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Aparat bezpieczeĔstwa w powiecie czĊstochowskim
w latach 1945–1956 – struktury i dziaáalnoĞü
Zasadniczym celem niniejszego artykuáu byáo ukazanie struktur aparatu bezpieczeĔstwa, jak równieĪ dokonanie charakterystyki osób kierujących lokalnym
aparatem represji. Gáównym zagadnieniem byáo omówienie aktywnoĞci, jaką
podejmowaá aparat bezpieczeĔstwa w powiecie czĊstochowskim. Wymieniony
w tytule przedziaá czasowy moĪna w odniesieniu do aparatu bezpieczeĔstwa podzieliü na dwie fazy:
— Pierwsza obejmuje lata 1944–1947, które znany historyk Andrzej Paczkowski nazwaá terrorem masowym. W tym okresie zbudowano struktury „bezpieki”, jak równieĪ „walczono” z wszystkimi rzeczywistymi przeciwnikami
wáadzy komunistycznej, a wiĊc opozycją zbrojną, gáównie Zrzeszeniem
„WolnoĞü i NiezawisáoĞü”, a takĪe lokalnymi grupami zbrojnymi np.: Konspiracyjnym Wojskiem Polskim. Oprócz podziemia zbrojnego zwalczano legalne partie polityczne, jak Polskie Stronnictwo Ludowe, czy Stronnictwo
Pracy. Bodaj najwaĪniejszymi przedsiĊwziĊciami, w których aparat bezpieczeĔstwa miaá gáówny udziaá w tym okresie, byáo sfaászowanie wyników referendum w czerwcu 1946 r. i wyborów ze stycznia 1947 r.1
— Druga trwaáa w latach 1948–1956. Byáa ona okreĞlana jako terror powszechny. Celem dziaáalnoĞci aparatu terroru byáo wtedy zastraszenie i kontrola caáego spoáeczeĔstwa. Represjonowano w tym okresie wszystkie warstwy
i zawody np.: duchownych, cháopów, robotników, a nawet dziaáaczy komunistycznych (Wáadysáaw Gomuáka)2.

1

2

A. Paczkowski, Polacy pod obcą i wáasną przemocą, [w:] S. Courtois i in., Czarna ksiĊga komunizmu. Zbrodnie, terror, przeĞladowania, Warszawa 1999, s. 351–355.
Ibidem, s. 355–359.
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Aparat represji skáadaá siĊ z kilku elementów: UrzĊdu BezpieczeĔstwa Publicznego, Milicji Obywatelskiej, Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej,
Korpusu BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego, Informacji Wojskowej, Wojskowych
Sądów Rejonowych, Komisji Specjalnej do Walki z NaduĪyciami i Szkodnictwem Gospodarczym. Tak rozbudowany aparat bezpieczeĔstwa opieraá swoją
dziaáalnoĞü na odpowiednio zmienionym prawie karnym, którego zadaniem byáo
skazywanie rzeczywistych i „wyimaginowanych” wrogów systemu komunistycznego. Bez wielu dekretów karnych i wyeliminowania z postĊpowania przygotowawczego sĊdziego Ğledczego, którego zastąpiá prokurator, a wáaĞciwie
funkcjonariusze organów bezpieczeĔstwa publicznego, niemoĪliwe byáoby
zdáawienie opozycji i kontrola spoáeczeĔstwa3.
Jednym z kilkunastu resortów powstaáego 21 lipca 1944 r. w Moskwie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego byá resort bezpieczeĔstwa publicznego. Jego kierownikiem do 1954 r. zostaá przybyáy do Cheáma 25 lipca 1944 r.
Stanisáaw Radkiewicz. RozpoczĊto stopniowe budowanie struktur aparatu represji, które objĊáy swym zasiĊgiem obszary wyzwolone spod okupacji niemieckiej,
a które miaáy przypaĞü Polsce rządzonej przez rodzimych komunistów4. WaĪną
rolĊ w budowaniu „polskiego” aparatu bezpieczeĔstwa odgrywali doradcy radzieccy. Owi doradcy rekrutowali siĊ spoĞród doĞwiadczonych ludzi Berii i byli
oddelegowani do pracy w Ministerstwie BezpieczeĔstwa Publicznego (MBP)
z Ludowego Komisariatu Spraw WewnĊtrznych (NKWD). Ich zadanie byáo
dwukierunkowe, tzn. z jednej strony kierowali pracą aparatu bezpieczeĔstwa,
a z drugiej nadzorowali go. W centrali w Warszawie urzĊdowali oni przy wspomnianym ministrze Radkiewiczu. Nazywano ich „sowietnikami”. NajwaĪniejszymi poĞród nich byli: Iwan Sierow odpowiedzialny za aresztowanie 16 przy3

4

A. LityĔski, Komentarz: O niektórych formalnoprawnych aspektach represji politycznych
w Polsce czasów stalinowskich, [w:] Represje wobec duchowieĔstwa KoĞcioáów chrzeĞcijaĔskich w okresie stalinowskim w krajach byáego bloku wschodniego, red. J. Myszor i A. Dziurok,
Katowice 2004, s. 164; najwaĪniejsze dekrety: O wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich
zbrodniarzy winnych zabójstw i znĊcania siĊ nad ludnoĞcią cywilną, jeĔcami oraz dla zdrajców
Narodu Polskiego z 31 sierpnia 1944 r., Kodeks karny Wojska Polskiego z 23 wrzeĞnia 1944 r.,
O ochronie PaĔstwa z 30 paĨdziernika 1944 r., O przestĊpstwach szczególnie niebezpiecznych
w okresie odbudowy paĔstwa z 16 listopada 1945 r., O odpowiedzialnoĞci za klĊskĊ wrzeĞniową
i faszyzacjĊ Īycia paĔstwowego z 22 stycznia 1946 r., O przestĊpstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy paĔstwa polskiego z 13 wrzeĞnia 1946 r. W wymienionych dekretach znajdowaáo siĊ zazwyczaj po kilkanaĞcie artykuáów, które wymieniaáy za okreĞlone rodzaje przestĊpstw karĊ Ğmierci, wiĊcej zob. K. Szwagrzyk, Struktura i dokumentacja komunistycznego aparatu represji II (prokuratura i sądownictwo wojskowe oraz powszechne i wiĊziennictwo). Krytyka Ĩródeá, [w:] Wokóá teczek bezpieki – zagadnienia metodologicznoĨródáoznawcze, red. F. Musiaá, Kraków 2006, s. 331–336.
H. Dominiczak, Organy bezpieczeĔstwa PRL 1944–1990. Rozwój i dziaáalnoĞü w Ğwietle dokumentów MSW, Warszawa 1997, s. 17.
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wódców Polski Podziemnej, a po jego odwoáaniu Seliwanowski, Dawydow, Lalin i Jewdochimenko. Dysponowali oni wáasną siecią agenturalną, za pomocą
której kontrolowali polski aparat represji. Oprócz centrali doradcy pracowali
w lokalnych strukturach urzĊdów bezpieczeĔstwa na szczeblu powiatu do 1947 r.
Miejski Urząd BezpieczeĔstwa Publicznego (MUBP) w CzĊstochowie wspomagaá swoimi radami kpt. MereĪnikow, a spoĞród polskich kadr pierwszy kierownik kieleckiego Wojewódzkiego UrzĊdu BezpieczeĔstwa Publicznego kpt. Hipolit Duljasz. Doradcy opuĞcili PolskĊ dopiero po przemianach paĨdziernikowych
na początku 1957 r.5 Niewątpliwie Sowieci odegrali waĪną rolĊ w tworzeniu
i pierwszym etapie dziaáalnoĞci WUBP w Kielcach i MUBP w CzĊstochowie,
jednak na ten temat zachowaáo siĊ maáo informacji i sprawa wymaga dalszych
badaĔ.
Ludzie pracujący w MBP i jego strukturach wojewódzkich, powiatowych
i miejskich byli osobami máodymi, tzn. nie przekroczyli 30. roku Īycia. Zazwyczaj stanowili oni ponad 60 proc. ogóáu wszystkich pracowników, np.: w 1945 r.
– 61,08 proc., a dziesiĊü lat póĨniej w 1955 r. – 66,43 proc. Ten szczególny „fenomen” byá wynikiem doĞü wysokiej fluktuacji kadr i zatrudniania w miejsce
zwalnianych funkcjonariuszy nowych osób, którzy nie przekroczyli 30 lat6.
Oprócz wieku funkcjonariuszy aparatu bezpieczeĔstwa dla wáadzy komunistycznej waĪne byáo z jakiego Ğrodowiska spoáecznego rekrutują siĊ kadry aparatu represji. Podobnie, jak w przypadku wieku, wiĊkszoĞü pracowników w 1945 r.
legitymowaáa siĊ pochodzeniem robotniczym (66,30 proc.), cháopskim (23,77
proc.), urzĊdniczym (3,12 proc.), drobnomieszczaĔskim (6,81 proc.). KilkanaĞcie lat póĨniej, w 1955 r. wskaĨniki te ulegáy niewielkiej zmianie, tzn. wzrósá
odsetek funkcjonariuszy, których rodzice byli urzĊdnikami (17,05 proc.), a zmalaá doĞü znacznie osób wywodzących siĊ z rodzin drobnomieszczaĔskich (0,30
proc.)7. Ten ostatni wskaĨnik byá wynikiem walki komunistów z mieszczaĔstwem tzw. bitwy o handel (1947 r.), a wiĊc z kupcami, sklepikarzami itd., która
spowodowaáa ograniczenie tej warstwy spoáecznej. PowyĪsze wskaĨniki pokazują skalĊ poparcia dla „nowej wáadzy”. Nie naleĪy mieü wątpliwoĞci, iĪ
w MBP i jego strukturach terenowych pracowali synowie cháopów pochodzący
spoĞród tzw. „bezrolnych i maáorolnych”, brak byáo tam natomiast osób wywodzących siĊ spoĞród bogatego cháopstwa, okreĞlanych póĨniej tzw. ,,kuáakami”8.
5

6

7
8

Ibidem, s. 39; D. WĊgrzyn, Wytyczne do pracy operacyjnej Miejskiego UrzĊdu BezpieczeĔstwa Publicznego w CzĊstochowie z 1945 r., „Aparat represji w Polsce Ludowej 1944–1989”, 2004, nr 1, s. 94.
K. Rokicki, Aparatu obraz wáasny. Analiza wykresów porównawczych dotyczących kadry aparatu bezpieczeĔstwa publicznego w latach 1944–1955, [w:] „Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeĔstwa 1944–1956, red. K. Krajewski, T. àabuszewski, Warszawa 2005, s. 17.
Ibidem, s. 18.
Ibidem, s. 18.
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Funkcjonariusze aparatu bezpieczeĔstwa, oprócz „wáaĞciwego” pochodzenia
spoáecznego, mieli takĪe naleĪeü do Polskiej Partii Robotniczej (PPR) lub jej
máodzieĪówki – Związku Walki Máodych (ZWM). W 1947 r. do tych organizacji naleĪaáo 87 proc. pracowników aparatu represji9. Taki wysoki wskaĨnik
„upartyjnienia” organów bezpieczeĔstwa wynikaá z traktowania „bezpieki” jako
zbrojnego ramienia partii. Partia komunistyczna w ten sposób sprawowaáa równieĪ kontrolĊ nad nim. Jednak oficjalnie zostaáo to potwierdzone 24 lutego 1949 r.,
kiedy to utworzono KomisjĊ Biura Politycznego ds. BezpieczeĔstwa Publicznego10. Zasada ta obowiązywaáa na szczeblu wojewódzkim, gdy szef WUBP
wchodziá w skáad KW PPR, a nastĊpnie PZPR. Na niĪszych szczeblach wáadzy
administracyjnej powiatu czy miasta byáo tak samo.
JeĞli chodzi o narodowoĞü, to Polacy w aparacie bezpieczeĔstwa zawsze stanowili wiĊkszoĞü okreĞlaną na ok. 95 proc. SpoĞród przedstawicieli innych narodowoĞci naleĪy wskazaü na Biaáorusinów i UkraiĔców. WĞród polskiego spoáeczeĔstwa byáa rozpowszechniona pogáoska, iĪ w resorcie bezpieczeĔstwa istniaáa rzekomo nadreprezentacja osób pochodzenia Īydowskiego. ĩydzi byli
niewielką grupą w ogólnej liczbie funkcjonariuszy, bowiem w 1947 r. stanowili
niecaáy 1 proc. wĞród pracowników MBP. W 1955 r. narodowoĞü Īydowską deklarowaáo 2 proc. wszystkich funkcjonariuszy11. Nie wiadomo ile osób reprezentujących inne narodowoĞci, niĪ polską, pracowaáo w strukturach PUBP i MUBP
w CzĊstochowie. Niemniej jednak kwestia ta wymaga dalszych badaĔ Ĩródáowych.
12 stycznia 1945 r. ruszyáa ofensywa Armii Czerwonej. W Ğlad za nią podąĪali przedstawiciele Rządu Tymczasowego, którzy obejmowali stopniowo wáadzĊ na terenach wyzwolonych spod okupacji niemieckiej. W województwie kieleckim organy wáadzy opieraáy siĊ na konspiracyjnych komórkach PPR i tzw.
grupach operacyjnych. Na podstawie uchwaáy Biura Politycznego KC PPR
z 10 stycznia 1945 r. MBP zorganizowaáo kilka grup operacyjnych, które liczyáy
razem 785 funkcjonariuszy. Na województwo kieleckie przewidziano 125 osób,
których zadaniem byáo zbudowanie struktur UB i MO na terenach zajĊtych przez
ArmiĊ Czerwoną. Na czele grupy operacyjnej MBP dla województwa kieleckiego stali mjr Wáadysáaw SobczyĔski i Adam Kornacki. Kierownikiem WUBP
w Kielcach zostaá wymieniony mjr SobczyĔski, natomiast na stanowisko komendanta wojewódzkiego MO mianowano mjr. Wiktora KuĨnickiego12.

9
10

11
12

Ibidem, s. 22.
Aparat bezpieczeĔstwa w latach 1944–1956. Taktyka, strategia, metody. Cz. 2. Lata 1948–1949,
oprac. A. Paczkowski, Warszawa 1996, s. 18–21.
K. Rokicki, Aparatu obraz wáasny…, s. 25–26.
M. Kotarski, Początki wáadzy ludowej w powiecie czĊstochowskim (1945–1948), CzĊstochowa
1985, s. 17–18.
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Grupy operacyjne tworzono nie tylko dla WUBP, ale równieĪ dla poszczególnych miast. Jedną z takich grup powoáano rozkazem nr 6 MBP z 12 stycznia
1945 r. Jej zadaniem byáo zorganizowanie MUBP w CzĊstochowie. Kierownikiem owej grupy byá Wáadysáaw Dziadosz, który peániá dotychczas funkcjĊ zastĊpcy kierownika Sekcji II WUBP w Lublinie. Oprócz niego w skáad grupy
wchodzili: Tadeusz Polak, Paweá Mirosáaw, Czesáaw Tkaczyk, Adam Baran, Jan
Pastwa, Arseni Wojtowicz, Marek Gil. Kilku spoĞród wymienionych miaáo juĪ
za sobą pracĊ w okresie tzw. Polski Lubelskiej w aparacie bezpieczeĔstwa np.:
Tkaczyk i Baran w PUBP w Lublinie, czy Wojtowicz i Gil w PUBP w Tomaszowie Lubelskim. Funkcjonariusze MUBP w CzĊstochowie rozpoczĊli pracĊ
w dniach 22–29 stycznia 1945 r. W tym samym czasie swoją niechlubną dziaáalnoĞü rozpocząá w CzĊstochowie PUBP. Byá on równieĪ tworzony z grupy operacyjnej, powoáanej tym samym rozkazem. Jej kierownikiem byá Wincenty Podáubny, a oprócz niego tworzyli ją: Franciszek Olas, Jan Jakóbczyk, Kazimierz
Handeraj. Wszyscy czáonkowie grupy operacyjnej dla zorganizowania PUBP
w CzĊstochowie mieli za sobą pracĊ w strukturach powiatowych aparatu bezpieczeĔstwa np: Podáubny w Hrubieszowie, a Jakóbczyk i Handeraj w KraĞniku.
Jednak najbardziej „doĞwiadczonym” funkcjonariuszem byá Olas, który dotychczas byá zatrudniony w WUBP w Lublinie. Siedzibą MUBP w CzĊstochowie byá
poniemiecki budynek biura kanalizacji i wodociągów przy ul. Waszyngtona 45,
natomiast PUBP otrzymaá gmach po gestapo przy ul. KiliĔskiego 10. Jednak
tymczasowo obydwa urzĊdy mieĞciáy siĊ w jednym budynku, bowiem gmach
przy ul. KiliĔskiego wymagaá remontu. W koĔcu marca MUBP w CzĊstochowie
otrzymaá nowy budynek na ul. ĝląskiej 22. Braki kadrowe uzupeániano poprzez
delegowanie do pracy w czĊstochowskim aparacie bezpieczeĔstwa czáonków
PPR. Wydatną pomocą w tym zakresie sáuĪyá Antoni Gáadysz z Komitetu Miejskiego PPR13.
Struktura aparatu bezpieczeĔstwa w latach 1945–1953 r. wedáug Ryszarda
Terleckiego przedstawia siĊ nastĊpująco:
„— Gabinet Ministra
— Wydziaá Personalny
— Departament I (kontrwywiad)
– Wydziaá I (walka z wywiadem niemieckim)
- Sekcja 1 (zwalczanie niemieckiego podziemia)
- Sekcja 2 (problem volksdeutschów)
– Wydziaá II (walka z wywiadem angielskim)
– Wydziaá III (walka z wywiadem amerykaĔskim i francuskim)
– Wydziaá IV (walka z innymi wywiadami)
13

D. WĊgrzyn, Wytyczne do pracy…, s. 166–167, 169.

130

—

—
—

—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Andrzej Szczypka

– Wydziaá V (obsáuga i ochrona Misji Zagranicznych na terytorium Polski)
– Wydziaá „A” (walka z antykomunistycznym podziemiem)
Departament II (operacyjny)
– Wydziaá I (kartoteka, ewidencja operacyjna)
– Wydziaá II (fotografika Ğledcza i ekspertyzy)
– Wydziaá III (áącznoĞü radiowa)
– Wydziaá IV (szyfry)
– Wydziaá V (poczta specjalna)
– Wydziaá Zaopatrzenia Technicznego
– Wydziaá Specjalny
– Wydziaá Druków
– Wydziaá Kontroli Pomiarów
– Wydziaá Cenzury (od stycznia 1956 r. Gáówny Urząd Cenzury)
– Wydziaá Ogólny (m.in. Archiwum)
Departament III (zaopatrzenie)
Departament IV (ekonomiczny)
– Wydziaá I (ochrona przemysáu ciĊĪkiego)
– Wydziaá II (ochrona przemysáu lekkiego)
– Wydziaá III (ochrona handlu, aprowizacji i spóádzielczoĞci)
– Wydziaá IV (ochrona rolnictwa i lasów)
– Wydziaá VI (ochrona transportu samochodowego i lotniczego oraz áącznoĞci)
– Wydziaá VII (ochrona odbudowy)
– Wydziaá VIII (ochrona kolei)
Departament V (spoáeczno-polityczny)
– Wydziaá I (ochrona partii i ugrupowaĔ politycznych)
– Wydziaá II (ochrona instytucji kulturalnych, oĞwiatowych i wolnych zawodów)
– Wydziaá III (ochrona administracji paĔstwowej)
– Wydziaá IV (kontrola máodzieĪy)
– Wydziaá V (kontrola i zwalczanie duchowieĔstwa)
Wydziaá do Walki z Bandytyzmem
Samodzielny Wydziaá II (wywiad)
Samodzielny Wydziaá III (obserwacja zewnĊtrzna)
Samodzielny Wydziaá IV (Ğledczy)
Samodzielny Wydziaá do spraw Funkcjonariuszy
Wydziaá WiĊzieĔ i Obozów
Wydziaá Ochrony Rządu
Wydziaá Finansowy
Komendantura (m.in. areszt wewnĊtrzny)

Aparat bezpieczeĔstwa w powiecie czĊstochowskim w latach 1945–1956...

131

— Szefostwo SáuĪby Zdrowia”14.
Zmiana w strukturach MBP nastąpiáa latem 1954 r., kiedy to zlikwidowano
Departamenty III i V. W wyniku tej ,,kosmetycznej” zmiany powoáano „nowy”
Departament III, który byá podzielony z kolei na kilka Wydziaáów: I zajmowaá
siĊ wrogami „wáadzy ludowej” na wsi, II osobami, które w przeszáoĞci byáy
związane z ruchem socjalistycznym, III interesowaá siĊ byáymi czáonkami podziemia poakowskiego oraz dziaáaczami „sanacji”, natomiast IV rozpracowywaá
zwolenników ruchu narodowego, V zajmowaá siĊ wykrywaniem i unieszkodliwianiem organizacji rewizjonistycznych, VI interesowaá siĊ máodzieĪą, VII kontrolowaá pracĊ oĞrodków naukowych i kulturalnych oraz media15.
W terenie kierowników WUBP, PUBP, MUBP od lipca 1946 r. nazywano
„szefami”, a w wydziaáami kierowali „naczelnicy”16. W strukturach lokalnych
aparatu bezpieczeĔstwa najwaĪniejszą rolĊ miaá odgrywaü szef, którego zadaniem byáa kontrola i nadzór nad aktywnoĞcią caáego podlegającego mu urzĊdu.
Ponadto kierowaá Wydziaáem I, Wydziaáem Personalnym, Wydziaáem Walki
z Bandytyzmem, MO, „wyznaczaá zadania” dla KBW oraz „prowadziá pracĊ”
z najwaĪniejszymi agentami. Inne byáy zadania zastĊpcy szefa urzĊdu, a mianowicie organizowanie i kontrola pracy Wydziaáu II, Wydziaáu WiĊzieĔ i Obozów,
Wydziaáu Kontroli Prasy. W terenie zamiast wydziaáów tworzono sekcje, które
odpowiadaáy poszczególnym wydziaáom na szczeblu WUBP.
ObsadĊ personalną MUBP i PUBP w CzĊstochowie prezentuje diagram 1.
Diagram 1
Kierownictwo MUBP i PUBP w CzĊstochowie w latach 1945–195617
MUBP CzĊstochowa
Kierownicy/szefowie
Wáadysáaw Dziadosz
Wincenty Podáubny
Stanisáaw Kord
Czesáaw Borecki (Byk)
14

15
16
17

12 I – 10 IV 1945
V – 13 XI 1945
XI 1945 – 29 VI 1946
3 IX 1946 – 1 XI 1947

R. Terlecki, Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeĔstwa w Polsce 1944–1990,
Kraków 2007, s. 348–349; confer: M. Piotrowski, Ludzie bezpieki w walce z Narodem i KoĞcioáem, Lublin 2000, s. 13–17.
R. Terlecki, Miecz i tarcza…, s. 120.
H. Dominiczak, Organy bezpieczeĔstwa PRL 1944–1990..., s. 23.
Aparat bezpieczeĔstwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 1, 1944–1956, red. K. Szwagrzyk,
Warszawa 2005, s. 184–185; (uwzglĊdniono osoby peániące funkcje szefa i zastĊpcy. UB w CzĊstochowie podlegaá zmianom organizacyjnym. Najpierw do grudnia 1945 r. istniaá PUBP i MUBP.
W tymĪe miesiącu dokonano poáączenia obydwu urzĊdów i odtąd istniaá MUBP. Po reformie
administracyjnej i wyáączeniu CzĊstochowy z woj. kieleckiego i przyáączeniu do woj. katowickiego w czerwcu 1950 r. w latach 1950–1952 istniaá PUBP, natomiast od 1952 r. do 1955 r. byá
to z kolei UBP MiP, a w latach 1955–1956 PUdsBP).
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Stanisáaw Mozal
ZastĊpcy
Stanisáaw Musiaá
Edward Andree
Kazimierz Zborowski
Jan Brol
Jan Jakóbczak
Józef Gawron
Stanisáaw Mozal
PUBP/PUdsBP CzĊstochowa
Kierownicy/szefowie
Wincenty Podáubny
(?) Dąbrowski
Stanisáaw PiwoĔski
Antoni Klikiewicz
Zdzisáaw Krauze
Witold Korepta
ZastĊpcy
Jan Jakóbczak
Jan Gajda
Stanisáaw PiwoĔski
Kazimierz Dziwirek
Stanisáaw Ostachowski
Stanisáaw KrĊgiel
Stanisáaw Ostachowski
Witold Korepta
Antoni Nowak
Mieczysáaw Józefowski
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p.o. 1 X 1947 – 1 I 1948
I – III 1945
30 III 1945 – (?)
(?) – 20 VII 1945
8 VIII 1945 – 6 IX 1946
XII 1945 – IX 1946
6 VIII – 25 XI 1946
(?) – 1 X 1947

I 1945 – (?)
1948 – 1949
1950 – 1951
1 IX 1952 – (?)
1 VI 1953 – 1955
15 IV 1955 – 27 XII 1956
II – IV (V?) 1945 – (?)
(?) – 1 II 1949
1950 – 1 IX 1952
15 XI 1951 – 30 IX 1954
1 VII 1952 – 15 III 1953
15 V 1953 – 15 IV 1954
1 VI 1954 – 31 III 1955
30 IX 1954 – 15 IV 1956
1 IV 1955 – (?)
15 IV – 31 XII 1956

ħródáo: Diagram opracowany przez Wacáawa DubiaĔskiego i Adama Dziuroka na podstawie materiaáów IPN.

W strukturze aparatu bezpieczeĔstwa waĪną rolĊ odgrywaáa Milicja Obywatelska. Proces budowy jej struktur trwaá od 27 lipca 1944 r., kiedy to PKWN
uchwaliá dekret o utworzeniu tej formacji. JednakĪe dekret ten nie zostaá opublikowany w „Dzienniku Ustaw” i tym samym nie wszedá w Īycie. Dopiero 7 paĨdziernika 1944 r. uchwalono dekret o MO. Zgodnie z tymĪe dekretem MO zorganizowano na wzór formacji wojskowej i podporządkowano MBP – Radkiewiczowi, chociaĪ formalnie na jej czele staá komendant gáówny gen. Franciszek
JóĨwiak18. W myĞl zapisów ostatniego dekretu o MO zostaáa powoáana i funkcjonowaáa jako formacja scentralizowana, która byáa waĪnym elementem aparatu administracyjnego paĔstwa polskiego. Niezbyt jasno przedstawiaáy siĊ kompetencje MO. CzĊsto dochodziáo do zadraĪnieĔ z administracją paĔstwową, tj.
18

Z. Jakubowski, Milicja Obywatelska 1944–1948, Warszawa 1988, s. 45–49, 65.
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wojewodami i starostami, bowiem chcieli mieü oni wpáyw na dziaáalnoĞü nie
tylko milicji, ale i urzĊdów bezpieczeĔstwa. Jednak uksztaátowaáa siĊ sytuacja
zupeánie odmienna. Organy represji zawáaszczyáy sobie kontrolĊ nad wszelką
dziaáalnoĞcią spoáeczno-polityczną spoáeczeĔstwa. Przykáadem byáo wydawanie
zezwoleĔ na zwoáywanie zgromadzeĔ. Początkowo to uprawnienie naleĪaáo do
starostów. Tymczasem w poáowie 1945 r. w kwestiĊ tĊ zaczĊli ingerowaü kierownicy urzĊdów bezpieczeĔstwa. Starostowie otrzymali informacjĊ, Īe decyzja
pozytywna w sprawie zebrania np. związków zawodowych, partii politycznych,
moĪe byü wydana tylko po akceptacji lokalnych wáadz bezpieczeĔstwa. W województwie kieleckim szef WUBP mjr Wáadysáaw SobczyĔski wydaá 27 maja 1946 r.
zarządzenie, którego adresatem byáy partie polityczne, związki zawodowe, stowarzyszenia itd. W dokumencie tym nakazaá, aby wszystkie planowane zebrania byáy
meldowane w najbliĪszym urzĊdzie bezpieczeĔstwa publicznego. W zawiadomieniu naleĪaáo podaü wszelkie informacje, np.: kto, kiedy je zwoáywaá, w jakim celu
oraz, co waĪniejsze, listĊ mówców wraz z planowaną treĞcią wystąpieĔ19.
Oprócz kontroli spoáeczeĔstwa MO na podstawie rozkazu MBP nr 70 z 23
lipca 1946 r. braáa udziaá razem z wojskami Korpusu BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego i funkcjonariuszami UB w zwalczaniu podziemia niepodlegáoĞciowego20. Wykonanie tego rozkazu spoczĊáo gáównie na milicjantach z komend
powiatowych.
W CzĊstochowie po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej utworzono dwie
Komendy MO: Miejską i Powiatową. Siedzibą Komendy Miejskiej MO byá budynek przy ul. ĝląskiej 15/17, a pierwszym komendantem mianowano por. Pawáa Ligusa, natomiast jego zastĊpcą zostaá ppor. Stanisáaw KarpiĔski. Funkcja zastĊpcy komendanta w strukturach MO byáa waĪna, bo wedáug ówczesnych
wáadz partyjnych odpowiadaá on za wydziaá polityczno-wychowawczy. Zorganizowano w CzĊstochowie cztery komisariaty MO, w których w marcu 1945 r.
byáo zatrudnionych 270 funkcjonariuszy21.
W tym samym czasie powstaáa Komenda Powiatowa MO. Na stanowisko
komendanta powiatowego MO wyznaczono ppor. Franciszka Borkowskiego,
a jego zastĊpcą zostaá por. Edward Bekus. KP MO zajmowaáa gmach na rogu
ulic ĝląskiej i Waszyngtona. W powiecie czĊstochowskim zorganizowano
w 1945 r. 23 posterunki MO, w których pracowaáo 243 milicjantów. DuĪo niĪszy byá wskaĨnik „upartyjnienia” posterunkowych w porównaniu do funkcjonariuszy UB, bowiem niewiele ponad 20 proc. naleĪaáo do PPR22.
P. Majer, Milicja Obywatelska w systemie organów wáadzy PRL. Zarys problematyki i Ĩródáa,
ToruĔ 2003, s. 43–45, 55.
20
Z. Jakubowski, Milicja Obywatelska…, s. 411.
21
M. Kotarski, Początki wáadzy ludowej…, s. 23.
22
Ibidem, s. 23–24.
19
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WzglĊdna autonomia, jaką cieszyáa siĊ MO w pierwszych trzech latach swego istnienia, zakoĔczyáa siĊ w momencie wydania rozkazu nr 13 z 18 marca
1949 r. Na podstawie powyĪszego rozkazu MO zostaáa podporządkowana MBP
i weszáa w skáad aparatu bezpieczeĔstwa. W sposób formalny podporządkowano
komendantów wojewódzkich, powiatowych i miejskich MO ich „kolegom”
z aparatu represji, a wiĊc lokalnym szefom z WUBP, PUBP, MUBP. Zmiana ta
nie doprowadziáa do modyfikacji zadaĔ, jakie postawiono wczeĞniej przed MO.
W dalszym ciągu jej rolą miaáo byü zwalczanie przestĊpczoĞci kryminalnej oraz
ochrona áadu i porządku publicznego23.
Z UB i MO wspóápracowaáa Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej
(ORMO). Powstaáa ona na mocy uchwaáy Tymczasowego Rządu JednoĞci Narodowej z 21 lutego 1946 r. Jej szeregi szybko rosáy, bowiem dwa lata od utworzenia liczyáa ponad 143 tys. czáonków24. W CzĊstochowie powstaáa w kwietniu
1946 r. z inicjatywy Komitetu Powiatowego PPR Komisja Organizacyjna
ORMO. Na komendanta powiatowego ORMO wyznaczono Stanisáawa Ciesielskiego z PPR. Zadaniem Ciesielskiego i wspomnianej juĪ komisji byáo utworzenie w kaĪdej gminie powiatu placówki tejĪe formacji. Jednak nie zostaáo to polecenie wykonane dokáadnie, bowiem w trzech gminach powiatu czĊstochowskiego, a mianowicie: WĊglowice, Panki i PrzystajĔ, placówek tych nie powoáano. Táumaczono ten stan rzeczy dosyü naiwnie, Īe ludnoĞü tych gmin z powodu
przedwojennej granicy z III Rzeszą i trudnienia siĊ nielegalnym handlem, kradzieĪą, káusownictwem byáa „nastawiona negatywnie do wszelkiej istniejącej
wáadzy”25. Nie wspomniano natomiast nic o podziemiu niepodlegáoĞciowym
i jego wpáywach ani teĪ o niechĊci mieszkaĔców gmin do komunistów, jak równieĪ
braku zwolenników „nowej wáadzy” w tej czĊĞci powiatu czĊstochowskiego.
Ogóáem powstaáo 15 placówek gminnych ORMO. Doáączano do tej liczby, jako
jeszcze jedną, KomendĊ Powiatową. W 1947 r. spoĞród wszystkich czáonków
ORMO ponad 68 proc. naleĪaáo do PPR, w tym robotnicy stanowili 53 proc26.
Siáy UB i MO byáy za maáe, aby pokonaü i zniszczyü podziemie niepodlegáoĞciowe. W tym celu komuniĞci utworzyli w sierpniu 1944 r. Wojska WewnĊtrzne (WW), których dowódcą mianowano ppák. Henryka ToruĔczyka. Podlegaáy one zwierzchnictwu kierownika resortu BezpieczeĔstwa Publicznego
Radkiewicza. WW podlegaáy rozbudowie. JuĪ w marcu 1945 r. ich stan etatowy
wynosiá 32 tys. Īoánierzy. Dokonano zmiany nazwy na Korpus BezpieczeĔstwa
WewnĊtrznego (KBW), a na dowódcĊ wyznaczono radzieckiego gen. Bolesáawa

23

P. Majer, Milicja Obywatelska w…, s. 61.
Z. Jakubowski, Milicja Obywatelska…, s. 412–413.
25
M. Kotarski, Początki wáadzy ludowej…, s. 43.
26
Ibidem, s. 42.
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Kieniewicza27. KBW zostaá podzielony organizacyjnie m.in. na kilkanaĞcie specjalnych puáków bezpieczeĔstwa, które rozlokowano w caáym kraju. W Kielcach
stacjonowaáy: 8. puák bezpieczeĔstwa i 10. samodzielny batalion ochrony28.
W Wojsku Polskim, utworzonym w ZSRR, funkcjonowaáy organy Informacji. Do ich zadaĔ naleĪaá kontrwywiad wojskowy, a dokáadnie zajmowaáy siĊ
wyszukiwaniem w szeregach wojska ,,wrogów klasowych”, np.: byáych Īoánierzy AK, którzy zataili tĊ waĪną informacjĊ. Organ ten rozpocząá dziaáalnoĞü
z chwilą powoáania 10 wrzeĞnia 1944 r. Zarządu Informacji Naczelnego Dowództwa WP. Zostaá on zorganizowany na wzór radzieckiego kontrwywiadu
wojskowego „Smiersz”, NKWD i NKGB. Na szefa Zarządu Informacji WP wyznaczono pák Piotra KoĪuszko29. W Kielcach dziaáaá Wydziaá Informacji 2. Dywizji Piechoty, którego szefem byá kpt. Leopold NowiĔski30. W CzĊstochowie
przy 6. puáku piechoty (pp) byáa aktywna Sekcja Informacji.
Jak wyglądaáa dziaáalnoĞü aparatu represji w powiecie czĊstochowskim?
DziaáalnoĞü aparatu bezpieczeĔstwa w CzĊstochowie rozpoczĊáa siĊ w momencie, gdy zostaá on zorganizowany z grup operacyjnych. W pierwszym roku
swojego istnienia aktywnoĞü funkcjonariuszy UB skupiáa siĊ na osobach, które
podpisaáy niemiecką listĊ narodowoĞciową, czyli tzw. volkslistĊ, oraz na rozpracowaniu i rozbiciu struktur podziemia niepodlegáoĞciowego. Od lutego do
kwietnia 1945 r. gáównie byáy aresztowane osoby za podpisanie volkslisty31. Nie
wiadomo, czy UB w CzĊstochowie, przejmując gmach po gestapo, nie zagarnąá
dokumentacji o konfidentach tajnej policji niemieckiej, jak równieĪ o osobach,
które podpisaáy volkslistĊ. NaleĪy wysnuü hipotezĊ, iĪ szybko wycofujące siĊ
wojska niemieckie pod naporem ofensywy Armii Czerwonej nie zdąĪyáy zniszczyü bądĨ wywieĨü wszystkich dokumentów. Tym naleĪaáoby táumaczyü masowe aresztowania volksdeutschów. CzĊĞü spoĞród tych zatrzymaĔ byáa niewątpliwie spowodowana donosami od miejscowej ludnoĞci. Jednak, jaki byá to
wskaĨnik, trudno dzisiaj ustaliü, gdyĪ w materiale Ĩródáowym nie ma o tym
wzmianki.
Wobec podziemia niepodlegáoĞciowego aparat bezpieczeĔstwa stosowaá
róĪne metody w celu jego likwidacji. Jedną z nich byáy amnestie, ogáoszone
2 sierpnia 1945 r., i druga – po zwyciĊstwie komunistów w wyborach do Sejmu
Ustawodawczego z 22 lutego 1947 r. CzĊstochowski UB stosowaá wobec ujaw27
28
29

30

31

H. Dominiczak, Organy bezpieczeĔstwa PRL 1944–1990…, s. 20.
M. Jaworski, Korpus BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego 1945–1965, Warszawa 1984, s. 42.
J. PoksiĔski, „TUN” Tatar – Utnik – Nowicki. Represje wobec oficerów wojska polskiego w latach 1949–1956, Warszawa 1992, s. 24.
W. Tkaczew, Powstanie i dziaáalnoĞü organów Informacji Wojska Polskiego w latach 1943–1948.
Kontrwywiad wojskowy, Warszawa 1994, s. 67.
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niających siĊ oficerów i Īoánierzy jedną z metod pracy, jaką byáa rozmowa
z funkcjonariuszem aparatu represji. Starano siĊ podczas rozmowy ustaliü, jaki
dana osoba ma stosunek do komunistów, Armii Czerwonej itd.32 Przeprowadzane rozmowy z ujawniającymi siĊ miaáy gáównie na celu zbudowanie siatki agenturalnej wĞród nich, bowiem praca aparatu represji opieraáa siĊ w znacznym
stopniu na wiadomoĞciach zebranych od sieci tajnych wspóápracowników33.
Wobec ujawniających siĊ funkcjonariusze UB stosowali róĪne metody terroru i zastraszenia, áamiąc tym samym postanowienia dekretu o amnestii z 1945 r.
Prezydent CzĊstochowy w swoim piĞmie do wojewody kieleckiego wskazywaá
na bezprawie UB, np.: przetrzymywano w areszcie osoby bez sankcji prokuratorskiej, ani nie przekazywano ich do sądów. Dopuszczano siĊ równieĪ zwykáych kradzieĪy pod pozorem konfiskaty mienia, gdy nie zapadá wyrok sądu34.
Pomimo szykan i represji, w 1945 r. w powiecie czĊstochowskim ujawniáo
siĊ 673 czáonków podziemia niepodlegáoĞciowego. WĞród tej liczby byáo szeĞciu
oficerów sztabowych, którzy mieli stopieĔ wojskowy podpuákownika i majora35.
Podczas obowiązywania drugiej amnestii w 1947 r. ujawniáy siĊ 473 osoby. Jednak czáonkowie podziemia niepodlegáoĞciowego stanowili tylko niewielki procent, bowiem byáo to 66 osób. Ogromną wiĊkszoĞü wĞród ujawnionych stanowili
dezerterzy z WP, KBW, UB, MO, a nie zabrakáo takĪe pospolitych przestĊpców36.
Nie wszyscy byli Īoánierze AK chcieli siĊ ujawniü. Niektórzy spoĞród nich
zamierzali walczyü dalej przeciwko systemowi komunistycznemu. Takim czáowiekiem byá kpt. Stanisáaw SojczyĔski ps. „Warszyc”, „ĝwirski”. Kierowaá on organizacją wojskową o nazwie Samodzielna Grupa Konspiracyjnego Wojska Pol32

33

34

35

36

Archiwum Instytutu PamiĊci Narodowej w Katowicach (dalej: AIPN Ka), sygn. 011/44, t. 1,
Raport z dziaáalnoĞci operatywnej drugiej sekcji PUBP w CzĊstochowie za pierwszą dekadĊ
paĨdziernika 1945 r., k. 85.
Tajna sieü wspóápracowników aparatu bezpieczeĔstwa dzieliáa siĊ na trzy kategorie, a mianowicie: rezydenci, agenci, informatorzy. Jak pisaá Zdzisáaw Zblewski, „agenci i informatorzy są
to osoby pozyskane do tajnej wspóápracy, posiadający takie cechy osobiste, zdolnoĞci i moĪliwoĞci, które pozwalają organom bezpieczeĔstwa publicznego wykorzystywaü je do wykrywania i rozpracowywania agentury wywiadów kapitalistycznych, uczestników antyludowego podziemia oraz innych wrogich elementów. Agent jest to najcenniejszy i najbardziej wykwalifikowany tajny wspóápracownik organów bezpieczeĔstwa. Informator obserwuje z reguáy dziaáania
osób, którymi interesują siĊ organa bezpieczeĔstwa. Rezydent jest to tajny wspóápracownik rekrutujący siĊ z reguáy spoĞród posiadających doĞwiadczenie polityczne czáonków i kandydatów
PZPR. Za poĞrednictwem rezydenta pracownik operacyjny kieruje pracą informatorów”. Vide:
Z. Zblewski, Leksykon PRL-u, Kraków 2000, s. 11.
R. ĝmietanka-Kruszelnicki, Podziemie poakowskie na KielecczyĨnie w latach 1945–1948, Kraków 2002, s. 120.
AIPN Ka, sygn. 011/44, t. 1, Raport z dziaáalnoĞci operatywnej drugiej sekcji PUBP CzĊstochowa za pierwszą dekadĊ paĨdziernika 1945 r., k. 85.
AIPN Ka, sygn. 011/44, t. 1, Sprawozdanie roczne za 1947 r., k. 158 – 159.
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skiego „Lasy” (KWP). Ugrupowanie dziaáaáo w powiatach radomszczaĔskim, piotrkowskim, wieluĔskim, czĊstochowskim oraz na Górnym ĝląsku. Dowódca organizacji SojczyĔski byá negatywnie nastawiony do amnestii z sierpnia 1945 r.37
Aparat bezpieczeĔstwa wobec organizacji i osób, które nie ujawniáy siĊ podczas amnestii, podejmowaá dziaáania mające na celu ich zlikwidowanie. W przypadku KWP powoáano w kwietniu 1946 r. na rozkaz szefa WUBP w àodzi Mieczysáawa Moczara specjalną grupĊ operacyjną liczącą aĪ 1000 Īoánierzy KBW,
WP, Armii Czerwonej i milicjantów. Grupa dziĊki pracy Ğledczej i operacyjnej
aresztowaáa kilkanaĞcie osób, w tym Henryka BrzózkĊ, który podjąá wspóápracĊ
z aparatem bezpieczeĔstwa i podaá informacjĊ, gdzie w CzĊstochowie przebywa
komendant KWP SojczyĔski. Zostaá on aresztowany przez pracowników WUBP
àódĨ 28 czerwca 1946 r., w CzĊstochowie w mieszkaniu przy ul. WrĊczyckiej
17/25. SojczyĔski podczas aresztowania nie stawiaá oporu. Byá pewny, iĪ zatrzymania dokonaá PUBP w CzĊstochowie i bĊdzie siĊ mógá z niego uwolniü,
bowiem z KWP wspóápracowaá szef MUBP w CzĊstochowie Stanisáaw Korol,
który na wiadomoĞü o aresztowaniu „Warszyca” popeániá samobójstwo38. NaleĪy dodaü, iĪ z KWP wspóápracowali takĪe milicjanci, np.: kierownik I Komisariatu MO w CzĊstochowie Stanisáaw Kwec, który byá podkomendnym SojczyĔskiego z czasów okupacji niemieckiej. ZastĊpca Kweca Jan Pawáowski równieĪ
wspóápracowaá z tym ugrupowaniem zbrojnym39. AresztowaĔ milicjantów, którzy podjĊli wspóádziaáanie z podziemiem zbrojnym, dokonywali funkcjonariusze
MUBP w CzĊstochowie. Jednym z zatrzymanych byá Józef Janik ps. „Anioá”.
OskarĪano go o to, Īe „braá áapówki” za zwolnienie kogoĞ z aresztu MO lub UB.
PowaĪniejszym zarzutem, jaki postawiono „Anioáowi”, byáo ostrzeganie przed
zamierzonymi dziaáaniami aparatu bezpieczeĔstwa, które byáy wymierzone
w podziemie. KaĪda taka akcja koĔczyáa siĊ niepowodzeniem UB, bowiem nikogo nie aresztowano40.
CzĊstochowski UB przeprowadzaá niezaleĪnie od powoáywanych na szczeblu województwa grup operacyjnych wáasne operacje pacyfikacyjne. Jedna
z nich odbyáa siĊ o póánocy 9 sierpnia 1946 r. Aby ją przeprowadziü, sformowano grupĊ záoĪoną z Īoánierzy 6 pp., KBW oraz funkcjonariuszy MUBP. Jej celem byáy kwatery organizacji podziemnej, prawdopodobnie KWP, we wsiach
Kuleje, Nowiny, Bór Zapilski. Akcja nie powiodáa siĊ, bowiem ktoĞ z funkcjonariuszy UB przekazaá wiadomoĞü o mającej siĊ odbyü pacyfikacji. Nie zatrzy37
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mano nikogo z ugrupowania partyzanckiego, natomiast UB aresztowaáo 24 osoby, które byáy podejrzane o wspóápracĊ z podziemiem41.
Pacyfikacje wsi sprzyjających podziemiu lub podejrzewanych o sympatie
dla legalnej opozycji, czyli Polskiego Stronnictwa Ludowego, przeprowadzano
co pewien czas. W 1947 r. UB przeprowadziá trzy akcje pacyfikacyjne. Aby je
zrealizowaü, áączono siáy KBW, 6 pp., UB, MO. Pierwsza zostaáa dokonana we
wsiach powiatu czĊstochowskiego 20 marca 1947 r., ale nie przyniosáa ona praktycznie Īadnych efektów, które zadowoliáyby aparat represji, bowiem aresztowano jedną osobĊ. NastĊpną akcjĊ pacyfikacyjną przeprowadzono w nocy z 23 na
24 listopada 1947 r. w gminach: WĊglowice, PrzystajĔ, Panki, Olsztyn, Záoty
Potok. Kolejną pacyfikacjĊ przeprowadzono w ĝwiĊta BoĪego Narodzenia 1947 r.
w gminach: Lipie, Popów, MiedĨno, Wancerzów, Przyrów, Grabówka, DĨbów.
W tych dwóch przedsiĊwziĊciach aparat represji zatrzymaá áącznie ponad 200
osób42. NaleĪy dodaü, iĪ te zorganizowane dziaáania byáy prowadzone w nocy
w celu zastraszenia spoáeczeĔstwa. Dokonując ich zwáaszcza w waĪne ĞwiĊta,
jakim niewątpliwie jest czas BoĪego Narodzenia, pokazywano lokalnej spoáecznoĞci, iĪ dla aparatu bezpieczeĔstwa nie ma Īadnej ĞwiĊtoĞci. OczywiĞcie, dokonując tej akcji w ĞwiĊta, liczono na aresztowanie osób poszukiwanych, czyli
ukrywających siĊ czáonków podziemia niepodlegáoĞciowego lub sympatyków
PSL u swoich rodzin. Przeprowadzone operacje przynosiáy zakáadany skutek dla
wáadz komunistycznych, np.: ludnoĞü gminy Popów zaczĊáa, jak pisano w raporcie, nagle ,,sympatyzowaü” z „wáadzą ludową” i páaciü podatki jako pierwsza43.
Zapomniano dopisaü w raporcie, iĪ byá to skutek zastraszenia i terroru aparatu
bezpieczeĔstwa.
Oprócz akcji typowo represyjnych czĊstochowski UB podejmowaá dziaáania,
które moĪna okreĞliü mianem „zabezpieczających”. Pierwszą taką akcjĊ podjĊto
w koĔcu kwietnia 1947 r. w związku ze ĞwiĊtem 1 Maja. Aparat bezpieczeĔstwa, obawiając siĊ zakáóceĔ i wystąpieĔ przeciwników wáadzy ludowej, podjąá
okreĞlone dziaáania. Jednym z nich byáa wzmoĪona praca z siecią agenturalno-informacyjną. Zbierano meldunki, o czym rozmawiają robotnicy w zakáadach
pracy, jakie mają plany na ĝwiĊto Pracy. Ponadto w samo ĞwiĊto patrolowano
ulice razem z MO i kontrolowano przemarsz pochodu, który odbyá siĊ bez zakáóceĔ. Takie same przedsiĊwziĊcia podjĊto na obchodzone dwa dni póĨniej
ĞwiĊto 3 Maja, które byáo zwykáym dniem pracy. Tym razem nie byáo pochodu,
tylko máodzieĪ uczestniczyáa we mszach Ğw. w koĞcioáach czĊstochowskich44.
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AIPN KA, sygn. 011/1, t. 1, cz. 2, Raport specjalny z operacji przeprowadzonej w dniu 8 sierpnia 1946 r., k. 140.
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Dziaáania aparatu bezpieczeĔstwa przed ĞwiĊtem 3 Maja wynikaáy z obawy, aby
nie powtórzyáy siĊ demonstracje i pochody máodzieĪy, jakie miaáy miejsce rok
wczeĞniej w wielu miastach Polski, np.: Krakowie, Gliwicach, Katowicach, Sosnowcu, Warszawie, àodzi45. Podobne obawy, jak przed powtórką wydarzeĔ
z 3 Maja 1946 r., miaáy wáadze bezpieczeĔstwa w dniach 14–15 sierpnia 1947 r.
Strach aparatu UB wynikaá z tego, iĪ wĞród masy pielgrzymów, którzy zgromadzili siĊ na uroczystoĞciach maryjnych na Jasnej Górze, mogáoby dojĞü do spontanicznego uformowania siĊ pochodu i demonstracji, a wáadze komunistyczne
chciaáy temu za wszelką cenĊ zapobiec. W tym celu przygotowano doĞü duĪe siáy UB – 90 funkcjonariuszy ubranych w cywilne ubrania i 56 umundurowanych
milicjantów, a obszar miasta podzielono na 15 sektorów. KaĪdy sektor posiadaá
áącznoĞü z MUBP. Gdyby zaszáa koniecznoĞü uĪycia siáy wobec pielgrzymów,
wáadze bezpieczeĔstwa przygotowaáy w pogotowiu 250 Īoánierzy KBW oraz
100 Īoánierzy WP z 6. pp., druĪynĊ straĪacką i, co waĪniejsze, 20 funkcjonariuszy UB i 90 milicjantów. Nie wiadomo, ilu byáo pątników46. Siáy, jakie zostaáy
zgromadzone przez aparat bezpieczeĔstwa, z pewnoĞcią wystarczyáyby do stáumienia wszelkich demonstracji antyrządowych. KomuniĞci, jak wskazuje materiaá Ĩródáowy, obawiali siĊ jeszcze – pomimo „wygranych” wyborów do Sejmu
Ustawodawczego – spoáeczeĔstwa i uznawali, iĪ nie byáo ono jeszcze wystarczająco zastraszone i podporządkowane.
Jak juĪ wyĪej wspomniano, oprócz ugrupowaĔ zbrojnych aparat bezpieczeĔstwa zwalczaá podziemie polityczne. Do podziemia politycznego zaliczano dziaáające nielegalnie, gdyĪ wáadze komunistyczne odmówiáy zgody na legalną dziaáalnoĞü, Stronnictwo Narodowe. W CzĊstochowie 3 stycznia 1947 r. aresztowano prezesa zarządu okrĊgu SN Klemensa Klanczewskiego ps. „Maciej”. Natomiast dwa dni wczeĞniej zatrzymano jego zastĊpcĊ Lucjana KwaĞniewskiego ps.
„Józef”. W mieszkaniu Klenczewskiego funkcjonariusze UB po przeprowadzonej rewizji znaleĨli prasĊ konspiracyjną i ksiąĪki, a ponadto listy i pokwitowania
organizacyjne. Najprawdopodobniej podrzucono „Maciejowi” amunicjĊ do pistoletu, gdyĪ broni nie znaleziono47. Miaá to byü dodatkowy dowód obciąĪający
prezesa SN.
WaĪną rolĊ aparat UB odegraá w kontrolowaniu i ograniczaniu dziaáalnoĞci
legalnej opozycji politycznej – Polskiego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa
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à. KamiĔski, Polacy wobec nowej rzeczywistoĞci 1944–1948. Formy pozainstytucjonalnego
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AIPN Ka, sygn. 011/1, t. 1, cz. II, Raport dekadowy od dnia 8 sierpnia 1947 r. do dnia 18 sierpnia 1947 r., k. 50.
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140

Andrzej Szczypka

Pracy, oraz w przeprowadzeniu i sfaászowaniu referendum i wyborów do Sejmu
Ustawodawczego.
W powiecie czĊstochowskim Stronnictwo Pracy rozpoczĊáo dziaáalnoĞü po
powrocie w lipcu 1945 r. do Polski prezesa Karola Popiela. Wtedy teĪ w caáym
kraju zaczĊáy powstawaü koáa SP. FunkcjĊ prezesa SP w pow. czĊstochowskim
peániá do marca 1946 r. ks. Antoni Marchewka48. Po zawieszeniu dziaáalnoĞci
partii przez K. Popiela równieĪ czĊstochowskie koáo SP podjĊáo decyzjĊ o zaprzestaniu aktywnoĞci. Radni miejscy z ramienia SP zrzekli siĊ mandatów49.
Wycofanie siĊ radnych SP z dziaáalnoĞci politycznej nie wystarczyáo czĊstochowskiemu UB. PodjĊto dziaáania mające na celu peáną kontrolĊ lokalnych
struktur partii. W tym celu postanowiono – na podstawie materiaáów kompromitujących, które przedstawiaáy w záym Ğwietle prezesa SP – dokonaü werbunku
na informatora. Owymi materiaáami miaáy byü rzekome dowody na wspóápracĊ
w czasie II wojny Ğwiatowej z gestapo. Z potencjalnym informatorem, niejakim
Kotarbą przeprowadzono rozmowĊ, w której miaá on zgodziü siĊ na wspóápracĊ
z aparatem bezpieczeĔstwa. Jednak, co charakterystyczne, nie podpisaá pisemnego zobowiązania o wspóápracy50. Zachowany materiaá Ĩródáowy nie precyzuje
dokáadnie, czy do wspóápracy Kotarby z UB doszáo. Byü moĪe, podczas rozmowy ulegá presji funkcjonariuszy, ale nie podpisaá zobowiązania, trudno wiĊc
uznaü go za informatora bądĨ agenta UB.
Wáadze bezpieczeĔstwa za o wiele groĨniejszego przeciwnika uznawaáy
pierwszego prezesa SP ks. MarchewkĊ. Zarzucano mu kontakty po zawieszeniu
koáa SP z dziaáaczami tej partii, jak równieĪ z podziemiem zbrojnym. Staáo siĊ
to przyczyną jego aresztowania w sierpniu 1947 r.51 Ks. MarchewkĊ skazano na
6 lat wiĊzienia. Jednak sprawa ta nie jest jasna, bowiem Ryszard Gryz na podstawie innego dokumentu stwierdziá, Īe skazano go za rozprowadzanie nielegalnej prasy na 2 lata w zawieszeniu52.
Aparat represji zwalczaá PSL. Partia ta powstaáa w sierpniu 1945 r. NastĊpnie tworzyáy siĊ spontanicznie w caáym kraju koáa tej partii. W powiecie czĊstochowskim zjazd statutowy PSL odbyá siĊ w poáowie paĨdziernika 1945 r. Na
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zjeĨdzie wybrano zarząd powiatowy53. Początkowo, zanim PSL nie odmówiáo
komunistom akcesu do Bloku Wyborczego, mogáo siĊ rozwijaü w miarĊ swobodnie. Utrudnienia i szykany zaczĊáy siĊ w momencie, gdy wáadze stronnictwa
nie wyraziáy zgody na udziaá razem z komunistami i innymi partiami w bloku.
ZaczĊto oskarĪaü m.in. w powiecie czĊstochowskim dziaáaczy PSL, którzy peánili funkcje w administracji lokalnej np. wójtów i soátysów o niepobieranie podatków od cháopów. Najgorszą gminą, gdzie zebrano najmniej funduszy, byáa
Lipia. Wáadze bezpieczeĔstwa taktykĊ postĊpowania wobec wójtów i soátysów
uzgodniáy w lipcu 1946 r. ze starostą powiatowym. Postanowiono usunąü
wszystkich czáonków PSL z zajmowanych stanowisk w administracji54. Represje
wobec dziaáaczy PSL nasiliáy siĊ przed wyborami do Sejmu Ustawodawczego.
W początkach grudnia 1946 r. przeprowadzono rewizjĊ w mieszkaniu wiceprezesa Zarządu Powiatowego PSL Antoniego Banasia. W trakcie rewizji funkcjonariusze UB znaleĨli dokumenty organizacyjne. Staáo siĊ to powodem aresztowania Banasia. Jednak represje trwaáy dalej. W gminie MiedĨno zatrzymano
czterech czáonków PSL: przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej Wáadysáawa Kleszcza, wójta [?] KrzemiĔskiego, sekretarza Edwarda Pabiasza, referenta wojskowego Szczepana Witczaka. Powodem ich aresztowania byáo rozpowszechnianie dekretu z marca 1945 r. o czĊĞciowej mobilizacji55. Aresztowania
dziaáaczy PSL miaáy za zadanie osáabiü stronnictwo cháopskie, zastraszyü dziaáaczy, jak równieĪ wyeliminowaü z akcji zbierania podpisów pod listami z kandydatami PSL na posáów. Dziaáania aparatu bezpieczeĔstwa wobec partii Stanisáawa Mikoáajczyka nie ustawaáy po wyborach. W dalszym ciągu dąĪono do zawieszenia dziaáalnoĞci, jak w przypadku SP, bądĨ do opanowania lokalnych
struktur partii przez sieü tajnych wspóápracowników. Najcenniejszymi agentami
byli: ps. „Goáąb” i „Oátarz”. Ten ostatni przyczyniá siĊ do rozwiązania koáa PSL
liczącego 25 czáonków. Na miejsce partii ludowej utworzono Samopomoc Cháopską. Materiaá Ĩródáowy nie podaje wiadomoĞci, w jakiej gminie dziaáaá agent56.
WaĪną rolĊ aparat bezpieczeĔstwa odegraá w przygotowaniu, przeprowadzeniu i sfaászowaniu wyników referendum (30 VI 1946) i wyborów do Sejmu
Ustawodawczego (19 I 1947). W okresie przed referendum utworzono tzw. grupy ochronno-propagandowe. Skáadaáy siĊ one z jednostek WP, oddziaáów KBW,
funkcjonariuszy UB i MO. Ich zadaniem byáa ochrona lokali wyborczych oraz
prowadzenie propagandy, jak równieĪ rozpracowywanie wrogich komunistom
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Ğrodowisk. Obszar paĔstwa polskiego zostaá podzielony na cztery strefy bezpieczeĔstwa: A, B, C, D. Kategoria A oznaczaáa, iĪ jest to teren silnie zagroĪony,
natomiast D, Īe jest to strefa spokojna. Województwo kieleckie razem z olsztyĔskim, bydgoskim, áódzkim, poznaĔskim, wrocáawskim, otrzymaáy kategoriĊ C,
co oznaczaáo, iĪ są sáabo zagroĪone. Wyznacznikami, na podstawie których klasyfikowano poszczególne województwa do odpowiednich stref, byáy: dziaáające
podziemie zbrojne, aktywnoĞü PSL, czy jak w przypadku Ziem Odzyskanych –
duĪy odsetek ludnoĞci autochtonicznej57. OdnoĞnie powiatu czĊstochowskiego,
brak danych w materiale Ĩródáowym o skali faászerstwa wyników referendum
i wyborów. Nie ma jednak Īadnych wątpliwoĞci, iĪ w okrĊgu czĊstochowskim
zostaáy one sfaászowane, tak jak zrobiono to w caáym kraju.
W CzĊstochowie przed wyborami, pomimo pewnoĞci, iĪ zostaáy one „wygrane” zanim do nich doszáo, wáadze bezpieczeĔstwa przeprowadziáy werbunek
informatorów. Dokonano werbunku wĞród robotników wszystkich czĊstochowskich zakáadów przemysáowych, aby kontrolowaü spoáeczeĔstwo i wpáywaü odpowiednio na jego zachowanie w dniu gáosowania. Bardzo waĪna dla UB staáa
siĊ kontrola drukarĔ dziaáających w CzĊstochowie. Na ogólną liczbĊ jedenastu
zakáadów graficznych aparat bezpieczeĔstwa zwerbowaá dziesiĊciu informatorów58. W tym przypadku obawiano siĊ, Īe opozycja polityczna, czyli PSL, moĪe
drukowaü plakaty przedwyborcze lub jakieĞ odezwy reklamujące partiĊ Mikoáajczyka i dlatego postanowiono temu zapobiec. Informator w drukarni, gdyby
doszáo do druku jakiĞ materiaáów wyborczych, miaá obowiązek zameldowaü
o tym fakcie w UB. Na powyĪszym przykáadzie moĪna zauwaĪyü brak swobody
w dziaáalnoĞci politycznej PSL, bowiem nie miaáo ono dostĊpu ani moĪliwoĞci
propagowania swojego programu.
DziaáalnoĞü propagandowa partii Bloku Wyborczego odniosáa skutek, albowiem dwa dni po wyborach do Sejmu Ustawodawczego odbyáy siĊ w czĊstochowskich zakáadach zebrania powyborcze. W jednej z fabryk „Metal” robotnik
wypowiedziaá siĊ: „[…] klasa pracująca wywalczyáa sobie zwyciĊstwo o które
walczyáa od dawnych czasów i wreszcie klasa pracująca, zdobyáa wiĊkszoĞü
upragnionych mandatów”59. OczywiĞcie powyĪszy raport mógá ulec „podkoloryzowaniu”, jednak w tym przypadku jest to wątpliwe. Brak propagandy drugiej
strony, czyli PSL, przyczyniá siĊ do powstania wĞród czĊĞci robotników záudnej
nadziei, iĪ komuniĞci i ich satelici zapewnią szczĊĞliwą przyszáoĞü robotnikom
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i cháopom. Czas pokazaá, iĪ pracownik fabryki „Metal” bardzo siĊ myliá w swojej ocenie wyborów.
Gdy na początku sierpnia 1952 r. wygasáa kadencja Sejmu Ustawodawczego, ogáoszono wybory na 26 paĨdziernika. Przed wyborami kierownictwo MBP
zalecaáo wszystkim strukturom lokalnym, tj.: WUBP, PUBP, MUBP podjĊcie
okreĞlonych dziaáaĔ mających, tak jak to byáo kilka lat wczeĞniej, ustalenie
z „góry” przebiegu i wyników wyborów. Zalecano podjĊcie nastĊpujących akcji:
aresztowanie osób, które nawoáywaáy do bojkotu wyborów, oraz tych którzy byli
podejrzani o napad na czáonków komisji wyborczych. Nie zapomniano o osobach, które w swoich domach sáuchaáy zagranicznych rozgáoĞni radiowych np.
BBC, Radia Wolna Europa, a nastĊpnie rozpowszechniaáy zasáyszane wiadomoĞci. Posądzonym o niechĊü wobec wyborów moĪna zostaü byáo po zachowaniu60. Stosując siĊ do powyĪszych wytycznych, czĊstochowski aparat bezpieczeĔstwa w czasie trwania kampanii wyborczej aresztowaá 27 osób. CzĊĞü spraw
osób, które zostaáy aresztowane, aparat przymusu przekazaá do rozpatrzenia
Komisji Specjalnej do Walki z NaduĪyciami i Szkodnictwem Gospodarczym,
natomiast osiem osób zamierzano zwolniü, gdyĪ nie posiadano Īadnych dowodów przeciwko nim61. Przekazywano osoby do skazania przez KomisjĊ Specjalną, gdyĪ dowody, jakie posiadaáy wáadze bezpieczeĔstwa, nie wystarczaáy na
wytoczenie procesu i wyrok skazujący na kilka lat wiĊzienia. Oprócz aresztowaĔ
i zatrzymaĔ, aparat bezpieczeĔstwa prowadziá wobec osób, które zostaáy uznane
za „podejrzane”, przesáuchania oraz rozmowy profilaktyczne. Ta ostania forma
polegaáa, jak pisaá Henryk Dominiczak, „na urzĊdowym zwróceniu uwagi o popeánionym wykroczeniu i koniecznoĞci zaniechania popeániania tego rodzaju
czynów”. Po przesáuchaniu osoba odchodziáa wolno z gmachu UB62. Gdy rozmowa profilaktyczna nie przyniosáa takiego efektu, jaki byá oczekiwany, stosowano przesáuchania profilaktyczne. Przebiegaáy one w atmosferze wrogoĞci, zastraszenia. Sporządzano ,,Protokóá przesáuchania podejrzanego”, tak jakby toczyáo siĊ normalne Ğledztwo przeciwko danemu czáowiekowi. Po zakoĔczeniu
przesáuchania protokóá naleĪaáo podpisaü, a funkcjonariusz UB wymieniaá karĊ
wiĊzienia, na jaką zasáuĪyá przesáuchiwany, by potem po okazaniu skruchy przez
„winnowajcĊ” oznajmiü wspaniaáomyĞlnie, iĪ przestĊpstwo zostaáo puszczone
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w niepamiĊü63. W powiecie czĊstochowskim wobec 54 osób zastosowano przesáuchania jako formĊ represji i zastraszenia, a z 67 rozmowy profilaktyczne64.
Oprócz dziaáaĔ represyjnych w okresie przedwyborczym aparat bezpieczeĔstwa kontrolowaá lokalne spoáeczeĔstwo poprzez sieü tajnych wspóápracowników. W tym czasie zwerbowano doraĨnie 74 informatorów. Werbowano ich we
„wrogich Ğrodowiskach”, a wiĊc byli to czáonkowie podziemia AK, NSZ, WiN,
dziaáacze polityczni PSL, PPS, SP. Stosowano róĪne metody werbunku, np.:
„Goáąbek” na materiaáach kompromitujących, a jego zadaniem byáo donoszenie
na swoich kolegów studentów65. Dziaáania UB przyniosáy w dniu wyborów odpowiedni skutek, gdyĪ przewaĪająca wiĊkszoĞü spoáeczeĔstwa lokalnego wziĊáa
udziaá w gáosowaniu. Frekwencja wyborcza w powiecie czĊstochowskim wyniosáa 96,2 proc., natomiast w samej CzĊstochowie 95,8 proc. Jednak nie wszĊdzie
udaáo siĊ aparatowi represji zmusiü ludnoĞü do wziĊcia udziaáu w wyborach,
bowiem w ZrĊbicach na 1467 osób uprawnionych do gáosowania nie oddaáy
swojego gáosu 443 osoby66. Stanowiáo to 30,19 proc., a wiĊc wynik byá daleki od
oczekiwanego. Winą za taki stan rzeczy obarczono mieszkających w tej miejscowoĞci byáych Īoánierzy AK67.
Funkcjonariusze UB, jakby na marginesie swojej dziaáalnoĞci, podejmowali
akcje mające nie dopuĞciü do pogromów ĩydów. Aparat bezpieczeĔstwa sprawą
ĩydów czĊstochowskich zainteresowaá siĊ dopiero po tzw. wypadkach kieleckich z 4 lipca 1946 r., gdy podburzony táum zamordowaá kilkadziesiąt osób narodowoĞci Īydowskiej. DzieĔ po pogromie kieleckim w CzĊstochowie funkcjonariusze aparatu przemocy zatrzymali siedmiu harcerzy, którzy mieli braü udziaá
w wyrzucaniu ĩydów z pociągu na trasie CzĊstochowa–Kielce. Nie potrafiono
harcerzom udowodniü udziaáu w napadach, wiĊc piĊciu zostaáo zwolnionych,
a dwóch aresztowano68. Do drugiego zajĞcia antyĪydowskiego doszáo 25 lipca
1946 r., kiedy to trzech Polaków napadáo na jednej z ulic CzĊstochowy na ĩyda
i pobiáo go. Funkcjonariusze UB zatrzymali sprawcĊ pobicia, który podczas konfrontacji zostaá rozpoznany przez poszkodowanego. Sprawa ta zakoĔczyáa siĊ
przekazaniem winowajcy do prokuratora Sądu OkrĊgowego, a dwaj pozostali
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uczestnicy napadu mieli zostaü aresztowani69. O ile drugi z omówionych powyĪej napadów moĪna uznaü za czyn o charakterze rabunkowym, to nie moĪna tak
nazwaü pierwszego. CzĊstochowski aparat przemocy musiaá otrzymaü z WUBP
w Kielcach jakieĞ wytyczne i dlatego dzieĔ po pogromie kieleckim zatrzymano
harcerzy. Usiáowano ich zmusiü, stosując zapewne podczas przesáuchania Ğrodki
przymusu, aby przyznali siĊ, Īe to oni są winni wyrzucania ĩydów z pociągu.
Ponadto zamierzeniem funkcjonariuszy UB byáo wykazanie siĊ przed zwierzchnikiem z WUBP oraz przedstawienie w záym Ğwietle Związku Harcerstwa Polskiego, jako organizacji máodzieĪowej, którego czáonkowie biorą udziaá w zajĞciach antysemickich. Harcerze byli niewinni i dlatego wiĊkszoĞü spoĞród zatrzymanych zwolniono. Najprawdopodobniej pozostali dwaj równieĪ nie brali
udziaáu w przeĞladowaniach ĩydów i po pewnym czasie zostali zwolnieni
z aresztu.
Gáównym zadaniem aparatu bezpieczeĔstwa byáo trzymanie spoáeczeĔstwa
w posáuchu. W tym celu przeprowadzano jednorazowe operacje, np.: w paĨdzierniku 1950 r. akcjĊ „K”. Zastosowano ją przed wymianą pieniĊdzy i objĊáa
swym zasiĊgiem caáy kraj70. Kierownictwo MBP polecaáo funkcjonariuszom
skoncentrowaü siĊ na nastĊpujących wrogach: bogatych cháopach, czyli „kuáakach”, spekulantach oraz wszystkich, „którzy aktualnie inicjują, podsycają
i obecnie prowadzą wrogą, konkretną dziaáalnoĞü antypaĔstwową71. Początkowo
zamierzano aresztowaü w caáej Polsce 13,8 tys. osób, ale zredukowano tĊ liczbĊ
do 4,7 tys. W powiecie czĊstochowskim aresztowano 31 osób. Przeciwko oĞmiu
osobom wszczĊto Ğledztwo. Tyle samo musiano zwolniü z powodu braku
,,dowodów przestĊpstwa”. W stosunku do 15 zatrzymanych UB analizowaá ich
przeszáoĞü i dziaáalnoĞü i zamierzano dalej prowadziü Ğledztwo wobec nich, aby
uzyskaü materiaá dowodowy, na podstawie którego mogliby ich skazaü na wiĊzienie72. W praktyce zatrzymania w ramach akcji „K” w powiecie czĊstochowskim polegaáy na wytypowaniu do aresztowaĔ osób mających za sobą sáuĪbĊ
w AK, NSZ, WiN, dziaáalnoĞü w PPS-WRN, czy PSL. Po zatrzymaniach w tych
Ğrodowiskach analizowano wypowiedzi informatorów o akcji „K”. Byli Īoánierze AK, dziaáacze PPS-WRN, jak donosiá informator „UrzĊdnik”, byli zastraszeni, bowiem „powstaá lĊk i bojaĨĔ, gdyĪ spodziewają siĊ oni dalszych aresztowaĔ”. Akcja „K” spowodowaáa, iĪ ludzie stali siĊ nieufni wzglĊdem siebie, bowiem aparat bezpieczeĔstwa odnotowaá z nieukrywanym zadowoleniem, iĪ
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„aresztowania z obydwóch Ğrodowisk przyczyniáy siĊ powaĪnie do zmniejszenia
propagandy”73. Pomimo zastraszenia spoáeczeĔstwa ocena akcji prewencyjnej
przez kierownictwo MBP byáa niezadowalająca, bowiem w WUBP Katowice,
GdaĔsk, Bydgoszcz, Rzeszów, Lublin, Kielce zwolniono 50 proc. aresztowanych z braku dowodów winy74.
W CzĊstochowie ze wzglĊdu na charakter miasta przemysáowo-kultowy,
siedzibĊ biskupa diecezji, a takĪe klasztor paulinów na Jasnej Górze waĪną rolĊ
w dziaáaniach aparatu UB odgrywaáa walka z duchowieĔstwem Ğwieckim i zakonnym. Do pierwszego konfliktu doszáo juĪ po roku od zakoĔczenia II wojny
Ğwiatowej. Wáadze bezpieczeĔstwa najpierw na „cel” wziĊáy duchowieĔstwo
Ğwieckie. 26 kwietnia 1946 r. zostaá aresztowany bp sufragan czĊstochowski
Stanisáaw Czajka. Podejrzewano go o popieranie i wspóápracĊ z podziemiem
zbrojnym. Tego samego dnia funkcjonariusze UB zablokowali Dom KsiĊĪy
Emerytów, który byá wáasnoĞcią Kurii Diecezjalnej. Po wypuszczeniu na wolnoĞü bp. Czajki zastosowano wobec niego areszt domowy. Jednak bp nie pozostawaá „biernym” wiĊĨniem w areszcie domowym. Napisaá pismo do prezydenta
KRN Bolesáawa Bieruta. SkarĪyá siĊ w proteĞcie na pogwaácenie przez organa
represji dwóch art. 97 i 114 konstytucji marcowej. Nie wiadomo, kiedy zostaá
uwolniony z aresztu domowego75. Aparat bezpieczeĔstwa próbowaá dokonaü
podziaáu wĞród duchowieĔstwa czĊstochowskiego, ze wzglĊdu na stosunek do
wáadzy komunistycznej. Za pozytywnie nastawionego do zmian ustrojowych
w Polsce uwaĪano bp. Teodora KubinĊ, natomiast za przeciwnika uchodziá bp
sufragan S. Czajka i jego krytykowano i szykanowano76.
Aresztowanie bp. Czajki byáo epizodem, gdyĪ wáadze komunistyczne przed
referendum i wyborami do Sejmu Ustawodawczego nie mogáy sobie pozwoliü
na otwartą walkĊ z KoĞcioáem katolickim. Sytuacja zmieniáa siĊ po wyborach.
W dniach 13–15 paĨdziernika 1947 r. odbyáa siĊ w MBP odprawa poĞwiecona
sprawie KoĞcioáa w Polsce. Dyrektor Departamentu V Julia Brystygierowa wygáosiáa referat programowy zatytuáowany „Ofensywa kleru i nasze zadania”. Zostaáy w nim wymienione zadania, jakie mają wykonaü funkcjonariusze UB
w stosunku do KoĞcioáa katolickiego, m.in.: tworzenie sieci agenturalnej, rozpracowywanie duchowieĔstwa i instytucji koĞcielnych, likwidowanie organizacji
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katolickich, usuwanie katechetów i religii ze szkóá, przeciwdziaáanie pielgrzymkom do miejsc kultu77.
Wáadze bezpieczeĔstwa w powiecie czĊstochowskim przystąpiáy aktywnie
do ograniczania wpáywów duchowieĔstwa na spoáeczeĔstwo. Kwestia ta byáa
trudna do zrealizowania dla UB, gdyĪ klasztor na Jasnej Górze i paulini starali
siĊ omijaü zakazy wáadz bądĨ teĪ ich nie przestrzegaü. Fakt taki miaá miejsce 29
lutego 1948 r., gdy na Jasnej Górze byáa grana sztuka o tematyce religijnej.
Przedstawienie odbyáo siĊ bez zgody cenzury i wáadz bezpieczeĔstwa. W dniu,
w którym byáo grane przedstawienie teatralne, wysáano w celu sprawdzenia, jaka
to sztuka, milicjanta, który po przybyciu na miejsce nie wypeániá swoich obowiązków, bowiem udaá siĊ z organizatorem przedstawienia do restauracji w wiadomym celu. Jednak UB wysáaá z tym samym zamierzeniem funkcjonariusza
Krawczyka [imiĊ nieustalone – A.S.], który nie przerwaá przedstawienia w obawie przed nieprzychylną propagandą lokalnej spoáecznoĞci. Nie zrezygnowano
z ukarania winnych, bowiem na nastĊpny dzieĔ wezwano organizatorów na
przesáuchanie do UB78. MoĪna siĊ tylko domyĞlaü, iĪ z organizatorami przeprowadzono przesáuchanie profilaktyczne w celu zastraszenia, a milicjant straciá za
niewykonanie rozkazu pracĊ. W tym czasie UB nie zdecydowaá siĊ na przerwanie przedstawienia w obawie przed reakcją zgromadzonych osób, bowiem funkcjonariusz byá tylko jeden, jak teĪ i komentarzami, które oskarĪaáyby aparat represji o ingerencjĊ w sprawy klasztoru jasnogórskiego.
Wypeániając wytyczne zawarte w referacie dyrektor Brystygierowej, funkcjonariusze UB werbowali agentów i informatorów wĞród duchowieĔstwa.
W sierpniu 1949 r. byáo zarejestrowanych w otoczeniu duchowieĔstwa Ğwieckiego 11 informatorów. W tej liczbie znajdowaáo siĊ trzech ksiĊĪy79. Nie wiadomo, ilu byáo informatorów w poszczególnych latach stalinizmu, niemniej naleĪy przypuszczaü, iĪ liczba tajnych wspóápracowników do 1956 r. rosáa. Trudno
takĪe okreĞliü na podstawie zachowanego materiaáu, czy aparat bezpieczeĔstwa
posiadaá informatora wĞród paulinów na Jasnej Górze, niemniej sprawa ta wymaga dalszych badaĔ. Pseudonimy czterech wspóápracowników czĊstochowskiego UB pojawiają siĊ w raportach kierowanych do zwierzchników z WUBP,
a mianowicie: agentów o ps. „Antena”80, ps. „Kuba”81, informatorów: ps. „Koni77
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czyna”82, ps. „WroĔski”83. Wskazuje to na fakt, iĪ wiadomoĞci przekazywane
przez nich UB byáy waĪne i cenne z punktu widzenia walki komunistów z KoĞcioáem. Jak pisaá wspomniany juĪ H. Dominiczak, aparatowi represji nie udaáo
siĊ zwerbowaü Īadnego biskupa do wspóápracy. CzĊstochowska kuria biskupia
obok kieleckiej, krakowskiej, katowickiej i wrocáawskiej byáa najbardziej opanowana przez agentów. Aparat przemocy nie zdoáaá nikogo zwerbowaü w okoáo
40 proc. zakonów mĊskich. Wymieniony powyĪej agent „Antena” miaá byü aktywny, wedáug cytowanego historyka, w kurii kieleckiej84.
Dla wáadz bezpieczeĔstwa gáównym przeciwnikiem pozostawaá zakon paulinów na Jasnej Górze. Do 1950 r. aparat represji unikaá ostrego zatargu
z „twierdzą polskiego katolicyzmu”. Niemniej w tymĪe roku wáadze rządowe
daáy nowe Ğrodki aparatowi przemocy do walki z KoĞcioáem. 20 marca wydano
ustawĊ o przejĊciu dóbr „martwej rĊki” i utworzeniu paĔstwowego Funduszu
KoĞcielnego. ĝrodki pieniĊĪne miaáy byü przekazywane na cele religijne. Niecaáy miesiąc póĨniej 14 kwietnia doszáo do podpisania porozumienia miĊdzy rządem a Episkopatem. Jeden z punktów porozumienia dotyczyá zakonów, które
otrzymaáy gwarancjĊ od paĔstwa na swobodną dziaáalnoĞü dobroczynną i katechetyczną oraz organizowania pielgrzymek i procesji85. Pierwszy zatarg z wáadzą administracyjną rozpocząá siĊ 15 kwietnia, kiedy to urzĊdnicy postanowili
skonfiskowaü ponad 18 ha ziemi i dwa ogrody paulinom. WrĊczono im decyzjĊ
o konfiskacie. DzieĔ póĨniej przeor Jasnej Góry o. Kajetan RaczyĔski w niedzielnym kazaniu ogáosiá ten fakt lokalnej spoáecznoĞci. Oburzenie ludnoĞci byáo duĪe, wiĊc wáadze administracyjne wycofaáy siĊ z decyzji o konfiskacie majątku86. Po niepowodzeniu wáadz administracyjnych do akcji wkroczyáo UB
i aresztowaáo 16 czerwca o. RaczyĔskiego, ekonoma paulinów jasnogórskich
o. Stefana TarkĊ oraz zakonnicĊ HelenĊ Maciejewską przeáoĪoną Zgromadzenia
Sióstr Miáosierdzia Ğw. Wincentego á Paulo. Dwóm spoĞród aresztowanych
przedstawiono takie same zarzuty. Przeor o. RaczyĔski i Maciejewska byli
oskarĪani o wywieszenie flag watykaĔskich w ĞwiĊto BoĪego Ciaáa. PowaĪniejszy zarzut wystosowano wobec ekonoma o. Tarki, którego obwiniono o pobicie
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milicjanta87. Wáadze bezpieczeĔstwa w obawie przed reakcją lokalnej spoáecznoĞci po zatrzymaniu o. RaczyĔskiego przekazaáy go najpierw do WUBP
w Kielcach, a nastĊpnie zostaá przewieziony do wiĊzienia przy ul. Rakowieckiej
w Warszawie. W tajnym procesie, który odbyá siĊ w marcu 1952 r., skazano
przeora na 3 lata pozbawienia wolnoĞci. Kilka miesiĊcy póĨniej, na początku
wrzeĞnia, bez rozgáosu zwolniono go z wiĊzienia88. Inaczej postąpiono z o. Tarką. Najpierw przewieziono go do aresztu w Kielcach, tak jak przeora o. RaczyĔskiego, jednak 16 listopada 1950 r. trafiá do wiĊzienia w CzĊstochowie na Zawodziu. Wytoczono mu proces przed Sądem Grodzkim w CzĊstochowie i skazano wyrokiem z dnia 24 listopada 1950 r. na karĊ 5 miesiĊcy pozbawienia wolnoĞci, ale juĪ nastĊpnego dnia zwolniono go z wiĊzienia89. Mniejszą wagĊ przywiązywano do zakonnicy Maciejewskiej, która po aresztowaniu, w toku trwającego Ğledztwa przebywaáa w areszcie UB w CzĊstochowie. ĝledztwo przeciwko
niej prowadziáa prokuratura Sądu Apelacyjnego90. Trudno okreĞliü ze wzglĊdu
na materiaá Ĩródáowy, na jaką karĊ wiezienia bądĨ grzywny zostaáa skazana.
Aparat przemocy w czerwcu 1950 r. aresztowaá takĪe ks. Wáadysáawa Seweryna, który peániá funkcjĊ administratora parafii Záochowice w gminie Opatów.
Zarzut byá taki sam, jak w przypadku paulinów i zakonnicy, tzn. wywieszenie
flag watykaĔskich. Jednak w jego przypadku nie zdecydowano siĊ na wytoczenie procesu, bowiem mógáby go ks. Seweryn nie doĪyü z powodu gruĨlicy.
W zamian obciąĪono go karą finansową 100 tys. zá. TakĪe karĊ pieniĊĪną zastosowano za ten sam rodzaj „przestĊpstwa” wobec ks. Tadeusz Kopcia, który równieĪ miaá parafiĊ w Opatowie. Tym razem kara byáa wiĊksza i wyniosáa 150 tys. zá91.
Do kolejnych aresztowaĔ paulinów i ksiĊĪy Ğwieckich w powiecie czĊstochowskim juĪ nie doszáo. Sytuacja na lepsze w stosunkach paĔstwo – KoĞcióá
zmieniáa siĊ w 1956 r., na co wpáynĊáy procesy odwilĪowe. Na postawĊ wáadz
administracyjnych i aparatu przemocy wpáynĊáa manifestacja przekonaĔ religijnych do jakiej doszáo 26 sierpnia 1956 r., kiedy to na uroczystoĞci odnowienia
ĝlubów Jasnogórskich zgromadziáo siĊ okoáo miliona ludzi, chociaĪ lokalne
struktury UB obliczaáy liczbĊ wiernych na okoáo 700 tys. osób92. TakĪe szef
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AIPN Ka, sygn. 011/53, Uzupeánienie do sprawozdania za miesiąc czerwiec odnoĞnie kleru
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1 lipca 1956 r. do dnia 30 wrzeĞnia 1956 r., k. 69.

150

Andrzej Szczypka

WUdsBP w Stalinogrodzie (Katowicach) Franciszek Szlachcic znalazá siĊ incognito wĞród modlących siĊ táumów i zapisaá swoje wraĪenia: „Nigdy dotąd nie
widziaáem w jednym miejscu takiej masy ludzi. NajwiĊksze wraĪenie robiá wystawiony pusty fotel, który symbolizowaá domaganie siĊ obecnoĞci kardynaáa
Stefana WyszyĔskiego”93.
Powiat czĊstochowski byá waĪnym okrĊgiem przemysáowym. W latach
1945–1947 ze wzglĊdu na droĪyznĊ i marne zarobki, záą sytuacjĊ aprowizacyjną
dochodziáo do strajków robotników. Organa represji staraáy siĊ im zapobiegaü,
a gdy byáo to niemoĪliwe, aresztowano przywódców spoĞród robotników i po
przesáuchaniach zwalniano ich z wiĊzienia, ale represje trwaáy nadal, bo byli wyrzucani z dotychczasowej pracy. CzĊĞü z nich ratowaáa siĊ przed utratą pracy
w jedyny moĪliwy sposób, zostając informatorem aparatu bezpieczeĔstwa. Taki
schemat postĊpowania UB wobec robotników czĊstochowskich zakáadów przemysáowych zastosowano, gdy 10 marca 1947 r. wybuchá strajk na kopalniach
rudy Īelaza w Borku. Przerwa w pracy, jak wtedy okreĞlano strajk, trwaáa cztery
dni. Kilka dni póĨniej 14 marca wybuchá strajk teĪ w kopalni rudy Īelaza w Konopiskach i ciągnąá siĊ przez piĊü dni. Wobec przedáuĪania siĊ strajku wáadze
aparatu represji ustaliáy poprzez przesáuchania Ğwiadków, kto byá „inspiratorem”
strajku, i przeprowadzono aresztowania wĞród zaáogi. Po przesáuchaniach z elementami zastraszenia i gróĨb, a takĪe nacisku psychologicznego, o czym dokumenty nie wspominają, robotnicy ci udali siĊ do swojego zakáadu pracy i wezwali górników do pracy. W ten sposób strajk zakoĔczyá siĊ94. Represje wobec
robotników, którzy byli inspiratorami strajku, trwaáy nadal, bowiem aparat
przemocy prowadziá wobec nich Ğledztwo, które zakoĔczyáo siĊ zwolnieniem
z pracy. Tylko jedna osoba spoĞród komitetu strajkowego wróciáa do poprzedniego zakáadu pracy w charakterze informatora, aby donosiü na swoich kolegów95. MoĪna siĊ tylko domyĞlaü, iĪ zwolnieni robotnicy mieli problem ze znalezieniem jakiejkolwiek pracy, gdyĪ stale byli „podejrzani” dla wáadzy ludowej.
JeĞli mieli na utrzymaniu rodziny, ich sytuacja byáa naprawdĊ ciĊĪka, ale taką
cenĊ przychodziáo zapáaciü za bunt przeciwko wáadzy komunistycznej.
Aparat bezpieczeĔstwa na strajki w przemyĞle reagowaá wtedy, gdy siĊ one
przedáuĪaáy, tzn. trwaáy dáuĪej niĪ kilka godzin i nie byáo interwencji kierownictwa zakáadu, związków zawodowych, partii politycznych (PPR i PPS) w ich zakoĔczenie. Czasami wĞród czáonków komitetu strajkowego znajdowali siĊ dzia93
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áacze partii komunistycznej lub socjalistycznej. Do takiej sytuacji doszáo
w kwietniu 1947 r., gdy wybuchá strajk w Hucie Blachownia. Czáonkowie PPS
spoĞród dyrekcji i rady zakáadowej w hucie nie zapobiegli strajkowi ani nie podjĊli Īadnych kroków, aby go zakoĔczyü. W związku z takim postĊpowaniem
dziaáaczy PPS wáadze represji wezwaáy na rozmowĊ do siedziby UB sekretarzy
powiatowych PPR i PPS. NajwiĊcej uwag w sprawie strajku musiaá wysáuchaü
sekretarz PPS Gronkiewicz [imiĊ nieustalone – A.S.], którego zmuszono do ingerencji w sprawy koáa partii socjalistycznej dziaáającej w Hucie Blachownia96.
Wáadze bezpieczeĔstwa uznaáy w powyĪszym przypadku, iĪ mogą ingerowaü
w wewnĊtrzne sprawy PPS, która de facto byáa ugrupowaniem wspóárządzącym.
Aby zapobiegaü powstawaniu strajków, rozkazem ministra Radkiewicza
utworzono w sierpniu 1949 r. Referaty Ochrony. Byáy to komórki UB w zakáadach pracy, a do ich zadaĔ naleĪaáo niedopuszczanie do powstawania strajków,
budowa sieci agenturalnej, przeciwdziaáanie sabotaĪom, czyli wyjaĞnianie dlaczego doszáo do awarii czy wypadku, oraz nadzór nad StraĪą Przemysáową
i StraĪą PoĪarną97. W powiecie czĊstochowskim przy wszystkich zakáadach
przemysáowych utworzono RO. Placówka RO istniaáa m.in. w Hucie CzĊstochowa. W marcu 1950 r., a wiĊc niecaáy rok od utworzenia RO, byáo tam zatrudnionych trzech funkcjonariuszy, chociaĪ powinno ich byü dwóch, bo tyle
wynosiá stan etatów zatwierdzony przez WUBP w Kielcach. W ciągu kilku miesiĊcy zaáoĪono sieü agenturalną, w której znajdowaáo siĊ dziewiĊciu informatorów, a siedmiu dopiero werbowano. Formalnie poza siecią informatorów komórka UB w Hucie CzĊstochowa dysponowaáa kontaktami poufnymi, których
byáo osiemnastu98. Interesowano siĊ wszelkimi dziaáaniami przedsiĊbiorstwa
i pracowników, np.: ile osób uczestniczy we wspóázawodnictwie pracy i czy
sáusznie otrzymali nagrody za udziaá w nim. W kwestii nagród za wspóázawodnictwo pracy RO stwierdzaá, iĪ otrzymaáy je osoby, które na wyróĪnienie nie zasáugiwaáy, okreĞlano je mianem: „[…] bumelancji, malkontenci, a zatym osoby
obco nam klasowe i wrogie obecnej rzeczywistoĞci […]”. Nawet w takiej spra-
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wie RO postanowiá, iĪ nastĊpnym razem musi byü wyáoniona specjalna komisja,
która wyznaczy osoby uprawnione do otrzymywania nagród99.
WaĪną rolĊ odegraá aparat bezpieczeĔstwa w kolektywizacji rolnictwa w
powiecie czĊstochowskim. Decyzja o kolektywizacji polskiego rolnictwa zapadáa podczas obrad plenum KC PPR w dniach 6–7 lipca 1948 r.100 NastĊpnie wáadze centralne poleciáy administracji terenowej rozpoczĊcie propagowania idei
spóádzielczoĞci produkcyjnych. Podczas zebrania w tej kwestii w Kamienicy
Polskiej cháop Cianciara wypowiedziaá siĊ wzburzonym gáosem o kolektywizacji: „Cholery, chcecie nas powrozami powciągaü do koáchozów”101. Aparat
przemocy dokonywaá rozróĪnienia, na podstawie informacji zebranych od sieci
agenturalnej, miĊdzy miastem a wsią w sprawie tworzenia spóádzielni produkcyjnych. Twierdzono, iĪ robotnicy i inteligencja „pracująca” byáa dobrze informowana, na czym polega kolektywizacja, i do samej idei miaáa byü rzekomo
dobrze ustosunkowana. Inaczej wyglądaáa sytuacja we wsiach powiatu czĊstochowskiego, gdzie doszáo do podziaáów wĞród cháopów, a ci spoĞród nich, którzy posiadali wiĊksze gospodarstwa, wypowiadali siĊ, iĪ „bĊdą broniü siĊ siekierami przed koáchozami”. Najgorzej ustosunkowaną gminą powiatu czĊstochowskiego do kolektywizacji byáo MiedĨno. Cháopi, po przybyciu transportu nawozów sztucznych, nie chcieli go kupowaü, mówiąc przy tym „[…] nie chcemy
nawozów i nie chcemy koáchozów”102.
Wobec sprzeciwu cháopów w sprawie kolektywizacji rolnictwa wáadze komunistyczne zleciáy aparatowi bezpieczeĔstwa podjĊcie dziaáaĔ mających na celu záamanie ich oporu. W MBP powstawaáy specjalne instrukcje i rozkazy
w sprawie wsi. Pierwsza z nich zostaáa wydana 18 wrzeĞnia 1948 r. przez wiceministra Mieczysáawa Mietkowskiego. Gáównym zadaniem, które zlecono funkcjonariuszom UB, byáa akcja oczyszczania „gospodarczego, spoáecznego i administracyjnego aparatu na wsi z elementu klasowego obcego i wrogiego”103.
ObjĊáa ona stanowiska administracyjne i samorządowe, tzn. gminne i powiatowe
rady narodowe, urzĊdy wójtów, soátysów, sekretarzy gminnych, spóádzielczoĞü,
organizacje spoáeczne, kierowników paĔstwowych oĞrodków maszynowych.
Kolejną waĪną kwestią dla aparatu przemocy wg wspomnianej instrukcji byáa
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sieü agenturalna na wsi, którą naleĪaáo rozbudowaü, aby funkcjonariusze UB
wiedzieli o wszystkich sprawach mniej i bardziej waĪnych w Īyciu mieszkaĔców wsi. Ponadto nakazano powiatowym urzĊdom bezpieczeĔstwa zaáoĪenie na
kaĪdą gminĊ tzw. teczek obserwacyjno-kontrolnych. Polecano w nich zbieraü informacje o lokalnych dziaáaczach politycznych i spoáecznych: wójtach, soátysach, ksiĊĪach, nauczycielach, a takĪe o bogatych cháopach i wpáywie, jaki wywierają na Īycie spoáeczne lokalnej wspólnoty. Nie zapominano w teczkach
gromadziü wiadomoĞci o osobach podejrzanych, którymi byli dawni czáonkowie
PSL bądĨ Īoánierze AK, czy innych formacji niepodlegáoĞciowych, czáonkach
ich rodzin, a takĪe o organizacjach nielegalnych, czy róĪnych przypadkach np.
nieprzychylnych komentarzy komunistom, kazaĔ ksiĊĪy itd.104
W powiecie czĊstochowskim lokalne struktury aparatu bezpieczeĔstwa rozpoczĊáy aktywne wspomaganie wáadz administracyjnych w procesie kolektywizacji rolnictwa, podejmując róĪnorakie dziaáania i stosując siĊ do wytycznych
z MBP. Jako jedną z pierwszych akcji podjĊto akcjĊ usuwania „podejrzanych”
osób we wsi WĊglowice. W gminie tej gáównymi przeciwnikami wáadzy stali
siĊ: czáonek SL Stanisáaw Tokarz, który jednoczeĞnie naleĪaá do Związku Samopomocy Cháopskiej, oraz Piotr Gáąb, który peániá funkcjĊ skarbnika w tymĪe
Zarządzie. Oprócz osób niezaleĪnych i zajmujących okreĞlone stanowiska do
aresztowania przewidziano osoby mające wáasne zakáady produkcyjne, jak np.:
wáaĞciciela tartaku parowego Józefa Cera, czy Henryka Krauze prowadzącego
máyn motorowy. Nie zapomniano o nadleĞniczym Michale Dochwiluku105. Osoby, które zostaáy wytypowane przez aparat bezpieczeĔstwa, byáy nastĊpnie
aresztowane i skazywane. Na ich miejsce aparat represji razem z lokalnymi
strukturami partii komunistycznej wybieraá na okreĞlone stanowiska cháopów
biednych, a tym samym ulegáych i gotowych speániü kaĪde Īądanie wáadz. Majątek aresztowanych, np. máyn, zostaá upaĔstwowiony i staá siĊ wáasnoĞcią skolektywizowanej wsi.
Aparat represji podejmowaá przedsiĊwziĊcia pacyfikacyjne w ramach akcji
przygotowawczej do tworzenia spóádzielni produkcyjnych. ObjĊáy one w 1949 r.
takie gminy, jak: WĊglowice, Káobuck, Popów. Zanim do nich doszáo, zbudowano sieü agenturalno-informacyjną i na podstawie dostarczonych wiadomoĞci
postanowiono przeprowadziü w tych trzech miejscowoĞciach akcje pacyfikacyjne. Celem tego dziaáania mieli byü ukrywający siĊ „bandyci”, jak to okreĞlano
w materiale Ĩródáowym, czy teĪ osoby ukrywające ich. Zapewne termin „bandyci” oznacza tutaj pojedyncze osoby, które nie ujawniáy siĊ podczas amnestii,
104
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a byáy aktywne w ugrupowaniu KWP, o czym wspomniano wyĪej. Pacyfikacje
byáy prowadzone siáami KBW i UB, trwaáy kilka dni106. Nie wiadomo, ile osób
aresztowano podczas tych dziaáaĔ aparatu przemocy, niemniej jednak zastraszono miejscową ludnoĞü.
Sytuacja w resorcie bezpieczeĔstwa zaczĊáa siĊ zmieniaü stopniowo od koĔca 1954 r.. Najpierw byáa to ostroĪna krytyka w związku ze sprawą Józefa ĝwiatáy i tajemnicami aparatu przemocy, które demaskowaá. Jednak wszystko zaczĊáo
siĊ zmieniaü, gdy oficjalnie zaczĊto krytykowaü system terroru stworzony przez
Stalina i jego popleczników. Funkcjonariusze wáadz bezpieczeĔstwa nie czuli siĊ
od wiosny 1956 r. tak pewnie jak kiedyĞ, co wpáywaáo na ich pracĊ. Pojawiáy siĊ
wĞród nich obawy o naruszenie „praworządnoĞci”, utratĊ pracy w związku z reorganizacją, jak i skargi na niskie zarobki. Nastroje spoáeczeĔstwa polskiego
i nadzieja na zmianĊ powodowaáa, iĪ sieü agenturalno-informacyjna odmawiaáa
wspóápracy. Doszáo do sytuacji, iĪ spotkania z tajnymi wspóápracownikami
ograniczaáy siĊ do rozmów i wyjaĞnieĔ, tzn. pytaá informator, a odpowiadaá
funkcjonariusz UB, czyli byáy to raczej pogadanki polityczno-ideologiczne niĪ
zbieranie wiadomoĞci o nastrojach spoáeczeĔstwa czy aktach sabotaĪu107.
Jak pokazano w niniejszym artykule, czĊstochowski aparat bezpieczeĔstwa
podejmowaá wiele dziaáaĔ, aby podporządkowaü i zastraszyü lokalne spoáeczeĔstwo. Najpierw byáo to zwalczanie podziemia zbrojnego, walka z opozycją polityczną, a potem z KoĞcioáem katolickim. Przeprowadzano masowe akcje, jak
np.: pacyfikacje wsi, których mieszkaĔcy byli podejrzani o sprzyjanie partyzantom, jak równieĪ dziaáania specjalne, np. akcja „K”. SpoáeczeĔstwo nie daáo siĊ
jednak zastraszyü. Represje nie záamaáy ani nie zagáuszyáy Jasnej Góry i dziaáalnoĞci paulinów, co pokazaáa uroczystoĞü 26 sierpnia 1956 r. NMP CzĊstochowskiej. Na fali odwilĪy spoáeczeĔstwo, dotychczas zastraszone, zaczĊáo krytykowaü system komunistyczny, co dowodzi, jak kruche byáy podstawy ustroju,
a funkcjonariusze UB zaczĊli obawiaü siĊ o swoją przyszáoĞü.

106

AIPN Ka, sygn. 011/40, t. 2, Plan rozpracowania nielegalnych organizacji, band i elementu
bandyckiego z 25 stycznia 1949 r., k. 24.
107
J. Neja, MiĊdzy XX Zjazdem a poznaĔskim Czerwcem. Sytuacja spoáeczno-polityczna w województwie stalinogrodzkim w pierwszej poáowie 1956 roku, [w:] Stalinizm i rok 1956 na Górnym
ĝląsku, red. A. Dziurok, B. Linek, K. Tarka, Katowice – Opole – Kraków 2007, s. 268–269, 272.

