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dr Mirosław Surdej

Jesienią 1939 r. okupanci niemiecki 
i sowiecki podzielili Polskę. Granica 

dzieląca obie okupacje przecięła wojewódz-
two lwowskie wzdłuż linii Sanu. W latach 
1939-1941, w momencie kształtowania 
się struktur konspiracji niepodległościo-
wej, w wyniku wspomnianego podzia-
łu, zachodnie powiaty województwa 
lwowskiego zostały włączone w obręb 
krakowskich struktur konspiracji. Zręby 
konspiracji powstawały wielotorowo, 
zarówno odgórnie, jak Służba Zwycięstwu 
Polski, jak i oddolnie, w oparciu o struktury 
przedwojennych organizacji paramili-
tarnych i politycznych, siatki wojskowe, 
struktury dywersji przyfrontowej, itp. Z nich 
wywodziły się organizacje jak przemyska 
„Lipowica”, jak i o większym zasięgu, jak 
Tajna Organizacja Wojskowa i Organizacja 
Orła Białego. W samym Rzeszowie działała 
siatka konspiracyjna kierowana przed ppłk. 
Kazimierza Heilmana-Rawicza. Nie bez 
znaczenia był fakt, że przez Rzeszowszczy-
znę wiodły szlaki, którymi przerzucano 
żołnierzy i kurierów na Węgry i z powrotem. 
Szybko dominującą rolę w podziemiu objęła 
struktura ZWZ. Na obszarze współczesnego 

województwa podkarpackiego istniały czte-
ry inspektoraty ZWZ: rzeszowski, mielecki, 
przemyski i jasielski, podległe Okręgowi Kra-
kowskiemu ZWZ. W 1943 r. z tych czterech 
inspektoratów, utworzono Podokręg AK 
Rzeszów, na czele którego stanął dotych-
czasowy szef sztabu Okręgu Krakowskiego 
AK – ppłk. Kazimierz Putek ps. „Zworny”. 
Ostateczna struktura AK na omawianym 
terenie wyglądała następująco: Podokręg 
Rzeszów („Woda”, „Ogniwo”, „Zimorodek”, 
„Rezeda”, „VIII/0014”, „Muzeum”?, „m”, 
„II”, „0014”, D/0014”, „X”, „Woda”?, „240”) 
obejmował: Inspektorat Rejonowy Rzeszów 
(„Róża”, „Restauracja”, „Rtęć”, „Rzemiosło”, 
„Dir”, „Sierpień”, „100”, „108”, „E”, „0/11”, 
„241”), w skład którego wchodziły obwody: 
Rzeszów („Róża”, „Rozbratel”, „I/011”), 
Dębica („Dziewanna”, „Dziekania”, „Deser”, 
„E/B”, „D”, „II/011”, „B/II”, „124”, „60”, „243”), 
Kolbuszowa („Kefir”, „III/011”); Inspektorat 
Rejonowy Mielec (Tarnobrzeg) („Mangan”, 
„Nowela”, „Wrzesień”, „F”, „0/12”, „251”) – 
obwody: Mielec („Mak”, „Mleko”, „Pa”, „Fa”, 
„252”), Tarnobrzeg („Tytoń”, „Twaróg”, „Pb”, 
„Fb”), „Miś” (1939–1942), Nisko („Narcyz”, 
„Naleśnik”, „Niwa”, „Natan”, „Pc”, „Fc”), 
Kolbuszowa („Kaczeniec”, „Kompot”, „Pd”, 
„Fd”); Inspektorat Rejonowy Przemyśl („Pla-

tyna”, „Płotka”, „Paweł”, „Październik”, „Z”, 
„R”, „G”, „0/13”, „261”) – obwody: Przemyśl 
(„Paproć”, „Polana”, „Piskorz”, „Przesmyk”, 
„Ra”, „U 22”, „I/013”, „X/31”), Jarosław 
(„Jaśmin”, „Jesiotr”, „Jawor”, „Jaskier”, 
„Rb”, „W24”, „II/013”, „X/33”), Przeworsk 
(„Piwonia”, „Łania”, „Pstrąg”, „Platan”, 
„Przedbór”, „Rc”, „W 26”, „III/013”, „X/35”), 

Łańcut („Łubin”, „Łukasz”, „Łabędź”, 
„Łosoś”, „Łozina”, „Lucjan”, „Rd”, „Łowy”, 
„U 28”, „X/37”,„IV/013”), Dobromil („Drapa-
ła”, „Dorsz”); Inspektorat Rejonowy Jasło 
(Krosno) („Krzem”, „Jaśmin”, „Jemioła”, 
„Joachim”, „Listopad”, „S”, „H”, „0/14”, „XI”, 
„Nafta”, „271”) – obwody: Krosno („Kame-
lia”, „Kawa”, „Korzeń”, „H/a”, „Sa”, „I/014”, 

„272”), Brzozów („Bratek”, „Borowik”, „Bab-
ka”, „H/b”, „Sb”, „II/014”), Jasło („Jaskier”, 
„Jagoda”, „Jabłecznik”, „H/c”, „Sc”, „III/014”, 
„274”), Sanok („Sasanka”, „Suchar”, „Sero-
wiec”, „San”, „H/d”, „Sd”, „IV/014”).

Dalekosiężnym zadaniem Armii Krajowej 
było przygotowanie ogólnonarodowego 
powstania zbrojnego. Temu celowi podpo-
rządkowane było szereg działań, jak szko-
lenie kadr, gromadzenie broni i materiałów, 
rozpoznanie miejsc i opracowanie planów 
przyszłej walki. Armia Krajowa miała zatem 
działać w konspiracji, po czym wykonać 
silne uderzenie na wroga w dogodnym dla 
sprawy polskiej momencie. Warunki oku-
pacji zmuszały jednak AK do prowadzenia 
walki bieżącej, w formie dywersji i sabo-
tażu, wywiadu i kontrwywiadu włącznie 
z likwidacją agentury wroga, zwalczania 
bandytów, a czasem toczenia walk party-
zanckich. Efekty tych działań były znaczące, 
szczególnie na polu wywiadu i sabotażu 
miały wręcz charakter strategiczny.

Uwarunkowania polityczne sprawiły, 
że plan powstania powszechnego musiał 
zostać zmodyfikowany. Nowy plan - pod 
kryptonimem “Burza”, zakładał wybuch 
powstania strefowego, przesuwającego się 
wraz z frontem na zachód.  Miał on też cel 

80. rocznica przekształcenia ZWZ w AK

Dodatek historyczny
Instytutu Pamięci Narodowej
Oddział w Rzeszowie

Szanowni Państwo!

Jesienią 1939 r. powstał konspiracyjny Związek Walki Zbrojnej, który 14 lutego 1942 r. został przekształcony w Armię Krajową, 
największą konspiracyjną formację zbrojną w okupowanych krajach Europy. Od czasu powstania AK mija właśnie 80 lat. Pamięć 
o żołnierzach AK, ich dokonaniach i walce o niepodległość Polski, nie pozwala nam milczeć. Dlatego też przypominamy o tym w formie 

dodatku prasowego. Z ogromnym żalem musimy skonstatować, że na naszych oczach na wieczną wartę odchodzą ostatni żołnierze 
AK, pozostawiając nas z dorobkiem swojego życia dla Polski. Instytut Pamięci Narodowej stał się naturalnym depozytariuszem wiedzy 
i pamięci o nich. Musimy zatem strzec tej pamięci i upowszechniać wiedzę historyczną. Jest to istotna część naszej tożsamości, dzięki 
której możemy postrzegać najważniejsze wartości współcześnie. Ze współczesnym Podkarpaciem związanych jest wiele wybitnych postaci 
– żołnierzy i oficerów AK. Wymienię choćby Łukasza Cieplińskiego, Władysława Kobę, Karola Kazimierz Kosteckiego, Piotra Woźniaka, 
Wacława Kopisto. Cieszy nas obecność nielicznych, ale żyjących wśród nas żołnierzy AK, jak choćby 106-letniej mjr Marii Mireckiej-Loryś, 
komendantki Wojskowej Służby Kobiet w Podokręgu rzeszowskim AK, czy 105-letniego por. Tadeusza Lutaka, walczącego w obronie Polski 
w 1939 r. w 10 Brygadzie Pancerno-Motorowej płk. Stanisława Maczka, a następnie żołnierza ZWZ-AK na ziemi strzyżowskiej.
   
           dr Dariusz Iwaneczko
           Dyrektor Oddziału IPN  w Rzeszowie

Zarys historii rzeszowskiej Armii Krajowej

Żołnierze Obwodu AK Dębica w czasie akcji Burza lato 1944 r. - zbiory AIPN
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pozamilitarny, jakim było umożliwienie dzia-
łania na opanowanym terenie strukturom 
Rządu RP, a zarazem niedopuszczenie do 
ujęcia władzy przez komunistów. Było to – 
wobec faktu, że do Polski wkraczała Armia 
Czerwona – zadanie niezwykle trudne.

Celem rozpoczętej w lipcu 1944 r. 
w Podokręgu AK Rzeszów akcji „Burza” 
było opanowanie głównych miejscowości, 
ocalenie przed zniszczeniem zakładów 
przemysłowych i innych ważnych obiektów, 
uzyskanie kontroli nad terenami położony-
mi na zachód od Sanu oraz na wschodnim 
brzegu powiatów dobromilskiego i przemy-
skiego, oczyszczenie go z grup nacjona-
listów ukraińskich i rozpoczęcie działań 
ofensywnych w kierunku Lwowa z pozycji 
wyjściowych z rejonów Sanoka, Przemyśla 
i Jarosławia. Równocześnie planowano 
odtworzyć regularne jednostki Wojska 
Polskiego, w pierwszym rzucie dwie dywizje 
piechoty – 24 DP (płk. Kazimierz Putek ps. 
„Zworny”) i 22 DP (mjr. Wincenty Rutkowski 
ps. „Marek”), następnie 10 Brygadę Ka-
walerii Pancernej (kpt. Ludwik Marszałek, 
„Wilk”). Jednostki te miały tworzyć Grupę 
Operacyjną AK „Rzeszów”.

Operacja „Burza” na omawianym terenie 
z militarnego punktu widzenia była dużym 
sukcesem, lecz, podobnie jak w całym kraju, 
nie przyniosła zakładanego rozwiązania 
politycznego. Zastosowana w czasie 
„Burzy” taktyka walki, obok zadania 
Niemcom poważnych strat, utrudniła im 
swobodę operowania na zapleczu frontu 
oraz miała istotny wpływ na morale wojsk 
niemieckich. Z drugiej strony ułatwiła 
natarcie sowieckiej armii, gdyż żołnierze AK 
informowali Sowietów o pozycjach wroga, 
udostępniali przewodników oraz czynnie 
wspierali sowieckie oddziały w walkach. 
Wiele miejscowości wyzwolili samodzielnie. 
Inspektorat Rzeszowski wystąpił w akcji 
„Burza” w 1944 r. jako Grupa Operacyjna 24. 
DP AK pod dowództwem kpt. Cieplińskiego. 
Jej siły liczyły 3306 żołnierzy podzielonych 
na pięć zgrupowań. Przykładowo tylko 
na terenie Obwodu AK Rzeszów, według 
danych zawartych w raportach AK, straty 
nieprzyjaciela wyniosły 365 zabitych, 202 
rannych, 109 wziętych do niewoli, przy 
stracie 47 własnych żołnierzy, 48 rannych, 8 
wziętych do niewoli. Zdobyto przy tym 896 
sztuk broni.

Ppłk. Kazimierz Putek ujawnił się przez 
Sowietami jako dowódca 24. DP AK, jednak 
po fiasku rozmów przeszedł do ponownej 
konspiracji. Po krótkim przejściowym okre-
sie, w którym Sowieci tolerowali oddziały 
AK, rozpoczęły się represje. W połowie 
sierpnia 1944 r. w kierunku Warszawy zdą-
żały odziały AK idące z odsieczą Powstaniu. 
Sowieci rozbroili oddziały sformowane 
na Rzeszowszczyźnie lub przechodzące 
tamtędy, mające za cel dotrzeć do walczącej 
Warszawy, w tym największy z nich – 
lwowski 26 pp. AK pod dowództwem mjr. 
Witolda Szredzkiego ps. „Sulima”. Reakcja 
komunistów wobec oddziałów AK spieszą-

cych na pomoc Warszawie wykazała ich 
wrogie stanowisko wobec niepodległego 
bytu politycznego Polski. 

Jesienią 19444 r. żołnierze AK przystąpili 
do sabotowania nielegalnego poboru do 
wojska Berlinga. W tym celu m.in. rekwi-
rowali i ukrywali księgi parafialne, na pod-
stawie których komuniści tworzyli rejestry 
poborowych. Niszczono też dokumentację 
w urzędach podległych PKWN uniemożli-
wiając ściąganie kontyngentu. 

W początkach października 1944 r., zale-
dwie dwa miesiące po wejściu wojsk sowie-
ckich do Rzeszowa, w centralnym więzieniu 
Rzeszowszczyzny na „Zamku Lubomirskich” 
w Rzeszowie przebywało około 150 żołnie-
rzy Armii Krajowej aresztowanych przez 
NKWD lub UB na terenie całej Rzeszow-
szczyzny. W urągających godności ludzkiej 
warunkach, bici i poniżani, oczekiwali na 
wywózkę do sowieckich łagrów. Jesienią 
1944 r. i w styczniu 1945 r. los ten spotkał 
prawie dwa tysiące osób związanych 
z konspiracją w Podokręgu AK Rzeszów 
W meldunku AK z 5 października 1944 r. 
pisano o rzeszowskim więzieniu: „straż wię-
zienna rekrutuje się z ludzi obcych, rzekomo 
partyzantów z Lubelszczyzny. Z wyglądu 
i postępowania robią wrażenie typowych 
bandytów wyzutych z wszelkich ludzkich 
uczuć, specjalnie wrogo ustosunkowanych 
do wszystkiego co polskie. Szefem więzie-
nia jest żyd. Oficerowie polskiego NKWD 
[mowa o UBP – MS] zachowują się bardzo 
zagadkowo. Wszyscy nie tutejsi. Po polsku 
mówią niepoprawnie. Stosunek do Polaków 
gorszy aniżeli sowietów w mundurach. Jest 
to element obcy narodowi polskiemu”. 
W więzieniu dochodziło do kradzieży, 
a nawet gwałtów, za które strażnicy nie byli 
pociągani do odpowiedzialności.

Świadom dramatycznej sytuacji więź-
niów Zamku Rzeszowskiego, komendant 
Inspektoratu AK Rzeszów – kpt. Łukasz 
Ciepliński ps. „Pług”, w porozumieniu z płk. 
Putkiem, przeprowadził akcję rozbicia tego 
więzienia. Atak nastąpił nocą z 7 na 8 paź-
dziernika 1944 r. W akcję zaangażowanych 
było ok. 80 żołnierzy AK. Ryzykowna akcja 
przybrała niefortunny obrót, gdy patrole 
ubezpieczające wdały się w wymianę 
ognia z Sowietami i załogą więzienia oraz 
funkcjonariuszami UB. Stało się jasne, że 
przedsięwzięcie nie ma szans powodzenia. 
Dowodzący osobiście akcją kpt. Łukasz 
Ciepliński wydał rozkaz odwrotu w mo-
mencie, gdy żołnierze grupy uderzeniowej 
forsowali już mur zamkowy. Choć akcja na 
Zamek Rzeszowski zakończyła się fiaskiem, 
to na Rzeszowszczyźnie odbyły się inne, 
podobne akcje, choć przeprowadzone na 
mniejszą skalę. Przykładowo 13 grudnia 
oddziały lwowskiej AK robiły więzienie UB 
i NKWD w Brzozowe. Jedna z akcji wyko-
nana została 2 listopada 1944 r. przez por. 
Kazimierza Bogacz ps. „Bławat” i zakończyła 
się brawurowym uwolnieniem 15 więźniów 
z więzienia UB, w przyfrontowym wówczas 
mieście Tarnobrzegu.

Jesienią 1944 r. rzeszowska AK roz-
poczęła reorganizację próbując, w miarę 
możliwości, dostosować się do nowej 
sytuacji. Pogłębiono konspirację, urucho-
miono wywiad i propagandę, przystąpiono 
do likwidacji agentury. Jednak po koniec 
roku spadł na rzeszowską Armię Krajową 
spadł kolejny, dotkliwy cios. Na przeło-
mie listopada i grudnia 1944 r. sowiecki 
kontrwywiad wojskowy aresztował również 
część kadry dowódczej Podokręgu rzeszow-
skiego AK, w tym komendanta Podokręgu, 
płk. Kazimierza Putka ps. „Zworny”, jego 
zastępcę, ppłk. Antoniego Dębskiego i szefa 
sztabu, por. Zenona Sobotę. W niewoli 
znaleźli się również oficerowie inspektora-
tów mieleckiego i przemyskiego. Sowieci 
zaproponowali płk. Putkowi utworzenie 24. 
Dywizji Piechoty AK, mającej walczyć w ra-
mach „ludowego” WP, ale z zachowaniem 
niezależności wewnętrznej. Były to działa-
nia o charakterze prowokacyjnym, a akcją 
tą osobiście kierował gen. lejtnant Paweł 
Mieszik, zastępca naczelnika Głównego Za-
rządu Kontrwywiadu „Smiersz” Ludowego 
Komisariatu Obrony ZSRS. 5 stycznia 1945 r. 
przedstawiciel I Frontu Ukraińskiego, niejaki 
gen. Michajłow, przekazał płk. Putkowi 
pisemne gwarancje bezpieczeństwa dla 
wszystkich ujawniających się żołnierzy AK 
oraz obiecał wstrzymanie dalszych represji.

„Zworny” zgodził się sformować i firmo-
wać 24 DP AK, która podlegać miała PKWN, 
w zamian za to Sowieci obiecali zwolnić 
z więzień i łagrów żołnierzy AK. Jednak 
pozostający na wolności żołnierze AK nie 
dali się uwieść tej prowokacji. Płk Putek 
wydał żołnierzom rozkaz mobilizacyjny, 
jednak został on generalnie zbojkotowa-
ny, zgłosiło się jedynie 200 ludzi. Wobec 
powyższego, 20 lutego 1945 r. płk. Putka 
ponownie aresztowano. Wydarzenie to było 
pierwszym z szeregu prowokacji i operacji 
mających za zadanie „ujawnić” – innymi 
słowy rozmontować – polską konspirację 
bez konieczności podejmowania z nią walki 
zbrojnej.

19 stycznia 1945 r. gen. Leopold Okulicki 
rozwiązał Armię Krajową. Zainicjowało to 
trwający kilka miesięcy proces demontażu 
jej struktur. 7 maja 1945 r. rozkazem p.o. 
Naczelnego Wodza, gen. Władysława 
Andersa, w miejsce szczątkowej siatki 
organizacji „Nie” („Niepodległość”), została 
powołana Delegatura Sił Zbrojnych (DSZ). 
Jej czysto wojskowa struktura opierała się 
na komórkach Armii Krajowej w Likwidacji 
i „Nie”, a działalność koncentrowała się 
przede wszystkim na samoobronie czynnej, 
propagandzie i wywiadzie wojskowym. 
Próbowano również – z reguły bezsku-
tecznie – wyprowadzić jak największą ilość 
żołnierzy oddziałów leśnych z konspiracji do 
pracy nad odbudową kraju i cywilnej walki 
politycznej. Podokręg DSZ Rzeszów zacho-
wał strukturę terytorialną Podokręgu AK 
Rzeszów. Komendantem Podokręgu DSZ 
został mjr Adam Lazarowicz ps. „Klamra”.

Kazimierz 
Putek 
ps. „Gana”, „Kamień”, „Nawój”, „X1”, 
„Zworny”, ur. 22 lutego 1881 r. w Kra-
kowie, 

Walczył w I wojnie światowej w sze-
regach c.k. armii (dwukrotnie ranny). 
W latach 1918–1919 walczył w grupie 
wojsk gen. Sikorskiego w Małopolsce 
Wschodniej (ponownie ranny). Doktor 
praw UJ (1922). W  okresie między-
wojennym m.in. szef sztabu DOK IV 
Łódź oraz zastępca dowódcy 40 pp. 
W czasie okupacji niemieckiej żołnierz 
ZWZ-AK, początkowo szef sztabu 
Okręgu Kraków, następnie komendant 
Podokręgu Rzeszów. Kierując akcją 
„Burza”, ujawnił się przez Sowietami 

jako dowódca 24. DP AK. Po fiasku pierwszych rozmów przeszedł do konspiracji. Aresz-
towany w październiku 1944 r., zwolniony na mocy „umowy” z NKWD, w rzeczywistości 
prowokacji, mającej na celu rozpracowanie AK. Zaangażował się w tworzenie dywizji AK, 
mającej podlegać PKWN, jednak inicjatywa ta upadła z powodu powszechnego bojkotu 
podpisanego przez płk. Putka rozkazu mobilizacji. Aresztowany ponownie, zwolniony 
w listopadzie 1945 r. Przewodniczył, działającej oficjalnie, tzw. Komisji Likwidacyjnej 
Armii Krajowej. M.in. wysyłał do ZPP w Moskwie pytania o los żołnierzy AK zesłanych 
do ZSRR. M.in. w wyniku tych działań komisję w styczniu 1946 r. rozwiązano. Zmarł 27 
lutego 1949 r. w Krakowie.
Kawaler Krzyża VM, trzykrotnie Krzyża Walecznych, Krzyża Niepodległości, Złotego 
Krzyża Zasługi

Łukasz
Konrad 
Ciepliński 
ps. „Antek”, „Apk”, „Bogdan”, „Ostro-
wski”, „Pług”, „Zygmunt”, ur. 26 listo-
pada 1913 r. w Kwilczu, pow. Między-
chód. 

Był słuchaczem Szkoły Podchorążych 
Piechoty w Komorowie koło Ostrowi 
Mazowieckiej. Od 1936 r. służył w 62 
Pułku Piechoty Wielkopolskiej 15 DP. 
W  1938 r. został dowódcą kompani 
przeciwpancernej 62 pp. We wrześniu 
1939 r. brał udział w bitwie nad Bzurą 
i obronie Warszawy. Za wojnę obronną 

1939 r. Ciepliński został odznaczony Krzyżem Orderu Virtuti Militari oraz awansowany do 
stopnia porucznika.
W grudniu 1939 r. Ciepliński dotarł do Budapesztu, gdzie przeszedł szkolenie dotyczące 
zasad konspiracji. W drodze powrotnej został aresztowany i trzy miesiące spędził w wię-
zieniu. W połowie kwietnia 1940 r. udało mu się zbiec. Wykorzystując nawiązane jesz-
cze w Budapeszcie kontakty konspiracyjne, zdołał dotrzeć do Krakowa, do tamtejszej 
komendy Okręgu ZWZ, gdzie został mianowany komendantem Obwodu ZWZ Rzeszów. 
Od wiosny 1941 r. dowodził Inspektoratem ZWZ Rzeszów – posługiwał się pseudonimami 
„Antek”, „Pług” i „Apk”. Funkcję tę sprawował aż do rozwiązania AK. 
Na przełomie stycznia i lutego 1945 r., po przesunięciu się linii frontu na zachód, prze-
niósł się do Krakowa, gdzie pozostawał w dyspozycji komendanta Okręgu Kraków AK 
płk. Przemysława Nakoniecznikoffa-Klukowskiego ps. „Kruk II”. Został awansowany do 
stopnia podpułkownika. Wiosną 1945 r. został szefem sztabu Krakowskiego Okręgu NIE. 
W maju 1945 r. pełnił funkcję szefa sztabu Okręgu Kraków DSZ, równocześnie obejmu-
jąc stanowisko komendanta Podokręgu Rzeszów DSZ. W sierpniu 1945 r. został komen-
dantem Okręgu Krakowskiego DSZ – WiN. W grudniu 1945 r. został prezesem Obszaru 
Południowego Zrzeszenia WiN. Podlegały mu okręgi: Rzeszowski, Krakowski, Śląsko-
-Dąbrowski oraz Dolnośląski. 
Na przełomie 1946 i 1947 r. został prezesem IV Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN. Przy 
obsadzie stanowisk dowódczych oparł na swoich sprawdzonych i niezdekonspirowanych 
współpracownikach z Rzeszowszczyzny. 
28 października 1947 r., aresztowany. Śledztwo przeciwko Cieplińskiemu i towarzyszom 
prowadzono w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Stosowano przymus fizyczny 
i psychiczny. Proces IV Zarządu rozpoczął się 5 października 1950 r. przed Wojskowym 
Sadem Rejonowym w Warszawie. 14 października 1950 r. Łukasz Ciepliński został pię-
ciokrotnie skazany na karę śmierci. Podobnie wyroki śmierci otrzymała większości jego 
podkomendnych – działaczy IV Zarządu Głównego WiN. 
1 marca 1951 r. w więzieniu Mokotowskim prezes IV Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN 
Łukasz Ciepliński został zamordowany. 
Pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego przez Prezydenta RP. 1 marca 2013 r. de-
cyzją Ministra Obrony Narodowej otrzymał awans do stopnia pułkownika. Jest patronem 
jednej z głównych ulic Rzeszowa. Data jego śmierci corocznie obchodzona jest jako „Na-
rodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.Żołnierze Obwodu AK Jarosław lato 1944 r. - zbiory AIPN

kpr. pchor. Jerzy Pelc-Piastowski Łazik przy rkm Bren II 
w lasach Woli Zarczyckiej - zbiory AIPN
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Edward Brydak – komendant 
Obwodu ZWZ-AK Rzeszów
dr Mirosław Surdej 

Urodził się 27 stycznia 1901 r. w Sta-
romieściu pod Rzeszowem. Był 

synem Józefa – maszynisty kolejowego, 
i Agnieszki z d. Szczur – córki kolejarza. 
Jego ojciec związany był z ruchem 
socjalistycznym. Z kolei pradziadek, 
Walenty Brydak, uczestniczył w 1846 r. 
w powstaniu węgierskim. Edward ukoń-
czył szkołę powszechną w Staromieściu. 
W 1916 r., mając 15 lat, uciekł z domu i na 
stacji zbornej w Piotrkowie Trybunalskim 
próbował zaciągnąć się do Legionów 
Polskich, nie został jednak przyjęty 
z powodu zbyt młodego wieku. 

Uczęszczał do szkoły handlowej 
w Rzeszowie. Prawdopodobnie należał do 
Polskiej Organizacji Wojskowej. W wieku 
17 lat, będąc nadal uczniem, 31 paździer-
nika 1918 r. wziął udział w rozbrajaniu 
żołnierzy austro-węgierskich w Rzeszo-
wie. Nocą z 31 października na 1 listopada 
1918 r. ochotniczo wstąpił do 1 pp. Ziemi 
Rzeszowskiej, otrzymując przydział do 1 
batalionu. 17 listopada przeniesiony do 5 
pp. Legionów pod dowództwem kpt./ppłk. 
Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego. 19 
listopada 1 batalion pod dowództwem kpt. 
Krok-Paszkowskiego wyruszył na odsiecz 
Lwowa. 22 listopada 1918 r. Edward Brydak 
brał udział w kluczowych dla wyzwolenia 
Lwowa walkach z Ukraińcami na Snopko-
wie i Łyczakowie, w szeregach 4 kompanii 
studenckiej 5 pp. Leg. Przez kolejny miesiąc 
trwały walki w obronie zajętego miasta. 24 
grudnia 1918 r. Brydak został ranny w walce 
na Pasiekach. Po dwutygodniowym 
pobycie w szpitalu, 13 stycznia 1919 r. został 
zdemobilizowany. Na krótko powrócił do 
szkoły, lecz już w marcu 1919 r. ponownie 
zmobilizowany do 5 pp Leg. 1 Dywizji Leg. 
Brał udział w zajęciu Wilna, następnie 
w walkach o Święciany, Łyntupy i Bracław. 

 Następnie Edward Brydak 
przeszedł przeszkolenie wojskowe 
w Ostrowi Mazowieckiej i jako starszy 
legionista w szeregach 7 kompani 2 bata-
lionu 5 pp Leg 1 DP Leg. wyruszył na front 
wojny polsko-bolszewickiej. Uczestniczył 
w wyprawie kijowskiej. W latach 1919-1920 
awansował do stopnia kaprala i pełnił 
funkcję zastępcy dowódcy plutonu (Ste-
fana Musiała-Łowickiego) 7 kompani 5 pp. 
Leg. W czasie tej wojny został dwukrotnie 
ranny, odznaczono go również Krzyżem 
Walecznych.

Po zdemobilizowaniu, w grudniu 1920 
r. powrócił do Rzeszowa. Aktywnie włączył 
się w życie społeczne. Współorganizował 
Koło Młodzieży Wiejskiej przy SL w Staro-
mieściu. W 1924 r. zdał eksternistycznie 
maturę w II Gimnazjum im. Kazimierza 
Morawskiego w Przemyślu. W latach 
1924/25 mieszkał jako osadnik wojskowy 
w woj. nowogródzkim, gdzie pracował jako 
kierownik szkoły powszechnej w Dworcu, 
pow. słonimski, niebawem jednak rozpo-
czął studia na Wydziale Prawa UJ. W czasie 
studiów czynnie uczestniczył w życiu aka-
demickim w Bratniej Pomocy Studentów 
UJ, był również prezesem Akademickiego 
Koła Rzeszowiaków. 

 Studia ukończył w 1928 r., 
po czym do czerwca 1929 r. pracował 
w Urzędzie Akcyz i Monopoli w Krakowie. 
Po odbyciu praktyki i zdaniu egzaminu 
sędziowskiego, w 1932 r. został minowa-
ny sędzią grodzkim w Rzeszowie. Obok 

pracy zawodowej Edward Brydak prze-
jawiał znaczną aktywność na polu pracy 
społecznej. Został członkiem PPS oraz 
działaczem Towarzystwa Szkoły Ludowej 
pełniąc funkcję prezesa Koła i Okręgu 
w Rzeszowie członka Zarządu Głównego 
TSL. Zorganizował w Rzeszowie przy ulicy 
3 Maja bibliotekę i czytelnię TSL. W okresie 
1938-1939 wykładał prawo i ekonomię 
w prywatnym koedukacyjnym Gimnazjum 
i Liceum Handlowym TSL w Rzeszowie. Za 
działalność społeczną został odznaczony 
Złotym Krzyżem Zasługi. Był prawdopo-
dobnie także działaczem BBWR. 

W 1939 r. nie zmobilizowany do wojska 
(ppor. z kat. D) uchodził przez Niemcami na 
wschód, docierając do Beresteczka. Stam-
tąd powrócił do Rzeszowa i już 22 września 
został członkiem komisarycznego zarządu 
miasta. 25 października został zwolniony 
z tej funkcji przez niemieckiego komisarza 
miasta dr. Hahna. Po zwolnieniu podjął pra-
cę w Sądzie Grodzkim w Rzeszowie, choć 
nie przejawiał zbytniej aktywności na tym 
stanowisku. Pomimo zakazu niemieckiego 
nadal prowadził bibliotekę TSL. W biblio-
tece tej odbywały się spotkania lokalnej 
inteligencji. Na jednym z takich spotkań, 
podczas nieobecności Brydaka nastąpiło 
aresztowanie zebranej w czytelni TSL gru-
py. Brydak był także kilkakrotnie wzywany 
na przesłuchania do gestapo w sprawie 
jego działalności w TSL. 

Był jednym z pierwszych organizatorów 
konspiracji w Rzeszowie. Po przybyciu do 
miasta dowódcy 62. bydgoskiego pułku 
piechoty ppłk. Kazimierza Heilmana-Rawi-
cza i towarzyszących mu oficerów, w tym 
por. Łukasza Cieplińskiego, Brydak znalazł 
się w grupie ich współpracowników (wraz 
z Marią Dzierżyńską, sistrami Jadwigą 
i Anną Wiśniowskimi, ppor. Władysławem 
Pańczakiem, Janem Gieroniem). Pierw-
szym komendantem obwodu SZP-ZWZ 
Rzeszów został ppor. Jan Tondera ps. 

„Janek”. W październiku 1939 r. grupa 
Heilmana-Rawicza wyruszyła na Węgry. 
W kwietniu 1940 r. nastąpiło rozbicie struk-
tur konspiracji, Niemcy aresztowali m.in. 
Jana Tonderę. Stanowisko komendanta 
Obwodu ZWZ Rzeszów objął Brydak. Po 
powrocie w maju 1940 r. por. Łukasza Cie-
plińskiego wraz odpowiednimi pełnomoc-
nictwami z Krakowa, przejął on od Brydaka 
dowództwo Obwodu ZWZ Rzeszów, mia-
nując Brydaka swoim zastępcą. W mieszka-
niu Brydaka Ciepliński zaprzysiągł na rotę 
ZWZ Brydaka i prof. Władysława Pańczaka. 
Jako, że byli to pierwsi żołnierze ZWZ 
w Obwodzie przyjęli oni pseudonimy na 
literę „A”: Ciepliński –„Antek”, Brydak – „An-
drzej”, Pańczak – „Adam”. W późniejszym 
okresie Brydak używał kolejno pseudo-
nimów „Korab”, „Bór”, „Socha”, Stefan”, 
Ludwik”. Por. Brydak energicznie przystąpił 
do pracy w konspiracji, m.in. współini-
cjując wydawanie konspiracyjnej gazetki 
„Na Placówce” (później tytuł zmieniono 
na „Na Posterunku”). Rozwinął również 
opiekę nad pozbawionymi środków do 
życia nauczycielami, zapewniając im zasiłki 
pieniężne. W czasie okupacji Brydak, z racji 
pochodzenia, posiadł dobre kontakty na 
kolei. 

We wrześniu 1941 r. po objęciu przez 
por. Cieplińskiego stanowiska Inspek-
tora, por. Brydak objął dowództwo nad 
Obwodem ZWZ. Funkcję tę pełnił do marca 
1944 r., awansując do stopnia kapitana. 
M.in. koordynował scalenie BCh z AK. Na 
przełomie zimy i wiosny 1944 r. w ramach 
przygotowań do akcji „Burza”, dokonywał 
inspekcji podległych mu placówek. Jego 
stosunki z por/kpt. Cieplińskim z czasem 
uległy pogorszeniu, ze względu na róż-
nice światopoglądowe. Te i inne czynniki 
sprawiły, że w marcu 1944 r. Brydak został 
zdjęty ze stanowiska i zastąpiony przez 
kpt. Władysława Składzienia ps. „Twardy”. 
Sam Brydak, zagrożony aresztowaniem, 

ukrywał się w rejonie Trzciany. Od maja 
1944 r. pełnił funkcję II zastępcy inspektora 
Inspektoratu Rzeszów AK. W czasie akcji 
„Burza” przebywał na Staromieściu jako 
członek sztabu Grupy Operacyjnej 24 
Dywizji Piechoty AK. Początkowo siedzibą 
sztabu była plebania kościoła w Staro-
mieściu, potem dom Edwarda Brydaka. 
Po wkroczeniu Sowietów Edward Brydak, 
wraz z kpt. Adamem Długoszem, ppłk. 
Antonim Dębskim, został wyznaczony do 
formalnego przywitania wkraczającej Armii 
Czerwonej w imieniu Rządu polskiego 
w Londynie. Fiasko wstępnych rozmów 
z Sowietami sprawiło, że Brydak pozostał 
w konspiracji. 

Od lata 1944 r. Brydak, obok dawnych 
funkcji, był także referentem politycznym 
Komendy Podokręgu AK Rzeszów. Do 
jego zadań należał nadzór nad kontaktami 
z partiami politycznymi. Podlegała mu 
nowoutworzona siatka informacyjno-
-propagandowa działająca pod nazwą 
„Biuro Polityczne”. Zadaniem Biura było 
gromadzenie i analizowanie materiałów 
politycznych oraz kierowanie propagan-
dą antykomunistyczną. Równocześnie 
rozpoczął pracę w „Społem”, jak również 
uczył prawa i ekonomii w Państwowym 
Gimnazjum i Liceum Handlowym w Rze-
szowie. Aresztowany został w szkole 28 
listopada 1944 r. przez sowiecki kontrwy-
wiad. Przewieziony do siedziby NKWD przy 
ul. 3 maja. Na przełomie listopada i grudnia 
1944 r. sowiecki kontrwywiad wojskowy 
aresztował również część kadry dowód-
czej Podokręgu rzeszowskiego AK, w tym 
komendanta Podokręgu, płk. Kazimierza 
Putka ps. „Zworny”, jego zastępcę, ppłk. 
Antoniego Dębskiego i szefa sztabu, por. 
Zenona Sobotę. W niewoli znaleźli się rów-
nież oficerowie Inspektoratów Mieleckiego 
i Przemyskiego. Sowieci zaproponowali płk. 
Putkowi utworzenie 24. Dywizji Piechoty 
AK, mającej walczyć w ramach „ludowego” 
WP, ale z zachowaniem niezależności we-
wnętrznej. Były to działania o charakterze 
prowokacyjnym, a akcją tą osobiście kiero-
wał gen. lejtnant Paweł Mieszik, zastępca 
naczelnika Głównego Zarządu Kontrwy-
wiadu „Smiersz” Ludowego Komisariatu 
Obrony ZSRS. 5 stycznia 1945 r. przedsta-
wiciel I Frontu Ukraińskiego, niejaki gen. 
Michajłow, przekazał płk. Putkowi pisemne 
gwarancje bezpieczeństwa dla wszyst-
kich ujawniających się żołnierzy AK oraz 
obiecał wstrzymanie dalszych represji. Kpt. 
Edward Brydak zaangażował się w tę akcję, 
obejmując funkcję kwatermistrza nowej 
dywizji. Sztab dywizji mieścił się w Rzeszo-
wie przy ul. Sobieskiego. Płk Putek wydał 
żołnierzom rozkaz mobilizacyjny, jednak 
został on generalnie zbojkotowany, zgłosiło 
się jedynie 200 ludzi. Wobec powyższego, 
20 lutego 1945 r. płk. Putka ponownie 
aresztowano, Edward Brydak jednakże 
uniknął tego losu – wyskoczył przez okno 
na dach sąsiedniego budynku i zbiegł. 
Zagrożony aresztowaniem, w kwietniu 
1945 r. wraz z grupą operacyjną Związku 
Gospodarczego Spółdzielni Rzeczpospoli-
tej „Społem” udał się do Prus Wschodnich. 
Tam, pod fałszywym nazwiskiem Andrzej 
Bugayski, uczestniczył w zorganizowaniu 
struktur PPS w Olsztyńskim. Objął funkcję 
I sekretarza KW PPS, został również powo-
łany na członka WRN w Olsztynie i posła do 
Krajowej Rady Narodowej. 

W styczniu 1946 r. Brydak ujawnił się 
przed Komisją Likwidacyjną ds. byłej AK. Po 
ujawnieniu powrócił do swojego nazwiska. 
W maju 1946 r. przeniósł się do Rzeszowa, 
gdzie objął funkcję sekretarza okręgowego 
Związku Zawodowego Pracowników Spół-
dzielczych. Był także członkiem Zarządu 
Okręgowego PPS w Rzeszowie i przewod-
niczącym Wojewódzkiego Sadu Partyjnego 
PPS. Działał także w Zarządzie Okręgu 
PTTK w Rzeszowie. W 1948 r. został 

odznaczony za działalność w Związkach 
Zawodowych Srebrnym Krzyżem Zasługi. 
W październiku 1948 r. nastąpiła czystka 
w PPS – w całym województwie rzeszow-
skim usunięto z partii jako „prawicowców 
i rewizjonistów” 1240 członków, w tym 20 
działaczy Zarządu Okręgowego PPS. Wśród 
nich znalazł się także Brydak. W 1950 r. 
pracował jako radca prawny w Motozbycie. 
W latach 1951-1952 prowadził w Rzeszowie 
kancelarię adwokacką, lecz w 1953 r., w wy-
niku dalszych represji, został skreślony 
z listy adwokatów. W okresie 1953-1956 
był kierownikiem rzeszowskiej Delegatury 
Zarządu Urządzeń Turystycznych w War-
szawie. Pełniąc tę funkcję ożywił ruch tury-
styczny w Beskidzie Niskim i Bieszczadach, 
zakładając liczne stacje turystyczne. 

W 1956 r. został przez komunistów 
zrehabilitowany, przywrócono mu m.in. 
członkostwo w partii (PZPR) z zaliczeniem 
okresu od 1948 r. W tym też roku został 
prezesem Oddziału ZBOWiD w Rzeszowie 
i wiceprzewodniczącym Okręgowej Komisji 
Historycznej. Był także członkiem prezy-
dium Wojewódzkiego Komitetu Kultury 
Fizycznej i Turystyki. 22 czerwca 1957 r. 
Rzeszowska SB założyła sprawę ewidencyj-
no-obserwacyjną celem inwigilacji Edwarda 
Brydaka. Na przełomie lat sześćdziesią-
tych i siedemdziesiątych Edward Brydak 
przystąpił do pisania wspomnień. W tym 
celu zintensyfikował kontakty z dawnymi 
żołnierzami AK, co stało się przyczyną 
wzmożenia inwigilacji SB. W październiku 
1972 r. w mieszkaniu Brydaka przy ul. 
Partyzantów w Rzeszowie odbyło się spot-
kanie dawnych żołnierzy rzeszowskiego 
Inspektoratu AK, z udziałem m.in. Gabriela 
Brzęka. Na spotkaniu omawiano przygoto-
wywane przez Brzęka i Brydaka opracowa-
nia poświęcone historii rzeszowskiej AK. 
SB obserwowała także kontakty Brydaka 
z historykiem Andrzejem Zagórskim. W in-
wigilacji zwracano baczną uwagę na treści 
wystąpień Brydaka, zarówno publicznych, 
jak i w gronie zaufanych. W meldunku 
operacyjnym z 4 listopada 1974 r. czytamy: 
„Edward Brydak […] po wyzwoleniu kraju 
po dzień dzisiejszy wykazuje opozycyjną 
postawę do ustroju PRL. Utrzymuje kon-
takty z byłymi dowódcami AK na terenie 
kraju, gromadzi materiały dot[yczące] dzia-
łalności organizacji AK, z zamiarem ich pub-
likacji, w których gloryfikuje działalność tej 
organizacji. Cyklicznie organizuje spotkania 
rocznicowe i zjazdy b[yłych] dowódców 
AK. W porozumieniu z klerem organizuje 
nabożeństwa poświęcone różnego rodzaju 
rocznicom. Charakter jego działalności ma 
na celu aktywizowanie b. członków AK do 
podobnego rodzaju działalności”. 

5 listopada 1976 r. funkcjonariusze SB 
przeprowadzili z Brydakiem „rozmowę 
operacyjną”, na temat jego działalności. 
Brydak przekazał im do wglądu maszyno-
pis swoich wspomnień, oraz zobowiązał 
się przekazać całość po wydaniu do SB. 
Pomimo że funkcjonariusze SB nie uznali 
Brydaka za zagrożenie, głównie ze względu 
na podeszły wiek, jednak sugerowali 
przełożonym utrzymanie inwigilacji, którą 
kontynuowano aż do jego śmierci.

Edward Brydak zmarł 9 czerwca 1978 
r. po przeprowadzonej operacji w Szpitalu 
KW MO w Rzeszowie. Został pochowany 
w grobowcu rodzinnym na cmentarzu 
parafialnym w Staromieściu. Był żonaty 
z Zofią Boratyńską, z którą miał dwoje 
dzieci – syna Dobiesława i córkę Annę. 
Jego imię nosi jedna z rzeszowskich ulic. 
Jego wspomnienia ukazały się w 1989 r. 
w Krakowie pt. „Wojskowy Ruch Oporu 
na Rzeszowszczyźnie”. Był także autorem 
informatora turystycznego woj. rzeszow-
skiego (wyd. 1957). Odznaczony Krzyżem 
Virtuti Militari, Orderem Odrodzenia Polski, 
dwukrotnie Krzyżem Walecznych. 
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13 grudnia 1944 r. grupa uderzeniowa AK 
dowodzona przez wachmistrza Feliksa Ma-
ziarskiego ps. „Szofer” bez jednego wystrza-
łu uwolniła z aresztu śledczego Powiato-
wego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego 
w Brzozowie jedenastu oficerów i żołnierzy 
brzozowskiego obwodu AK, przetrzymy-
wanych tam i brutalnie przesłuchiwanych 
przez oficerów sowieckiego Kontrwywiadu 
Wojskowego „Smiersz” i komunistycznej 
bezpieki. Była to jedna z dwóch udanych 
akcji uwolnienia z aresztów UB akowców 
przeprowadzonych jesienią 1944 r. przez 
grupy dywersyjne AK na obszarze Podokrę-
gu AK Rzeszów. Dwa miesiące temu minęła 
77. rocznica tej spektakularnej akcji, w której 
jak wspominał po latach jej pomysłodaw-
ca mjr. Zygmunt Szczepkowski „Hipolit” 
– żołnierze AK wypełnili „zobowiązanie 
solidarności wobec kolegów”, z którymi 
przez lata pozostawali w podziemiu walcząc 
z okupantem niemieckim, „dzieląc dobre 
i złe” chwile. Wspólnie trwali na powierzo-
nych posterunkach w służbie Niepodległej, 
gotowi dla „Niej” poświęcić swoje życie”, 
wierni przysiędze AK – poszli po swoich, 
aby odbić ich z rąk sowieckich oprawców 
i kolaborujących z nimi ubeków. 

Wkraczające latem 1944 r. na terytorium 
II Rzeczypospolitej jednostki Armii Czerwo-
nej, usuwając dotychczasowych brutalnych 
okupantów, niosły na swoich bagnetach idee 
bolszewickiej rewolucji i „czerwony terror” 
dla wszystkich tych, którzy nie godzili się 
z sowieckim ustrojem, w tym żołnierzy AK 
i działaczy Polskiego Państwa Podziemnego. 
Za nimi wchodziły do Polski siły bezpieczeń-
stwa w postaci Kontrwywiadu Wojskowe-
go „Smiersz” i NKWD, których głównym 
zadaniem było zniszczenie wszelkiego oporu 
społecznego wobec bolszewickich porządków. 
Nie było żadnego kompromisu, a wszelkie 
próby dialogu, jak pokazały wypadki na 
Kresach II Rzeczypospolitej, były tylko 
taktycznym wybiegiem aby ująć dowództwo 
AK, a żołnierzy wymordować lub wywieźć do 
łagrów. Tak też było w Brzozowie, do którego 
Armia Czerwona wkroczyła 3 sierpnia 1944 
r., zajmując też większość powiatu. Władzę 
w Brzozowie objął wojenny komendant 
miasta – mjr Smirnow, a w mieście zainsta-
lowała się Grupa Operacyjna Kontrwywiadu 
Wojskowego „Smiersz” 38. Armii I Frontu 
Ukraińskiego z naczelnikiem mjr. Nikołajem 
Olieninem. Początkiem września 1944 r. 
rozpoczęto organizowanie PUBP w Brzozo-
wie, a jego pierwszym kierownikiem został 
absolwent kursu specjalnego w Szkole NKWD 
w Kujbyszewie chor. Julian Wojtusik. Nadzór 

nad pracą brzozowskiego UB objął jako tzw. 
„doradca”, a faktycznie jego kierownik, oficer 
NKWD mjr. Iwan Koważenkow. Równocześnie 
z tworzeniem PUBP chor. Wojtusik i podlegli 
mu funkcjonariusze rozpoczęli przy pomocy 
służb sowieckich działania operacyjne mające 
na celu ustalenie, rozpracowanie i ujęcie ofice-
rów, podoficerów i żołnierzy brzozowskiego 
Obwodu AK. Zadanie to ułatwiła dekonspiracja 
oddziałów akowskich w trakcie poprzedzającej 
nadejście Sowietów – akcji „Burza”. Główny 
ciężar rozpoznania i rozpracowania struktur 
AK spoczywał na służbach sowieckich, które 
przy pomocy starej, zakonspirowanej jeszcze 
w okresie okupacji niemieckiej, oraz nowo 
werbowanej tajnej agentury, a także na 
podstawie zeznań zatrzymanych akowców, 
dokonywały aresztowań. 

Już we wrześniu 1944 r. „Smiersz” 
zatrzymał byłego komendanta i organizatora 
Obwodu AK Brzozów kpt. Ignacego Wanica 
„Zdzisława”, który wówczas pełnił obowiązki 
komendanta Obwodu AK Krosno i inspek-
tora jasielskiego na obszarze zajętym przez 
Armię Czerwoną. Katowany w śledztwie po 
kilku tygodniach zdekonspirował struktury 
obwodu brzozowskiego AK oraz nazwiska 
jego oficerów. Już jesienią 1944 r. sowiecka 
i „polska” bezpieka znała dane osobowe 
komendanta Obwodu AK Brzozów kpt. Józefa 
Cząstki „Kotwicza”. W połowie listopada 1944 
r. funkcjonariusze „Smiersza” ujęli szefa kan-
celarii Obwodu AK Brzozów st. sierż. Edwarda 
Iskrzyńskiego „Wacława” oraz zastępcę do-
wódcy plutonu AK Blizne ppor. Edwarda Fica 
„Znachora”. 16 i 17 listopada 1944 r. Sowiecie 
przeprowadzili w Bliznem wielką czekistowską 
operację, w wyniku której zatrzymano 41 
oficerów, podoficerów i żołnierzy miejscowej 
plutonu AK, wraz z ich dowódcą ppor. Piotrem 
Chęciem „Łachem”. Po przesłuchaniach dwa 
dni później 35 z nich wywieziono do obozu 
filtracyjnego w Przemyślu – Bakończycach, 
a następnie po kilku dniach do sowieckich 
łagrów. Wywózki z drugiej połowy listopada 
1944 r. nie zahamowały aresztowań akowców. 
30 listopada 1944 r. funkcjonariusze „Smier-
sza” zatrzymali oficera wywiadu Obwodu AK 
Brzozów ppor. Bronisława Budryka „Czesła-
wa”, a trzy dni wcześniej dowódcę placówki 
AK Izdebki ppor. Tomasza Gładysza „Nowinę”. 
Według sprawozdania kierownika PUBP 
w Brzozowie chor. Wojtusika do 23 grudnia 
1944 r. zatrzymano łącznie 150 osób, w tym 
110 żołnierzy AK. Aresztowanych przetrzymy-
wano w opróżnionych magazynach zbożo-
wych w Brzozowie, skąd po przesłuchaniach 
odsyłano do Bakończyc, a stamtąd do łagrów 
sowieckich. Innych natomiast, przydatnych 
w prowadzonych dochodzeniach, przekazy-
wano do dalszej „obróbki” Wojtusikowi i jego 
podkomendnym z UB.

Zaistniała sytuacja była ogromnym zagro-
żeniem dla dowództwa Obwodu AK Brzozów 
oraz podległych mu placówek i plutonów 
AK, ponieważ dalsze zatrzymania i postępy 
ubeckiego śledztwa mogły doprowadzić do 
unicestwienia struktur AK na tym terenie. 
W tej sytuacji od oficera kontrwywiadu Obwo-
du AK Brzozów ppor. Zygmunta Szczepkow-
skiego „Hipolita” wyszła inicjatywa odbicia 
towarzyszy broni z aresztu śledczego PUBP 
w Brzozowie. W trakcie odprawy z komen-
dantem Obwodu AK Brzozów kpt. Józefem 
Cząstką podsunął mu pomysł wykorzystania 
do tego celu stacjonujących wówczas na Rze-
szowszczyźnie żołnierzy oddziałów leśnych 
lwowskiego Obszaru AK krypt. „Warta”. Plan 
ppor. „Hipolita” zaakceptował kpt. „Kotwicz” 
i wydał mu rozkaz realizacji. Na przełomie 
listopada i grudnia 1944 r. w Harcie i Izdebkach 
w powiecie brzozowskim stacjonowała część 
pododdziałów kompanii krypt. „D14” (14. Pułk 
Ułanów Jazłowieckich AK). Jej dowódcą był 
serbski oficer kpt. Dragan Sotirović „Draża”. 
To właśnie żołnierze tej jednostki mieli wziąć 
udział w realizacji planu Szczepkowskiego. 
Plan ten mógł mieć szansę powodzenia tylko 
w przypadku podjęcia współpracy z realiza-
torami akcji przez osoby pracujące wewnątrz 
PUBP tj. funkcjonariuszy UB. Ppor. Szczep-
kowski, pracujący wówczas oficjalnie jako 
śledczy w Referacie Służby Śledczej Komendy 
Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Brzozowie, 
miał w PUBP swojego informatora – Józefa 
Młynarskiego „Antka”, żołnierza Placówki AK 
Brzozów – Grabownica Starzeńska, który na 
jego polecenie w listopadzie 1944 r. zatrudnił 
się w PUBP w Brzozowie jako wartownik 
ochrony. Dzięki niemu ppor. Szczepkowski 
dysponował dokładnym rozpoznaniem bu-
dynku aresztu, danymi o służbie wartowniczej 
i jej uzbrojeniu, aresztowanych i ich liczbie, 
a nawet takimi szczegółami, jak terminy prze-
słuchań czy miejsca przechowywania telefonu 
i kluczy do cel. Pozostał do uzgodnienia już 

tylko termin i plan realizacji całości akcji.
W pierwszych dniach grudnia 1944 r. 

doszło w Harcie do spotkania wysłannika „Hi-
polita” – sierż. Stefana Miksiewicza „Słuchaw-
ki” z kpt. „Drażą” i łączniczką komendanta 
Podobwodu AK Rzeszów-Południe Janiną 
Kosteczko „Chmurą”. Kpt. „Draża” zgodził się 
na propozycję wykonania akcji w Brzozowie. 
Nie bez znaczenia były prawdopodobnie naci-
ski na niego samej „Chmury”, której szwagier, 
st. sierż. Iskrzyński, znajdował się w areszcie. 
Na dowódcę akcji wyznaczono bohatera 
bitwy nad Bzurą z 1939 r. – wachm. Feliksa 
Maziarskiego „Szofera”, któremu przydzielono 
trzynastu najlepszych ludzi z kompanii „D14”. 
O godz. 6 rano 13 grudnia 1944 r. sierż. „Słu-
chawka” przyprowadził z Harty do Brzozowa 
czternastoosobowy oddział uderzeniowy 
lwowskiej AK. Oczekiwał na nich Szczepkow-
ski, który omówił plan akcji. Około godz. 17, już 
po zmroku, nastąpił wymarsz. Plan zakładał 
podejście grupy uderzeniowej pod budy-
nek aresztu pozorując konwój aresztantów 
osłaniany przez żołnierzy „ludowego” WP. Po 
otwarciu bramy i rozbrojeniu wartowników 
pięcioosobowa grupa na czele z „Szoferem” 
miała za zadanie wkroczyć do kancelarii 
aresztu, rozbroić znajdujących się tam funkcjo-
nariuszy UB, przeciąć przewody telefoniczne, 
wypuścić aresztowanych akowców, a na ich 
miejsce zamknąć ubeków, a w końcu ze sfor-
mowanym po raz wtóry w konwój oddziałem 
wymaszerować poza miasto. Akcja miała 
trwać około 15 minut. Ppor. „Hipolit”, z uwagi 
na możliwość rozpoznania, miał oczekiwać 
na rozwój wydarzeń przy bramie wejściowej 
ubezpieczając akcję zewnątrz. Kiedy grupa dy-
wersyjna AK zbliżała się do aresztu chor. Woj-
tusik ze swym zastępcą Janem Moralewiczem 
– sowieckim agentem „Mychajło”, przeprowa-
dzał konfrontację pomiędzy aresztowanymi 
oficerami AK tj. kpt. Wanicem i ppor. Budry-
kiem. Zameldowano mu o przybyciu żołnierzy 
prowadzących do aresztu zatrzymanych przez 

wojsko dezerterów. Wojtusik zgodził się na 
przyjęcie kolejnych aresztantów i polecił udać 
się konwojującym do naczelnika aresztu. Kilka 
chwil później razem z kompanami usłyszał ko-
mendę: „Ręce do góry”. Wykorzystując ten for-
tel sterroryzowano ubeków zabierając im pasy 
i broń oraz akta prowadzonych spraw, po czym 
zamknięto ich w celach, a z aresztu oswobo-
dzono 11 oficerów i żołnierzy AK. Pozostałych 
27 aresztantów brzozowskiego PUBP, głównie 
osoby podejrzane o współpracę z okupantem 
niemieckim, pozostawiono w celach. Zabrano 
ze sobą także dwóch wartowników, którzy 
„pobici” powrócili do urzędu około godz. 2 
nad ranem następnego dnia. Ludzie „Szofera” 
około północy z 13 na 14 grudnia 1944 r. dotarli 
do Golcowej, gdzie pozostawili uwolnionych 
akowców, sami zaś udali się na kwatery do 
Wesołej. W wyniku udanej akcji bez jednego 
wystrzału uwolniono oficerów i podoficerów 
AK tj.: kpt. Ignacego Wanica, ppor. Bronisława 
Budryka, ppor. Tomasza Gładysza, ppor. Piotra 
Chęcia, st. sierż. Edwarda Iskrzyńskiego i żoł-
nierzy AK: Wilhelma Bagosza, Józefa Zubela, 
Franciszka Krzysika, Edwarda Ślączkę, Józefa 
Żołkiewicza i Stanisława Helca.

Brawurowa akcja na areszt UB w Brzozo-
wie, w centrum miasta, na tyłach frontu przy 
tak dużym zagęszczeniu jednostek liniowych 
Armii Czerwonej i jej służb bezpieczeństwa, 
spowodowała furię w dowództwie Oddziału 
„Smiersza” 38. Armii I Frontu Ukraińskie-
go. Natychmiast opracowano plan ujęcia 
uwolnionych akowców oraz uczestników akcji. 
Pomimo natychmiastowego użycia dużych sił 
UB, MO, NKWD i „Smiersza” oraz przeczesania 
całego terenu, nie udało się im znaleźć zbie-
głych akowców i uczestników akcji.

Główny pomysłodawca i twórca planu 
akcji – ppor. Szczepkowski, aresztowany 
został dopiero w 1950 r. Dzięki swojemu 
wrodzonemu sprytowi przetrwał w ubeckich 
kazamatach i w 1954 r. bez wyroku sądowego 
opuścił areszt. Do emerytury pracował jako 
nauczyciel w północnej Polsce. Zmarł w 2004 
r., wcześniej awansowany przez MON do 
stopnia majora. Sierż. Miksiewcz aresztowany 
także w 1950 r. odsiedział kilkuletni wyrok 
komunistycznego sądu i do śmierci w 1988 r. 
mieszkał w Zabrzu. Młynarskiego UB aresz-
tował już w 1946 r., skazano go na kilka lat 
więzienia. Natomiast Maziarski zbiegł z więk-
szością podkomendnych za granicę i mieszkał 
w Kanadzie, gdzie zmarł w 2002 r. Podobnie 
z kraju wydostał się kpt. Sotirović, który zmarł 
w 1987 r. w Grecji. Represji uniknął także kpt. 
Cząstka. Mieszkał i pracował do emerytury jak 
nauczyciel w Rudzie Śląskiej. Zmarł w 1988 r. 
Uwolnieni oficerowie i żołnierza AK w więk-
szości uniknęli represji. Najważniejszy z nich 
kpt. Wanic cieszył się wolnością krótko. Zmarł 
w Gdańsku w grudniu 1945 r.

ppor. Zygmunt Szczepkowski „Hipolit” 
- zbiory AIPN

 kpt. Józef Cząstka „Kotwicz”
- zbiory Muzeum Historycznego w Dukli

Józef Młynarski „Antek”
- zbiory AIPN

 sierż. Stefan Miksiewicz „Słuchawka”
- zbiory autora

 kpt. Dragan Sotirović „Draża”
- zbiory AIPN

 wachm. Feliks Maziarski „Szofer”
- ze strony internetowej

Bez jednego wystrzału… 
Brawurowa akcja odbicia żołnierzy AK z aresztu 

Urzędu Bezpieczeństwa w Brzozowie (13 grudnia 1944 r.)

Budynek aresztu śledczego PUBP w Brzozowie widok współczesny 
- www.parafiabrzozow.pl


