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Aparat bezpiecze stwa w powiecie cz stochowskim 

w latach 1945–1956 – struktury i dzia alno  

Zasadniczym celem niniejszego artyku u by o ukazanie struktur aparatu bez-

piecze stwa, jak równie  dokonanie charakterystyki osób kieruj cych lokalnym 

aparatem represji. G ównym zagadnieniem by o omówienie aktywno ci, jak  

podejmowa  aparat bezpiecze stwa w powiecie cz stochowskim. Wymieniony 

w tytule przedzia  czasowy mo na w odniesieniu do aparatu bezpiecze stwa po-

dzieli  na dwie fazy: 

— Pierwsza obejmuje lata 1944–1947, które znany historyk Andrzej Paczkow-

ski nazwa  terrorem masowym. W tym okresie zbudowano struktury „bez-

pieki”, jak równie  „walczono” z wszystkimi rzeczywistymi przeciwnikami 

w adzy komunistycznej, a wi c opozycj  zbrojn , g ównie Zrzeszeniem 

„Wolno  i Niezawis o ”, a tak e lokalnymi grupami zbrojnymi np.: Kon-

spiracyjnym Wojskiem Polskim. Oprócz podziemia zbrojnego zwalczano le-

galne partie polityczne, jak Polskie Stronnictwo Ludowe, czy Stronnictwo 

Pracy. Bodaj najwa niejszymi przedsi wzi ciami, w których aparat bezpie-

cze stwa mia  g ówny udzia  w tym okresie, by o sfa szowanie wyników re-

ferendum w czerwcu 1946 r. i wyborów ze stycznia 1947 r.1 

— Druga trwa a w latach 1948–1956. By a ona okre lana jako terror powszech-

ny. Celem dzia alno ci aparatu terroru by o wtedy zastraszenie i kontrola ca-

ego spo ecze stwa. Represjonowano w tym okresie wszystkie warstwy 

i zawody np.: duchownych, ch opów, robotników, a nawet dzia aczy komu-

nistycznych (W adys aw Gomu ka)2. 

                                                 
1 A. Paczkowski, Polacy pod obc  i w asn  przemoc , [w:] S. Courtois i in., Czarna ksi ga ko-

munizmu. Zbrodnie, terror, prze ladowania, Warszawa 1999, s. 351–355. 
2 Ibidem, s. 355–359. 
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Aparat represji sk ada  si  z kilku elementów: Urz du Bezpiecze stwa Pu-

blicznego, Milicji Obywatelskiej, Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, 

Korpusu Bezpiecze stwa Wewn trznego, Informacji Wojskowej, Wojskowych 

S dów Rejonowych, Komisji Specjalnej do Walki z Nadu yciami i Szkodnic-

twem Gospodarczym. Tak rozbudowany aparat bezpiecze stwa opiera  swoj  

dzia alno  na odpowiednio zmienionym prawie karnym, którego zadaniem by o 

skazywanie rzeczywistych i „wyimaginowanych” wrogów systemu komuni-

stycznego. Bez wielu dekretów karnych i wyeliminowania z post powania przy-

gotowawczego s dziego ledczego, którego zast pi  prokurator, a w a ciwie 

funkcjonariusze organów bezpiecze stwa publicznego, niemo liwe by oby 

zd awienie opozycji i kontrola spo ecze stwa3. 

Jednym z kilkunastu resortów powsta ego 21 lipca 1944 r. w Moskwie Pol-

skiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego by  resort bezpiecze stwa publicz-

nego. Jego kierownikiem do 1954 r. zosta  przyby y do Che ma 25 lipca 1944 r. 

Stanis aw Radkiewicz. Rozpocz to stopniowe budowanie struktur aparatu repre-

sji, które obj y swym zasi giem obszary wyzwolone spod okupacji niemieckiej, 

a które mia y przypa  Polsce rz dzonej przez rodzimych komunistów4. Wa n  

rol  w budowaniu „polskiego” aparatu bezpiecze stwa odgrywali doradcy ra-

dzieccy. Owi doradcy rekrutowali si  spo ród do wiadczonych ludzi Berii i byli 

oddelegowani do pracy w Ministerstwie Bezpiecze stwa Publicznego (MBP) 

z Ludowego Komisariatu Spraw Wewn trznych (NKWD). Ich zadanie by o 

dwukierunkowe, tzn. z jednej strony kierowali prac  aparatu bezpiecze stwa, 

a z drugiej nadzorowali go. W centrali w Warszawie urz dowali oni przy wspo-

mnianym ministrze Radkiewiczu. Nazywano ich „sowietnikami”. Najwa niej-

szymi po ród nich byli: Iwan Sierow odpowiedzialny za aresztowanie 16 przy-

                                                 
3 A. Lity ski, Komentarz: O niektórych formalnoprawnych aspektach represji politycznych 

w Polsce czasów stalinowskich, [w:] Represje wobec duchowie stwa Ko cio ów chrze cija -

skich w okresie stalinowskim w krajach by ego bloku wschodniego, red. J. Myszor i A. Dziurok, 

Katowice 2004, s. 164; najwa niejsze dekrety: O wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich 

zbrodniarzy winnych zabójstw i zn cania si  nad ludno ci  cywiln , je cami oraz dla zdrajców 

Narodu Polskiego z 31 sierpnia 1944 r., Kodeks karny Wojska Polskiego z 23 wrze nia 1944 r., 

O ochronie Pa stwa z 30 pa dziernika 1944 r., O przest pstwach szczególnie niebezpiecznych 

w okresie odbudowy pa stwa z 16 listopada 1945 r., O odpowiedzialno ci za kl sk  wrze niow  

i faszyzacj  ycia pa stwowego z 22 stycznia 1946 r., O przest pstwach szczególnie niebez-

piecznych w okresie odbudowy pa stwa polskiego z 13 wrze nia 1946 r. W wymienionych de-

kretach znajdowa o si  zazwyczaj po kilkana cie artyku ów, które wymienia y za okre lone ro-

dzaje przest pstw kar  mierci, wi cej zob. K. Szwagrzyk, Struktura i dokumentacja komuni-

stycznego aparatu represji II (prokuratura i s downictwo wojskowe oraz powszechne i wi -

ziennictwo). Krytyka róde , [w:] Wokó  teczek bezpieki – zagadnienia metodologiczno-

ród oznawcze, red. F. Musia , Kraków 2006, s. 331–336. 
4 H. Dominiczak, Organy bezpiecze stwa PRL 1944–1990. Rozwój i dzia alno  w wietle do-

kumentów MSW, Warszawa 1997, s. 17. 
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wódców Polski Podziemnej, a po jego odwo aniu Seliwanowski, Dawydow, La-

lin i Jewdochimenko. Dysponowali oni w asn  sieci  agenturaln , za pomoc  

której kontrolowali polski aparat represji. Oprócz centrali doradcy pracowali 

w lokalnych strukturach urz dów bezpiecze stwa na szczeblu powiatu do 1947 r. 

Miejski Urz d Bezpiecze stwa Publicznego (MUBP) w Cz stochowie wspoma-

ga  swoimi radami kpt. Mere nikow, a spo ród polskich kadr pierwszy kierow-

nik kieleckiego Wojewódzkiego Urz du Bezpiecze stwa Publicznego kpt. Hipo-

lit Duljasz. Doradcy opu cili Polsk  dopiero po przemianach pa dziernikowych 

na pocz tku 1957 r.5 Niew tpliwie Sowieci odegrali wa n  rol  w tworzeniu 

i pierwszym etapie dzia alno ci WUBP w Kielcach i MUBP w Cz stochowie, 

jednak na ten temat zachowa o si  ma o informacji i sprawa wymaga dalszych 

bada . 

Ludzie pracuj cy w MBP i jego strukturach wojewódzkich, powiatowych 

i miejskich byli osobami m odymi, tzn. nie przekroczyli 30. roku ycia. Zazwy-

czaj stanowili oni ponad 60 proc. ogó u wszystkich pracowników, np.: w 1945 r. 

– 61,08 proc., a dziesi  lat pó niej w 1955 r. – 66,43 proc. Ten szczególny „fe-

nomen” by  wynikiem do  wysokiej fluktuacji kadr i zatrudniania w miejsce 

zwalnianych funkcjonariuszy nowych osób, którzy nie przekroczyli 30 lat6. 

Oprócz wieku funkcjonariuszy aparatu bezpiecze stwa dla w adzy komuni-

stycznej wa ne by o z jakiego rodowiska spo ecznego rekrutuj  si  kadry apara-

tu represji. Podobnie, jak w przypadku wieku, wi kszo  pracowników w 1945 r. 

legitymowa a si  pochodzeniem robotniczym (66,30 proc.), ch opskim (23,77 

proc.), urz dniczym (3,12 proc.), drobnomieszcza skim (6,81 proc.). Kilkana-

cie lat pó niej, w 1955 r. wska niki te uleg y niewielkiej zmianie, tzn. wzrós  

odsetek funkcjonariuszy, których rodzice byli urz dnikami (17,05 proc.), a zma-

la  do  znacznie osób wywodz cych si  z rodzin drobnomieszcza skich (0,30 

proc.)7. Ten ostatni wska nik by  wynikiem walki komunistów z mieszcza -

stwem tzw. bitwy o handel (1947 r.), a wi c z kupcami, sklepikarzami itd., która 

spowodowa a ograniczenie tej warstwy spo ecznej. Powy sze wska niki poka-

zuj  skal  poparcia dla „nowej w adzy”. Nie nale y mie  w tpliwo ci, i  

w MBP i jego strukturach terenowych pracowali synowie ch opów pochodz cy 

spo ród tzw. „bezrolnych i ma orolnych”, brak by o tam natomiast osób wywo-

dz cych si  spo ród bogatego ch opstwa, okre lanych pó niej tzw. ,,ku akami”8. 

                                                 
5 Ibidem, s. 39; D. W grzyn, Wytyczne do pracy operacyjnej Miejskiego Urz du Bezpiecze stwa Pu-

blicznego w Cz stochowie z 1945 r., „Aparat represji w Polsce Ludowej 1944–1989”, 2004, nr 1, s. 94. 
6 K. Rokicki, Aparatu obraz w asny. Analiza wykresów porównawczych dotycz cych kadry apa-

ratu bezpiecze stwa publicznego w latach 1944–1955, [w:] „Zwyczajny” resort. Studia o apa-

racie bezpiecze stwa 1944–1956, red. K. Krajewski, T. abuszewski, Warszawa 2005, s. 17. 
7 Ibidem, s. 18. 
8 Ibidem, s. 18. 
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Funkcjonariusze aparatu bezpiecze stwa, oprócz „w a ciwego” pochodzenia 

spo ecznego, mieli tak e nale e  do Polskiej Partii Robotniczej (PPR) lub jej 

m odzie ówki – Zwi zku Walki M odych (ZWM). W 1947 r. do tych organiza-

cji nale a o 87 proc. pracowników aparatu represji9. Taki wysoki wska nik 

„upartyjnienia” organów bezpiecze stwa wynika  z traktowania „bezpieki” jako 

zbrojnego ramienia partii. Partia komunistyczna w ten sposób sprawowa a rów-

nie  kontrol  nad nim. Jednak oficjalnie zosta o to potwierdzone 24 lutego 1949 r., 

kiedy to utworzono Komisj  Biura Politycznego ds. Bezpiecze stwa Publiczne-

go10. Zasada ta obowi zywa a na szczeblu wojewódzkim, gdy szef WUBP 

wchodzi  w sk ad KW PPR, a nast pnie PZPR. Na ni szych szczeblach w adzy 

administracyjnej powiatu czy miasta by o tak samo. 

Je li chodzi o narodowo , to Polacy w aparacie bezpiecze stwa zawsze sta-

nowili wi kszo  okre lan  na ok. 95 proc. Spo ród przedstawicieli innych na-

rodowo ci nale y wskaza  na Bia orusinów i Ukrai ców. W ród polskiego spo-

ecze stwa by a rozpowszechniona pog oska, i  w resorcie bezpiecze stwa ist-

nia a rzekomo nadreprezentacja osób pochodzenia ydowskiego. ydzi byli 

niewielk  grup  w ogólnej liczbie funkcjonariuszy, bowiem w 1947 r. stanowili 

nieca y 1 proc. w ród pracowników MBP. W 1955 r. narodowo  ydowsk  de-

klarowa o 2 proc. wszystkich funkcjonariuszy11. Nie wiadomo ile osób reprezen-

tuj cych inne narodowo ci, ni  polsk , pracowa o w strukturach PUBP i MUBP 

w Cz stochowie. Niemniej jednak kwestia ta wymaga dalszych bada  ród owych. 

12 stycznia 1945 r. ruszy a ofensywa Armii Czerwonej. W lad za ni  pod -

ali przedstawiciele Rz du Tymczasowego, którzy obejmowali stopniowo w a-

dz  na terenach wyzwolonych spod okupacji niemieckiej. W województwie kie-

leckim organy w adzy opiera y si  na konspiracyjnych komórkach PPR i tzw. 

grupach operacyjnych. Na podstawie uchwa y Biura Politycznego KC PPR 

z 10 stycznia 1945 r. MBP zorganizowa o kilka grup operacyjnych, które liczy y 

razem 785 funkcjonariuszy. Na województwo kieleckie przewidziano 125 osób, 

których zadaniem by o zbudowanie struktur UB i MO na terenach zaj tych przez 

Armi  Czerwon . Na czele grupy operacyjnej MBP dla województwa kieleckie-

go stali mjr W adys aw Sobczy ski i Adam Kornacki. Kierownikiem WUBP 

w Kielcach zosta  wymieniony mjr Sobczy ski, natomiast na stanowisko ko-

mendanta wojewódzkiego MO mianowano mjr. Wiktora Ku nickiego12. 

                                                 
9 Ibidem, s. 22. 
10 Aparat bezpiecze stwa w latach 1944–1956. Taktyka, strategia, metody. Cz. 2. Lata 1948–1949, 

oprac. A. Paczkowski, Warszawa 1996, s. 18–21. 
11 K. Rokicki, Aparatu obraz w asny…, s. 25–26. 
12 M. Kotarski, Pocz tki w adzy ludowej w powiecie cz stochowskim (1945–1948), Cz stochowa 

1985, s. 17–18. 
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Grupy operacyjne tworzono nie tylko dla WUBP, ale równie  dla poszcze-

gólnych miast. Jedn  z takich grup powo ano rozkazem nr 6 MBP z 12 stycznia 

1945 r. Jej zadaniem by o zorganizowanie MUBP w Cz stochowie. Kierowni-

kiem owej grupy by  W adys aw Dziadosz, który pe ni  dotychczas funkcj  za-

st pcy kierownika Sekcji II WUBP w Lublinie. Oprócz niego w sk ad grupy 

wchodzili: Tadeusz Polak, Pawe  Miros aw, Czes aw Tkaczyk, Adam Baran, Jan 

Pastwa, Arseni Wojtowicz, Marek Gil. Kilku spo ród wymienionych mia o ju  

za sob  prac  w okresie tzw. Polski Lubelskiej w aparacie bezpiecze stwa np.: 

Tkaczyk i Baran w PUBP w Lublinie, czy Wojtowicz i Gil w PUBP w Toma-

szowie Lubelskim. Funkcjonariusze MUBP w Cz stochowie rozpocz li prac  

w dniach 22–29 stycznia 1945 r. W tym samym czasie swoj  niechlubn  dzia al-

no  rozpocz  w Cz stochowie PUBP. By  on równie  tworzony z grupy opera-

cyjnej, powo anej tym samym rozkazem. Jej kierownikiem by  Wincenty Po-

d ubny, a oprócz niego tworzyli j : Franciszek Olas, Jan Jakóbczyk, Kazimierz 

Handeraj. Wszyscy cz onkowie grupy operacyjnej dla zorganizowania PUBP 

w Cz stochowie mieli za sob  prac  w strukturach powiatowych aparatu bezpie-

cze stwa np: Pod ubny w Hrubieszowie, a Jakóbczyk i Handeraj w Kra niku. 

Jednak najbardziej „do wiadczonym” funkcjonariuszem by  Olas, który dotych-

czas by  zatrudniony w WUBP w Lublinie. Siedzib  MUBP w Cz stochowie by  

poniemiecki budynek biura kanalizacji i wodoci gów przy ul. Waszyngtona 45, 

natomiast PUBP otrzyma  gmach po gestapo przy ul. Kili skiego 10. Jednak 

tymczasowo obydwa urz dy mie ci y si  w jednym budynku, bowiem gmach 

przy ul. Kili skiego wymaga  remontu. W ko cu marca MUBP w Cz stochowie 

otrzyma  nowy budynek na ul. l skiej 22. Braki kadrowe uzupe niano poprzez 

delegowanie do pracy w cz stochowskim aparacie bezpiecze stwa cz onków 

PPR. Wydatn  pomoc  w tym zakresie s u y  Antoni G adysz z Komitetu Miej-

skiego PPR13. 

Struktura aparatu bezpiecze stwa w latach 1945–1953 r. wed ug Ryszarda 

Terleckiego przedstawia si  nast puj co: 

„— Gabinet Ministra 

— Wydzia  Personalny 

— Departament I (kontrwywiad) 

– Wydzia  I (walka z wywiadem niemieckim) 

 - Sekcja 1 (zwalczanie niemieckiego podziemia) 

 - Sekcja 2 (problem volksdeutschów) 

– Wydzia  II (walka z wywiadem angielskim) 

– Wydzia  III (walka z wywiadem ameryka skim i francuskim) 

– Wydzia  IV (walka z innymi wywiadami) 

                                                 
13 D. W grzyn, Wytyczne do pracy…, s. 166–167, 169. 
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– Wydzia  V (obs uga i ochrona Misji Zagranicznych na terytorium Polski) 

– Wydzia  „A” (walka z antykomunistycznym podziemiem) 

— Departament II (operacyjny) 

– Wydzia  I (kartoteka, ewidencja operacyjna) 

– Wydzia  II (fotografika ledcza i ekspertyzy) 

– Wydzia  III ( czno  radiowa) 

– Wydzia  IV (szyfry) 

– Wydzia  V (poczta specjalna) 

– Wydzia  Zaopatrzenia Technicznego 

– Wydzia  Specjalny 

– Wydzia  Druków 

– Wydzia  Kontroli Pomiarów 

– Wydzia  Cenzury (od stycznia 1956 r. G ówny Urz d Cenzury) 

– Wydzia  Ogólny (m.in. Archiwum) 

— Departament III (zaopatrzenie) 

— Departament IV (ekonomiczny) 

– Wydzia  I (ochrona przemys u ci kiego) 

– Wydzia  II (ochrona przemys u lekkiego) 

– Wydzia  III (ochrona handlu, aprowizacji i spó dzielczo ci) 

– Wydzia  IV (ochrona rolnictwa i lasów) 

– Wydzia  VI (ochrona transportu samochodowego i lotniczego oraz cz-

no ci) 

– Wydzia  VII (ochrona odbudowy) 

– Wydzia  VIII (ochrona kolei) 

— Departament V (spo eczno-polityczny) 

– Wydzia  I (ochrona partii i ugrupowa  politycznych) 

– Wydzia  II (ochrona instytucji kulturalnych, o wiatowych i wolnych za-

wodów) 

– Wydzia  III (ochrona administracji pa stwowej) 

– Wydzia  IV (kontrola m odzie y) 

– Wydzia  V (kontrola i zwalczanie duchowie stwa) 

— Wydzia  do Walki z Bandytyzmem 

— Samodzielny Wydzia  II (wywiad) 

— Samodzielny Wydzia  III (obserwacja zewn trzna) 

— Samodzielny Wydzia  IV ( ledczy) 

— Samodzielny Wydzia  do spraw Funkcjonariuszy 

— Wydzia  Wi zie  i Obozów 

— Wydzia  Ochrony Rz du 

— Wydzia  Finansowy 

— Komendantura (m.in. areszt wewn trzny) 
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— Szefostwo S u by Zdrowia”14. 

Zmiana w strukturach MBP nast pi a latem 1954 r., kiedy to zlikwidowano 

Departamenty III i V. W wyniku tej ,,kosmetycznej” zmiany powo ano „nowy” 

Departament III, który by  podzielony z kolei na kilka Wydzia ów: I zajmowa  

si  wrogami „w adzy ludowej” na wsi, II osobami, które w przesz o ci by y 

zwi zane z ruchem socjalistycznym, III interesowa  si  by ymi cz onkami pod-

ziemia poakowskiego oraz dzia aczami „sanacji”, natomiast IV rozpracowywa  

zwolenników ruchu narodowego, V zajmowa  si  wykrywaniem i unieszkodli-

wianiem organizacji rewizjonistycznych, VI interesowa  si  m odzie , VII kon-

trolowa  prac  o rodków naukowych i kulturalnych oraz media15. 

W terenie kierowników WUBP, PUBP, MUBP od lipca 1946 r. nazywano 

„szefami”, a w wydzia ami kierowali „naczelnicy”16. W strukturach lokalnych 

aparatu bezpiecze stwa najwa niejsz  rol  mia  odgrywa  szef, którego zada-

niem by a kontrola i nadzór nad aktywno ci  ca ego podlegaj cego mu urz du. 

Ponadto kierowa  Wydzia em I, Wydzia em Personalnym, Wydzia em Walki 

z Bandytyzmem, MO, „wyznacza  zadania” dla KBW oraz „prowadzi  prac ” 

z najwa niejszymi agentami. Inne by y zadania zast pcy szefa urz du, a miano-

wicie organizowanie i kontrola pracy Wydzia u II, Wydzia u Wi zie  i Obozów, 

Wydzia u Kontroli Prasy. W terenie zamiast wydzia ów tworzono sekcje, które 

odpowiada y poszczególnym wydzia om na szczeblu WUBP. 

Obsad  personaln  MUBP i PUBP w Cz stochowie prezentuje diagram 1. 

Diagram 1 

Kierownictwo MUBP i PUBP w Cz stochowie w latach 1945–195617 

MUBP Cz stochowa  

Kierownicy/szefowie  

W adys aw Dziadosz 12 I – 10 IV 1945 

Wincenty Pod ubny V – 13 XI 1945 

Stanis aw Kord XI 1945 – 29 VI 1946 

Czes aw Borecki (Byk) 3 IX 1946 – 1 XI 1947 

                                                 
14 R. Terlecki, Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpiecze stwa w Polsce 1944–1990, 

Kraków 2007, s. 348–349; confer: M. Piotrowski, Ludzie bezpieki w walce z Narodem i Ko cio-

em, Lublin 2000, s. 13–17. 
15 R. Terlecki, Miecz i tarcza…, s. 120. 
16 H. Dominiczak, Organy bezpiecze stwa PRL 1944–1990..., s. 23. 
17 Aparat bezpiecze stwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 1, 1944–1956, red. K. Szwagrzyk, 

Warszawa 2005, s. 184–185; (uwzgl dniono osoby pe ni ce funkcje szefa i zast pcy. UB w Cz s- 

tochowie podlega  zmianom organizacyjnym. Najpierw do grudnia 1945 r. istnia  PUBP i MUBP. 

W tym e miesi cu dokonano po czenia obydwu urz dów i odt d istnia  MUBP. Po reformie 

administracyjnej i wy czeniu Cz stochowy z woj. kieleckiego i przy czeniu do woj. katowic-

kiego w czerwcu 1950 r. w latach 1950–1952 istnia  PUBP, natomiast od 1952 r. do 1955 r. by  

to z kolei UBP MiP, a w latach 1955–1956 PUdsBP). 
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Stanis aw Mozal p.o. 1 X 1947 – 1 I 1948 

Zast pcy  

Stanis aw Musia  I – III 1945 

Edward Andree 30 III 1945 – (?) 

Kazimierz Zborowski (?) – 20 VII 1945 

Jan Brol 8 VIII 1945 – 6 IX 1946 

Jan Jakóbczak XII 1945 – IX 1946 

Józef Gawron 6 VIII – 25 XI 1946 

Stanis aw Mozal (?) – 1 X 1947 

PUBP/PUdsBP Cz stochowa 
 

Kierownicy/szefowie  

Wincenty Pod ubny I 1945 – (?) 

(?) D browski 1948 – 1949 

Stanis aw Piwo ski 1950 – 1951 

Antoni Klikiewicz 1 IX 1952 – (?) 

Zdzis aw Krauze 1 VI 1953 – 1955 

Witold Korepta 15 IV 1955 – 27 XII 1956 

Zast pcy  

Jan Jakóbczak II – IV (V?) 1945 – (?) 

Jan Gajda (?) – 1 II 1949 

Stanis aw Piwo ski 1950 – 1 IX 1952 

Kazimierz Dziwirek 15 XI 1951 – 30 IX 1954 

Stanis aw Ostachowski 1 VII 1952 – 15 III 1953 

Stanis aw Kr giel 15 V 1953 – 15 IV 1954 

Stanis aw Ostachowski 1 VI 1954 – 31 III 1955 

Witold Korepta 30 IX 1954 – 15 IV 1956 

Antoni Nowak 1 IV 1955 – (?) 

Mieczys aw Józefowski 15 IV – 31 XII 1956 

ród o: Diagram opracowany przez Wac awa Dubia skiego i Adama Dziuroka na podstawie ma-

teria ów IPN. 

W strukturze aparatu bezpiecze stwa wa n  rol  odgrywa a Milicja Obywa-

telska. Proces budowy jej struktur trwa  od 27 lipca 1944 r., kiedy to PKWN 

uchwali  dekret o utworzeniu tej formacji. Jednak e dekret ten nie zosta  opubli-

kowany w „Dzienniku Ustaw” i tym samym nie wszed  w ycie. Dopiero 7 pa -

dziernika 1944 r. uchwalono dekret o MO. Zgodnie z tym e dekretem MO zor-

ganizowano na wzór formacji wojskowej i podporz dkowano MBP – Radkiewi-

czowi, chocia  formalnie na jej czele sta  komendant g ówny gen. Franciszek 

Jó wiak18. W my l zapisów ostatniego dekretu o MO zosta a powo ana i funk-

cjonowa a jako formacja scentralizowana, która by a wa nym elementem apara-

tu administracyjnego pa stwa polskiego. Niezbyt jasno przedstawia y si  kom-

petencje MO. Cz sto dochodzi o do zadra nie  z administracj  pa stwow , tj. 

                                                 
18 Z. Jakubowski, Milicja Obywatelska 1944–1948, Warszawa 1988, s. 45–49, 65. 
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wojewodami i starostami, bowiem chcieli mie  oni wp yw na dzia alno  nie 

tylko milicji, ale i urz dów bezpiecze stwa. Jednak ukszta towa a si  sytuacja 

zupe nie odmienna. Organy represji zaw aszczy y sobie kontrol  nad wszelk  

dzia alno ci  spo eczno-polityczn  spo ecze stwa. Przyk adem by o wydawanie 

zezwole  na zwo ywanie zgromadze . Pocz tkowo to uprawnienie nale a o do 

starostów. Tymczasem w po owie 1945 r. w kwesti  t  zacz li ingerowa  kie-

rownicy urz dów bezpiecze stwa. Starostowie otrzymali informacj , e decyzja 

pozytywna w sprawie zebrania np. zwi zków zawodowych, partii politycznych, 

mo e by  wydana tylko po akceptacji lokalnych w adz bezpiecze stwa. W woje-

wództwie kieleckim szef WUBP mjr W adys aw Sobczy ski wyda  27 maja 1946 r. 

zarz dzenie, którego adresatem by y partie polityczne, zwi zki zawodowe, stowa-

rzyszenia itd. W dokumencie tym nakaza , aby wszystkie planowane zebrania by y 

meldowane w najbli szym urz dzie bezpiecze stwa publicznego. W zawiadomie-

niu nale a o poda  wszelkie informacje, np.: kto, kiedy je zwo ywa , w jakim celu 

oraz, co wa niejsze, list  mówców wraz z planowan  tre ci  wyst pie 19. 

Oprócz kontroli spo ecze stwa MO na podstawie rozkazu MBP nr 70 z 23 

lipca 1946 r. bra a udzia  razem z wojskami Korpusu Bezpiecze stwa We-

wn trznego i funkcjonariuszami UB w zwalczaniu podziemia niepodleg o cio-

wego20. Wykonanie tego rozkazu spocz o g ównie na milicjantach z komend 

powiatowych. 

W Cz stochowie po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej utworzono dwie 

Komendy MO: Miejsk  i Powiatow . Siedzib  Komendy Miejskiej MO by  bu-

dynek przy ul. l skiej 15/17, a pierwszym komendantem mianowano por. Paw-

a Ligusa, natomiast jego zast pc  zosta  ppor. Stanis aw Karpi ski. Funkcja za-

st pcy komendanta w strukturach MO by a wa na, bo wed ug ówczesnych 

w adz partyjnych odpowiada  on za wydzia  polityczno-wychowawczy. Zorga-

nizowano w Cz stochowie cztery komisariaty MO, w których w marcu 1945 r. 

by o zatrudnionych 270 funkcjonariuszy21. 

W tym samym czasie powsta a Komenda Powiatowa MO. Na stanowisko 

komendanta powiatowego MO wyznaczono ppor. Franciszka Borkowskiego, 

a jego zast pc  zosta  por. Edward Bekus. KP MO zajmowa a gmach na rogu 

ulic l skiej i Waszyngtona. W powiecie cz stochowskim zorganizowano 

w 1945 r. 23 posterunki MO, w których pracowa o 243 milicjantów. Du o ni -

szy by  wska nik „upartyjnienia” posterunkowych w porównaniu do funkcjona-

riuszy UB, bowiem niewiele ponad 20 proc. nale a o do PPR22. 

                                                 
19 P. Majer, Milicja Obywatelska w systemie organów w adzy PRL. Zarys problematyki i ród a, 

Toru  2003, s. 43–45, 55. 
20 Z. Jakubowski, Milicja Obywatelska…, s. 411. 
21 M. Kotarski, Pocz tki w adzy ludowej…, s. 23. 
22 Ibidem, s. 23–24. 
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Wzgl dna autonomia, jak  cieszy a si  MO w pierwszych trzech latach swe-

go istnienia, zako czy a si  w momencie wydania rozkazu nr 13 z 18 marca 

1949 r. Na podstawie powy szego rozkazu MO zosta a podporz dkowana MBP 

i wesz a w sk ad aparatu bezpiecze stwa. W sposób formalny podporz dkowano 

komendantów wojewódzkich, powiatowych i miejskich MO ich „kolegom” 

z aparatu represji, a wi c lokalnym szefom z WUBP, PUBP, MUBP. Zmiana ta 

nie doprowadzi a do modyfikacji zada , jakie postawiono wcze niej przed MO. 

W dalszym ci gu jej rol  mia o by  zwalczanie przest pczo ci kryminalnej oraz 

ochrona adu i porz dku publicznego23. 

Z UB i MO wspó pracowa a Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej 

(ORMO). Powsta a ona na mocy uchwa y Tymczasowego Rz du Jedno ci Na-

rodowej z 21 lutego 1946 r. Jej szeregi szybko ros y, bowiem dwa lata od utwo-

rzenia liczy a ponad 143 tys. cz onków24. W Cz stochowie powsta a w kwietniu 

1946 r. z inicjatywy Komitetu Powiatowego PPR Komisja Organizacyjna 

ORMO. Na komendanta powiatowego ORMO wyznaczono Stanis awa Ciesiel-

skiego z PPR. Zadaniem Ciesielskiego i wspomnianej ju  komisji by o utworze-

nie w ka dej gminie powiatu placówki tej e formacji. Jednak nie zosta o to po-

lecenie wykonane dok adnie, bowiem w trzech gminach powiatu cz stochow-

skiego, a mianowicie: W glowice, Panki i Przystaj , placówek tych nie powo a-

no. T umaczono ten stan rzeczy dosy  naiwnie, e ludno  tych gmin z powodu 

przedwojennej granicy z III Rzesz  i trudnienia si  nielegalnym handlem, kra-

dzie , k usownictwem by a „nastawiona negatywnie do wszelkiej istniej cej 

w adzy”25. Nie wspomniano natomiast nic o podziemiu niepodleg o ciowym 

i jego wp ywach ani te  o niech ci mieszka ców gmin do komunistów, jak równie  

braku zwolenników „nowej w adzy” w tej cz ci powiatu cz stochowskiego. 

Ogó em powsta o 15 placówek gminnych ORMO. Do czano do tej liczby, jako 

jeszcze jedn , Komend  Powiatow . W 1947 r. spo ród wszystkich cz onków 

ORMO ponad 68 proc. nale a o do PPR, w tym robotnicy stanowili 53 proc26. 

Si y UB i MO by y za ma e, aby pokona  i zniszczy  podziemie niepodle-

g o ciowe. W tym celu komuni ci utworzyli w sierpniu 1944 r. Wojska We-

wn trzne (WW), których dowódc  mianowano pp k. Henryka Toru czyka. Pod-

lega y one zwierzchnictwu kierownika resortu Bezpiecze stwa Publicznego 

Radkiewicza. WW podlega y rozbudowie. Ju  w marcu 1945 r. ich stan etatowy 

wynosi  32 tys. o nierzy. Dokonano zmiany nazwy na Korpus Bezpiecze stwa 

Wewn trznego (KBW), a na dowódc  wyznaczono radzieckiego gen. Boles awa 

                                                 
23 P. Majer, Milicja Obywatelska w…, s. 61. 
24 Z. Jakubowski, Milicja Obywatelska…, s. 412–413. 
25 M. Kotarski, Pocz tki w adzy ludowej…, s. 43. 
26 Ibidem, s. 42. 
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Kieniewicza27. KBW zosta  podzielony organizacyjnie m.in. na kilkana cie spe-

cjalnych pu ków bezpiecze stwa, które rozlokowano w ca ym kraju. W Kielcach 

stacjonowa y: 8. pu k bezpiecze stwa i 10. samodzielny batalion ochrony28. 

W Wojsku Polskim, utworzonym w ZSRR, funkcjonowa y organy Informa-

cji. Do ich zada  nale a  kontrwywiad wojskowy, a dok adnie zajmowa y si  

wyszukiwaniem w szeregach wojska ,,wrogów klasowych”, np.: by ych o nie-

rzy AK, którzy zataili t  wa n  informacj . Organ ten rozpocz  dzia alno  

z chwil  powo ania 10 wrze nia 1944 r. Zarz du Informacji Naczelnego Do-

wództwa WP. Zosta  on zorganizowany na wzór radzieckiego kontrwywiadu 

wojskowego „Smiersz”, NKWD i NKGB. Na szefa Zarz du Informacji WP wy-

znaczono p k Piotra Ko uszko29. W Kielcach dzia a  Wydzia  Informacji 2. Dy-

wizji Piechoty, którego szefem by  kpt. Leopold Nowi ski30. W Cz stochowie 

przy 6. pu ku piechoty (pp) by a aktywna Sekcja Informacji. 

Jak wygl da a dzia alno  aparatu represji w powiecie cz stochowskim? 

Dzia alno  aparatu bezpiecze stwa w Cz stochowie rozpocz a si  w mo-

mencie, gdy zosta  on zorganizowany z grup operacyjnych. W pierwszym roku 

swojego istnienia aktywno  funkcjonariuszy UB skupi a si  na osobach, które 

podpisa y niemieck  list  narodowo ciow , czyli tzw. volkslist , oraz na rozpra-

cowaniu i rozbiciu struktur podziemia niepodleg o ciowego. Od lutego do 

kwietnia 1945 r. g ównie by y aresztowane osoby za podpisanie volkslisty31. Nie 

wiadomo, czy UB w Cz stochowie, przejmuj c gmach po gestapo, nie zagarn  

dokumentacji o konfidentach tajnej policji niemieckiej, jak równie  o osobach, 

które podpisa y volkslist . Nale y wysnu  hipotez , i  szybko wycofuj ce si  

wojska niemieckie pod naporem ofensywy Armii Czerwonej nie zd y y znisz-

czy  b d  wywie  wszystkich dokumentów. Tym nale a oby t umaczy  maso-

we aresztowania volksdeutschów. Cz  spo ród tych zatrzyma  by a niew t-

pliwie spowodowana donosami od miejscowej ludno ci. Jednak, jaki by  to 

wska nik, trudno dzisiaj ustali , gdy  w materiale ród owym nie ma o tym 

wzmianki. 

Wobec podziemia niepodleg o ciowego aparat bezpiecze stwa stosowa  

ró ne metody w celu jego likwidacji. Jedn  z nich by y amnestie, og oszone 

2 sierpnia 1945 r., i druga – po zwyci stwie komunistów w wyborach do Sejmu 

Ustawodawczego z 22 lutego 1947 r. Cz stochowski UB stosowa  wobec ujaw-

                                                 
27 H. Dominiczak, Organy bezpiecze stwa PRL 1944–1990…, s. 20. 
28 M. Jaworski, Korpus Bezpiecze stwa Wewn trznego 1945–1965, Warszawa 1984, s. 42. 
29 J. Poksi ski, „TUN” Tatar – Utnik – Nowicki. Represje wobec oficerów wojska polskiego w la-

tach 1949–1956, Warszawa 1992, s. 24. 
30 W. Tkaczew, Powstanie i dzia alno  organów Informacji Wojska Polskiego w latach 1943–1948. 

Kontrwywiad wojskowy, Warszawa 1994, s. 67. 
31 D. W grzyn, Wytyczne do pracy…, s. 168. 
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niaj cych si  oficerów i o nierzy jedn  z metod pracy, jak  by a rozmowa 

z funkcjonariuszem aparatu represji. Starano si  podczas rozmowy ustali , jaki 

dana osoba ma stosunek do komunistów, Armii Czerwonej itd.32 Przeprowadza-

ne rozmowy z ujawniaj cymi si  mia y g ównie na celu zbudowanie siatki agen-

turalnej w ród nich, bowiem praca aparatu represji opiera a si  w znacznym 

stopniu na wiadomo ciach zebranych od sieci tajnych wspó pracowników33. 

Wobec ujawniaj cych si  funkcjonariusze UB stosowali ró ne metody terro-

ru i zastraszenia, ami c tym samym postanowienia dekretu o amnestii z 1945 r. 

Prezydent Cz stochowy w swoim pi mie do wojewody kieleckiego wskazywa  

na bezprawie UB, np.: przetrzymywano w areszcie osoby bez sankcji prokura-

torskiej, ani nie przekazywano ich do s dów. Dopuszczano si  równie  zwy-

k ych kradzie y pod pozorem konfiskaty mienia, gdy nie zapad  wyrok s du34. 

Pomimo szykan i represji, w 1945 r. w powiecie cz stochowskim ujawni o 

si  673 cz onków podziemia niepodleg o ciowego. W ród tej liczby by o sze ciu 

oficerów sztabowych, którzy mieli stopie  wojskowy podpu kownika i majora35. 

Podczas obowi zywania drugiej amnestii w 1947 r. ujawni y si  473 osoby. Jed-

nak cz onkowie podziemia niepodleg o ciowego stanowili tylko niewielki pro-

cent, bowiem by o to 66 osób. Ogromn  wi kszo  w ród ujawnionych stanowili 

dezerterzy z WP, KBW, UB, MO, a nie zabrak o tak e pospolitych przest pców36. 

Nie wszyscy byli o nierze AK chcieli si  ujawni . Niektórzy spo ród nich 

zamierzali walczy  dalej przeciwko systemowi komunistycznemu. Takim cz o-

wiekiem by  kpt. Stanis aw Sojczy ski ps. „Warszyc”, „ wirski”. Kierowa  on or-

ganizacj  wojskow  o nazwie Samodzielna Grupa Konspiracyjnego Wojska Pol-

                                                 
32 Archiwum Instytutu Pami ci Narodowej w Katowicach (dalej: AIPN Ka), sygn. 011/44, t. 1, 

Raport z dzia alno ci operatywnej drugiej sekcji PUBP w Cz stochowie za pierwsz  dekad  

pa dziernika 1945 r., k. 85. 
33 Tajna sie  wspó pracowników aparatu bezpiecze stwa dzieli a si  na trzy kategorie, a miano-

wicie: rezydenci, agenci, informatorzy. Jak pisa  Zdzis aw Zblewski, „agenci i informatorzy s  

to osoby pozyskane do tajnej wspó pracy, posiadaj cy takie cechy osobiste, zdolno ci i mo li-

wo ci, które pozwalaj  organom bezpiecze stwa publicznego wykorzystywa  je do wykrywa-

nia i rozpracowywania agentury wywiadów kapitalistycznych, uczestników antyludowego pod-

ziemia oraz innych wrogich elementów. Agent jest to najcenniejszy i najbardziej wykwalifiko-

wany tajny wspó pracownik organów bezpiecze stwa. Informator obserwuje z regu y dzia ania 

osób, którymi interesuj  si  organa bezpiecze stwa. Rezydent jest to tajny wspó pracownik re-

krutuj cy si  z regu y spo ród posiadaj cych do wiadczenie polityczne cz onków i kandydatów 

PZPR. Za po rednictwem rezydenta pracownik operacyjny kieruje prac  informatorów”. Vide: 

Z. Zblewski, Leksykon PRL-u, Kraków 2000, s. 11.  
34 R. mietanka-Kruszelnicki, Podziemie poakowskie na Kielecczy nie w latach 1945–1948, Kra-

ków 2002, s. 120. 
35 AIPN Ka, sygn. 011/44, t. 1, Raport z dzia alno ci operatywnej drugiej sekcji PUBP Cz sto-

chowa za pierwsz  dekad  pa dziernika 1945 r., k. 85. 
36 AIPN Ka, sygn. 011/44, t. 1, Sprawozdanie roczne za 1947 r., k. 158 – 159.  
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skiego „Lasy” (KWP). Ugrupowanie dzia a o w powiatach radomszcza skim, piotr-

kowskim, wielu skim, cz stochowskim oraz na Górnym l sku. Dowódca organi-

zacji Sojczy ski by  negatywnie nastawiony do amnestii z sierpnia 1945 r.37 

Aparat bezpiecze stwa wobec organizacji i osób, które nie ujawni y si  pod-

czas amnestii, podejmowa  dzia ania maj ce na celu ich zlikwidowanie. W przy-

padku KWP powo ano w kwietniu 1946 r. na rozkaz szefa WUBP w odzi Mie-

czys awa Moczara specjaln  grup  operacyjn  licz c  a  1000 o nierzy KBW, 

WP, Armii Czerwonej i milicjantów. Grupa dzi ki pracy ledczej i operacyjnej 

aresztowa a kilkana cie osób, w tym Henryka Brzózk , który podj  wspó prac  

z aparatem bezpiecze stwa i poda  informacj , gdzie w Cz stochowie przebywa 

komendant KWP Sojczy ski. Zosta  on aresztowany przez pracowników WUBP 

ód  28 czerwca 1946 r., w Cz stochowie w mieszkaniu przy ul. Wr czyckiej 

17/25. Sojczy ski podczas aresztowania nie stawia  oporu. By  pewny, i  za-

trzymania dokona  PUBP w Cz stochowie i b dzie si  móg  z niego uwolni , 

bowiem z KWP wspó pracowa  szef MUBP w Cz stochowie Stanis aw Korol, 

który na wiadomo  o aresztowaniu „Warszyca” pope ni  samobójstwo38. Nale-

y doda , i  z KWP wspó pracowali tak e milicjanci, np.: kierownik I Komisa-

riatu MO w Cz stochowie Stanis aw Kwec, który by  podkomendnym Sojczy -

skiego z czasów okupacji niemieckiej. Zast pca Kweca Jan Paw owski równie  

wspó pracowa  z tym ugrupowaniem zbrojnym39. Aresztowa  milicjantów, któ-

rzy podj li wspó dzia anie z podziemiem zbrojnym, dokonywali funkcjonariusze 

MUBP w Cz stochowie. Jednym z zatrzymanych by  Józef Janik ps. „Anio ”. 

Oskar ano go o to, e „bra  apówki” za zwolnienie kogo  z aresztu MO lub UB. 

Powa niejszym zarzutem, jaki postawiono „Anio owi”, by o ostrzeganie przed 

zamierzonymi dzia aniami aparatu bezpiecze stwa, które by y wymierzone 

w podziemie. Ka da taka akcja ko czy a si  niepowodzeniem UB, bowiem ni-

kogo nie aresztowano40. 

Cz stochowski UB przeprowadza  niezale nie od powo ywanych na szcze-

blu województwa grup operacyjnych w asne operacje pacyfikacyjne. Jedna 

z nich odby a si  o pó nocy 9 sierpnia 1946 r. Aby j  przeprowadzi , sformowa-

no grup  z o on  z o nierzy 6 pp., KBW oraz funkcjonariuszy MUBP. Jej ce-

lem by y kwatery organizacji podziemnej, prawdopodobnie KWP, we wsiach 

Kuleje, Nowiny, Bór Zapilski. Akcja nie powiod a si , bowiem kto  z funkcjo-

nariuszy UB przekaza  wiadomo  o maj cej si  odby  pacyfikacji. Nie zatrzy-

                                                 
37 T. Lenczewski, Konspiracyjne Wojsko Polskie, [w:] Armia Krajowa. Dramatyczny epilog, red. 

K. Komorowski, Warszawa 1994, s. 70–73. 
38 T. Toborek, Stanis aw Sojczy ski i Konspiracyjne Wojsko Polskie, ód  2007, s. 147–150. 
39 Ibidem, s. 124. 
40 AIPN Ka, sygn. 011/1, t. 1, cz. 1, Sprawozdanie dekadowe dotycz ce pracy referatu ledczego 

MUBP w Cz stochowie za okres od dnia 7 lipca do dnia 17 lipca 1946 r., k. 154. 
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mano nikogo z ugrupowania partyzanckiego, natomiast UB aresztowa o 24 oso-

by, które by y podejrzane o wspó prac  z podziemiem41. 

Pacyfikacje wsi sprzyjaj cych podziemiu lub podejrzewanych o sympatie 

dla legalnej opozycji, czyli Polskiego Stronnictwa Ludowego, przeprowadzano 

co pewien czas. W 1947 r. UB przeprowadzi  trzy akcje pacyfikacyjne. Aby je 

zrealizowa , czono si y KBW, 6 pp., UB, MO. Pierwsza zosta a dokonana we 

wsiach powiatu cz stochowskiego 20 marca 1947 r., ale nie przynios a ona prak-

tycznie adnych efektów, które zadowoli yby aparat represji, bowiem areszto-

wano jedn  osob . Nast pn  akcj  pacyfikacyjn  przeprowadzono w nocy z 23 na 

24 listopada 1947 r. w gminach: W glowice, Przystaj , Panki, Olsztyn, Z oty 

Potok. Kolejn  pacyfikacj  przeprowadzono w wi ta Bo ego Narodzenia 1947 r. 

w gminach: Lipie, Popów, Mied no, Wancerzów, Przyrów, Grabówka, D bów. 

W tych dwóch przedsi wzi ciach aparat represji zatrzyma  cznie ponad 200 

osób42. Nale y doda , i  te zorganizowane dzia ania by y prowadzone w nocy 

w celu zastraszenia spo ecze stwa. Dokonuj c ich zw aszcza w wa ne wi ta, 

jakim niew tpliwie jest czas Bo ego Narodzenia, pokazywano lokalnej spo ecz-

no ci, i  dla aparatu bezpiecze stwa nie ma adnej wi to ci. Oczywi cie, doko-

nuj c tej akcji w wi ta, liczono na aresztowanie osób poszukiwanych, czyli 

ukrywaj cych si  cz onków podziemia niepodleg o ciowego lub sympatyków 

PSL u swoich rodzin. Przeprowadzone operacje przynosi y zak adany skutek dla 

w adz komunistycznych, np.: ludno  gminy Popów zacz a, jak pisano w rapor-

cie, nagle ,,sympatyzowa ” z „w adz  ludow ” i p aci  podatki jako pierwsza43. 

Zapomniano dopisa  w raporcie, i  by  to skutek zastraszenia i terroru aparatu 

bezpiecze stwa. 

Oprócz akcji typowo represyjnych cz stochowski UB podejmowa  dzia ania, 

które mo na okre li  mianem „zabezpieczaj cych”. Pierwsz  tak  akcj  podj to 

w ko cu kwietnia 1947 r. w zwi zku ze wi tem 1 Maja. Aparat bezpiecze -

stwa, obawiaj c si  zak óce  i wyst pie  przeciwników w adzy ludowej, podj  

okre lone dzia ania. Jednym z nich by a wzmo ona praca z sieci  agenturalno- 

-informacyjn . Zbierano meldunki, o czym rozmawiaj  robotnicy w zak adach 

pracy, jakie maj  plany na wi to Pracy. Ponadto w samo wi to patrolowano 

ulice razem z MO i kontrolowano przemarsz pochodu, który odby  si  bez za-

k óce . Takie same przedsi wzi cia podj to na obchodzone dwa dni pó niej 

wi to 3 Maja, które by o zwyk ym dniem pracy. Tym razem nie by o pochodu, 

tylko m odzie  uczestniczy a we mszach w. w ko cio ach cz stochowskich44. 

                                                 
41 AIPN KA, sygn. 011/1, t. 1, cz. 2, Raport specjalny z operacji przeprowadzonej w dniu 8 sierp-

nia 1946 r., k. 140. 
42 AIPN Ka, sygn. 011/44, t. 1, Sprawozdanie roczne za 1947 r., k. 161–162. 
43 Ibidem, k. 162. 
44 AIPN Ka, sygn. 011/39, Raport dekadowy za czas od dnia 29 kwietnia do dnia 9 maja 1947 r., k. 19. 
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Dzia ania aparatu bezpiecze stwa przed wi tem 3 Maja wynika y z obawy, aby 

nie powtórzy y si  demonstracje i pochody m odzie y, jakie mia y miejsce rok 

wcze niej w wielu miastach Polski, np.: Krakowie, Gliwicach, Katowicach, So-

snowcu, Warszawie, odzi45. Podobne obawy, jak przed powtórk  wydarze  

z 3 Maja 1946 r., mia y w adze bezpiecze stwa w dniach 14–15 sierpnia 1947 r. 

Strach aparatu UB wynika  z tego, i  w ród masy pielgrzymów, którzy zgroma-

dzili si  na uroczysto ciach maryjnych na Jasnej Górze, mog oby doj  do spon-

tanicznego uformowania si  pochodu i demonstracji, a w adze komunistyczne 

chcia y temu za wszelk  cen  zapobiec. W tym celu przygotowano do  du e si-

y UB – 90 funkcjonariuszy ubranych w cywilne ubrania i 56 umundurowanych 

milicjantów, a obszar miasta podzielono na 15 sektorów. Ka dy sektor posiada  

czno  z MUBP. Gdyby zasz a konieczno  u ycia si y wobec pielgrzymów, 

w adze bezpiecze stwa przygotowa y w pogotowiu 250 o nierzy KBW oraz 

100 o nierzy WP z 6. pp., dru yn  stra ack  i, co wa niejsze, 20 funkcjonariu-

szy UB i 90 milicjantów. Nie wiadomo, ilu by o p tników46. Si y, jakie zosta y 

zgromadzone przez aparat bezpiecze stwa, z pewno ci  wystarczy yby do st u-

mienia wszelkich demonstracji antyrz dowych. Komuni ci, jak wskazuje mate-

ria  ród owy, obawiali si  jeszcze – pomimo „wygranych” wyborów do Sejmu 

Ustawodawczego – spo ecze stwa i uznawali, i  nie by o ono jeszcze wystarcza-

j co zastraszone i podporz dkowane. 

Jak ju  wy ej wspomniano, oprócz ugrupowa  zbrojnych aparat bezpiecze -

stwa zwalcza  podziemie polityczne. Do podziemia politycznego zaliczano dzia-

aj ce nielegalnie, gdy  w adze komunistyczne odmówi y zgody na legaln  dzia-

alno , Stronnictwo Narodowe. W Cz stochowie 3 stycznia 1947 r. aresztowa-

no prezesa zarz du okr gu SN Klemensa Klanczewskiego ps. „Maciej”. Nato-

miast dwa dni wcze niej zatrzymano jego zast pc  Lucjana Kwa niewskiego ps. 

„Józef”. W mieszkaniu Klenczewskiego funkcjonariusze UB po przeprowadzo-

nej rewizji znale li pras  konspiracyjn  i ksi ki, a ponadto listy i pokwitowania 

organizacyjne. Najprawdopodobniej podrzucono „Maciejowi” amunicj  do pi-

stoletu, gdy  broni nie znaleziono47. Mia  to by  dodatkowy dowód obci aj cy 

prezesa SN. 

Wa n  rol  aparat UB odegra  w kontrolowaniu i ograniczaniu dzia alno ci 

legalnej opozycji politycznej – Polskiego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa 

                                                 
45 . Kami ski, Polacy wobec nowej rzeczywisto ci 1944–1948. Formy pozainstytucjonalnego 

ywio owego oporu spo ecznego, Toru  2000, s. 162–169; W. Mazowiecki, Pierwsze starcie. 

Wydarzenia 3 Maja 1946, Warszawa 1998, s. 83–112, 126–139. 
46 AIPN Ka, sygn. 011/1, t. 1, cz. II, Raport dekadowy od dnia 8 sierpnia 1947 r. do dnia 18 sier- 

pnia 1947 r., k. 50. 
47 AIPN Ka, sygn. 011/1, t. 1, cz. III, Sprawozdanie dekadowe dotycz ce pracy referatu ledczego 

MUBP w Cz stochowie za okres od dnia 27 grudnia 1946 r. do dnia 7 stycznia 1947 r., k. 2. 
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Pracy, oraz w przeprowadzeniu i sfa szowaniu referendum i wyborów do Sejmu 

Ustawodawczego. 

W powiecie cz stochowskim Stronnictwo Pracy rozpocz o dzia alno  po 

powrocie w lipcu 1945 r. do Polski prezesa Karola Popiela. Wtedy te  w ca ym 

kraju zacz y powstawa  ko a SP. Funkcj  prezesa SP w pow. cz stochowskim 

pe ni  do marca 1946 r. ks. Antoni Marchewka48. Po zawieszeniu dzia alno ci 

partii przez K. Popiela równie  cz stochowskie ko o SP podj o decyzj  o za-

przestaniu aktywno ci. Radni miejscy z ramienia SP zrzekli si  mandatów49. 

Wycofanie si  radnych SP z dzia alno ci politycznej nie wystarczy o cz sto-

chowskiemu UB. Podj to dzia ania maj ce na celu pe n  kontrol  lokalnych 

struktur partii. W tym celu postanowiono – na podstawie materia ów kompromi-

tuj cych, które przedstawia y w z ym wietle prezesa SP – dokona  werbunku 

na informatora. Owymi materia ami mia y by  rzekome dowody na wspó prac  

w czasie II wojny wiatowej z gestapo. Z potencjalnym informatorem, niejakim 

Kotarb  przeprowadzono rozmow , w której mia  on zgodzi  si  na wspó prac  

z aparatem bezpiecze stwa. Jednak, co charakterystyczne, nie podpisa  pisem-

nego zobowi zania o wspó pracy50. Zachowany materia  ród owy nie precyzuje 

dok adnie, czy do wspó pracy Kotarby z UB dosz o. By  mo e, podczas rozmo-

wy uleg  presji funkcjonariuszy, ale nie podpisa  zobowi zania, trudno wi c 

uzna  go za informatora b d  agenta UB. 

W adze bezpiecze stwa za o wiele gro niejszego przeciwnika uznawa y 

pierwszego prezesa SP ks. Marchewk . Zarzucano mu kontakty po zawieszeniu 

ko a SP z dzia aczami tej partii, jak równie  z podziemiem zbrojnym. Sta o si  

to przyczyn  jego aresztowania w sierpniu 1947 r.51 Ks. Marchewk  skazano na 

6 lat wi zienia. Jednak sprawa ta nie jest jasna, bowiem Ryszard Gryz na pod-

stawie innego dokumentu stwierdzi , e skazano go za rozprowadzanie nielegal-

nej prasy na 2 lata w zawieszeniu52. 

Aparat represji zwalcza  PSL. Partia ta powsta a w sierpniu 1945 r. Nast p-

nie tworzy y si  spontanicznie w ca ym kraju ko a tej partii. W powiecie cz sto-

chowskim zjazd statutowy PSL odby  si  w po owie pa dziernika 1945 r. Na 

                                                 
48 J. Zwi zek, Marchewka Antoni, [w:] Leksykon duchowie stwa represjonowanego w PRL w la-

tach 1945–1989, t. 1, red. J. Myszor, Warszawa 2002, s. 170. 
49 AIPN Ka, sygn. 011/1, t. 1, cz. II, Sprawozdanie dekadowe za czas od dnia 17 lipca 1946 r. do 

dnia 27 lipca 1946 r., k. 132. 
50 AIPN Ka, sygn. 011/39, Raport dekadowy za czas od dnia 8 kwietnia do dnia 18 kwietnia 1947 r., 

k. 12. 
51 J. Zwi zek, Marchewka Antoni…, s. 170. 
52 R. Gryz, Pa stwo a Ko ció  w Polsce 1945–1956. Na przyk adzie województwa kieleckiego, 

Kraków 1999, s. 163. 
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zje dzie wybrano zarz d powiatowy53. Pocz tkowo, zanim PSL nie odmówi o 

komunistom akcesu do Bloku Wyborczego, mog o si  rozwija  w miar  swo-

bodnie. Utrudnienia i szykany zacz y si  w momencie, gdy w adze stronnictwa 

nie wyrazi y zgody na udzia  razem z komunistami i innymi partiami w bloku. 

Zacz to oskar a  m.in. w powiecie cz stochowskim dzia aczy PSL, którzy pe -

nili funkcje w administracji lokalnej np. wójtów i so tysów o niepobieranie po-

datków od ch opów. Najgorsz  gmin , gdzie zebrano najmniej funduszy, by a 

Lipia. W adze bezpiecze stwa taktyk  post powania wobec wójtów i so tysów 

uzgodni y w lipcu 1946 r. ze starost  powiatowym. Postanowiono usun  

wszystkich cz onków PSL z zajmowanych stanowisk w administracji54. Represje 

wobec dzia aczy PSL nasili y si  przed wyborami do Sejmu Ustawodawczego. 

W pocz tkach grudnia 1946 r. przeprowadzono rewizj  w mieszkaniu wicepre-

zesa Zarz du Powiatowego PSL Antoniego Banasia. W trakcie rewizji funkcjo-

nariusze UB znale li dokumenty organizacyjne. Sta o si  to powodem areszto-

wania Banasia. Jednak represje trwa y dalej. W gminie Mied no zatrzymano 

czterech cz onków PSL: przewodnicz cego Gminnej Rady Narodowej W ady-

s awa Kleszcza, wójta [?] Krzemi skiego, sekretarza Edwarda Pabiasza, referen-

ta wojskowego Szczepana Witczaka. Powodem ich aresztowania by o rozpo-

wszechnianie dekretu z marca 1945 r. o cz ciowej mobilizacji55. Aresztowania 

dzia aczy PSL mia y za zadanie os abi  stronnictwo ch opskie, zastraszy  dzia-

aczy, jak równie  wyeliminowa  z akcji zbierania podpisów pod listami z kan-

dydatami PSL na pos ów. Dzia ania aparatu bezpiecze stwa wobec partii Stani-

s awa Miko ajczyka nie ustawa y po wyborach. W dalszym ci gu d ono do za-

wieszenia dzia alno ci, jak w przypadku SP, b d  do opanowania lokalnych 

struktur partii przez sie  tajnych wspó pracowników. Najcenniejszymi agentami 

byli: ps. „Go b” i „O tarz”. Ten ostatni przyczyni  si  do rozwi zania ko a PSL 

licz cego 25 cz onków. Na miejsce partii ludowej utworzono Samopomoc Ch op-

sk . Materia  ród owy nie podaje wiadomo ci, w jakiej gminie dzia a  agent56. 

Wa n  rol  aparat bezpiecze stwa odegra  w przygotowaniu, przeprowadze-

niu i sfa szowaniu wyników referendum (30 VI 1946) i wyborów do Sejmu 

Ustawodawczego (19 I 1947). W okresie przed referendum utworzono tzw. gru-

py ochronno-propagandowe. Sk ada y si  one z jednostek WP, oddzia ów KBW, 

funkcjonariuszy UB i MO. Ich zadaniem by a ochrona lokali wyborczych oraz 

prowadzenie propagandy, jak równie  rozpracowywanie wrogich komunistom 

                                                 
53 AIPN Ka, sygn. 011/43, t. 1, Raport, b. dat, k. 76. 
54 AIPN Ka, sygn. 011/1, t. 1, cz. II, Sprawozdanie dekadowe za czas od dnia 17 lipca 1946 r. do 

dnia 27 lipca 1946 r., k. 133. 
55 AIPN Ka, sygn. 011/1, t. 1, cz. II, Raport specjalny z 6 grudnia 1946 r., k. 68. 
56 AIPN Ka, sygn. 011/39, Raport dekadowy za czas od dnia 29 kwietnia 1947 r. do dnia 9 maja 

1947 r., k. 19.  
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rodowisk. Obszar pa stwa polskiego zosta  podzielony na cztery strefy bezpie-

cze stwa: A, B, C, D. Kategoria A oznacza a, i  jest to teren silnie zagro ony, 

natomiast D, e jest to strefa spokojna. Województwo kieleckie razem z olszty -

skim, bydgoskim, ódzkim, pozna skim, wroc awskim, otrzyma y kategori  C, 

co oznacza o, i  s  s abo zagro one. Wyznacznikami, na podstawie których kla-

syfikowano poszczególne województwa do odpowiednich stref, by y: dzia aj ce 

podziemie zbrojne, aktywno  PSL, czy jak w przypadku Ziem Odzyskanych – 

du y odsetek ludno ci autochtonicznej57. Odno nie powiatu cz stochowskiego, 

brak danych w materiale ród owym o skali fa szerstwa wyników referendum 

i wyborów. Nie ma jednak adnych w tpliwo ci, i  w okr gu cz stochowskim 

zosta y one sfa szowane, tak jak zrobiono to w ca ym kraju. 

W Cz stochowie przed wyborami, pomimo pewno ci, i  zosta y one „wy-

grane” zanim do nich dosz o, w adze bezpiecze stwa przeprowadzi y werbunek 

informatorów. Dokonano werbunku w ród robotników wszystkich cz stochow-

skich zak adów przemys owych, aby kontrolowa  spo ecze stwo i wp ywa  od-

powiednio na jego zachowanie w dniu g osowania. Bardzo wa na dla UB sta a 

si  kontrola drukar  dzia aj cych w Cz stochowie. Na ogóln  liczb  jedenastu 

zak adów graficznych aparat bezpiecze stwa zwerbowa  dziesi ciu informato-

rów58. W tym przypadku obawiano si , e opozycja polityczna, czyli PSL, mo e 

drukowa  plakaty przedwyborcze lub jakie  odezwy reklamuj ce parti  Miko-

ajczyka i dlatego postanowiono temu zapobiec. Informator w drukarni, gdyby 

dosz o do druku jaki  materia ów wyborczych, mia  obowi zek zameldowa  

o tym fakcie w UB. Na powy szym przyk adzie mo na zauwa y  brak swobody 

w dzia alno ci politycznej PSL, bowiem nie mia o ono dost pu ani mo liwo ci 

propagowania swojego programu. 

Dzia alno  propagandowa partii Bloku Wyborczego odnios a skutek, albo-

wiem dwa dni po wyborach do Sejmu Ustawodawczego odby y si  w cz sto-

chowskich zak adach zebrania powyborcze. W jednej z fabryk „Metal” robotnik 

wypowiedzia  si : „[…] klasa pracuj ca wywalczy a sobie zwyci stwo o które 

walczy a od dawnych czasów i wreszcie klasa pracuj ca, zdoby a wi kszo  

upragnionych mandatów”59. Oczywi cie powy szy raport móg  ulec „podkolo-

ryzowaniu”, jednak w tym przypadku jest to w tpliwe. Brak propagandy drugiej 

strony, czyli PSL, przyczyni  si  do powstania w ród cz ci robotników z udnej 

nadziei, i  komuni ci i ich satelici zapewni  szcz liw  przysz o  robotnikom 

                                                 
57 R. mietanka-Kruszelnicki, Podziemie poakowskie…, s. 135–136; J. Wtorkiewicz, Wojsko Pol-

skie w akcji propagandowej i wyborach do Sejmu Ustawodawczego w 1947 roku, Warszawa 

2002, s. 9–10. 
58 AIPN Ka, sygn. 011/40, t. 2, Raport dekadowy referatu IV MUBP w Cz stochowie za okres 

sprawozdawczy od dnia 27 grudnia 1946 r. do dnia 7 stycznia 1947 r., k. 46. 
59 AIPN Ka, sygn. 011/40, t. 2, Pismo kierownika referatu IV S. Fortuny, b. dat, k. 49.  
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i ch opom. Czas pokaza , i  pracownik fabryki „Metal” bardzo si  myli  w swo-

jej ocenie wyborów. 

Gdy na pocz tku sierpnia 1952 r. wygas a kadencja Sejmu Ustawodawcze-

go, og oszono wybory na 26 pa dziernika. Przed wyborami kierownictwo MBP 

zaleca o wszystkim strukturom lokalnym, tj.: WUBP, PUBP, MUBP podj cie 

okre lonych dzia a  maj cych, tak jak to by o kilka lat wcze niej, ustalenie 

z „góry” przebiegu i wyników wyborów. Zalecano podj cie nast puj cych akcji: 

aresztowanie osób, które nawo ywa y do bojkotu wyborów, oraz tych którzy byli 

podejrzani o napad na cz onków komisji wyborczych. Nie zapomniano o oso-

bach, które w swoich domach s ucha y zagranicznych rozg o ni radiowych np. 

BBC, Radia Wolna Europa, a nast pnie rozpowszechnia y zas yszane wiadomo-

ci. Pos dzonym o niech  wobec wyborów mo na zosta  by o po zachowa-

niu60. Stosuj c si  do powy szych wytycznych, cz stochowski aparat bezpie-

cze stwa w czasie trwania kampanii wyborczej aresztowa  27 osób. Cz  spraw 

osób, które zosta y aresztowane, aparat przymusu przekaza  do rozpatrzenia 

Komisji Specjalnej do Walki z Nadu yciami i Szkodnictwem Gospodarczym, 

natomiast osiem osób zamierzano zwolni , gdy  nie posiadano adnych dowo-

dów przeciwko nim61. Przekazywano osoby do skazania przez Komisj  Specjal-

n , gdy  dowody, jakie posiada y w adze bezpiecze stwa, nie wystarcza y na 

wytoczenie procesu i wyrok skazuj cy na kilka lat wi zienia. Oprócz aresztowa  

i zatrzyma , aparat bezpiecze stwa prowadzi  wobec osób, które zosta y uznane 

za „podejrzane”, przes uchania oraz rozmowy profilaktyczne. Ta ostania forma 

polega a, jak pisa  Henryk Dominiczak, „na urz dowym zwróceniu uwagi o po-

pe nionym wykroczeniu i konieczno ci zaniechania pope niania tego rodzaju 

czynów”. Po przes uchaniu osoba odchodzi a wolno z gmachu UB62. Gdy roz-

mowa profilaktyczna nie przynios a takiego efektu, jaki by  oczekiwany, stoso-

wano przes uchania profilaktyczne. Przebiega y one w atmosferze wrogo ci, za-

straszenia. Sporz dzano ,,Protokó  przes uchania podejrzanego”, tak jakby to-

czy o si  normalne ledztwo przeciwko danemu cz owiekowi. Po zako czeniu 

przes uchania protokó  nale a o podpisa , a funkcjonariusz UB wymienia  kar  

wi zienia, na jak  zas u y  przes uchiwany, by potem po okazaniu skruchy przez 

„winnowajc ” oznajmi  wspania omy lnie, i  przest pstwo zosta o puszczone 
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Warszawa 2000, s. 76. 
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w niepami 63. W powiecie cz stochowskim wobec 54 osób zastosowano prze-

s uchania jako form  represji i zastraszenia, a z 67 rozmowy profilaktyczne64. 

Oprócz dzia a  represyjnych w okresie przedwyborczym aparat bezpiecze -

stwa kontrolowa  lokalne spo ecze stwo poprzez sie  tajnych wspó pracowni-

ków. W tym czasie zwerbowano dora nie 74 informatorów. Werbowano ich we 

„wrogich rodowiskach”, a wi c byli to cz onkowie podziemia AK, NSZ, WiN, 

dzia acze polityczni PSL, PPS, SP. Stosowano ró ne metody werbunku, np.: 

„Go bek” na materia ach kompromituj cych, a jego zadaniem by o donoszenie 

na swoich kolegów studentów65. Dzia ania UB przynios y w dniu wyborów od-

powiedni skutek, gdy  przewa aj ca wi kszo  spo ecze stwa lokalnego wzi a 

udzia  w g osowaniu. Frekwencja wyborcza w powiecie cz stochowskim wynio-

s a 96,2 proc., natomiast w samej Cz stochowie 95,8 proc. Jednak nie wsz dzie 

uda o si  aparatowi represji zmusi  ludno  do wzi cia udzia u w wyborach, 

bowiem w Zr bicach na 1467 osób uprawnionych do g osowania nie odda y 

swojego g osu 443 osoby66. Stanowi o to 30,19 proc., a wi c wynik by  daleki od 

oczekiwanego. Win  za taki stan rzeczy obarczono mieszkaj cych w tej miej-

scowo ci by ych o nierzy AK67. 

Funkcjonariusze UB, jakby na marginesie swojej dzia alno ci, podejmowali 

akcje maj ce nie dopu ci  do pogromów ydów. Aparat bezpiecze stwa spraw  

ydów cz stochowskich zainteresowa  si  dopiero po tzw. wypadkach kielec-

kich z 4 lipca 1946 r., gdy podburzony t um zamordowa  kilkadziesi t osób na-

rodowo ci ydowskiej. Dzie  po pogromie kieleckim w Cz stochowie funkcjo-

nariusze aparatu przemocy zatrzymali siedmiu harcerzy, którzy mieli bra  udzia  

w wyrzucaniu ydów z poci gu na trasie Cz stochowa–Kielce. Nie potrafiono 

harcerzom udowodni  udzia u w napadach, wi c pi ciu zosta o zwolnionych, 

a dwóch aresztowano68. Do drugiego zaj cia anty ydowskiego dosz o 25 lipca 

1946 r., kiedy to trzech Polaków napad o na jednej z ulic Cz stochowy na yda 

i pobi o go. Funkcjonariusze UB zatrzymali sprawc  pobicia, który podczas kon-

frontacji zosta  rozpoznany przez poszkodowanego. Sprawa ta zako czy a si  

przekazaniem winowajcy do prokuratora S du Okr gowego, a dwaj pozostali 

                                                 
63 Ibidem, s. 77. 
64 AIPN Ka, sygn. 011/1, t. t. 3, Sprawozdanie PUBP Cz stochowa dotycz ce zabezpieczenia ak-

cji wyborczej z 28 pa dziernika 1952 r., k. 190.  
65 Ibidem, k. 190–191. 
66 Ibidem, k. 190, 197. 
67 Ibidem, k. 197. 
68 AIPN Ka, sygn. 011/1, t. 1, cz. 1, Sprawozdanie dekadowe dotycz ce pracy referatu ledczego 

MUBP w Cz stochowie za okres od dnia 27 czerwca b.r. do dnia 7 lipca b.r., k. 155.  
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uczestnicy napadu mieli zosta  aresztowani69. O ile drugi z omówionych powy-

ej napadów mo na uzna  za czyn o charakterze rabunkowym, to nie mo na tak 

nazwa  pierwszego. Cz stochowski aparat przemocy musia  otrzyma  z WUBP 

w Kielcach jakie  wytyczne i dlatego dzie  po pogromie kieleckim zatrzymano 

harcerzy. Usi owano ich zmusi , stosuj c zapewne podczas przes uchania rodki 

przymusu, aby przyznali si , e to oni s  winni wyrzucania ydów z poci gu. 

Ponadto zamierzeniem funkcjonariuszy UB by o wykazanie si  przed zwierzch-

nikiem z WUBP oraz przedstawienie w z ym wietle Zwi zku Harcerstwa Pol-

skiego, jako organizacji m odzie owej, którego cz onkowie bior  udzia  w zaj-

ciach antysemickich. Harcerze byli niewinni i dlatego wi kszo  spo ród za-

trzymanych zwolniono. Najprawdopodobniej pozostali dwaj równie  nie brali 

udzia u w prze ladowaniach ydów i po pewnym czasie zostali zwolnieni 

z aresztu. 

G ównym zadaniem aparatu bezpiecze stwa by o trzymanie spo ecze stwa 

w pos uchu. W tym celu przeprowadzano jednorazowe operacje, np.: w pa -

dzierniku 1950 r. akcj  „K”. Zastosowano j  przed wymian  pieni dzy i obj a 

swym zasi giem ca y kraj70. Kierownictwo MBP poleca o funkcjonariuszom 

skoncentrowa  si  na nast puj cych wrogach: bogatych ch opach, czyli „ku a-

kach”, spekulantach oraz wszystkich, „którzy aktualnie inicjuj , podsycaj  

i obecnie prowadz  wrog , konkretn  dzia alno  antypa stwow 71. Pocz tkowo 

zamierzano aresztowa  w ca ej Polsce 13,8 tys. osób, ale zredukowano t  liczb  

do 4,7 tys. W powiecie cz stochowskim aresztowano 31 osób. Przeciwko o miu 

osobom wszcz to ledztwo. Tyle samo musiano zwolni  z powodu braku 

,,dowodów przest pstwa”. W stosunku do 15 zatrzymanych UB analizowa  ich 

przesz o  i dzia alno  i zamierzano dalej prowadzi  ledztwo wobec nich, aby 

uzyska  materia  dowodowy, na podstawie którego mogliby ich skaza  na wi -

zienie72. W praktyce zatrzymania w ramach akcji „K” w powiecie cz stochow-

skim polega y na wytypowaniu do aresztowa  osób maj cych za sob  s u b  

w AK, NSZ, WiN, dzia alno  w PPS-WRN, czy PSL. Po zatrzymaniach w tych 

rodowiskach analizowano wypowiedzi informatorów o akcji „K”. Byli o nie-

rze AK, dzia acze PPS-WRN, jak donosi  informator „Urz dnik”, byli zastrasze-

ni, bowiem „powsta  l k i boja , gdy  spodziewaj  si  oni dalszych areszto-

wa ”. Akcja „K” spowodowa a, i  ludzie stali si  nieufni wzgl dem siebie, bo-

wiem aparat bezpiecze stwa odnotowa  z nieukrywanym zadowoleniem, i  

                                                 
69 AIPN Ka, sygn. 011/1, t. 1, cz. 1, Sprawozdanie dekadowe dotycz ce pracy referatu ledczego 

MUBP w Cz stochowie za okres od dnia 17 lipca do dnia 27 lipca b.r., k. 153. 
70 R. Terlecki, Miecz i tarcza komunizmu…, s. 83. 
71 Aparat bezpiecze stwa w Polsce w latach 1950–1952…, s. 67. 
72 AIPN Ka, sygn. 0103/23, Wykaz liczbowy spraw zlikwidowanych w ramach operacji „K” i ich 

zakwalifikowanie z 11 pa dziernika 1950 r., k. 2. 
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„aresztowania z obydwóch rodowisk przyczyni y si  powa nie do zmniejszenia 

propagandy”73. Pomimo zastraszenia spo ecze stwa ocena akcji prewencyjnej 

przez kierownictwo MBP by a niezadowalaj ca, bowiem w WUBP Katowice, 

Gda sk, Bydgoszcz, Rzeszów, Lublin, Kielce zwolniono 50 proc. aresztowa-

nych z braku dowodów winy74. 

W Cz stochowie ze wzgl du na charakter miasta przemys owo-kultowy, 

siedzib  biskupa diecezji, a tak e klasztor paulinów na Jasnej Górze wa n  rol  

w dzia aniach aparatu UB odgrywa a walka z duchowie stwem wieckim i za-

konnym. Do pierwszego konfliktu dosz o ju  po roku od zako czenia II wojny 

wiatowej. W adze bezpiecze stwa najpierw na „cel” wzi y duchowie stwo 

wieckie. 26 kwietnia 1946 r. zosta  aresztowany bp sufragan cz stochowski 

Stanis aw Czajka. Podejrzewano go o popieranie i wspó prac  z podziemiem 

zbrojnym. Tego samego dnia funkcjonariusze UB zablokowali Dom Ksi y 

Emerytów, który by  w asno ci  Kurii Diecezjalnej. Po wypuszczeniu na wol-

no  bp. Czajki zastosowano wobec niego areszt domowy. Jednak bp nie pozo-

stawa  „biernym” wi niem w areszcie domowym. Napisa  pismo do prezydenta 

KRN Boles awa Bieruta. Skar y  si  w prote cie na pogwa cenie przez organa 

represji dwóch art. 97 i 114 konstytucji marcowej. Nie wiadomo, kiedy zosta  

uwolniony z aresztu domowego75. Aparat bezpiecze stwa próbowa  dokona  

podzia u w ród duchowie stwa cz stochowskiego, ze wzgl du na stosunek do 

w adzy komunistycznej. Za pozytywnie nastawionego do zmian ustrojowych 

w Polsce uwa ano bp. Teodora Kubin , natomiast za przeciwnika uchodzi  bp 

sufragan S. Czajka i jego krytykowano i szykanowano76. 

Aresztowanie bp. Czajki by o epizodem, gdy  w adze komunistyczne przed 

referendum i wyborami do Sejmu Ustawodawczego nie mog y sobie pozwoli  

na otwart  walk  z Ko cio em katolickim. Sytuacja zmieni a si  po wyborach. 

W dniach 13–15 pa dziernika 1947 r. odby a si  w MBP odprawa po wiecona 

sprawie Ko cio a w Polsce. Dyrektor Departamentu V Julia Brystygierowa wy-

g osi a referat programowy zatytu owany „Ofensywa kleru i nasze zadania”. Zo-

sta y w nim wymienione zadania, jakie maj  wykona  funkcjonariusze UB 

w stosunku do Ko cio a katolickiego, m.in.: tworzenie sieci agenturalnej, roz-

pracowywanie duchowie stwa i instytucji ko cielnych, likwidowanie organizacji 

                                                 
73 AIPN Ka, sygn. 0103/23, Pismo skierowane do Szefa WUBP w Katowicach z 22 stycznia 1951 r., 

k. 99. 
74 Aparat bezpiecze stwa w Polsce w latach 1950–1952, s. 68. 
75 R. Gryz, Pa stwo a Ko ció  w Polsce…, s. 162–163; T. arnowiecka-Gryz, Czajka Stanis aw, 

[w:] Leksykon duchowie stwa represjonowanego w PRL…, t. 2, Warszawa 2003, s. 42; K. Kowal- 

czyk, Zró nicowanie represji wobec duchowie stwa na ziemiach polskich (1945–1956), [w:] Rep- 

resje wobec duchowie stwa…, s. 200. 
76 R. Gryz, Pa stwo a Ko ció  w Polsce…, s. 167. 
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katolickich, usuwanie katechetów i religii ze szkó , przeciwdzia anie pielgrzym-

kom do miejsc kultu77. 

W adze bezpiecze stwa w powiecie cz stochowskim przyst pi y aktywnie 

do ograniczania wp ywów duchowie stwa na spo ecze stwo. Kwestia ta by a 

trudna do zrealizowania dla UB, gdy  klasztor na Jasnej Górze i paulini starali 

si  omija  zakazy w adz b d  te  ich nie przestrzega . Fakt taki mia  miejsce 29 

lutego 1948 r., gdy na Jasnej Górze by a grana sztuka o tematyce religijnej. 

Przedstawienie odby o si  bez zgody cenzury i w adz bezpiecze stwa. W dniu, 

w którym by o grane przedstawienie teatralne, wys ano w celu sprawdzenia, jaka 

to sztuka, milicjanta, który po przybyciu na miejsce nie wype ni  swoich obo-

wi zków, bowiem uda  si  z organizatorem przedstawienia do restauracji w wia-

domym celu. Jednak UB wys a  z tym samym zamierzeniem funkcjonariusza 

Krawczyka [imi  nieustalone – A.S.], który nie przerwa  przedstawienia w oba-

wie przed nieprzychyln  propagand  lokalnej spo eczno ci. Nie zrezygnowano 

z ukarania winnych, bowiem na nast pny dzie  wezwano organizatorów na 

przes uchanie do UB78. Mo na si  tylko domy la , i  z organizatorami przepro-

wadzono przes uchanie profilaktyczne w celu zastraszenia, a milicjant straci  za 

niewykonanie rozkazu prac . W tym czasie UB nie zdecydowa  si  na przerwa-

nie przedstawienia w obawie przed reakcj  zgromadzonych osób, bowiem funk-

cjonariusz by  tylko jeden, jak te  i komentarzami, które oskar a yby aparat re-

presji o ingerencj  w sprawy klasztoru jasnogórskiego. 

Wype niaj c wytyczne zawarte w referacie dyrektor Brystygierowej, funk-

cjonariusze UB werbowali agentów i informatorów w ród duchowie stwa. 

W sierpniu 1949 r. by o zarejestrowanych w otoczeniu duchowie stwa wiec-

kiego 11 informatorów. W tej liczbie znajdowa o si  trzech ksi y79. Nie wia-

domo, ilu by o informatorów w poszczególnych latach stalinizmu, niemniej na-

le y przypuszcza , i  liczba tajnych wspó pracowników do 1956 r. ros a. Trudno 

tak e okre li  na podstawie zachowanego materia u, czy aparat bezpiecze stwa 

posiada  informatora w ród paulinów na Jasnej Górze, niemniej sprawa ta wy-

maga dalszych bada . Pseudonimy czterech wspó pracowników cz stochow-

skiego UB pojawiaj  si  w raportach kierowanych do zwierzchników z WUBP, 

a mianowicie: agentów o ps. „Antena”80, ps. „Kuba”81, informatorów: ps. „Koni-

                                                 
77 H. Dominiczak, Organy bezpiecze stwa PRL w walce z Ko cio em katolickim…, s. 54–55; con-
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78 AIPN Ka sygn. 011/53, Raport miesi czny za okres od 3 lutego 1948 r. do dnia 3 marca 1948 r., 

k. 54. 
79 AIPN Ka, sygn. 011/1, t. 2, Raport miesi czny za miesi c sierpie  1949 r., k. 218. 
80 AIPN Ka, sygn. 011/1, t. 3, Meldunek dzienny za dzie  16 pa dziernika 1952 r. w zwi zku 

z zabezpieczeniem akcji wyborczej, k. 91. 
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czyna”82, ps. „Wro ski”83. Wskazuje to na fakt, i  wiadomo ci przekazywane 

przez nich UB by y wa ne i cenne z punktu widzenia walki komunistów z Ko-

cio em. Jak pisa  wspomniany ju  H. Dominiczak, aparatowi represji nie uda o 

si  zwerbowa  adnego biskupa do wspó pracy. Cz stochowska kuria biskupia 

obok kieleckiej, krakowskiej, katowickiej i wroc awskiej by a najbardziej opa-

nowana przez agentów. Aparat przemocy nie zdo a  nikogo zwerbowa  w oko o 

40 proc. zakonów m skich. Wymieniony powy ej agent „Antena” mia  by  ak-

tywny, wed ug cytowanego historyka, w kurii kieleckiej84. 

Dla w adz bezpiecze stwa g ównym przeciwnikiem pozostawa  zakon pau-

linów na Jasnej Górze. Do 1950 r. aparat represji unika  ostrego zatargu 

z „twierdz  polskiego katolicyzmu”. Niemniej w tym e roku w adze rz dowe 

da y nowe rodki aparatowi przemocy do walki z Ko cio em. 20 marca wydano 

ustaw  o przej ciu dóbr „martwej r ki” i utworzeniu pa stwowego Funduszu 

Ko cielnego. rodki pieni ne mia y by  przekazywane na cele religijne. Nieca-

y miesi c pó niej 14 kwietnia dosz o do podpisania porozumienia mi dzy rz -

dem a Episkopatem. Jeden z punktów porozumienia dotyczy  zakonów, które 

otrzyma y gwarancj  od pa stwa na swobodn  dzia alno  dobroczynn  i kate-

chetyczn  oraz organizowania pielgrzymek i procesji85. Pierwszy zatarg z w a-

dz  administracyjn  rozpocz  si  15 kwietnia, kiedy to urz dnicy postanowili 

skonfiskowa  ponad 18 ha ziemi i dwa ogrody paulinom. Wr czono im decyzj  

o konfiskacie. Dzie  pó niej przeor Jasnej Góry o. Kajetan Raczy ski w nie-

dzielnym kazaniu og osi  ten fakt lokalnej spo eczno ci. Oburzenie ludno ci by-

o du e, wi c w adze administracyjne wycofa y si  z decyzji o konfiskacie ma-

j tku86. Po niepowodzeniu w adz administracyjnych do akcji wkroczy o UB 

i aresztowa o 16 czerwca o. Raczy skiego, ekonoma paulinów jasnogórskich 

o. Stefana Tark  oraz zakonnic  Helen  Maciejewsk  prze o on  Zgromadzenia 

Sióstr Mi osierdzia w. Wincentego á Paulo. Dwóm spo ród aresztowanych 

przedstawiono takie same zarzuty. Przeor o. Raczy ski i Maciejewska byli 

oskar ani o wywieszenie flag watyka skich w wi to Bo ego Cia a. Powa niej-

szy zarzut wystosowano wobec ekonoma o. Tarki, którego obwiniono o pobicie 

                                                 
81 AIPN Ka, sygn. 011/1, t. 3, Meldunek sytuacyjny dotycz cy sytuacji przedwyborczej na terenie 

miasta i pow. cz stochowskiego, k. 159. 
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1 lipca 1956 r. do 30 wrze nia 1956 r., k. 69. 
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milicjanta87. W adze bezpiecze stwa w obawie przed reakcj  lokalnej spo ecz-

no ci po zatrzymaniu o. Raczy skiego przekaza y go najpierw do WUBP 

w Kielcach, a nast pnie zosta  przewieziony do wi zienia przy ul. Rakowieckiej 

w Warszawie. W tajnym procesie, który odby  si  w marcu 1952 r., skazano 

przeora na 3 lata pozbawienia wolno ci. Kilka miesi cy pó niej, na pocz tku 

wrze nia, bez rozg osu zwolniono go z wi zienia88. Inaczej post piono z o. Tar-

k . Najpierw przewieziono go do aresztu w Kielcach, tak jak przeora o. Raczy -

skiego, jednak 16 listopada 1950 r. trafi  do wi zienia w Cz stochowie na Za-

wodziu. Wytoczono mu proces przed S dem Grodzkim w Cz stochowie i ska-

zano wyrokiem z dnia 24 listopada 1950 r. na kar  5 miesi cy pozbawienia wol-

no ci, ale ju  nast pnego dnia zwolniono go z wi zienia89. Mniejsz  wag  przy-

wi zywano do zakonnicy Maciejewskiej, która po aresztowaniu, w toku trwaj -

cego ledztwa przebywa a w areszcie UB w Cz stochowie. ledztwo przeciwko 

niej prowadzi a prokuratura S du Apelacyjnego90. Trudno okre li  ze wzgl du 

na materia  ród owy, na jak  kar  wiezienia b d  grzywny zosta a skazana. 

Aparat przemocy w czerwcu 1950 r. aresztowa  tak e ks. W adys awa Sewe-

ryna, który pe ni  funkcj  administratora parafii Z ochowice w gminie Opatów. 

Zarzut by  taki sam, jak w przypadku paulinów i zakonnicy, tzn. wywieszenie 

flag watyka skich. Jednak w jego przypadku nie zdecydowano si  na wytocze-

nie procesu, bowiem móg by go ks. Seweryn nie do y  z powodu gru licy. 

W zamian obci ono go kar  finansow  100 tys. z . Tak e kar  pieni n  zasto-

sowano za ten sam rodzaj „przest pstwa” wobec ks. Tadeusz Kopcia, który rów-

nie  mia  parafi  w Opatowie. Tym razem kara by a wi ksza i wynios a 150 tys. z 91. 

Do kolejnych aresztowa  paulinów i ksi y wieckich w powiecie cz sto-

chowskim ju  nie dosz o. Sytuacja na lepsze w stosunkach pa stwo – Ko ció  

zmieni a si  w 1956 r., na co wp yn y procesy odwil owe. Na postaw  w adz 

administracyjnych i aparatu przemocy wp yn a manifestacja przekona  religij-

nych do jakiej dosz o 26 sierpnia 1956 r., kiedy to na uroczysto ci odnowienia 

lubów Jasnogórskich zgromadzi o si  oko o miliona ludzi, chocia  lokalne 

struktury UB oblicza y liczb  wiernych na oko o 700 tys. osób92. Tak e szef 

                                                 
87 AIPN Ka, sygn. 011/53, Uzupe nienie do sprawozdania za miesi c czerwiec odno nie kleru 

z 5 sierpnia 1950 r., k. 358. 
88 D. Thiriet, Marks czy Maryja? Komuni ci i Jasna Góra w apogeum stalinizmu (1950–1956), 

Warszawa 2002, s. 191–192. 
89 J. Zbudniewek, Tarka Stefan, [w:] Leksykon duchowie stwa represjonowanego w PRL…, t. 1, 

red. J. Myszor, Warszawa 2002, s. 286. 
90 AIPN Ka, sygn. 011/53, Uzupe nienie do sprawozdania za miesi c czerwiec odno nie kleru 

z 5 sierpnia 1950 r., k. 358. 
91 Ibidem, s. 358. 
92 AIPN Ka, sygn. 011/1, t. 4, Sprawozdanie kwartalne PUdsBP w Cz stochowie za okres od dnia 

1 lipca 1956 r. do dnia 30 wrze nia 1956 r., k. 69.  



150 Andrzej Szczypka 

WUdsBP w Stalinogrodzie (Katowicach) Franciszek Szlachcic znalaz  si  inco-

gnito w ród modl cych si  t umów i zapisa  swoje wra enia: „Nigdy dot d nie 

widzia em w jednym miejscu takiej masy ludzi. Najwi ksze wra enie robi  wy-

stawiony pusty fotel, który symbolizowa  domaganie si  obecno ci kardyna a 

Stefana Wyszy skiego”93. 

Powiat cz stochowski by  wa nym okr giem przemys owym. W latach 

1945–1947 ze wzgl du na dro yzn  i marne zarobki, z  sytuacj  aprowizacyjn  

dochodzi o do strajków robotników. Organa represji stara y si  im zapobiega , 

a gdy by o to niemo liwe, aresztowano przywódców spo ród robotników i po 

przes uchaniach zwalniano ich z wi zienia, ale represje trwa y nadal, bo byli wy-

rzucani z dotychczasowej pracy. Cz  z nich ratowa a si  przed utrat  pracy 

w jedyny mo liwy sposób, zostaj c informatorem aparatu bezpiecze stwa. Taki 

schemat post powania UB wobec robotników cz stochowskich zak adów prze-

mys owych zastosowano, gdy 10 marca 1947 r. wybuch  strajk na kopalniach 

rudy elaza w Borku. Przerwa w pracy, jak wtedy okre lano strajk, trwa a cztery 

dni. Kilka dni pó niej 14 marca wybuch  strajk te  w kopalni rudy elaza w Ko-

nopiskach i ci gn  si  przez pi  dni. Wobec przed u ania si  strajku w adze 

aparatu represji ustali y poprzez przes uchania wiadków, kto by  „inspiratorem” 

strajku, i przeprowadzono aresztowania w ród za ogi. Po przes uchaniach z ele-

mentami zastraszenia i gró b, a tak e nacisku psychologicznego, o czym doku-

menty nie wspominaj , robotnicy ci udali si  do swojego zak adu pracy i we-

zwali górników do pracy. W ten sposób strajk zako czy  si 94. Represje wobec 

robotników, którzy byli inspiratorami strajku, trwa y nadal, bowiem aparat 

przemocy prowadzi  wobec nich ledztwo, które zako czy o si  zwolnieniem 

z pracy. Tylko jedna osoba spo ród komitetu strajkowego wróci a do poprzed-

niego zak adu pracy w charakterze informatora, aby donosi  na swoich kole-

gów95. Mo na si  tylko domy la , i  zwolnieni robotnicy mieli problem ze zna-

lezieniem jakiejkolwiek pracy, gdy  stale byli „podejrzani” dla w adzy ludowej. 

Je li mieli na utrzymaniu rodziny, ich sytuacja by a naprawd  ci ka, ale tak  

cen  przychodzi o zap aci  za bunt przeciwko w adzy komunistycznej. 

Aparat bezpiecze stwa na strajki w przemy le reagowa  wtedy, gdy si  one 

przed u a y, tzn. trwa y d u ej ni  kilka godzin i nie by o interwencji kierownic-

twa zak adu, zwi zków zawodowych, partii politycznych (PPR i PPS) w ich za-

ko czenie. Czasami w ród cz onków komitetu strajkowego znajdowali si  dzia-

                                                 
93 Cyt za: R. Gryz, W adze partyjno-pa stwowe w Polsce w walce z duchowie stwem (1945–1956), 

[w:] Represje wobec duchowie stwa…, s. 130–131. 
94 AIPN Ka, sygn. 011/40, t. 2, Raport dekadowy referatu IV za czas od dnia 1 marca 1947 r. do 

dnia 17 marca 1947 r., k. 64. 
95 AIPN Ka, sygn. 011/40, t. 2, Raport sprawozdawczy referatu IV MUBP w Cz stochowie za 

czas od dnia 7 kwietnia 1947 r. do dnia 17 kwietnia 1947 r., k. 90. 
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acze partii komunistycznej lub socjalistycznej. Do takiej sytuacji dosz o 

w kwietniu 1947 r., gdy wybuch  strajk w Hucie Blachownia. Cz onkowie PPS 

spo ród dyrekcji i rady zak adowej w hucie nie zapobiegli strajkowi ani nie pod-

j li adnych kroków, aby go zako czy . W zwi zku z takim post powaniem 

dzia aczy PPS w adze represji wezwa y na rozmow  do siedziby UB sekretarzy 

powiatowych PPR i PPS. Najwi cej uwag w sprawie strajku musia  wys ucha  

sekretarz PPS Gronkiewicz [imi  nieustalone – A.S.], którego zmuszono do in-

gerencji w sprawy ko a partii socjalistycznej dzia aj cej w Hucie Blachownia96. 

W adze bezpiecze stwa uzna y w powy szym przypadku, i  mog  ingerowa  

w wewn trzne sprawy PPS, która de facto by a ugrupowaniem wspó rz dz cym. 

Aby zapobiega  powstawaniu strajków, rozkazem ministra Radkiewicza 

utworzono w sierpniu 1949 r. Referaty Ochrony. By y to komórki UB w zak a-

dach pracy, a do ich zada  nale a o niedopuszczanie do powstawania strajków, 

budowa sieci agenturalnej, przeciwdzia anie sabota om, czyli wyja nianie dla-

czego dosz o do awarii czy wypadku, oraz nadzór nad Stra  Przemys ow  

i Stra  Po arn 97. W powiecie cz stochowskim przy wszystkich zak adach 

przemys owych utworzono RO. Placówka RO istnia a m.in. w Hucie Cz sto-

chowa. W marcu 1950 r., a wi c nieca y rok od utworzenia RO, by o tam za-

trudnionych trzech funkcjonariuszy, chocia  powinno ich by  dwóch, bo tyle 

wynosi  stan etatów zatwierdzony przez WUBP w Kielcach. W ci gu kilku mie-

si cy za o ono sie  agenturaln , w której znajdowa o si  dziewi ciu informato-

rów, a siedmiu dopiero werbowano. Formalnie poza sieci  informatorów ko-

mórka UB w Hucie Cz stochowa dysponowa a kontaktami poufnymi, których 

by o osiemnastu98. Interesowano si  wszelkimi dzia aniami przedsi biorstwa 

i pracowników, np.: ile osób uczestniczy we wspó zawodnictwie pracy i czy 

s usznie otrzymali nagrody za udzia  w nim. W kwestii nagród za wspó zawod-

nictwo pracy RO stwierdza , i  otrzyma y je osoby, które na wyró nienie nie za-

s ugiwa y, okre lano je mianem: „[…] bumelancji, malkontenci, a zatym osoby 

obco nam klasowe i wrogie obecnej rzeczywisto ci […]”. Nawet w takiej spra-

                                                 
96 AIPN Ka, sygn. 011/39, Raport dekadowy od dnia 18 kwietnia 1947 r. do dnia 28 kwietnia 

1947 r., k. 16–17. 
97 Aparat bezpiecze stwa w latach 1944–1956. Taktyka, strategia, metody. Cz. 2…, s. 22–26; 

R. Terlecki, Miecz i tarcza komunizmu…, s. 80. 
98 AIPN Ka, sygn. 011/42, t. 1, Sprawozdanie miesi czne referatu ochrony za miesi c marzec 

1950 r., k. 9-11; „kontakt poufny, do 1970 r. nierejestrowana forma agentury, w rzeczywisto ci 

spe niaj ca cz sto funkcje tajnego wspó pracownika” – vide: . Kami ski, Lingua securitatis, 

„Pami  i Sprawiedliwo ”, nr 1, 2003, s. 211. 
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wie RO postanowi , i  nast pnym razem musi by  wy oniona specjalna komisja, 

która wyznaczy osoby uprawnione do otrzymywania nagród99. 

Wa n  rol  odegra  aparat bezpiecze stwa w kolektywizacji rolnictwa w 

powiecie cz stochowskim. Decyzja o kolektywizacji polskiego rolnictwa zapa-

d a podczas obrad plenum KC PPR w dniach 6–7 lipca 1948 r.100 Nast pnie w a-

dze centralne poleci y administracji terenowej rozpocz cie propagowania idei 

spó dzielczo ci produkcyjnych. Podczas zebrania w tej kwestii w Kamienicy 

Polskiej ch op Cianciara wypowiedzia  si  wzburzonym g osem o kolektywiza-

cji: „Cholery, chcecie nas powrozami powci ga  do ko chozów”101. Aparat 

przemocy dokonywa  rozró nienia, na podstawie informacji zebranych od sieci 

agenturalnej, mi dzy miastem a wsi  w sprawie tworzenia spó dzielni produk-

cyjnych. Twierdzono, i  robotnicy i inteligencja „pracuj ca” by a dobrze infor-

mowana, na czym polega kolektywizacja, i do samej idei mia a by  rzekomo 

dobrze ustosunkowana. Inaczej wygl da a sytuacja we wsiach powiatu cz sto-

chowskiego, gdzie dosz o do podzia ów w ród ch opów, a ci spo ród nich, któ-

rzy posiadali wi ksze gospodarstwa, wypowiadali si , i  „b d  broni  si  siekie-

rami przed ko chozami”. Najgorzej ustosunkowan  gmin  powiatu cz stochow-

skiego do kolektywizacji by o Mied no. Ch opi, po przybyciu transportu nawo-

zów sztucznych, nie chcieli go kupowa , mówi c przy tym „[…] nie chcemy 

nawozów i nie chcemy ko chozów”102. 

Wobec sprzeciwu ch opów w sprawie kolektywizacji rolnictwa w adze ko-

munistyczne zleci y aparatowi bezpiecze stwa podj cie dzia a  maj cych na ce-

lu z amanie ich oporu. W MBP powstawa y specjalne instrukcje i rozkazy 

w sprawie wsi. Pierwsza z nich zosta a wydana 18 wrze nia 1948 r. przez wice-

ministra Mieczys awa Mietkowskiego. G ównym zadaniem, które zlecono funk-

cjonariuszom UB, by a akcja oczyszczania „gospodarczego, spo ecznego i ad-

ministracyjnego aparatu na wsi z elementu klasowego obcego i wrogiego”103. 

Obj a ona stanowiska administracyjne i samorz dowe, tzn. gminne i powiatowe 

rady narodowe, urz dy wójtów, so tysów, sekretarzy gminnych, spó dzielczo , 

organizacje spo eczne, kierowników pa stwowych o rodków maszynowych. 

Kolejn  wa n  kwesti  dla aparatu przemocy wg wspomnianej instrukcji by a 

                                                 
99 AIPN Ka, sygn. 011/42, t. 1, Sprawozdanie miesi czne referatu ochrony za miesi c czerwiec 

1950 r., k. 32. 
100 G. Miernik, Opór ch opów wobec kolektywizacji w województwie kieleckim 1948–1956, Kielce 

1999, s. 16. 
101 Ibidem, s. 35. 
102 AIPN Ka, sygn. 011/53, Raport miesi czny za okres od dnia 3 sierpnia 1948 do dnia 3 wrze nia 

1948 r., k. 102–103. 
103 A. Kura, Aparat bezpiecze stwa i wymiar sprawiedliwo ci wobec kolektywizacji wsi polskiej 

1948–1956, Warszawa 2006, s. 105. 
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sie  agenturalna na wsi, któr  nale a o rozbudowa , aby funkcjonariusze UB 

wiedzieli o wszystkich sprawach mniej i bardziej wa nych w yciu mieszka -

ców wsi. Ponadto nakazano powiatowym urz dom bezpiecze stwa za o enie na 

ka d  gmin  tzw. teczek obserwacyjno-kontrolnych. Polecano w nich zbiera  in-

formacje o lokalnych dzia aczach politycznych i spo ecznych: wójtach, so ty-

sach, ksi ach, nauczycielach, a tak e o bogatych ch opach i wp ywie, jaki wy-

wieraj  na ycie spo eczne lokalnej wspólnoty. Nie zapominano w teczkach 

gromadzi  wiadomo ci o osobach podejrzanych, którymi byli dawni cz onkowie 

PSL b d  o nierze AK, czy innych formacji niepodleg o ciowych, cz onkach 

ich rodzin, a tak e o organizacjach nielegalnych, czy ró nych przypadkach np. 

nieprzychylnych komentarzy komunistom, kaza  ksi y itd.104 

W powiecie cz stochowskim lokalne struktury aparatu bezpiecze stwa roz-

pocz y aktywne wspomaganie w adz administracyjnych w procesie kolektywi-

zacji rolnictwa, podejmuj c ró norakie dzia ania i stosuj c si  do wytycznych 

z MBP. Jako jedn  z pierwszych akcji podj to akcj  usuwania „podejrzanych” 

osób we wsi W glowice. W gminie tej g ównymi przeciwnikami w adzy stali 

si : cz onek SL Stanis aw Tokarz, który jednocze nie nale a  do Zwi zku Sa-

mopomocy Ch opskiej, oraz Piotr G b, który pe ni  funkcj  skarbnika w tym e 

Zarz dzie. Oprócz osób niezale nych i zajmuj cych okre lone stanowiska do 

aresztowania przewidziano osoby maj ce w asne zak ady produkcyjne, jak np.: 

w a ciciela tartaku parowego Józefa Cera, czy Henryka Krauze prowadz cego 

m yn motorowy. Nie zapomniano o nadle niczym Michale Dochwiluku105. Oso-

by, które zosta y wytypowane przez aparat bezpiecze stwa, by y nast pnie 

aresztowane i skazywane. Na ich miejsce aparat represji razem z lokalnymi 

strukturami partii komunistycznej wybiera  na okre lone stanowiska ch opów 

biednych, a tym samym uleg ych i gotowych spe ni  ka de danie w adz. Maj -

tek aresztowanych, np. m yn, zosta  upa stwowiony i sta  si  w asno ci  skolek-

tywizowanej wsi. 

Aparat represji podejmowa  przedsi wzi cia pacyfikacyjne w ramach akcji 

przygotowawczej do tworzenia spó dzielni produkcyjnych. Obj y one w 1949 r. 

takie gminy, jak: W glowice, K obuck, Popów. Zanim do nich dosz o, zbudo-

wano sie  agenturalno-informacyjn  i na podstawie dostarczonych wiadomo ci 

postanowiono przeprowadzi  w tych trzech miejscowo ciach akcje pacyfikacyj-

ne. Celem tego dzia ania mieli by  ukrywaj cy si  „bandyci”, jak to okre lano 

w materiale ród owym, czy te  osoby ukrywaj ce ich. Zapewne termin „bandy-

ci” oznacza tutaj pojedyncze osoby, które nie ujawni y si  podczas amnestii, 

                                                 
104 Ibidem, s. 105–106. 
105 AIPN Ka, sygn. 011/53, Raport miesi czny za okres od dnia 2 pa dziernika 1948 r. do 1 listo-

pada 1948 r., k. 119. 
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a by y aktywne w ugrupowaniu KWP, o czym wspomniano wy ej. Pacyfikacje 

by y prowadzone si ami KBW i UB, trwa y kilka dni106. Nie wiadomo, ile osób 

aresztowano podczas tych dzia a  aparatu przemocy, niemniej jednak zastraszo-

no miejscow  ludno . 

Sytuacja w resorcie bezpiecze stwa zacz a si  zmienia  stopniowo od ko -

ca 1954 r.. Najpierw by a to ostro na krytyka w zwi zku ze spraw  Józefa wia-

t y i tajemnicami aparatu przemocy, które demaskowa . Jednak wszystko zacz o 

si  zmienia , gdy oficjalnie zacz to krytykowa  system terroru stworzony przez 

Stalina i jego popleczników. Funkcjonariusze w adz bezpiecze stwa nie czuli si  

od wiosny 1956 r. tak pewnie jak kiedy , co wp ywa o na ich prac . Pojawi y si  

w ród nich obawy o naruszenie „praworz dno ci”, utrat  pracy w zwi zku z re-

organizacj , jak i skargi na niskie zarobki. Nastroje spo ecze stwa polskiego 

i nadzieja na zmian  powodowa a, i  sie  agenturalno-informacyjna odmawia a 

wspó pracy. Dosz o do sytuacji, i  spotkania z tajnymi wspó pracownikami 

ogranicza y si  do rozmów i wyja nie , tzn. pyta  informator, a odpowiada  

funkcjonariusz UB, czyli by y to raczej pogadanki polityczno-ideologiczne ni  

zbieranie wiadomo ci o nastrojach spo ecze stwa czy aktach sabota u107. 

Jak pokazano w niniejszym artykule, cz stochowski aparat bezpiecze stwa 

podejmowa  wiele dzia a , aby podporz dkowa  i zastraszy  lokalne spo ecze -

stwo. Najpierw by o to zwalczanie podziemia zbrojnego, walka z opozycj  poli-

tyczn , a potem z Ko cio em katolickim. Przeprowadzano masowe akcje, jak 

np.: pacyfikacje wsi, których mieszka cy byli podejrzani o sprzyjanie partyzan-

tom, jak równie  dzia ania specjalne, np. akcja „K”. Spo ecze stwo nie da o si  

jednak zastraszy . Represje nie z ama y ani nie zag uszy y Jasnej Góry i dzia al-

no ci paulinów, co pokaza a uroczysto  26 sierpnia 1956 r. NMP Cz stochow-

skiej. Na fali odwil y spo ecze stwo, dotychczas zastraszone, zacz o krytyko-

wa  system komunistyczny, co dowodzi, jak kruche by y podstawy ustroju, 

a funkcjonariusze UB zacz li obawia  si  o swoj  przysz o . 
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