniowski kpt., ps. „Kłos”, „Wrzos” (1907-1968). Oficer rezerwy WP. Nauczyciel, kierow

nik szkoły powszechnej. Walczył we wrześniu 1939 r. Od listopada 1939 r. w konspiracji SZP-ZWZ; 
dowódca Placówki ZWZ-AK Jasionka w Obwodzie Rzeszów. Od 1944 r. kapitan. Ujęty przez NKWD
i wywieziony do łagru Borowicze; w 1946 r. przeniesiony do łagru świerdłowskiego. Do kraju wrócił 
jesienią 1947.
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f) Oddział partyzancki 1 + 3232, d-ca ob. Sas33.
Uzbrojenie: 6 pm, 27 kb, 2 pistolety oraz granaty ręczne.
Zdobycz: w drobnych akcjach zdobyto 3 rkm, 3 pistolety, 27 kb, 7 granatów, kilka 

tysięcy [sztuk] amunicji, 1 samochód ciężarowy, 2 osobowe, ponadto żywność.
Straty npla: 15 Niemców zabitych.
Straty własne: 1 oficer Dęboróg34 i 1 podoficer Kot35 zabici. Schwytany goniec z K. 

Obw. do placówki został [przez Niemców] rozstrzelany, rozkazu doręczonego nie wydał.
Zabezpieczono: młyn Wyżne, pocztę [w] m. Czudec, mosty kolejowe i szosowe na 

Wisłoku, stację kolejową Czudec.
g) Oddział sabotażowo-dywersyjny W.S.O.P-u36 z P.Z.L., d-ca ob. Ajot37.

Skład 1 + 30.
Oddział powyższy w dniu 27. 7. usiłował opanować fabrykę. Przy rozbrajaniu patrolu 

Niemców został zabity ob. Łącz38, a zaalarmowani Niemcy, kilku autami przybywszy na 
teren fabryki, przeszkodzili akcji. Oddział powyższy małymi patrolami działał na terenie 
Tyczyna i Budziwoja.

Wykonał 1 napad na czołgi i jedną zasadzkę na patrol niemiecki.
Zdobycz: 2 pm + 1 tys. szt. am., 4 kb, 8 granatów, 4 panzerfausty, 1 pistolet.
Straty npla: 1 Niemiec zabity, 4 żołnierzy niem. wziętych do niewoli -  przekazani 

Sowietom.
Straty własne: zabity ob. Łącz i strzelec39 lekko ranny.

V. Zgrupowanie Nr 4 „Południe”, d-ca Ledek40, stan oddziału 1 + 106.
Uzbrojenie: 1 rkm, 3 pm, 43 kb, 22 pistolety.

32. Według sprawozdania z akcji „Burza”, które podpisał „Sas”, stan tego oddziału wynosił 1 + 34. Liczba 
„32” była kryptonimem Placówki AK Czudec. APR, sygn. H-2, t. 6, Placówka samodzielna 32, d-ca 
„Sas”, k. 146.

33. Tadeusz Szybkowski ppor., ps. „Sas” (1911-1959). Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Króla 
Jana Kazimierza we Lwowie. Od 1940 r. w ZWZ; w Placówce ZWZ-AK Czudec w Obwodzie Rzeszów 
pełnił obowiązki oficera łącznos'ci, oficera organizacyjnego, oficera szkoleniowego. Od maja 1944 r. 
został dowódcą Placówki AK Czudec. W październiku 1944 r. wpadł w ręce NKWD; 13 I 1945 r. 
wywieziony do łagrów Stalinogorska. Do kraju wrócił w 1946 r.

34. Alfred Szadkowski ppor., ps. „Dęboróg” (1914-1944). Oficer zawodowy WP. Podczas kampanii wrze
śniowej 1939 r. walczył w obronie Warszawy. Od 1941 r. oficer organizacyjny i szkoleniowy Placówki 
ZWZ-AK Czudec w Obwodzie Rzeszów; od maja 1944 r. zastępca dowódcy tej placówki. Zginął 27 
VII 1944 r.

35. Ludwik Bieda plut., ps. „Kot” (1919-1944). Podoficer rezerwy WP. Do ZWZ zaprzysiężony w paź
dzierniku 1940 r.; był najpierw dowódcą drużyny, a z kolei zastępcą dowódcy plutonu. W 1943 r. 
otrzymał awans na plutonowego. Poległ 29 VII 1944 r.

36. Wojskowa Służba Ochrony Powstania.
37. Antoni Jazłowiecki ppor., ps. „Ajot” (1907-1982). Inżynier; w ZWZ-AK od 10 XI 1940 r.; dowodził V 

plutonem WSOP („specjalny pluton dywersyjny”) w zakładach PZL w Rzeszowie; w 1943 r. został 
ppor. rezerwy; aresztowany i wywieziony do łagrów Stalinogorska; do kraju wrócił w październiku
1945 r.

38. N. Urbański ogn., ps. „Łącz” (1908-1944). Rezerwista artylerii przeciwlotniczej WP. Od 1941 r. w 
ZWZ; zastępca dowódcy drużyny w plutonie specjalnym „Ajota”.

39. N. Lipecki.
40. Kazimierz Frydel kpt., ps. „Ledek” (ur. w 1911). Oficer zawodowy WP. Walczył w kampanii wrześnio

wej 1939 r., a następnie w kampanii francuskiej 1940 r. Końcem 1941 r. wrócił do Rzeszowa; 15 V 1942 
r. został zaprzysiężony do AK. Oficer szkoleniowy Obwodu AK Rzeszów; od 1944 r. kapitan. Mieszka 
w Rzeszowie.
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Oddział powyższy wykonał: celowe wykolejenie pociągu na zwrotnicy m. Strzyżów, 
przerwa w ruchu 40 godzin. Zdobytą lokomotywę odstawiono do dysp. st. Rzeszów. Roz
brojono posterunek policji granatowej i kryminalnej w m. Strzyżów, spalono akta w nadle
śnictwie i u targownika, przechowano gminne. Wykonano 5 drobnych zniszczeń toru o 
przerwie w ruchu [sic!] ponad 5 godzin. Wykonano 4 napady na auta, [na niemiecką] wartę 
na moście kolejowym, na przejeżdżające pociągi, gdzie [sic!] uszkodzono 1 parowóz.

Zdobycze: 1 rkm, 13 kb, 1 pistolet, 2 granaty, 3850 szt. am., 1 lokomotywa, 6 ton mąki, 
130 kg kawy, 50 kg cukru, 16 tys. papierosów, 90 1 wódki.

Straty npla: 11 zabitych, 17 rannych.
Straty własne: 1 strzelec zabity41, 3 rannych. Wśród ludności cywilnej 2 osoby zabite,

1 ranna.
Obsadzono i zabezpieczono młyn parowy w Strzyżowie, elektrownię przy tunelu, tu

nel, stację kolejową, pocztę, dwory okoliczne, cegielnię Dobrzechów, mosty -  szosowy i 
kolejowy na Wisłoku.

VI. Zdobycz patrolu łączności 1/011.
Patrole łączności przejęły: 10 km kabla (zwinięto), 3 łącznice 10-połączeniowe, 5 ap. 

tel. polowych, 4 akumulatory 1,5 V, 2 aparaty radioodbiorcze skompletowane, 1 aparat 
nadawczo odbiorczy o sile 220 V, 8 bębnów do kabla, części do aparatów radiowych i 
telefonicznych.

VII. Zdobycz patroli sap. pion.
Patrol dyspozycyjny sap. pion. dcy O /l 1 przejął następujący sprzęt: 30 szt. pił ramo

wych, 10 łopat, 5 bagnetów, 3 noże do faszyny, 2 kilofy, 1 wielokrążek, 1 poziomica, 1 
młot, 120 kg amoniaku i 70 spłonek. Ponadto patrole saperów brały udział w usuwaniu 
niewypałów na terenie miasta, współpracowały z Armią Czerwoną przy budowie mostu na 
Wisłoku.

VIII. Bojówka dyspozycyjna dcy O /ll.
Wykonała: dnia 26/7 zniszczenie toru na odcinku 150 m między m. Rudna -  Świlcza. 

Przerwa w ruchu ponad 16 godzin, zatrzymanie na trasie 8 transportów [kolejowych]. 
Uderzeniem na obsługę 2 dział niemieckich (umieszczonych przy ulicy Sienkiewicza) zdo
byto dwa działa, 4 kb, 1 pistolet, oporządzenie -  zabito 4 Niemców, 8 rannych.

Ponadto wykonała 2 napady i jedną zasadzkę na auta z amunicją art. Bojówka dyspo
zycyjna pierwsza z ob. Dębiną wkroczyła na teren miasta i użyta została do zabezpiecze
nia obiektów. Wywiozła około 20 000 [sztuk] amunicji niemieckiej i rosyjskiej [sic!], mat. 
wyb. i inne części uzbrojenia.

Akcję wykonali: Gil42 i Orlik43.

41. Tadeusz Rokosz, strz., ps. „Sztabowy” (1922-1944); żołnierz plutonu dywersyjnego Placówki AK 
Strzyżów; poległ 28 VII 1944 r.

42. Stanisław Panek kpr. pchor., ps. „Gil” (ur. w 1916). W ZWZ od wiosny 1940; od lata 1941 dowódca 
zespołu dywersyjnego Placówki ZWZ-AK Strzyżów w Obwodzie Rzeszów. Ukończył -  z pierwszą 
lokatą -  kurs konspiracyjnej Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty. W połowie 1943 r. przeniesiony 
do oddziału dywersyjnego Inspektoratu AK Rzeszów; uczestniczył w wielu akcjach bojowych; dowo
dził ochroną sztabu Inspektoratu Rzeszowskiego. Uwięziony 18 IX 1944 r. przez UB, w listopadzie 
1944 r. zesłany do łagrów Borowicze, Jegolsk, Swierdłowsk. Do Polski wrócił 15 XI 1947 r. Nauczyciel 
akademicki; profesor zwyczajny nauk przyrodniczych; w latach 1968-1978 rektor krakowskiej AWF; 
mieszka w Krakowie.

43. Wiktor Błażewski pchor., ps. „Orlik”, „Dańczak” (1923-1945). W ZWZ od 1941 r.; ukończył kurs 
szkoły podchorążych rezerwy piechoty; od początku 1944 r. dowódca bojówki dywersyjnej Inspektora
tu AK Rzeszów; w czasie „Burzy” jego pluton działał w Zgrupowaniu III Rzeszów-Zachód; od 22 IX 
1944 r. zastępca oficera dywersji Inspektoratu AK Rzeszów; od 5 X 1944 r. p.o. oficera dywersji Inspe
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Strat własnych nie miała.
IX. Partyzantka [oddział] „Dzwon”.

W akcji „B” brała udział na terenie południowym w zgrupowaniu Nr 1. Dnia 21.7 
wykonała zasadzkę na samochody na trasie Dynów -  Łańcut w m. Szklary. 4 oficerów 
lotnictwa zabitych. Dnia 25. 7 wykonała napad na tabory w ilości około 50 wozów -  100 
Niemców. Zostały rozbite, 15 Niemców zabitych; w walce końcowej z nadjechanym [sic!] 
czołgiem po dwu i pół godzinnym starciu pluton wycofał się, ponosząc straty: 2 strzelców 
zabitych44,3  rannych.

Dnia 26. 7 wykonano napad ogniowy na dwa plutony Niemców, plutony w popłochu 
uciekły, 2 Niemców zabitych.

W dniu 27 i 28. 7 dokonano licznego rozbrajania patroli niemieckich, jeden z podofi
cerów -  „Dyonizy”45 -  z patrolem rozbroił 6 podoficerów niem. Dnia 29. 7 pluton wraz z 
innymi oddziałami został otoczony i zaskoczony -  wytrwał na stanowiskach obronnych, 
po czym przebił się i nie poniósł strat, co miało miejsce [sic!] w innych oddziałach.

Dnia 6. 8 wykonał zasadzkę na 5 Niemców ssmanów, których rozstrzelano.
Dnia 8. 8 dostarczył dla sztabu sowieckiego Korpusu A.Cz. szczegółowy plan umoc

nień niemieckich w rejonie m. Góra Ropczycka, Chechły, Ropczyce, ponadto szczegóło
wy plan umocnień Pustkowia. Dowódca partyzantki „Dzwon” pochodzi z tego terenu.

Za dostarczone szczegóły rozpoznania otrzymał od naczelnika sztabu sow. -  nr poczty 
polowej 04095 -  pokwitowanie i podziękowanie. Podpisany podpułkownik Zaszczuk46.

Ogólnie partyzantkę „Dzwon” cechowała prawdziwa żołnierska postawa, koleżeństwo, 
entuzjazm i zapał do walki. Duch w oddziale przez cały czas panował nie spotykany, bar
dzo przykładny dla innych żołnierzy.

Dowódcą partyzantki był podpor. Turek47.
Łączne zestawienie akcji „B” od punktu I do IX z terenu 1/011 obejmuje strona następna.

Zestawienie ogólne akcji „B” na terenie 1/011 
(obejmuje wszystkie oddziały partyzanckie)

I. Stan żołnierzy biorących udział w akcji „B” wynosił na terenie 1/011 1668.
Uzbrojenie: 9 rkm, 56 pm, 202 kb, 69 pistoletów, 430 granatów (nie ujęte uzbrojenie 

oddziałów Żurawia i Józefa -  770 żołnierzy).
II. Zdobycz: 3 działka p-lot, 1 ckm, 22 lkm, 14 rkm, 55 pm, 1 kb p-panc, 339 kb, 78 pistole

tów, 1 rakietnica, 1 lornetka, 3 maski p-gaz, 126 panzerfaust, 2 garłacze + 130 granatów do 
garłacza, 254 granaty, 52150 szt. amunicji, 5 luf zapasowych do rkm, 5 taśm do rkm, 20 
aut ciężarowych, 7 osobowych, 9 motocykli, 29 aut spalono lub zniszczono. 1 lokomotywę 
przekazano do dyspozycji władz kolejowych.

ktoratu AK Rzeszów. Dowodzi! grupą uderzeniową podczas próby rozbicia więzienia w Rzeszowie 
nocą z 7 na 8 X 1944 r. Potem by! dowódcą bojówki Inspektoratu „NIE” Rzeszów; organizował wywiad 
konspiracji niepodległościowej w WUBP Rzeszów. Od maja 1945 r. stał na czele „Straży” -  bojówki 
Inspektoratu DSZ Rzeszów. Tropiony przez UB, zginą! 17 V 1945 r. podczas obławy w Rudnej pow. 
Rzeszów.

44. Aleksander Jędrzejczyk, ps. „Bączek” i Antoni Sieklucki, ps. „Bawó!”.
45. Mieczysław Leszczyński ppor., ps. „Dionizy”, „Lipa”; zastępca dowódcy oddziału partyzanckiego 

„Dzwon”.
46. Powinno być Daszuk. Zachował się dokument wystawiony 9 VIII 1944 r. przez ppłk Daszuka: „Spraw

ka. Dana nastoiaszczaija partizanam: podporuczniku Matysik Leonardu [Zygmunt Pawlus], Szmidtu 
Josef, Basara Zygmunt w tom, szto oni wypołniali spiec-zadanije w tyłu protiwnika. Pośle wypołnienija 
zadaniji naprawliaijutsia w rasporiażenije swoijego sztaba. Naczalnik w/czasti p/poczta nr 04095”. 
Dokument w zbiorach Zygmunta Pawlusa.
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Sprzęt łączności: 3 łącznice 10-połączeniowe, 11 aparatów telefonicznych polowych,
2 aparaty radio skompletowane, 1 aparat radio nadawczo-odbiorczy -  220 V, 5 rowerów,
10 km kabla, 8 bębnów do kabla, części do aparatów radiowych i telefonicznych.

Sprzęt sapersko-pionierski: 30 pił ramowych, 10 łopat, 2 noże do faszyny, 2 kilofy, 1 
wielokrążek, 1 poziomica, 1 młot, 120 kg amoniaku, 70 spłonek.

Sprzęt sanitarny: 1 ambulans sanitarny baonowy, 2 komplety aptek polowych.
Mat. zaopatrzenia i wyżyw.: 8 wozów, 20 koni, 31 krów, 14800 kg mąki, 12350 kg 

cukru, 32 mtr [kwintale] pszenicy, 120 mtr żyta, 130 kg kawy, 100 kg skóry, 90 1 wódki, 
16000 papierosów, ponad 100 kocy.

III. Straty npla: zabitych 11 oficerów i 354 szeregowych -  Niemców, rannych 202, do niewo
li wziętych 109 w tym 1 oberleutnant.

IV. Straty własne: zabitych 1 oficer, 5 podchorążych, 6 podoficerów, 35 szer., rannych 3 
ofic., 2 podchor., 6 podofic., 37 szeregowych; wzięci do niewoli 6 żołnierzy + 2 łączniczki 
(zbiegli).

V. Straty ludności cywilnej: Według dotychczas otrzymanych meldunków 84 osoby zostały 
zabite w walce, część z tych rozstrzelana przez Niemców; 49 osób zostało rannych.

Spalono 205 zabudowań, ponadto 1 dwór i 1 folwark.
I. Ogólny wynik działalności oddziałów part. w akcji ,,B” na terenie 111/01148.

Oddział part. z terenu III/O 11 wynosił: 8 oficerów, 7 podchorążych, 365 podof. i strzel
ców. Razem -  380 żołnierzy. D-ca ob. Boryna49.

Wszyscy żołnierze uzbrojeni.
Do działań part. przeprowadzono koncentrację 2 grup (Agawy50 i Różana51) w lasach 

Poręby Kupieńskie.
W akcji „B” wykonano: dnia 24. 7. 44 opanowano Baudienst [okupacyjna służba bu

dowlana], dnia 25. 7. 44 wykonano uderzenie na tabor Niemców, dnia 26. 7. wypad na

47. Zygmunt Pawlus ppor., ps. „Turek”, „Dobrzański”, „Aleks” (ur. w 1919); walczył w kampanii wrze- 
s'niowej 1939 r.; po ucieczce z niewoli niemieckiej, od wiosny 1940, w ZWZ; do 30 VI 1942 r. dowodził 
Placówką ZWZ-AK Pilzno w Obwodzie Dębica; następnie działał w dywersji; od lutego 1944 r. do
wódca oddziału partyzanckiego „Dzwon”; działacz WiN, od maja 1946 r. kierował komórką legaliza
cyjną oraz komórką egzekutywy Obszaru Południowego WiN; aresztowany przez UB 7 X 1947 r., 
został skazany na 10 lat więzienia; zwolniony w 1954 r. Mieszka w Krakowie.

48. Kryptonim Obwodu AK Dębica.
49. Józef Rządzki kpt., ps. „Boryna”, „Zdun”, „Konar”, „Cezary” (1906-1995). Nauczyciel, kierownik 

szkół powszechnych. W 1937 roku wstąpił do czynnej służby wojskowej; odbył kurs w Centrum Wy
szkolenia Dowódców i został przydzielony do dyspozycji GISZ. Żołnierz kampanii wrześniowej 1939 
r. Od stycznia 1940 r. w ZWZ; był oficerem broni Obwodu ZWZ Mielec i zastępcą komendanta tego 
obwodu, a następnie -  do lutego 1941 roku -  komendantem Obwodu ZWZ Mielec. 2 VII 1942 r. objął 
komendę Obwodu AK Kolbuszowa. Od lutego 1945 r. był komendantem Obwodu AK Rzeszów. Od 
jesieni 1945 pracował w strukturach wywiadu WiN (kryptonim „Stomil”); organizował siatkę wywia
dowczą na terenie województwa warszawskiego. W marcu 1947 r. został prezesem Obszaru WiN War
szawa. Aresztowany przez UB 2 XII 1947 r.; skazany na karę śmierci, którą zamieniono na dożywocie. 
Na wolność wyszedł 20 II 1957 r.

50. Czesław Cieślik por., ps. „Agawa”; do wiosny 1944 oficer szkoleniowy Obwodu AK Kolbuszowa, 
podczas „Burzy” dowodził 1 plutonem oddziału wystawionego przez ten obwód.

51. Ludomir Frąckiewicz kpt., ps. „Różan”, „Mnich” (190-1980). Uczestnik rewolucji lutowej 1917 r. w 
Rosji. Walczył przeciwko bolszewikom w 1920 r. Podoficer i oficer służby stałej WP. Żołnierz kampa
nii wrześniowej 1939 r. W ZWZ od 1941 r.; kilka miesięcy (1942-1943) kierował dywersją na terenie 
Obwodu AK Dębica. Od października 1943 r. został zastępcą komendanta Obwodu AK Kolbuszowa. 
Ujęty 18 VIII 1944 r. przez NKWD; wywieziony do łagru w Riazaniu; z zesłania wrócił w 1947 r.
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żandarmerię w m. Domatków. Ponadto 2 napady na patrole niemieckie celem rozbrojenia,
1 napad na tartak.

Dnia 27. 7. wykonano zasadzkę na 3 auta SS -  około 40 ssmanów. W akcji powyższej 
straty Niemców: kilku zabitych, kilkunastu rannych. Stoczono kilka drobnych walk z pa
trolami Niemców, w tym jedną z silnym patrolem, gdzie wskutek podstępu duże straty 
własne i npla.

Dnia 29.7. wykonano jedną wspólną akcję A.Cz. na szosie Kolbuszowa -  Sędziszów 
na npla nacierającego na Kolbuszowę. Straty npla: 12 zabitych i wielu rannych. Zdobytych 
[sic!] 2 auta pancerne -  oddane Sowietom, 1 ckm, 27 kb, pistolety, około 5 tys. [sztuk] 
amunicji. Straty własne: 1 ranny.

Po akcji ppłk A.Cz. Czerników zebrał pseuda 6 żołnierzy A.K. do odznaczenia za 
odwagę.

Tegoż dnia po południu wykonano 2 wspólną akcję z A.Cz. w m. Siedlanka, straty 
npla: 76 zabitych.

W nocy z dnia 30 na 31.7. A.Cz. rozbroiła drużynę A.K., pilnującą zdobycznej broni i 
sprzętu w m. Kolbuszowa. Zabrano 38 kb, 1 lkm, 2 pm steny, 8 rewolwerów amerykań
skich, kilka tys. [sztuk] am., 2 konie, 1 wóz, siodło, żywność, koce oraz osobistą własność 
żołnierzy A.K., raniąc jednego ciężko w czasie ucieczki.

Dnia 1.8.  stoczono dwugodzinną walkę na drodze leśnej Bratkowice -  Poręby Ku- 
pieńskie z przeważającymi siłami Niemców. Straty npla: 28 zabitych, kilkudziesięciu ran
nych, zniszczono tabor.

Straty własne: 1 zabity, 1 ranny.
O akcji przesłano meldunek płk Sow., d-cy grupy zdążającej do m. Kolbuszowa. Gru

pa jego uniknęła zaskoczenia, przeszła do natarcia, walka trwała od godz. 18.00 dnia 2.8., 
do godz. 6.00 dnia 3. 8.

Oddziały A.Cz. i A.K. wycofały się z m. Kolbuszowa do lasu Kłapówka.
II. Współpraca i kontakty z Armią Czerwoną.

Od dnia 27. 7. został utrzymany stały kontakt Kom. Obw. III/011 z Szefem Sztabu 
Zjednoczonych Partyzantek im. Aleksandra Niewskowa [sic!], ustalono wspólnie plany 
operacyjne. Sowieci żądają jednak ujawnienia broni, zapowiadają aresztowania dowód
ców.

Codziennie dostarczano dowódcom Sow. meldunków o sytuacji bojowej, położeniu 
Niemców.

Po nawiązaniu kontaktu przez K. Obw. w dniu 27. 7. z d-cą grupy desantowej A.Cz. 
(Bau, d-ca „Jasza”52) zrzuconą [sic!] dnia 26. 7., dostarczono jej danych o Niemcach i 1 
o ficera-jeńca  niemieckiego.

Ponadto dnia 29. 7. udzielono informacji samodzielnej grupie part. kozaków kubań
skich w kierunku za Wisłę. Dostarczono im przewodnika.

Przesyłano meldunki d-cy grupy operacyjnej A.Cz. płk Czemikowowi, pułkownikowi 
A.Cz. -  d-cy prawego skrzydła w akcji na Sędziszów, który specjalnie podkreślił, że dzięki 
współpracy A.K. z A.Cz. akcja w Kolbuszowszczyznie rozwija się bez większych strat.

Pułkownik Czerników podał, że przedstawia do odznaczenia za odwagę 6 żołnierzy 
A.K. Oświadczył przy tym, że grupa part. III/O 11 wybitnie przyczyniła się do posunięć 
taktycznych A.Cz. dzięki dostarczeniu rozpoznania, wzięciu udziału we wspólnych ak
cjach. Zaznaczył przy tym, że A.K., szachując Niemców w m. Budy, Bratkowice, Przed

52. Według relacji Józefa Rządzkiego -  „Burza” w Obwodzie AK „Kefir” -  grupa desantowa Armii Czer
wonej, którą dowodził kpt. Jasza, miała kryptonim „Bau”.
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bórz, pozwoliła A.Cz. na spokojne przegrupowanie sił i wykonanie zamierzonego zadania 
(uderzenia na Dębę53).

III. Ogólna zdobycz: 2 ckm, 1 rkm, 63 kb, 3 pm, 18 pistoletów, około 20 tys. różnej amunicji, 
28 mundurów, rynsztunek żołnierski, 87 par butów, 4 auta, 3 wozy, 7 koni, 2 siodła, 7 
krów, 3 świnie, 21 owiec, około 50 mtr zboża, 10 mtr mąki, 300 kg masła, 2000 serów, 200 
kg cukru, 100 1 wódki, 100 m. pasa, mat. sanitarny i łączności.

Straty npla: około 150 zabitych, kilkudziesięciu rannych, jeńcy 1 oficer, 4 podof., 17 
strzelców -  przekazani A.Cz.

Straty własne: 6 zabitych w akcji + 2 przypadkowo, 2 zaginionych, 9 rannych, w tym 2 
ciężko.

Sprzęt zdobyczny w przeważnej części pojazdy mechaniczne, wozy, zapasy żywności 
po wkroczeniu Sowietów został zrabowany.

Nie pomagają tu i ówdzie dokonywane przez dowództwo sow. rozstrzały rabujących. 
Między innymi według oświadczenia przedstawiciela grupy sow. 59272 dokonano w m. 
Werynia rozstrzału 2 oficerów i Strzelca za rabunek.

/ - / P ł u g

53. Powinno być: Nową Dębę. 
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